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INTRODUCERE 
Viziunea 

Această cronică este istorisirea unei treziri prin care mii de oameni, și mai târziu zeci de mii, au 

perceput adevărul lui Dumnezeu cu o limpezime nouă. 

Această cronică prezintă istoria unei mișcări care a înduplecat inimi, a schimbat vieți, a creat o 

societate nouă, a sfidat biserici și a adunat o frățietate creștină pe Pământ. 

Această cronică este o relatare de primă mână a unei acțiuni a lui Dumnezeu în istoria omenească. 

Duhul Sfânt caută să se întrupeze în oameni care de bunăvoie i se predau lui și care se pun de partea 

sa în bătălia recuceririi acestui Pământ pentru conducerea sa, împotriva Satanei, regele acestei lumi. În 

acest sens, Dumnezeu a încheiat un legământ cu Avraam și și-a oferit legile sale lui Moise, pentru ca 

un popor al său se ia ființă, o societate care reflectă voia sa pe Pământ. 

Dar istoria poporului evreu, urmașii lui Avraam, a devenit una de credincioșie și necredincioșie 

pendulantă. Iar și iar, prorocii chemau poporul lui Dumnezeu înapoi la el. Rămășițe supuse apăreau, 

printre care aproapele era iubit, se avea grijă de văduvă, străinul și oaspetele erau cinstiți, de sărac se 

avea grijă, sclavul era eliberat și justiția era prețuită. Dar un popor devotat în mod permanent, gata să 

personifice imaginea împărăției lui Dumnezeu pe Pământ, nu a luat ființă. Nu până când propriul Fiu 

al lui Dumnezeu nu a murit pe cruce, repurtând o victorie decisivă asupra Satanei, nu a fost posibil ca 

Sfânul Duh să se pogoare asupra unui grup de bărbați și femei predați lui. Această pogorâre a dat 

naștere unei biserici vizibile – un grup de credincioși deschiși și credincioși conducerii Duhului Sfânt. 

Fondarea bisericii timpurii de Rusalii a declanșat o trezire neegalată în istorie. Și totuși chiar și 

această clară revelație a lui Dumnezeu cătinel s-a estompat din momentul în care compromisul și-a 

făcut apariția, iar dragostea și supunerea au fost suprimate în favoarea confortului și a egoismului. 

Când creștinismul a devenit treptat o religie de stat în secolul al IV-lea, biserica nu a mai constituit un 

grup exclusiv de credincioși. Satana contracara scopul lui Dumnezeu. Dar sub cenușa rămasă de la 

primul foc mai existau cărbuni incandescenți: indivizi care erau credincioși, o rămășiță s-a păstrat ici-

colo. Din când în când focul era ațâțat de către Duhul Sfânt ajungând să se reaprindă printre mici 

grupuri de credincioși: waldenzienii, franciscanii timpurii, Frățietatea boemă, Frații vieții în comun și 

mulți alții. 

Apoi în anii 1500, pe vremea Reformei, cenușa din Evul mediu a fost risipită și lumina adevărului a 

luminat cu putere. Cu Biblia proaspăt pusă la dispoziția lor prin intermediul traducerilor în limba 

vernaculară, oamenii au văzut din nou o viziune a voinței lui Dumnezeu pentru creația sa și mii erau 

dispuși să își sacrifice viețile pentru întruparea adevăratei biserici pe Pământ. În căutarea lor de a 

înfăptui acea viziune, acești bărbați și femei cu entuziasm și supunere au pus în practică răspunsurile 

pe care le-au primit. I-au cinstit revendicarea lui Dumnezeu asupra parteneriatului lor în lupta pentru 

împărăția sa și ei au revendicat promisiunea lui Dumnezeu pentru întreaga lume. Satanei nu i se lăsa 

ultimul cuvânt. 

Puterea 

Noua revărsare de putere spirituală a fost descrisă de un istoric al secolului al XX-lea: 

Faptul extraordinar este că printre anabaptiștii timpurii (în special printre huteriți) a existat această 

relație strânsă dintre ei și biserica timpurie de la Ierusalim, biserica apostolică a primului secol d. Hr., 
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legătura se poate vedea, de exemplu, atât de limpede în epistolele huterite și epistolele din Noul 

Testament. . . .Aceasta nu este doar o imitare, ci o încercare reală de înrudire și relaționare profundă.
1
 

Anabaptiștii timpurii își dedicau viețile pentru a urma conducerea lui Dumnezeu, și o bătălie spirituală 

a început, centrată pe câteva articole de credință. Unul dintre acestea era practica acceptată a botezului 

nou-născuților și a calității automate de membru în biserică. După studii atente ale Bibliei, Georg 

Blaurock, Conrad Grebel și Felix Mantz au ajuns la concluzia că Isus s-a referit la botez doar pentru 

adulții care credeau și își mărturiseau credința în el. Doar oameni care acceptau în mod voluntar 

botezul pot fi membrii în biserica sa. Acești trei oameni, probabil împreună cu alții, într-un final au 

acționat și s-au botezat unul pe celelalt în ianuarie 1525 în Zurich, Elveția. O mișcare a luat ființă ce 

nu a putut fi oprită în ciuda impunerii pedepsei cu moartea pentru aceia care acceptau botezul ca și 

adulți. Numele anabaptiști (sau rebotezați) li s-a dat mai târziu de către biserica romano-catolică și de 

către bisericile oficiale ale lui Luther și Zwingli. 

O altă chestiune era nonrezistența – ar trebui un ucenic al lui Isus să folosească sabia? – o întrebare 

care a condus la divizare chiar în rândurile anabaptiștilor. Alte puncte erau Cina Domnului, 

conducerea în biserică, căsătoria și divorțul, jurămintele și impozitele pentru război. 

Unind toate aceste chestiuni cu un fir invizibil, s-a pus problema relației bisericii cu statul și prin 

urmare întrebarea profundă a naturii însăși a bisericii. Ar trebui biserica să fie autonomă față de 

influența statului? Anabaptiștii au spus da, trebuie să existe o separare a bisericii și a statului, altfel 

biserica nu este cu adevărat biserica a căruit Domn este singur Isus Hristos. 

Acestea au devenit chestiuni de viață și de moarte, pentru care sute au fost arși pe rug. Prin puterea 

Duhului Sfânt, bărbați, femei și tineri mergeau cu determinare și chiar cu bucurie înspre execuția lor 

mai degrabă decât să își renege credința. Pentru unii, Dumnezeu le-a dat puterea să moară pentru 

credința lor. Pentru alții, Dumnezeu le-a dat puterea să trăiască în credința lor, făcând dintr-un mod de 

viață frățesc o realitate. Toate bunurile erau ținute la comun ca și în biserica timpurie din Ierusalim.  

Unul dintre grupurile care au respins folosirea sabiei a început să practice o formă de comunitate a 

bunurilor. Cam vreo două sute de adulți au plecat din Nikolsburg, primul centru anabaptist din 

Moravia (acum în Cehia), iar în 1528 s-au mutat cam la 48 de kilometri depărtare la Austerlitz. În 

acea călătorie, spiritul dragostei frățești i-a îndemnat să își pună în comun puținele lor bunuri pe o 

mantie întinsă pe pământ – începutul real al comunității complete a bunurilor. Această practică a 

devenit unul dintre aspectele cele mai controversate din cadrul mișcării anabaptiste. 

Câteva comunități-bisericești au fost atunci fondate în Moravia, care pe atunci era tolerantă față de 

protestantism, iar în 1533 lui Iacob Hutter i s-a cerut să preia conducerea. Într-una din călătoriile lui 

de misionariat în Tirol, unde biserica romano-catolică nu îi tolera pe așa-numiții eretici, el a fost 

trădat, iar pe 25 februarie 1536, a fost ars pe rug la Innsbruck în Austria. 

Tăria de a fi puternic sub prigoană, puterea de a-i face voia lui Dumnezeu de a pune bazele frățietății 

pe Pământ, au fost exemplificate prin viața sa. Numele său a fost folosit pentru a deosebi frățietatea pe 

care a condus-o – nici el și nici frații săi nu au ales acest nume - și martiriul său este comemorat prin 

publicarea aceste cronici pentru prima oară în engleză 450 de ani mai târziu. 

Istorisirea 

                                                             
1 Robert Friedmann, în Leonard Gross, „Conversații cu Robert Friedmann,” MQR, aprilie 1974, 160. 
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Scribii acestei cronici au avut un simț ascuțit al istoriei. Începând de la pagina de titlu, primul cronicar 

clarifică faptul că nu are altă intenție decât de a relata lucrarea lui Dumnezeu printre oameni, începând 

de la însuși Creația. După rezumarea Vechiului și Noului Testament și relatând despre extraordinarii 

mărturisitori ai Duhului din timpurile creștine timpurii, cronicarii înregistrează începuturile mișcării 

anabaptiste în 1525 și istoria Frățietății huterite până în 1665. 

Arareori s-a mai redactat istorie cu atâta sinceritate, o sinceritate care ne aduce aminte de Biblie. Este 

scrisă simplu, și totuși prezintă autoritate și putere, fiind redactată ca și cum ar fi fost scrisă chiar de 

cei ce au trăit-o. Cronicarii nu se glorificau pe sine sau pe frații și surorile lor martirizați. Ei pur și 

simplu prezentau realități. Nu toate aceste realități le făceau cinste. Bărbații și femeile din vremurile 

cronicii erau făcuți din carne  și sânge vulnerabil ca oricare alt om din ziua de azi. Unii frați, chiar 

slujitori ai Cuvântului, au fost prinși că țineau bani ascunși pentru propriul uz; alții au comis adulter. 

Gelozia și rivalitatea dintre lideri a fost relatată cu franchețe. Dar aceste lucruri nu erau încurajate și 

nici nu se bârfea despre ele. Ele erau confruntate. Disciplina bisericii, fundamentată pe Matei 18 și 1 

Corinteni 5, a fost practicată în comunitățile huterite, după cum este și astăzi: un păcătos care se 

căiește găsește iertarea lui Dumnezeu prin biserică prin acceptarea disciplinei de la frații și surorile 

sale. 

Cronica a fost începută la sfârșitul anilor 60 ai secolului al XVI-lea. Kaspar Braitmichel, unul dintre 

puținii care încă își mai puteau aduce aminte de timpurile de început, a început să strângă laolaltă 

relatările. El ne spune în a sa Prefață pentru Cititor cum a folosit Biblia și Antichități Iudaice a lui 

Iosefus pentru a oferi o scurtă istorie până în timpurile lui Hristos. Pentru secolele timpurii ale 

bisericii creștine a urmat Noul Testament și Istoria Ecleziastică a lui Eusebius. Pentru perioada dintre 

Eusebius și începutul secolului al XVI-lea, a citat Cronica lui Sebastian Franck, o istorie scrisă pe 

vremea Reformei care include istorisiri ale așa-ziselor secte eretice. Pentru anii de început ai mișcării 

anabaptiste existau surse contemporane disponibile. Descrierea sa a primului credobaptism în 1525 

este probabil cea mai timpurie versiune cunoscută a acestui eveniment, și se crede de câțiva 

cercetători că se bazează pe o relatare a lui Georg Blaurock, unul dintre participanți.  

Chinurile noii mișcări de pe urma oprimării și a prigoanei autorităților au fost relatate în scris de 

participanți sau martori oculari, deseori în cântări în care se amintesc martiriurile sau în scrisori de 

adio de la frați întemnițați. Acestea au fost păstrate în arhivele huterite din Moravia împreună cu 

relatări ale proceselor și dezbaterilor care ne relevă luarea de poziție a fraților împotriva bisericilor 

romano-catolice, luterane, zwingliene și calvine. Confesiuni de credință și regulamente (Ordnungen) 

pentru viața de zi cu zi a comunităților au fost, de asemenea, păstrate acolo. Multe dintre aceste 

relatări Kaspar Braitmichel și cronicarii ulteriori le-au rezumat sau citat complet, pe această cale 

păstrând unele documente care altfel li s-ar fi pierdut urma. 

Kaspar Braitmichel a lucrat într-o perioadă de pace relativă sub bătrâniatul lui Petru Walpot. El a scris 

relatarea până în anul 1542. Hans Kräl și Hauptrecht Zapff, al căror nume apar sub cel al lui 

Braitmichel la sfârșitul prefaței lui pentru Cititor, au continuat munca înregistrării istoriei și au 

actualizat-o, aceasta însemnând, până împrejurul anului 1580. De atunci și până în 1665, textul 

cronicii este o relatare contemporană. Hauptrecht Zapff a realizat paragrafele curente până în 1591. 

Alți frați au continuat. 

Cartea 

Reprezintă un mic miracol supraviețuirea acestui document. Pentru mai mult de trei sute de ani din 

momentul creării ultimului paragraf, făcut în 1665, frații au reușit să îl păstreze în siguranță în ciuda 
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repetatelor jefuiri sau incendieri ale caselor lor de către oștiri jefuitoare, în ciuda fugilor forțate sau a 

altor pericole și în ciuda eforturilor reprezentanților bisericilor oficiale de a le găsi și distruge scrierile.  

Cronica originală scrisă de către Kaspar Braitmichel este pierdută, însă, și ceea ce a ajuns până la noi 

este copia făcută de către secretarul-funcționar al bătrânilor Hauptrecht Zapff înainte ca el și Hans 

Kräl să fi continuat lucrarea. Această istorisire (cunoscută sub numele de codexul „1581,” din anul 

1581 văzut în litera iluminată J pe folio-ul 89v; vezi plăcuța #8) se află în aproape perfectă stare: o 

carte de aproape 600 de pagini măsurând 9.525 cm x 19.685 cm x 28.575 cm, în prezent aceasta este 

ținută spre păstrare de către Frățietatea huterită la colonia Bon Homme din Dakota de sud, Statele 

Unite. 

Este remarcabil însă că că mai avem  o altă, aparent mai timpurie, copie la care să ne raportăm, deși 

aceasta a suferit pagube însemnate în perioada când urmașii huteriți nu mai trăiau în comunitate 

deplină. Aproximativ doar două treimi din aceasta sunt păstrate (numit codexul „1580,” după anul 

1580 iluminat în litera N din folio-ul 16r; vezi plăcuța #7). Astăzi se află înspre păstrare într-o colonie 

huterită din Montana, Statele Unite. 

Grija și dragostea pe care cronicarii o imprimau sarcinii lor poate fi dedusă din frontispiciul și 

plăcuțele de la spatele acestui volum, fotografiate din paginile celor două originale, care au fost 

descrise ca opere extraordinare de caligrafie și iluminare artistică.
2
 

Pentru secole, însă, cronica a fost pierdută lumii cercetării. Cercetătorii au manifestat puțin interes în 

diversele grupuri anabaptiste, care erau considerate eretice, până în 1883, când Iosif Beck a publicat o 

colecție de scurte cronici huterite. El știa că o istorie detaliată a mișcării huterite existase; adnotând o 

mențiune a ei, el a scris, „Cartea de istorie a bisericii trebuie a fi considerată ca pierdută. Cercetarea 

mea extrem de amănunțită nu a dat de nici cea mai mică urmă a acesteia.”
3
 

În 1903 Rudolf Wolkan, profesor de literatură germană la Universitatea din Viena, a publicat un 

studiu despre cântări anabaptiste.
4
 Acesta a atras atenția istoricului menonit Ioan Horsch din Statele 

Unite în 1908, care imediat l-a informat pe Wolkan că huteriții încă mai existau acolo - și că încă mai 

dețineau cronica originală (”Unserer Gemein Geschicht-Buch”). Nu ne e greu să ne imaginăm uimirea 

cercetătorilor europeni când au aflat că descendenții anabaptiștilor huteriți tăiau încă în credința 

strămoșilor lor în Statele Unite. Profesorul Wolkan a contactat Frățietatea huterită și în curând a 

început un schimb intens de corespondență cu Elias Walter jr., nepotul bătrânului Elias Walter sr. 

Pe vremea aceea, colecția de cronici huterite a lui Beck, foarte cunoscute și prețuite de către frații din 

America, își epuizase tirajul. Interesul profesorului Wolkan a aprins o nouă speranță în mulți huteriți, 

în special Elias Walter jr., că cronica lor va deveni disponibilă pentru fiecare membru al Bisericii 

huterite. 

Drept rezultat, prima ediție în germană a fost publicată în 1923 de către Frățietatea huterită, redactor 

fiind profesorul Wolkan din Viena. În 1943 o a doua ediție germană a fost publicată de către fundația 

Carl Schurz, și editată de către profesorul A.J.F. Zieglschmidt de la Universitatea Nothwestern din 

Evanston, Illinois, Statele Unite. El a avut acces la manuscrisul „1581” păstrat la colonia Bon 

Homme, Dakota de sud și a adus de acolo o copie diplomatică (perfectă în cel mai mic detaliu) a 

                                                             
2 Microfilme a ambelor codice „1580” și „1581” sunt păstrate în Archives of the Historical Committee of the 
Mennonite Church, Goshen College, Goshen, Indiana. 
3 Dr. Iosif Beck, Die Geschichts-Büher der Wiedertäufer in Oesterreich-Ungarn, 1526-1785 (Viena, 1883, 1967), 
p. 286 n.1. 
4 Dr. Rudolf Wolkan, Die Lieder der Wiedertäufer (Berlin, 1903). De asemenea vezi ME, IV, 971. 
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cronicii, în special pentru lumea cercetării. Ambele ediții au reprezentat un adaos semnificativ la 

sursele istoriei anabaptiste. Se speră ca prezenta ediție [n. trd. cea în engleză, cea în română sperăm că 

va avea un impact asemănător printre vorbitorii de limbă română] va aduce o contribuție similară 

pentru vorbitorii de engleză. 

Mărturia 

Și totuși această carte nu este o operă exclusiv a timpului ei, irelevantă pentru secolul nostru și 

normele culturale caracteristice lui. Bărbații și femeile din aceste relatări s-au confruntat cu aceleași 

probleme pe care le întâmpină grupurile creștine astăzi. Frații cunoșteau aceleași începuturi grele în 

timp ce se luptau pentru discernământ într-o încâlceală de idei neclare. Ei cunoșteau luptele pentru 

putere, grupurile schismatice, separarea dureroasă de cei iubiți și credincioși pe care îi știau de mult 

care au ales o cale mai puțin solicitantă. Prin credință în Dumnezeu, o rămășită întotdeauna găsea 

puterea să îndure. Ei se țineau cu tărie de scopul și ghidarea lui și prin harul său au fost capabili să 

construiască o viață de frăție. Fiecare îl iubea și îl prețuia pe celelalt ca și copil al lui Dumnezeu. 

Fiecare își dădea toate posesiunile și își dedica fiecare gram de putere în scopul slujirii altora. Toți 

erau sprijiniți de către comunitate: copiii și cei slăbiți, bătrânii și bolnavii primeau îngrijiri speciale. În 

același timp ei simțeau nevoia spirituală a contemporanilor săi cu atâta putere că au trimis membrii pe 

cuprinsul Europei centrale cu mesajul de bucurie al mântuirii și a unei noi vieți. Nimic nu îi putea opri 

din a căuta camarazi credincioși care erau erau însetați după vestea bună – nici cele mai grele 

călătorii, nici legi sau pedepse, chiar cu moartea. 

Această traducere [n. trad. cea în engleză] a fost inițiată având toată Frățietatea huterită în minte. 

Comunitățile noastre sunt răspândite în multe ținuturi vorbitoare de engleză, din statul Washington și 

British Columbia până în Connecticut și Marea Britanie. Speranța este că această relatare, disponibilă 

acum în engleză, va avea același impact ca acela al Cărții Legii asupra Israeliților (2 Împărați 22-23). 

Noi care găsim ucenicia dificilă chiar și în timpuri de pace și libertate de conștiință cu greu ne putem 

imagina costul necesar pentru a fi devotat atunci când moartea era pedeapsa pentru călătoria necesară 

să te alături comunității sau pentru încercarea de a răspândi mesajul. Mii de bărbați și femei au avut 

curajul să se țină de credința lor și să mărturisească din inimile lor sub interogatoriu și tortură. Unii au 

îndurat ani de paralizantă întemnițare; unii au fost înecați, alții decapitați, alții arși pe rug. 

Fie ca noi, ca și urmași ai bărbaților și femeilor a căror viață este înregistrată aici, să luăm bine aminte 

următoarele cuvinte din această cronică. Ele au fost scrise ca și avertisment după o descriere a 

greutăților îndurate de către frați și surori când au fost alungați din casele lor între 1548 și 1552: 

Toate acestea sunt descrise și consemnate ca o relatare, în special pentru voi și pentru noi, urmașii lor 

care trăiesc în vremuri când Dumnezeu oferă pace, pentru ca să ne gândim că nu întotdeauna va fi 

pace. În același timp, când Dumnezeu ne binecuvântează în chestiuni terestre, să fim mulțumitori și să 

ne amintim că frații și surorile din vremurile de dinainte nu ar fi știut cum să îl laude și să îi 

mulțumească lui Dumnezeu îndeajuns dacă ar fi avut doar o jumătate, o treime, sau chiar și mai puțin, 

din cât avem noi acum. Într-adevăr, oricine nu putea îndura acum, în aceste vremuri bune, nu a trecut 

testul ca un creștin adevărat. Și dacă vreodată Dumnezeu ne va aduce tulburări similare asupra 

noastră, urmașii lor, nu ar trebui să fim luați prin surprindere, ci ar trebui să arătăm aceași răbdare și 

rezistență până la sfârșit, înspre lauda și gloria lui Dumnezeu (p.208). 

Totuși, nu este doar pentru noi ca frățietate huterită publicată această versiune în engleză. 

Semnificația ei trece dincolo de frații numiți huteriți. Această cronică este istorisirea unei treziri cum 

ar avea nevoie omenirea astăzi. Această cronică este relatarea unei mișcări a Duhului care și astăzi 
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poate preschimba inimi, schimba vieți, crea o nouă societate și poate strânge o frăție creștină pe 

Pământ. Oricând când bărbați și femei și-au predat viețile lor lui Dumnezeu și i-au permis să 

acționeze, el a străpuns istoria umană cu planul său divin. Această cronică este o mărturie al unei 

acțiuni a lui Dumnezeu care a fost întâmpinată de răspunsul unui popor credincios, un popor care încă 

supraviețuiește astăzi. Mesajele ei ne pot oferi speranță și curaj pentru vremurile contemporane nouă. 

Februarie 25, 1986  
EDITORII DE LA WOODCREST, 

NEW MEADOW RUN ȘI DEER SPRING 

în numele Frățietății huterite 
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Cronica 
ÎNCEPÂND CU O NARAȚIUNE SCURTĂ 

a începuturilor lumii 
și cum a început Dumnezeu 

lucrarea sa printre oamenii săi de pe Pământ 

care au continuat-o, și au contribuit la ea 
 

Urmată de 

 

Cronica comunității noastre bisericești – cum prin Harul lui Dumnezeu 
strămoșii noștri și-au croit cărarea prin eroare și cum Dumnezeu a 

 vânturat oamenii, împrăștiind pleava și separând grâul în hambarele 

sale: el a adunat o turmă unită dintre toate popoarele de pe pământurile 
germane. În continuare, cum Dumnezeu a reinstituit lucrarea sa 

în aceste ultime vremuri ale lumii. Urmată de prigoniri 

grele, suferință și ducerea crucii de către biserică: 

mulți au fost executați; câte puțin este scris despre procesele 
la care au fost supuși și curajul lor bărbătesc. Toate 

acestea, precum și alte chestiuni care s-au 

petrecut în biserică, au fost amintite 
pe scurt pentru ca lucrarea 

minunată a Domnului 

să fie amintită și să 
se ia aminte 

la ea. 
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Bătrânii Bisericii huterite 
 

IACOB HUTTER 

A venit din Tirol în 1528 
1533-1536 

 

HANS AMON 
Din Bavaria 

1535-1542 

 

LEONARD LANZENSTIEL 
Din Bavaria 

1542-1565 

 
PETRE RIEDEMANN 

Din Silezia 1542-1556 

 
PETRU WALPOT 

Din Tirol 

1565-1578 

 
HANS KRÄL 

Din Kitzbühel în Tirol 

1578-1583 
 

KLAUS BRAIDL 

Din Hesse 

1583-1611 
 

SEBASTIAN DIETRICH 

Din Württemberg 
1611-1619 

 

ULRIH JAUSSLING 
Din Elveția 

1619-1621 

 

VALENTIN WINTER 
Din Württemberg 

1622-1631 

 
HEINRICH HARTMANN 

1631-1639 

 
ANDREAS EHRENPREIS 

1639-1662 

 

IOAN RIEGER 
1662-1687 
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De la creație până la 1517: O istorie până la Reformă 

În continuare citiți un rezumat modest, dar amănunțit al istoriei de la începutul lumii până în 

contemporaneitate, prin care ne este relatat modul în care Dumnezeu și-a început lucrarea și a 

continuat-o printre oamenii săi. 

 

Singurul și preamărețul Domn a cărui putere se află peste toate lucrurile se numește Shaddai, care 

înseamnă cineva cu autoritate totală, acesta deținând bunătate și bine din abundență, un Tată și 

Creator al tuturor și tuturora. Cu grija sa atotvăzătoare și sfat echilibrat, el deja a stabilit legile pentru 

tot ceea ce a creat, în armonie cu felul său de a fi etern. El a stabilit tot ceea ce se va întâmpla de la 

începutul lumii până în contemporaneitate-chiar până la ultima zi. Pentru a-și face cunoscută puterea 

lui nemăsurată și glorioasa lui măreție, astfel încât fiecare și fiece să fie în stare să îl recunoască cu 

adevărat lasă ca și Cuvântul gurii sale să separe lumina de întuneric și ziua de noapte și a început să 

separe apele de deasupra de apele de dedesubt. Între ele a semănat bolta cerească numind-o ceruri și a 

adunat toată apa de dedesubt și a numit-o mare. A separat solul uscat de ape și l-a numit pământ. Iar 

Dumnezeu a poruncit acestui tip de pământ ca pe el să crească iarbă, plante, multe flori, pomi 

fructiferi și fiecare soi de arbust, fiecare dintre acestea având sămânța sa. El a ornat cerurile cu 

soarele, luna și stelele după care timpul poate fi măsurat. În continuare, el creează frumoase animale 

din apă, păsări și pești care vor trăi de acum încolo în aer și apă; iar din pământ, Dumnezeu a creat 

multe patrupede și animale care se târăsc pentru ca acestea să viețuiască pe pământul uscat.  

Prin toate acestea, Dumnezeu și-a arătat puterea: orice comandă gura sa, Spiritul său poate îndeplini. 

Odată ce Cuvântul său pleacă din gura sa, munca sa se găsește acolo, perfectă, desăvârșită. Prin 

intermediul unei porunci, tot ceea ce el își dorește, se face. Ceea ce îl mulțumește este făcut,așa cum 

el spune, ”Eu sunt Domnul, eu singur am făcut toate lucrurile și nu este altul în afară de mine.” Dar 

Dumnezeu în măreția sa nu a putut să i-a seama tuturor creaturilor cărora le-a dat viață, nu mai vorbim 

de onorarea și preamărirea sa într-un mod adecvat. Astfel încât, el a luat un bulgăre de pământ, a 

modelat un om cu toate membrele și l-a creat după propria sa imagine suflând un suflet viu în-tr-

ânsul. Și Domnul a binecuvântat omul mai mult ca orice altă creatură cu raționament, cunoaștere și 

simțuri, astfel încât omul să recunoască în Dumnezeu, creatorul său, să îl laude, iubească, respecte 

poruncile și să îi fie frică de el toată viața sa de om. Dumnezeu a rânduit creația muncii sale într-o 

carte înaintea acestui om binecuvântat din plin, ca să îi fie posibil să învețe despre marea sa putere și 

glorie. Iar el l-a pus pe om să stăpânească peste toate, deoarece omului îi era dat să aibă totul în 

puterea sa și să se folosească de asta. Dar, înainte la toate, el trebuia să se închine în fața Dumnezeului 

și Creatorului său. Și pentru ca omu să nu fie prea încrezător sau să trăiască fără niciun fel de grijă, 

Dumnezeu i-a dat o poruncă foarte serioasă: căci, deși avea putere să stăpânească peste toate lucrurile 

create, totuși el trebuia să fie circumspect la fructul din pomul cunoașterii binelui și al răului, care se 

afla în mijlocul grădinii, pentru că în ziua în care el avea să guste din fructul acestuia, el va muri. 

Atât timp cât acest om și-a folosit autoritatea sa dată de Dumnezeu în mod adecvat, el s-a întors înspre 

lumină cu ochi deschiși și o inimă bucuroasă, fără a-i fi frică de Creatorul său. Dar femeia care a fost 

luată din coastele lui a urmat sfatul șarpelui. Ea a convins omul să facă la fel. Imediat după ce a 

mâncat fructul oprit, el a început să urască lumina și să fugă de ea. Șarpele și-a primit pedeapsa. La fel 

și femeia și Adam însuși. Și totuși, Domnul având compasiune față de rasa umană a promis ca prin 

sămânța femeii aceasta să continue prin intermediul procreării. 
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Adam și-a pus speranța în această promisiune, fiindu-i lumină și alinare pentru inimă. Deasemenea, el 

și-a direcționat descendenții înspre lumină, înspre Cuvântul promisiunii divine. Putem vedea aceasta 

în fiul său Abel, care, prin slujbă și ofrande era plăcut în ochii lui Dumnezeu. Și alții sunt numiți în 

Biblie, care cu credință sperau și tânjeau să fie cuprinși de această lumină. Aici avem o listă a acestora 

pusă în ordine, de la începutul timpurilor. 

Mai întâi se naște Adam (însemnând ”luat din pământ” sau ”umanitate), primul om creat, un fiu al lui 

Dumnezeu. Pe când avea 130 de ani, el a avut un fiu pe nume Set, prin soția sa Eva, pe care 

Dumnezeu a creat-o din coastele lui Adam. După aceasta, el a trăit 800 de ani și l-a prins pe Lameh, al 

nouălea descendend, el fiind luat drept primul și moare 726 de ani înainte de potop. 

Set (însemnând ”un conducător”) a fost fiul lui Adam. Când a avut 105 ani, l-a conceput pe Enos, la 

235 de ani după creație. În această perioadă, oamenii au început să strige numele Domnului. Set a trăit 

pentru 807 ani după nașterea lui Enos și mulți ani în timpul vieții lui Lameh. A trăit până la 614 ani 

înainte de potop. 

Enos (însemnând ”muncitor” sau ”om trist”) a fost fiul lui Set. Când avea 90 de ani, l-a făcut pe 

Kenan, 325 de ani după creație. După aceasta el a trăit pentru 815 ani și a murit în timpul lui Noe, 516 

ani după potop. 

Kenan (însemnând ”cel ce are proprietăți”) a fost fiul lui Enos, al patrulea descendent al lui Adam (și 

acesta din urmă fiind inclus) . Când a avut 70 de ani, el l-a avut pe Mahalalel. 395 de ani după creație. 

După aceasta a trăit 840 de ani și a murit în timpul lui Noe, cu 421 de ani înainte de potop. 

MAHALAHEL (însemnând ”cel ce îl glorifică pe Domnul”) a fost fiul lui Kenan, al cincilea în 

descendență numărându-l și pe Adam. Pe când era de 65 de ani, l-a făcut pe Iared, la 460 de ani după 

creație. După aceasta a trăit 800 de ani și a murit în timpul lui Noe, la 234 de ani înainte de potop. 

Enoh (însemnând ”un om dedicat lui Dumnezeu”) a fost fiul lui Iared, al șaptelea în descendență, 

numărându-l și pe Adam. Pe când avea 65 de ani l-a făcut pe Matusalem, 687 de ani după creație. 

După aceasta a trăit pentru 300 de ani și Dumnezeu a fost foarte mulțumit de el. În timpul lui Lameh, 

înainte de potop cu 669 de ani, a fost luat de Dumnezeu, astfel încât nu a experimentat moartea. 

Matusalem (înseamnă ”victorie asupra morții”) a fost fiul lui Enoh, al optulea în descendență, Adam 

fiind și el numărat. La 187 de ani l-a avut pe Lameh, 874 de ani după creație. După aceasta, a trăit 

pentru 782 de ani și a murit în anul de dinainte de potop.  

Lameh (însemnând ”un om ce a fost smerit”) a fost fiul lui Matusalem, al nouălea descendent de la 

Adam, și acesta din urmă fiind numărat. La vârsta de 182 de ani l-a avut pe Noe, la 1056 de ani după 

creație și și-a enunțat speranța în felul următor, spunând că ”Acesta ne va aduce alinare în munca 

noastră.” După aceasta a trăit 595 de ani, murind cu 5 ani înainte de potop. 

Noe (care înseamnă ”un pacificator” sau ”cel care alină”) a fost fiul lui Lameh, al zecelea în 

descendența lui Adam, numărându-l și pe acesta. Pe când avea 500 de ani îl are pe Șem, 1556 de ani 

după creație și 100 de ani înainte de potop. A trăit pentru 350 de ani după potop și a murit în timp ce 

Avram avea 57 de ani. 

Toți aceștia menționați mai sus au sperat să primească salvarea Domnului prin intermediul sămânței 

Domnului. Dar pentru că toți oamenii și-au întors fața de la Domnul înspre tot felul de rele, 

Dumnezeu a regretat crearea omului. Totuși, Noe a primit milă deoarece cu smerenie a urmat porunca 

Domnului și a construit arca. Din această cauză, el și întreaga lui familie au fost salvați de la judecată 
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împreună cu toate creaturile care au intrat în arcă, așa cum a poruncit Dumnezeu. Tot ceea ce trăia pe 

pământul uscat trebuia să fie distrus din cauza păcatelor și a răutății omului. În marea sa mânie,  

Dumnezeu a deschis ferestrele cerurilor și toate  izvoarele Pământului și a lăsat ploaia să cadă până 

când apa era deasupra celui mai înalt munte cu 15 coți. Iar această inundație, trimisă ca pedeapsă 

pentru toți păcătoșii, a durat un an întreg și câteva zile. Numărul anilor de la începutul lumii până la 

sfârșitul potopului este de 1656. 

Apoi, aflându-se în sinceră compasiune, deși în toiul furiei sale, Dumnezeu s-a gândit din nou la Noe, 

familia lui și la toate animalele din arcă. A pus punct mâniei și pedepsei sale, scoțând Pământul încă 

odată din apă și poruncind tuturor creaturilor să se înmulțească.  

Dar Noe, conștientizând că a fost salvat de Dumnezeu, a adus cu repeziciune o jertfă Domnului, 

alegând dintre toate animalele și păsările curate.  Magnificul dar l-a mișcat pe Dumnezeu atât de mult 

încât a promis ca niciodată să nu mai distrugă oamenii, animalele și păsările prin apă. El a făcut o 

înțelegere cu Noe și cu toate viețuitoarele și a promis să își întindă arcul (engl. Bow, idem rainbow: 

curcubeu) ca un semn sigur în nori pentru a reaminti oamenilor de aceasta pentru totdeauna. Și prin 

acest semn, credincioșii și-au amintit mila sinceră a lui Dumnezeu, așa cum ne-o arată ceea ce 

urmează. 

Prima dată Șem (însemnând  ”renumitul și mărețul”) a fost fiul lui Noe, care a primit binecuvântarea 

tatălui său. Doi ani după potop, pe când avea 103 ani, l-a făcut pe Arpahșad. După aceasta, a trăit 500 

de ani și a murit în timpul lui Isac, când Iacob avea 48 de ani. 

Arpahșad (însemnând ”unul care oferă plăcere și care va lecui toate nevoile”) a fost fiul lui Șem și al 

doilea în descendență, numărându-l și pe Șem. La 37 de ani după potop, în al 35-lea an de viață l-a 

făcut pe Șelah. După aceasta, a trăit 403 ani și a murit în timpul lui Avram, când Isac avea 48 de ani.  

Șelah (care înseamnă ”trimis ca o viță sau ramură”) a fost fiul lui Arpahșad, al treilea în linia de 

descendenți, Șem fiind numărat. 67 de ani după potop, în al 30-lea an al vieții sale, l-a avut pe pe 

Eber. După aceasta, a trăit 403 ani și a murit în timpul lui Isac. Iacob avea 18 ani atunci. 

Eber (însemnând ”un victorios,” ”un camarad,” ”un companion,” sau ”un discipol”) a fost fiul lui 

Șelah, al 4-lea în descendență, numărându-l pe Șem. Când avea 34 de ani, l-a făcut pe Peleg, 101 ani 

după potop, în timpul ce Pământul era divizat. A mai trăit 430 de ani după aceasta și a murit în timpul 

lui Isac. Iacob avea 79 de ani. 

Peleg (care înseamnă ”o ramură” sau ”un altoi”) a fost fiul lui Eber, al 5-lea în descendență, Șem fiind 

numărat.  Când avea 30 de ani, l-a făcut pe Reu, 131 de ani după potop. După acest eveniment, a trăit 

209 ani și a murit în timpul lui Terah, când Avram avea 48 de ani. 

Reu (însemnând ”păstor,” ”hrănitor,” ”prieten,” sau ”vecin) a fost fiul lui Peleg, al șaselea în 

descendență, numărându-l pe Șem. Când avea 32 de ani, l-a făcut pe Serug, 164 de ani după potop. 

După aceasta a trăit 207 ani și a murit în timpul lui Terah, pe când Avram avea 78 de ani și era în 

Canan deja de 3 ani. 

Serug (însemnând ”o viță,” ”o rămurică,” ”stăpân de vie,” și ”unul care își plătește muncitorii”) a fost 

fiul lui Reu, al șaptelea în descendeță, Șem fiind numărat. Pe când avea 30 de ani, l-a avut pe Nahor, 

193 de ani după potop. După aceasta a trăit 200 de ani și a murit în timpul lui Terah. Avram avea 101 

ani. 
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Nahor (însemnând ”pace prin lumină”, ”sacrificiu al focului”) a fost fiul lui Serug, al optulea în 

descendență numărându-l pe Șem. Când avea 29 de ani, l-a făcut pe Terah. La 222 de ani după potop. 

După aceasta a trăit 119 ani și a murit pe când Avram avea 49 de ani. 

Terah ( însemnând  ”unul care dă pășuni, revigorează sau care face să se simtă în viață”) a fost fiul lui 

Nahor, al 9-lea în descendența lui Șem, acesta fiind inclus. Pe când avea 70 de ani, l-a făcut pe 

Avram, 292 de ani după potop. După aceasta a trăit 135 de ani și a murit în timpul lui Avram, pe când 

Isac avea 35 de ani. 

Avram (însemnând ”un tată măreț”) a fost fiul lui Terah, al 10-lea în descendență numărându-l și pe 

Șem. Pe când avea 75 de ani, a fost chemat de Dumnezeu să își părăsească idolii la care se închina, 

țara lui de baștină și rudele-la 367 de ani după potop. Ascultând de Cuvântul Domnului, a călătorit din 

Haran în tărâmul Cananului, devenind un străin acolo. 

De la potop până când Avram a primit chemarea însumăm un total de 367 de ani. 

Avram din Caldeea, un pelerin chemat de Dumnezeu în tărâmul Cananului, s-a dus în Egipt din cauza 

foametei. Nevasta sa, Sarai i-a fost luată de către rege, dar i-a fost înapoiată, până la urmă. A mers 

pentru o a doua oară la Betel, în Canan, chemând numele lui Dumnezeu și separându-se de fiul 

fratelui său, Lot. Urmând promisiunea divină, a plecat înspre Hebron și a trăit pe lângă stejarul de la 

Mamre. L-a salvat pe Lot, oamenii și prada. A fost hrănit și binecuvântat de regele din Salem, dându-i 

a 10-a parte din toate posesiunile sale. 

Dumnezeu i-a promis copii fără de număr.  Aceștia nu au fost tratați cum se cuvine într-un tărâm 

straniu  Și totuși, a fost voia Domnului să îi conducă cu mână forte afară și să le dea tărâmul 

Cananului ca și posesiune. Ismail a fost născut de către slujitoarea sa Hagar. Dumnezeu i-a schimbat 

numele din Avram în Avraam (însemnând ”un tată al multor oameni”) și a intrat într-o comuniune de 

durată cu el. S-a marcat cu semnul acesteia pe corp, cu sânge, ca o promisiune însemnată că în el și în 

toți urmașii lui, toate popoarele vor fi binecuvântate. Și lui deasemenea, Domnul i-a arătat apocalipsa 

ce se va îndrepta împotriva sodomiților din cauza poftelor lor trupești. Avraam a călătorit din nou din 

Canan și a mers la Gerar. Regele Abimalec i-a luat-o pe Sara de lângă el și la porunca Domnului i-a 

dat-o înapoi, împreună cu un dar însemnat. După aceasta, Avraam s-a rugat Domnului pentru rege, iar 

regele și soțiile sale au fost vindecate. A fost un străin pentru douăzeci și cinci de ani înainte ca Sara, 

cea în vârstă de nouăzeci de ani să i-l nască pe Isac. Când era pe punctul de a-și sacrifica fiul urmând 

porunca divină, Dumnezeu i-a dat pe fiul său înapoi cu jurământul că binecuvântarea lui Dumnezeu 

va fi dată prin acesta. Avraam i-a dat-o lui Isac pe Rebeca ca soție și l-a făcut pe Isac moștenitor al 

tuturor bunurilor sale: a murit în al o sutălea an al pelerinajului său, pe când Iacob avea cincisprezece 

ani, iar fiul lui Noe, Șem încă mai trăia. 

Isac (care înseamnă ”bucurie” sau ”râset”) a fost fiul lui Avraam. Pe când avea șaizeci de ani, l-a făcut 

pe Iacob, la optzeci și cinci de ani după ce tatăl său a fost chemat să meargă în Canan. Dumnezeu și-a 

reînnoit promisiunea ce i-a făcut-o tatălui său, Avraam. Pentru că era secetă, el a călătorit încă o dată 

la Gerar, la regele filistenilor și după aceasta la Berșeba, unde a chemat numele Domnului și l-a 

binecuvântat pe fiul său, Iacob. Când era în vârstă de 180 de ani moare, fiind plictisit de viață, cu zece 

an ca Israel să intre în Egipt. Fiii lui, Iacob și Esau l-au îngropat la locul de îngropăciune al tatălui său. 

Iacob (însemnând ”cineva care supune opresiunii sau înfrânge”) a fost fiul lui Isac, ales și iubit de 

Dumnezeu încă de pe vremea când se afla în pântecele mamei sale. Datorită providenței lui 

Dumnezeu, el a primit binecuvântarea tatălui său și lui, Dumnezea i-a reînnoit și întărit promisiunea 

pe care le-a făcut-o înaintașilor săi, Avram și Isac. Urmând sfatul părinților a călătorit la Haran, în 
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Mesopotamia, la fratele mamei sale. Acolo, Dumnezeu i-a dat doisprezece fii, născute din fiicele lui 

Laban, Leea și Rahela și din cele două slujitoare ale acestora. După aceasta, a avut grijă de oile 

socrului său timp de mulți ani. El a călătorit la ordinul lui Dumnezeu și cu binecuvântarea completă a 

lui în tărâmul Cananului. S-a luptat cu îngerul și s-a împăcat cu fratele său, Esau. A primit numele 

Israel (însemnând ”o inimă pe care Dumnezeu o vede”). Prin urmare, urmașii fiilor săi au fost numiți 

cele doisprezece triburi ale lui Israel. 

Prin intermediul minunatei providențe divine, cel mai iubit fiu al său, Iosif, a fost dat ismaeliților. 

Frații săi, care erau invidioși pe el și îl urau, l-au schimbat pe douăzeci de arginți și a fost vândut 

aghiotantului faraonului din Egipt. Deși a trecut printr-o mare frică și neliniște când a fost întemnițat 

din cauza soției stăpânului său, Dumnezeu l-a ajutat să iasă din închisoare de tot și să primească 

postul de supraveghetor al pământului întreg al regatului Egipt.  

Când o mare foamete a venit peste tot pământul Cananului și Egipt, a oferit pâine pentru poporul său 

și pentru mulți alții. Frații săi, care în trecut l-au vândut, s-au umplut cu frică și au suferit când au aflat 

cine era acum. Cu tatăl lor, Iacob și cu toate posesiunile lor au mers în Egipt.  Dumnezeu i-a promis 

lui Iacob la Berșeba că va rămâne împreună cu acesta la dus, cât și la întors. Când Iosif i l-a prezentat 

faraonului pe tatăl său, Iacob avea 130 de ani. După aceasta, Iacob a mai trăit șaptezeci de ani și a 

murit în Egipt, iar Iosif și fii lui Iacob l-au îngropat lângă înaintașii acestuia, în tărâmul Cananului. 

Șaptezeci de suflete l-au însoțit pe Iacob în Egipt; numărul lor se va multiplica cu rapiditate.  

La mulți ani după moartea lui Iosif un nou faraon a ajuns să domnească în Egipt, acesta nu știa nimic 

din ceea ce înfăptuise Iosif. Faraonul a început să oropsească israeliții dându-le treburi grele. A 

ordonat ca toți nou-născuții să fie uciși, sperând ca prin aceasta să îl distrugă pe bebelușul care va 

deveni salvatorul israeliților. Dar prin providența Domnului, egiptenii au avut mare grijă de acest 

copilaș(Moise) și i-au oferit cea mai bună educație egipteană. 

Când avea patruzeci de ani, a părăsit Egiptul, a negat cum că ar fi fiul fiicei faraonului Egiptului, a 

plecat în Madian și a păscut oile lui Ietro(preotul Madianului) pentru patruzeci de ani. Când 

Dumnezeu a vrut să ofere o șansă promisiunii pe care o făcuse lui Avram, Isac și Iacov, l-a chemat pe 

Moise din tufișul în flăcări. Moise era acuma modest, umil și despuiat de toată gloria pe care a avut-o 

odată.  A fost trimis la faraonul Egiptului, cu ordinul solemn de a lăsa oropsiții și munciții peste 

măsură de israeliți să plece liberi.  Moise a demonstrat faraonului măreția neasemuită a Domnului prin 

câteva miracole puternice, dar nimic nu a fost de ajutor până când Domnul a omorât toți întâi născuții 

din Egipt, oameni și vite. 

După aceaste plăgi, poporul israelit nu numai că i s-a dat voie să plece, ci i s-a ordonat să plece. După 

ce israeliții au trăit în Egipt timp de 430 de ani, tot poporul (600.000 erau numai bărbații!) a plecat 

într-o singură zi. 

Numărul anilor de când Avram a fost chemat până când israeliții au plecat din Egipt este de 645. Unii 

nu sunt de acord cu această numărătoare, numărând doar 430 de ani. Îl citează pe Iosefus, patriarhii și 

epistola lui Pavel către Galateni. Dar Moise a fost destul de clar, spunând: ”Domnul a vorbit cu 

Avram: „descendenții tăi vor fi străini„”  -nu spune că în acest ținut în care ești acum, sau în ținutul pe 

care ți l-am promis ție, ci ”într-un tărâm ce nu este al lor; vor fi oropsiți acolo și ținuți ca sclavi pentru 

patru sute de ani. Dar Eu, Domnul, voi fi judecătorul acestor oameni care îi țin în sclavie, și îi voi 

conduce afară, și a patra generație se va întoarce aici, pentru că păcatele amoriților nu sunt depline, 

încă„”. Deasemenea, Dumnezeu i-a promis lui Iacov că îl va însoți la dus și că îl va aduce înapoi. Este 

destul de clar scris în Exodul: ”Șederea copiilor lui Israel în Egipt a fost de patru sute treizeci de ani. 
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Și după patru sute trei zeci de ani, tocmai în ziua aceea, toate oștile Domnului au ieșit din țara 

Egiptului”. Ahior, liderul amonit, a declarat același lucru în fața lui Olofern [ Iudita 5]
5
 și Ștefan, un 

martor de încredere, este de acord cu această informație.  

Moise (însemnând ”scos din apă”) a fost chemat de Dumnezeu pentru a fi un conducător (așa cum și 

este descris mai sus) și a scos tot poporul lui Israel afară din Egipt. Faraonul Egiptului i-a urmărit cu 

toată armata pentru a-i forța pe istraeliți să intre iar în serviciul său. Și totuși, Dumnezeu și-a ajutat 

poporul, i-a protejat cu îngerii săi prin intermediul unui nor în timpul zilei și un stâlp de foc pe timpul 

nopții și i-a condus pe aceștia prin adâncimile mării. A îngăduit ca Faraon împreună cu armata sa să se 

scufunde pe fundul mării precum plumbul și nici măcar unul dintre ei nu a supraviețuit. În deșert a dat 

poporului său apă să bea din piatră seacă, i-a hrănit pentru patruzeci de ani cu pâine din cer, a făcut 

apa sălcie apă dulce pentru ei și i-a condus în siguranță pe traseul rătăcirilor lor. Le-a dat porunci 

stricte și o lege justă, pentru a purta făclia mai departe și a fi lumină aprinsă și străucitoare. De 

asemenea, le-a dat disciplina pedepsei, aceasta fiind considerat un mod de viață.  Și prin aceasta cel ce 

i-a învățat legile(Moise) îi îndreaptă înspre Primul Învățător al Evangheliei. În urma poruncii divine îl 

numește pe Aaron ca preot, creează cortul întâlnirii și a organizat întreg actul închinării înaintea lui 

Dumnezeu.  

Însă, Dumnezeu, care urăște păcatul, i-a pedepsit pe aceia care erau nerăbdători, cârcotașii, 

nemulțumiții, pe toți aceia care se credeau mari sau care nu credeau cu toată inima. Și așa, a avut 

răbdare văzându-i ce fac tot timpul în pustietate. Moise a murit la 120 de ani. Și-a cântat cântecul-

testament și a binecuvântat fiecare seminție, l-a numit pe Iosua ca lider al Israeliților în locul său, așa 

cum poruncise Dumnezeu și a văzut Tărâmul Făgăduinței de pe muntele Pisgah. Iar Domnul l-a dus la 

locul de îngropăciune. Tot poporul lui Israel l-a plâns timp de treizeci de zile. El i-a condus timp de 

patruzeci de ani.  

 IOSUA(însemnând ”un binefăcător”) a fost fiul lui Nun din tribul lui Efraim și a fost servitorul lui 

Moise. Dumnezeu l-a ales și a promis că va fi cu el așa cum fusese cu Moise. Prin Iosua, Dumnezeu a 

condus toți israeliții prin Iordan până în Tărâmul Făgăduinței și acestora nu li s-au udat picioarele. 

Iosua a circumcis pe toți aceia care au fost născuți în sălbăticie și a păstrat Pesah cu ei; i-a nimicit pe 

locuitorii Tărămului Făgăduinței și a alocat fiecărei seminții a Israelului porțiunea sa de pământ după 

o măsurătoare. Iosua a atenționat Israelul să păstreze toate legile și căile Domnului și a indicat 

pedepse dure pentru cei ce le încălcau; a murit la vârsta de 110 ani și a fost îngropat la Timnath-serah 

pe propriul său pământ. Iosefus ne transmite că Iosua a domnit pentru douăzeci și șase de ani(poate 

douăzeci și cinci). 

Poporul l-a slujit pe Domnul în timpul vieții lui Iosua și bătrânii care au văzut toate miracolele 

Domnului, aceștia trăind după îndrumările lui.  Dar altă generație a crescut, iar aceasta nu-l cunoșteau 

pe Domnul, Dumnezeul lor. Au început să își ia soții din fiicele altor popoare și să își dea fiicele fiilor 

acelor popoare. În acest fel, ei au slujit zei ciudați, au umblat în căile lor și i-au venerat. Dar după 

aceasta, mânia Domnului a căzut peste tot Israelul și i-a dat în mâinile lui Cushanrishathaim, regele 

Mesopotamiei, pentru opt ani.  

OTHNIEL înseamnă ”tot timpul meu se află în mâinile Domnului”. Când Israel a păcătuit și apoi  a 

țipat după Domnul, Dumnezeu le-a dat pe acest om ca și salvator. El era din tribul lui Iuda(fiuld lui 

Kenaz), fiul mai tânăr al lui Caleb. El cucerește pe regele Mesopotamiei și stăpânește sau judecă 

Israelul în mare pace pentru patruzeci de ani.  

                                                             
5
 În Biblia Froschauer, folosită la acea vreme de frații huteriți, Iudita 5:10 spune așa, în traducere: ”au stat 

acolo pentru patru sute de ani”. Pentru edițiile Bibliei Froschauer, vezi ME, II, 415-416; 
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După moartea lui Othniel, poporul lui Israel a făcut iar rău în ochii Domnului. Ei i-au fost dați în 

puterea lui Eglon, regele Moabului, pentru optsprezece ani. 

EHUD(însemnând ”o adunare” și ”o declarație”) a fost un fiu al lui Gera, fiu al lui Iemini, acesta fiind 

din tribul lui Beniamin. Ehud i-a adus un dar lui Eglon, regele moabit și i-a luat viața prin vicleșug. 

Apoi, Israel a cerut ajutorul Domnului, și Dumnezeu i-a ajutat prin acest Ehud, care a condus Israelul 

în pace pentru optzeci de ani. După ce moare Ehud, copiii lui Israel au păcătuit grav împotriva 

Domnului, aceștia fiind dați în mâinile lui Iabin, regele Caanan-ului. Comandantul forțelor acestuia se 

numea Sisera; avea nouăsute de care de fier și tare a oropsit Israelul pentru douăzeci de ani.  

Debora(însemnând ”elocventă”) a fost profet și soția lui Lapidot din tribul lui Efraim. Când poporul 

lui Israel s-au plâns Domnului din cauza păcatelor lor, el i-a ajutat prin Debora, prin comandantul ei 

Barac( al cărui nume înseamnă ”fulger”) și prin Iael(însemnând ”unul ce este crescut”), o soție de-a 

lui Heber kenitul, ginerele lui Moise. Iael a adus pe comandantul Sisera în cortul ei și a făcut tot ceea 

ce acesta a dorit, aducând mâncare, băutură și acoperindu-l. Când acesta dormea, ea a luat un ciocan și 

i-a bătut un cui prin tâmplă, Sisera murind. Prin această metodă, Israelul a fost salvat. Și atâta timp cât 

Debora a a trăit, ea a fost un judecător și pacea a domnit în Israel pentru patruzeci de ani.  

După moartea Deborei, Israelul a păcătuit împotriva Domnului. El i-a dat în mâinile madianiților și 

amaleciților. Au pustiit Israelul pentru șapte ani. Dar Dumnezeu le-a trimis un profet când au plâns în 

fața Domnului din cauza păcatelor lor și el le-a arătat cât de mult s-au îndepărtat de Dumnezeu și le-a 

arătat câte lucruri bune a făcut pentru ei de când au plecat din Egipt.  

Ghedeon(însemnând ”unul ce taie jos sau distruge”) a fost fiul lui Ioas din tribul lui Manase. Un înger 

l-a chemat în timp ce treiera grâu și printr-un semn puternic i-a arătat că va fi învingător în lupta cu 

madianiții. Apoi acesta a distrus în totalitate Baalii, precum și obiceiul idolatru al venerării lor. Și 

pentru că Ghedeon asculta de gura Domnului, madianiții, amaleciții și toți care i-au ajutat au murit de 

propria lor sabie. În acest fel, Israel a fost salvat din mâinile dușmanilor. Cât timp Ghedeon a trăit, 

ținutul și oamenii s-au aflat în pace pentru patruzeci de ani.  

După moartea lui Ghedeon, tot Israelul a căzut în păcat, venerând efodul sau roba pe care Ghedeon a 

luat-o ca pradă de război, iar acest fapt i-a adus casa la ruină.  

Abimelec(însemnând ”tatăl meu este rege”) a fost un fiu nelegitim de-al lui Ghedeon. După moartea 

tatălui său și-a măcelăritcei  șaptezeci de frați pe aceeași piatră. Chiar și așa, a fost ales ca judecător. 

Când era la Thebeț, o femeie a aruncat o bucată de piatră de râșniță înspre el, care i-a sfărmat craniul. 

În acest fel, Dumnezeu i-a plătit cu vârf și îndesat lui Abimelec omorârea fraților săi, în conformitate 

cu spusele lui Iotam, fratele lui, fiul lui Ierubal(Ghedeon). Abimelec a domnit în Israel doar pentru trei 

ani.  

TOLA(însemnând ”un vierme mic” sau ”vierme purpuriu) era din tribul lui Isahar, un izbăvitor și 

judecător în Israel, domnind în pace pentru douăzeci și trei de ani. 

Iair(însemnând ”o lumină” sau ”unul ce a primit lumină”) era un galaadit din tribul lui Dan. A condus 

Israelul pentru douăzeci și doi de ani. După moartea lui Iair, copiii lui Israel au păcătuit foarte grav 

împotriva Domnului. Ei venerau Baali, pe Astarta și alți idoli. Apoi Dumnezeu, mâniindu-se foarte 

tare pe ei, i-a dat în mâinile filistenilor și ai copiilor lui Amon pentru optsprezece ani.  

Iefta (însemnând ”o cheie” sau ”un desfăcător”) a fost un galaadit și un mare războinic, un fiu 

nelegitim de-al Galaadului. Poporul lui Israel s-a plâns Domnului de propriile păcate, și deși, 
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Dumnezeu le-a amintit de zeii străini pe care îi aleseseră, i-a ajutat-și totuși după multele rugăminți 

ale acestora. Apoi Domnul, vorbind prin bătrânii din Gilgalaad, l-a chemat pe Iefta să fie un 

comandant. Iefta a făcut un jurământ Domnului, a eliberat Israelul de sub toți dușmanii și a fost 

judecător în Israel pentru șase ani.  

Ibțan (însemnând ”un tată ce are îndeajuns” sau ”un izvor al apelor”) era din Betleem, din tribul lui 

Iuda. Pentru șapte ani a condus Israelul în pace. 

Elon (însemnând ”un stejar,” ”putere”, ”unul ce e mirat”) s-a născut în Zabulon. El a judecat și condus 

Israelul pentru zece ani.  

Abdon (însemnând ”un fiu al judecății sau servituții”) a fost judecător al Israelului după Elon. A murit 

și a fost îngropat la Piraton, pe pământul lui Efraim. A condus Israelul pentru opt ani.  

După moartea lui Abdon, Israelul totuși a mai păcătuit rău împotriva Domnului. Astfel că i-a dat în 

mâna filistenilor, și au fost oropsiți pentru patruzeci de ani. 

Samson (însemnând ”un soare puternic” sau ”unul ce-și schimbă numele”) a fost un fiu de-al lui 

Manoah, dintre Daniți. Nașterea sa a fost promisă de către un înger de-al Domnului. A crescut în 

putere spirituală în văzul Domnului și al oamenilor și a dat dovada minunată a ajutorului domnului 

prin puterea sa supraomenească. Și deși a părut că și-a pierdut toată puterea împreună cu vederea, a 

omorât mai mulți inamici  murind decât a făcut-o în viață și așa a eliberat Israelul. El a fost judecător 

pentru douăzeci de ani. 

În anii ce au succedat moartea lui Samson, Israelul nu a avut judecător sau rege. Fiecare om a făcut 

ceea ce a vrut și nimeni nu știe pentru cât timp. 

Eli (însemnând ”Dumnezeul meu” sau ”Domnul este Dumnezeu”) era din tribul leviților, marele preot 

de la Silo. A aflat despre neregulile fiilor săi, dar nu i-a pedepsit cu severitate dumnezeiească. Astfel 

încât Dumnezeu l-a trimis pe tânărul Samuel să îl avertizeze de pedeapsa iminentă-căci din cauza 

faptelor sale rele, el, fiii săi și toată casa sa va fi nimicită. Așa că, iată cum Eli și fiii săi și-au găsit cu 

toții moartea într-o zi. Eli a servit Israelul ca judecător pentru patruzeci de ani. 

Samuel (însemnând ”implorând pe Domnul”) a coborât de pe dealurile Efraimului. El făcea parte din 

tribul leviților, ținut la mare cinste de toți și a devenit preot și judecător în locul lui Eli. Când devenise 

deja prea bătrân pentru a-și face treaba, și-a numit cei doi fii ca judecători; dar pentru că nu au umblat 

pe cărările lui, Israelul a dorit un rege. Deși Samuel s-a opus acesteia, el s-a supus voinței Domnului și 

l-a uns pe Saul, fiul lui Chis, ca și rege al întregului Israel. Iosefus ne relatează că a domnit în Israel 

pentru doisprezece ani. 

Din ceea ce este scris deasupra reiese că Israelul nu a avut vreun rege pentru o perioadă îndelungată 

după moartea lui Iosua și la fel după moartea lui Samson-nimeni nu știe pentru cât timp. Toți ar trebui 

să studieze cu atenție lungimea domniei lui Samuel(cum a făcut-o și Iosefus) și să judece în 

concordanță, pentru că Samuel nu era decât un băiețel când Eli era înaintat în vârstă și după moartea 

lui Eli, Samuel a condus Israelul pentru atât de mult timp, iar din cauza vârstei sale înaintate și-a 

numit fiii ca și judecători. Aceasta a agitat oamenii, care au cerut un rege. 

Și totuși după numărătoarea dată aici, dacă sunt îngăduiți patruzeci de ani pentru Moise, douăzeci și 

șase pentru Iosua și doisprezece pentru Samuel ajungem la cifra de patrusute cinzeci de ani de care 

Pavel vorbește în Fapte. Dar anii dintre unii din judecători, când Israelul s-a aflat sub stăpânire păgână 

pentru păcatele sale aparțin numărătorii deasemenea: toți anii adunați dau 528 de ani. 
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SAUL (înseamnă ”unul ce este dorit,” ”cel numit,” și deasemenea ”unul ce folosește greșit”) a fost fiu 

de-al lui Chis, din tribul lui Beniamin. Deși Samuel l-a auzit spunând pe Domnul ”nu pe tine, ci pe 

mine m-au respins,” îl unge ca rege al întregului Israel pe Saul la porunca Domnului. Cât timp Saul a 

fost umil a fost conducătorul oamenilor săi. Dar când inima lui s-a mândrit peste măsură și și-a 

asumat oficiul preoțesc, nu l-a ascultat pe Domnul, a-nceput să-și urască binefăcătorul, pe David și a 

poruncit ca preoții lui Dumnezeu să fie uciși. După aceasta, Dumnezeu l-a respins cu furie, iar el și fiii 

lui au avut parte de o moarte groaznică într-o singură zi. Saul a domnit în Israel pentru patruzeci de 

ani. 

DAVID (însemnând ”un preaiubit, măreț în putere”) a fost cel mai mic fiu al lui Isai, din seminția lui 

Iuda. Dumnezeu l-a luat de la păstoritul oilor și i-a ordonat lui Samuel ca să îl aleagă pe el dintre frații 

săi și să îl ungă rege la Betleem. El i-a cântat din liră lui Sau și a devenit scutierul acestuia. L-a 

omorât pe Goliat, a legat o frăție cu Ionatan, era comandant al o mie de oameni și m-a însurat cu fiica 

regelui. A câștigat bătălii importante, și totuși avea motive să fugă din fața lui Saul. În timp ce 

stăpânul său, Saul era încă la cârma puterii, David i-a cruțat viața lui Saul pentru că Dumnezeu îl 

unsese. Nu a făcut mai mult decât să taie capătul robei și să îi ia sulița și ulciorul de apă lui Saul în 

timp ce acesta dormea. Apoi a fugit la Achiș, regele filistenilor. 

După moartea lui Saul, pe când David avea treizeci de ani, a venit la Hebron, unde iudeii l-au uns ca 

regele lor. Când Iș-Boșet a fost omorât, toți bătrânii Israelului au venit la David și ei deasemenea l-au 

uns. Astfel încât a devenit rege peste întreg Israelul. 

A cucerit Ierusalimul, a anihilat iebusiții și a stat în fortăreață. Deși a păcătuit în fața Domnului 

comițând adulter, dând comandă ca virtuosul Urie să fie omorât și numărând oamenii, a obținut iertare 

prin adevărată căință. A realizat planurile pentru casa Domnului și a stabilit diverse diviziuni ale 

serviciului lui Dumnezeu. A adunat aur, argint, bijuterii, aramă, fier, pietre obișnuite și tot ce era 

nevoie pentru construit. A confirmat alegerea fiului său Solomon ca rege în locul său. David a fost un 

om pe placul inimii Domnului și a condus Israelul cu devoțiune pentru patruzeci de ani. 

Fiul lui David, Solomon (însemnând ”un om pașnic” sau ”unul ce este bogat pe timp de pace”) a fost 

născut din Bat-Șeba prin providența Domnului. A fost uns rege pe muntele Gihon de către Țadoc, 

preotul și profetul Natan. Tatăl său l-a învățat cum să organizeze serviciul devoțional și să-și pună în 

ordine casa și toată viața. După moartea tatălui său, Solomon a adus un sacrificiu la Ghibeon; acolo 

Dumnezeu i-a dat și înțelepciunea pe care o cerea, precum și avere. A procedat cu înțelepciune în 

judecată, construit templul la Ierusalim și cu mare sârguinciozitate a stabilit o ordine a serviciului 

devoțional pentre slăvirea numelui Domnului. Toți regii Pământului au fost nerăbdători să vadă cum 

și-a organizat Solomon întreaga casă cu comandanții și servitorii săi și vroiau să audă marea lui 

înțelepciune și proverbele sale duioase. 

Dar Solomon a încălcat legea și și-a luat soții păgâne, care i-au îndreptat inima înspre idolatrie. Apoi 

furia Domnului Dumnezeu al lui Israel a izbucnit împotriva lui, astfel încât Domnul i-a apărut la 

Ghibeon și în templu, avertizându-l și interzicând asemenea abominații. Și Dumnezeu i-a arătat cum 

regatul său va fi împărțit după moartea sa. Solomon a domnit peste întreg Israelul pentru patruzeci de 

ani. 

Fiul lui Solomon, Roboam(însemnând ”nebunia oamenilor”)a distrus poporul cu tirania sa. Naama 

amonita l-a născut și tot Israelul a venit la Sihem să îl ungă rege în locul tatălui său. Dar a urmat sfatul 

tinerilor din anturajul său și a dat poporului un răspuns crud, astfel încât zece triburi ale lui Israel s-au 

întors împotriva lui și l-au ales pe Ieroboam, fiul lui Nebat din Efraim, să le fie rege. Aceasta s-a 
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petrecut în concordanță cu cuvintele rostite de Dumnezeu prin profetul Ahia. Roboam a rămas rege 

doar peste Iuda, domnind în Ierusalim. Apoi, faraonul Egiptului Șișac a venit cu armata sa. A luat 

comorile din templul Domnului și palatul regal, scuturile de aur făurite pentru Solomon și tot ceea ce 

putea fi luat. Roboam a domnit pentru șaptesprezece ani. 

Abiam (care înseamnă ”Tatăl este Domn”) a fost fiul lui Roboam. Numele mamei sale a fost Maaca, 

fiica lui Abisalom. După moartea tatălui său, Abiam a devenit rege în Iudeea. A luptat împotriva lui 

Ieroboam regele Israelului și pentru că și-a pus încrederea în Domnul, Domnul l-a făcut victorios. 

Când a început Abiam să nu mai asculte de Domnul și să păcătuiască la fel ca tatăl său, a murit, 

domnind la Ierusalim pentru doar trei ani. 

Asa (însemnând ”un medic” sau ”cineva care aduce înapoi sănătatea”) a fost fiul lui David. Numele 

mamei sale a fost Maaca, o fiică de-a lui Abisalom. Pentru o perioadă îndelungată de timp a făcut 

ceea ce era plăcut în ochii Domnului. Prin urmare, Dumnezeu l-a ajutat să înfrângă armatele mari ale 

etiopienilor. I-a luat mamei sale titlul de împărăteasă, a eliminat idolatria și a readus venerarea cea 

adevărată a lui Dumnezeu. Dar când i-a cerut regelui sirian ajutor împotriva lui Israel și a întemnițat 

pe profetul Hanani(care îl certase) și când a oropsit câțiva din oamenii săi, atunci s-a îmbolnăvit de 

picioare. În loc să caute sprijinul Domnului, a căutat ajutorul medicilor, astfel că a murit. A domnit în 

Ierusalim pentru patruzeci și unu de ani. 

Iosafat (care înseamnă ”judecata Domnului” sau”Domnul va judeca”) a fost fiul lui Asa, mama lui a 

fost Azuba, fiica lui Șilhi. A devenit rege în Iudeea, după tatăl său Asa. Iosafat a făcut ceea ce era 

plăcut Domnului și a făcut mari eforturi în favoarea reintroducerii slujirii Domnului. Dar l-a ajutat pe 

Ahab, regele nedivin al lui Israel și a luptat alături de el. A fost certat cu severitate de Iehu, fiul lui 

Hanani, pentru că i-a iubit pe cei ce l-au urât pe Domnul.  

Iosafat a fost atins de cuvintele lui Iehu, iar el și oamenii săi s-au căit și au căutat ajutorul Domnului. 

Când oamenii din Moab, Amon și dealurile din Seir l-au atacat, Domnul l-a ajutat, cum a promis prin 

Iahaziel levitul, făcând inamicii lui Iosafat să se distrugă unul pe altul. 

În sfârșit, a făcut o alianță cu Ahazia, regele cel rău al Israelului și i s-a alăturat în efortul său de a 

construi nave. Eliazar a profețit împotriva acestui proiect, iar vasele s-au scufundat. Iosafat a domnit 

în Ierusalim pentru douăzeci și cinci de ani. 

Ioram(însemnând ”nunta regală este întru-Domnul” și ”Domnul respinge”) a fost fiul lui Iosafat. Avea 

treizeci și doi de ani când a devenit rege al Iudeeii. La fel ca regii Israelului a făcut rău în ochii 

Domnului, omorând șase din frații săi. Apoi, Dumnezeu a aprins spiritele filistenilor și ale arabilor, 

așa cum profetul Ilie prevăzuse. Aceștia au luat tot ceea ce au găsit în casa regelui împreună cu fiii și 

nevestele sale, cu excepția lui Iehoahaz.  Și în acord cu cuvântul Domnului, Ioram a zăcut bolnav doi 

ani. Intestinele i-au căzut din el, producându-i mare agonie. A domnit în Ierusalim pentru opt ani. 

Ahazia (însemnând ”acela care îl controlează pe Domnul” sau ”acela ce îi rezistă Domnului”) a fost 

fiul lui Ieoram și a devenit rege al iudeilor la douăzeci și doi de ani. Numele mamei sale era Atalia, 

fiica lui Omri și sora lui Ahab. Ahazia a călcat pe urmele lui Ahab și a făcut rău în ochii Domnului. 

Iar mama lui i-a încurajat purtarea. L-a ajutat pe Ioram, regele Israelului, să lupte împotriva Siriei și 

mai târziu l-a vizitat la Izreel, pe când acesta era bolnav. Acolo, Iehu, fiul lui Nimși l-a omorât. 

Ahazia a domnit la Ierusalim pentru un an. 

Când mama lui Ahazia, Atalia (fiica lui Omri, regele Israelului) a văzut că fiul ei este mort, a căutat să 

omoare pe fiecare descendent al casei regale iudee. Dar Iehoșeba, sora lui Ahazia, soția lui Iehoiada 
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preotul, l-a răpit pe Ioas împreună cu doica sa și i-a ascuns în casa Domnului. Atalia a fost izgonită 

din casa Domnului și omorâtă cu sabia la porunca preotului Iehoiada. A domnit peste Iuda de la 

Iersualim pentru șapte ani. 

Ioas (însemnând ”focul Domnului,” ”sacrificiul Domnului” și ”nu durează” sau ”de tranziție”) a fost 

fiul lui Ahazia. Mama lui a fost Zibia de la Ber-Șeba. Când avea șapte ani, Iehoiada preotul l-a uns și 

l-a așezat pe tronul regal al iudeilor. Ioas a distrus Baalii și toată idolatria și a reintrodus cu 

perseverență adevărata închinare în casa Domnului. A repus în funcțiune toate funcțiile desemnate de 

David în concordanță cu legea lui Moise. A adus reparații trebuincioase casei lui Dumnezeu și acolo a 

făcut sacrificii zilnice pentru a-i fii pe plac Domnului. Cât timp preotul Iehoiada a trăit, Ioas a făcut 

ceea ce era plăcut în ochii lui Dumnezeu. Dar după moartea lui Iehoiada, fruntașii iudei i-au jurat 

obediență regelui Ioas și când le-a cedat, toți aceștia și-au întors fața de la Dumnezeu și venerau idoli. 

Deși Domnul i-a certat prin profeții săi, ei nu i-au acordat atenție. Regele a uitat toate beneficiile 

primite de la Iehoiada și și-a omorât fiul, pe Zaharia, în curtea casei Domnului. Prin urmare, Domnul 

i-a dat în mâinile sirienilor pe Ioas și într-un final acesta a fost omorât de proprii săi servitori. A 

domnit la Ierusalim pentru patruzeci de ani. 

Amația (însemnând ”puterea și măreția sunt cu Domnul” și ”cineva ce conduce oamenii de la 

Domnul”) a fost fiul lui Ioas. A devenit rege al Iudeeii pe când era de douăzeci și cinci de ani. Numele 

mamei sale a fost Ieoadan din Ierusalim. A omorât ucigașii tatălui său. A doborât zece mii de edomiți 

în Valea Sării și a alungat alți zece mii de pe creste. Apoi a ales idolii Seirului să-l reprezinte, i-a 

venerat și a disprețuit profeții pe care Dumnezeu i i-a trimis. Nu s-a oprit din a lupta împotriva lui 

Ieoas, regele Israelului.A fost rănit și luat prizonier, toate bogățiile jefuite împreună cu copiii săi. A 

fugit la Lachis, unde a fost luat prin surprindere, omorât și adus înapoi la Ierusalim, unde a fost 

îngropat cu înaintașii lui. A condus Iuda pentru douăzeci și nouă de ani. 

Ozia, zis și Azaria ( însemnând ”Dumnezeu este ajutor,” ”puterea Domnului” și ”ajutor vine de la 

Domnul”) a fost fiul lui Amația și a devenit rege pe când avea șaisprezece ani. Numele mamei sale a 

fost Iecolia din Ierusalim. Ozia a făcut ceea ce era plăcut în ochii Domnului cât timp a trăit Zaharia, 

care l-a instruit privind legile. Dumnezeu l-a ajutat în războaiele sale împotriva filistenilor, arabilor, 

meuniților și amoniților. A fortificat Ierusalimul. Ozia a avut o armată puternică, iar faima sa a fost 

mare. Dar, cu cât puterea sa a crescut, a început să se fălească în inima sa și chiar a îndrăznit să își 

aroge funcția de preot. Din această cauză l-a lovit lepra, a fost izolat și a trebuit să locuiască într-o 

casă separată până la sfârșitul vieții. A fost îngropat pe câmpul de îngropăciune lângă mormintele 

regale, după ce domnise în Ierusalim pentru cinzeci și doi de ani. 

Iotam (însemnând ”Domnul o/îl va aduce la o concluzie și o/îl va spori” și ”el este executorul”) a fost 

fiul lui Ozia. Avea douăzeci și cinci de ani când a devenit rege al lui Iuda. Numele mamei sale a fost 

Ierușa, fiica lui Țadoc. El a făcut ceea ce era plăcut Domnului, însă nu a intrat în casa Domnului, ci a 

construit poarta ei, zidul orașului și multe alte clădiri. A înfrânt copiii Amonului și i-a silit să 

plătească tribut. A murit și a fost îngropat în orașul lui David după ce a domnit la Ierusalim pentru 

șaisprezece ani. 

Ahaz (însemnând ”posesor,” ”atacator” sau ”cineva care convertește”) a fost fiul lui Iotam și a devenit 

rege al Iudeeii pe când avea douăzeci de ani. A făcut rău înaintea Domnului și a făcut aceleași 

abominații ca și Israel. Avea făurite din metal imagini ale Baalilor, a făcut sacrificii pe fiecare vârf 

verde de deal și în valea Hinom și și-a ars fiii în foc. 
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Când Rezin, regele Siriei și Peka, regele Israelului au vrut să atace Ierusalimul, Domnul i-a vorbit lui 

Ahaz prin intermediul lui Isaia, spunând că așa ceva nu se va întâmpla. I-a spus lui Ahaz: ”Cere un 

semn, ori în vale, ori pe culmi,” dar Ahaz nu l-a testat pe Domnul. Atunci, Isaia a spus ”Nu este destul 

că ofensezi oamenii, dar îmi ofensezi și Dumnezeul meu!”. Apoi Domnul însuși a promis un semn, 

spunând: ”Priviți, o fecioară va concepe și da naștere unui fiu care va fi numit Emanuel, ce înseamnă, 

Dumnezeu cu noi.” Deoarece Ahaz nu și-a pus credința în Domnul, credința nu l-a însoțit, de 

asemenea. Rezin sirianul a venit împreună cu Peka, iar acești doi împărați au dat o mare bătălie 

împotriva lui Iuda, luând mulți prizonieri. Dar Ahaz a cerut ajutor regelui Asiriei și a mărit cu mult 

păcatul său împotriva Domnului. A închis ușile templului, distrus adevărata închinare la Domnul și a 

construit altare și amplasat idoli în fiecare colț al Ierusalimului, apoi a murit. Nu i-a fost conferită 

onoarea de a fii înmormântat printre regi, și totuși a domnit în Ierusalim pentru șaisprezece ani. 

Ezechia (însemnând ”Domnul preia controlul” și ”puterea și încrederea mea este Domnul”) a fost fiul 

lui Ahaz și a devenit rege în Iudeea la vârsta de douăzeci și cinci de ani. Mama sa a fost Abia, fiica lui 

Zaharia. A făcut ceea ce era plăcut în văzul Domnului, așa cum strămoșul său David făcuse. A 

îndepărtat împuțiciunea de pe sanctuar și a făcut tot ce se poate pentru a reintroduce adevărata 

închinare la Domnul. A distrus stâlpii sacri, sfărmat șarpele de bronz pe care Moise îl făcuse și a ținut 

Paștele cu mare bucurie, ceea ce nu s-a întămplat de pe timpul lui Solomon. 

În al șaselea an al domniei lui Ezechia, Israelul a fost condus departe, în Asiria de către Șalmaneser. 

Dar Ezechia a dat comori din casa sa proprie și din templu regelui Sanherib. Și pentru că Sanherib tot 

nu lăsa Iuda în pace, blestema pe Dumnezeu în sanctuarul său, Dumnezeu și-a ajutat poporul trimițând 

un înger care într-o noapte a măcelărit 185.000 de oameni în tabăra lui Sanherib. 

Când Ezechia s-a îmbolnăvit, Domnul i-a auzit ruga, aducându-i alinare prin Isaia și mărindu-i viața. 

Profetul l-a certat atunci când acesta și-a arătat comorile trimișilor babilonieni, dar Domnul a fost 

milos cu el pentru că a redevenit modest. A murit cu o inimă adevărată și a fost îngropat la locul de 

îngropăciune al descendenților lui David. A domnit în Ierusalim pentru douăzeci și nouă de ani.  

Manase (însemnând ”unul ce este uituc”) a fost fiul lui Ezechia și a devenit rege pe când avea 

doisprezece ani. Mama sa a fost Hepziba. A făcut ce nu era plăcut în ochii Domnului, copiind toate 

abominațile păgânilor. A refăcut înălțimile, înălțat altare Baaliilor, făcut stălpi de-ai lui Așera, venera 

oștirile cerului, sacrificat pe fiul său în foc, practicat vrăjitoria și divinația, consultat mediumuri și 

spiritiști și a pus un stâlp Așera în casa Domnului. Prin urmare, Domnul a jurat să aducă așa dezastru 

peste Iuda încât toate urechile ale tuturor care vor auzi despre aceasta să se furnice. 

Manase a fost dus captiv la Babilon. Când l-a căutat pe Domnul cu umilință și i s-a rugat, Dumnezeu 

l-a ajutat și i-a redat regatul. Apoi Manase a reintrodus închinerea la Dumnezeu, distrus idolii și toată 

venerarea lor. Când a murit, a fost îngropat în casa sa. A domnit în Ierusalim pentru cinzeci și cinci de 

ani. 

Amon (însemnând ”demn de încredere,” ”loial,” ”adevărat” și ”de-al oamenilor ce suferă”) a fost fiul 

lui Manase. A devenit rege al Iudeeii pe când avea douăzeci și doi de ani. Mama lui a fost Meșulemet, 

fiică a lui Haruț din Iotba. A făcut rău în ochii Domnului și a reintrodus idolatria. A făcut sacrificii 

tuturor idolilor pe care i-a slujit și tatăl său. Dar nu s-a smerit înaintea Domnului așa cum o făcuse 

tatăl său. A fost ucis de proprii lui slujitori și îngropat în grădina lui Uzza. A domnit în Ierusalim 

pentru doi ani. 

Iosia (însemnând ”Domnul v-a aprinde un foc,” ”Domnul v-a face sacrificiul” și ”odihna mea este 

întru-Domnul”) a fost fiul lui Amon și a devenit rege al iudeilor la vârsta de opt ani. Mama lui a fost 
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Iedita, fiica lui Adaia din Boțcat. În orice a făcut, i-a făcut inimii Domnului pe plac așa cum strămoșul 

său David făcuse. Nașterea sa a fost profețită. 

În al optulea an al domniei sale Iosia l-a căutat pe Dumnezeul strămoșului său David și a făcut tot 

posibilul să reintroducă neglijata închinare la Dumnezeu. În al doisprezecelea an (al domniei sale) a 

început să purifice Iudeea și Ierusalimul, înfăptuind o curățare serioasă în ținutul idolilor și al 

imaginilor și a tot ceea ce era folosit pentru idolatrie, cu preoții, predicatorii, divinații și prostituatele 

lor. Și a ars oasele preoților lor la Betel, în concordanță cu Cuvântul Domnului. A citit atunci-

descoperita-de-curând carte a Legii. 

Profeta Hulda a prezis că mare rău va cădea asupra Iudeeii, dar regele Iosia nu va fi atins de el. El a 

citit Cartea Legii întregului popor și a îndepărtat toate lucrurile abominabile introduse de Solomon și 

toți regii. Iosia a sărbătorit Pesah și l-a venerat pe Domnul pe deplin, din toată inima sa. Nicio Pesah 

nu a mai fost ca aceasta ținută de regele Iosia. Dar a fost ucis la Meghido de către faraonul Neco, 

regele Egiptului, pentru că a refuzat să se întoarcă. A fost îngropat în propriul său mormânt la 

Ierusalim după ce a domnit pentru treizeci și unu de ani. 

Ioahaz (însemnând ”către cel măreț,” ”putere în rezerve,” ”un moștenitor sau proprietar de-al 

Domnului” și a mai fost numit Șalum) a fost fiul lui Iosia. A fost ales de către oameni ca rege al 

Iudeeii pe când avea douăzeci și trei de ani. Mama lui a fost Hamutal, fiică a lui Ieremia din Libna. A 

făcut rău în ochii Domnului. Prin urmare, a fost dus în captivitate în Egipt de către regele-faraon Neco 

și a murit acolo, după spusele lui Ieremia. A domnit în Ierusalim pentru trei luni. 

Eliachim (însemnând ”Dumnezeu se va ridica,” de asemenea ”fortăreață a lui Dumnezeu”) i-a fost dat 

numele Ioiachim de către faraonul Neco. Acesta l-a făcut pe Ioiachim rege al Iudeeii la vârsta de 

douăzeci și cinci de ani. A fost fiul lui Iosia și fratele lui Ioahaz. Mama sa a fost Zebida, fiica lui 

Pedaia din Ruma. Și el a făcut ceea ce este rău înaintea Domnului. Pe când i se citea cartea profetului 

Ieremia, acesta a tăiat-o în bucăți și i-a dat foc. Nabucodonosor, regele Babilonului, l-a legat în 

lanțuri. A fost omorât, aruncat în afara zidurilor Ierusalimului și ca un măgar, lăsat neîngropat. A 

domnit în Ierusalim pentru unsprezece ani. 

Ioiachin (însemnând ”Domnul v-a fi gata”, de asemenea a fost numit Conia și Ieconia) a fost fiul lui 

Ioiachim. A devenit rege în Iudeea pe când avea optsprezece ani. Mama lui a fost Neușta, fiica lui 

Elnatan din Ierusalim. Ca și tatăl său, a păcătuit mult înaintea lui Dumnezeu. Prin urmare, după 

Cuvântul Domnului, el și toată curtea sa au fost capturați și duși la Babilon, cu toate comorile –aurul 

și vasele de argint- care erau luate din casa Domnului. După treizeci și șapte de ani de privare de 

libertate a fost eliberat de către răul Merodah, regele Babilonului și a fost tratat ca un rege pentru 

restul vieții sale. A domnit în Ierusalim pentr trei luni și zece zile. 

Matania (însemnând ”cadoul lui Dumnezeu”) a fost fiul lui Iosia. Babilonienii l-au făcut rege al 

Iudeeii pe când avea douăzeci și unu de ani și l-au numit Zedechia. Mama lui a fost Hamutal, fiica lui 

Ieremia din Libna și era frate de-al lui Ioahaz. Și el a făcut ceea ce era urât în ochii Domnului, așa 

cum făcuseră și strămoșii săi. 

Apoi, la porunca Domnului, regele Babilonului a atacat Ierusalimul cu toată puterea sa. Orașul a 

căzut. Zedechia a fost capturat la Ierihon și a fost dus la Ribla, înaintea regelui babilonian. 

Nabucodonosor i-a omorât toți fiii lui Zedechia în fața acestuia. Apoi i-a scos ochii acestuia, l-a pus în 

lanțuri și l-a târât în captivitate în Babilon. Acestea au fost profețite de către Domnul prin Ieremia.  



25 
 

În acest fel, Ierusalimul a fost jefuit, iar închinarea la Dumnezeu a dispărut. Domnia lui Zedechia la 

Ierusalim a durat unsprezece ani. 

Așa cum este înfățișat deasupra, Domnul s-a îngrijit de oamenii săi atâta timp cât l-au servit. Le-a dat 

preoți dumnezeiești și trimis profeții săi. Dar din moment ce nu au luat în considerare vreun 

avertisment și i-au întors spatele Domnului, el i-a dat în puterea regelui babilonian, ca acesta să le 

aducă frică în suflete timp de șaptezeci de ani. 

În totalitate, durata timpului de la Saul până la sfârșitul captivității babiloniene a fost de 584 de ani, 

șase luni și zece zile. 

După captivitatea din Babilon, Dumnezeu a avut multă compasiune pentru poporul său și i-a eliberat 

așa cum a promis. Prin Cirus regele persan, Dumnezeu le-a dat drumul, oferindu-le minunata libertate 

de a reconstrui templul și orașul Ierusalim. Cirus le-a dat înapoi toate vasele folosite pentru închinarea 

la Dumnezeu și tot aurul și argintul și alte lucruri de care aveau trebuință, pentru că aceasta era 

lucrarea Domnului. Le-a dat oamenilor lideri: Zorobabel, Ezra scribul, Neemia, care era paharnicul 

regelui Darius și profeții Naum și Zaharia, care au încurajat oamenii lui Dumnezeu să reconstruiască 

orașul și templul. 

Chiar și după aceasta au mai avut de suferit mult, de exemplu, au avut de-a face cu Holofern 

(comandantul lui Nabucodonosor), mândrul Haman, Ptolemeu Filometor, regele Egiptului și 

Antiohus, cel cu elefanții. Dar Dumnezeu i-a salvat și a distrus tiranii în calea sa. 

Iosefus ne-a lăsat următoarea relatare a ce a trebuit să îndure poporul lui Israel pentru 481 de ani după 

robia babiloniană. 

Aristobal a fost fiul marelui preot Hircanus la Ierusalim. Când tatăl său a murit s-a autoîncoronat cu 

diadema regală și a fost numit rege și preot. Deoarece era spurcat, fiindcă își omorâse fratele 

Antigonus și comițând alte păcate rușinoase, a fost cuprins de dureri insuportabile și a murit după ce a 

domnit doar un an. 

După Iosefus, Dumnezeu l-a numit pe Ianeus (sau Alexandru), frate al lui Aristobal să fie conducător 

și mare preot. Dar a început să mânânce fără măsură și a devenit grav bolnav, suferind de o febră până 

când a murit, trei ani mai târziu. Domnia lui în Iudeea a durat pentru douăzeci și șapte de ani. Urmând 

sfatul său, soția sa Alexandra și fiii săi au continuat să domnească. 

Salomeea, care mai era numită și Alexandra, soția lui Ianeus s-a menținut pe tron cu toată pompa 

regală, dar fariseii dețineau de fapt puterea. Nu a întrebat ce este drept: și totuși a menținut pacea în 

țara ei pentru toată domnia sa de nouă ani. 

Hircanus, un fiul de-al lui Ianeus, a fost numit de către mama sa în slujba de mare preot, oficiu pe care 

l-a ținut timp de nouă ani. După moartea ei, el a domnit pentru trei luni, iar apoi a fost înlăturat de la 

putere de către fratele său, care a fost rege și mare preot pentru trei ani și șase luni. Când Pompei l-a 

dus pe Aristobal la Roma ca și prizonier, îl numește pe Hircanus mare preot. Hircanus a dus o viață 

onestă și virtuoasă, dar a deschis mormântul regelui David și a luat trei mii de talanți de aur, pe care i 

i-a dat lui Antioh Pius. Irod cel Mare a ordonat ca acesta să fie omorât. Domnia sa și a fratelui său a 

ținut pentru treizeci și patru de ani după moartea mamei lor. 

Irod, un fiu al lui Idumian Antipater, a fost numit rege peste Iudeea și Ierusalim de către Augustus 

Caesar și Senatul Roman. Domnia sa a fost una a violenței. Când avea nevoi era milostiv și indulgent, 

dar altfel a domnit ca un tiran. A masacrat toți băiețeii inocenți de doi ani din Betleem și împrejurimi. 
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Și-a omorât fiii, soția, sora și mulți alți oameni nevinovați. Dar Dumnezeu l-a pedepsit cu asprime. A 

fost mâncat de viermi și a suferit durere de nesuportat. A murit după ce a condus pentru treizeci și 

șapte de ani. Hristos s-a născut în al treizecilea an al domniei sale. 

Un total de 582 de ani au trecut de la captivitatea babiloniană până la nașterea lui Hristos. 

Acuma luând timpul în totalitatea lui, când mai mult de 4360 de ani trecuseră, Dumnezeu și-a dorit să-

și țină promisiunea pe care o făcuse lui Adam și Evei și să lipească, în sămânța ei, ce a sfărmat Eva. 

El și-a pecetluit promisiunea printr-un jurământ făcut lui Avram, Isac și Iacov. El le-a confirmat 

acestea întregii națiuni israelite prin Moise. El i-a făcut aceeași promisiune lui David și a refăcut-o 

iarăși și iarăși prin profeții săi.  

Prima dată Dumnezeu și-a trimis îngerul la preotul Zaharia din ordinul lui Abiia să-i spună că soția sa 

Elizabeta va deveni gravidă cu un băiat ce va fi numit Ioan. ”Mulți se vor bucura la nașterea sa. În 

spiritul și puterea lui Ilie, el va face loc Domnului și va pregăti  un popor virtuos, întorcând inimile 

taților înspre copiii lor.” Nașterea acestui copil în timp ce tatăl său nu știa a provocat uimire de-a 

lungul și de-a latul Israelului. La timpul stabilit, a venit ca o lumină strălucitoare, o voce plângând în 

sălbăticie. 

În același timp. Dumnezeu i-a dezvăluit îngerului Gabriel secretul Cuvântului său, care era din 

eternitate, înainte ca lumea să fi fost făcută. A fost ascuns urechilor și ochilor strămoșilor. Deoarece 

vroia să strângă la el descendenții lui Avraam (nu îngerii), l-a trimis pe Gabriel în orașul Nazaret din 

Galileea, la fecioara proorocită de Isaia. Numele ei a fost Maria, din seminția lui David. Îngerul 

Gabriel i-a proclamat pacea Domnului: cum că ar fi binecuvântată (eliberată de blestem). Că prin 

puterea de sus, prin lucrarea Sfântului Duh, ea va concepe un fiu. Iar Cel Sfânt ce i se va naște va fi 

numit Emanuel, Isus, fiul lui Dumnezeu. 

Acestea se petreceau în al douăzeci și nouălea an în care regele Irod cel Mare domnea în Iudeea. El 

era un străin din Idumeea. Aceasta era ca să se împlinească profeția patriarhului Iacob cum că sceptrul 

nu va trece de la Iuda până când un conducător va fi dat în Șiloh. 

Când fecioara a primit cuvântul îngerului în credință, a luat formă umană înăuntrul ei și a devenit 

fruct viu. Și așa a fost Maria primită de Elizabeta ca mama Domnului ei și a fost recunoscut cu 

bucurie de către Ioan Botezătorul în timp ce el se afla încă în pântecele mamei sale. 

În al patruzeci și doilea an al domniei lui Cezar Augustus, acest copil a fost născut pe teritoriul 

Iudeeii, în orașul lui David, numit Betleem, așa cum a fost proorocit de către profetul Mica. El a fost 

vestit de către îngeri păstorilor de pe câmp. Acesta a fost circumcis în a opta zi, în concordanță cu 

obiceiul evreiesc, și numit Isus. O stea strălucitoare a condus oameni înțelepți ai vestului la el și au 

făcut nașterea sa cunoscută lui Irod și întregului Ierusalim. A fost prezentat înaintea lui Dumnezeu și 

sanctificat în Templu ca nou născut și acceptat de dumnezeiescul Simeon și Ana ca salvatori ai lor pe 

când acesta încă era un bebeluș. Ascultând de porunca Domnului, părinții lui au scăpat de masacrul 

lui Irod al copiilor nevinovați și au fugit în Egipt. Când Isus avea doisprezece ani el se afla printre 

învățătorii din Templu. Apoi a mers cu părinții săi și a ascultat de ei. Oamenii erau uimiți de 

cunoașterea sa a Scripturilor, deși nu le-a studiat niciodată. Și a crescut în înțelepciune, ani și favoare 

cu Dumnezeu și oamenii. Când Isus, de asemenea numit Hristos , singurul fiu preaiubit al lui 

Dumnezeu a ajuns la treizeci de ani, a acceptat să fie botezat de către Ioan în râul Iordan – simbolul 

noului legământ și semn de supunere – ca un exemplu pentru omenire. A suspendat vechea lege 

rigidă, cu imaginile și simbolurile ei, toate acestea indicându-i împlinirea ei. Această lege presupunea 

cu adevărat să ai corectitudine în fața lui Dumnezeu, dar acesta n-o putea împlini fiindcă nu avea 
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putere. Astfel că Dumnezeu când a vrut să-și exprime promisiunea cu claritate urmașilor săi, a profețit 

despre Hristos: ”Sacrificii și ofrande tu n-ai dorit, dar ai pregătit un trup pentru mine. Nu ți-au făcut 

plăcere ofrande de ardere și cele de păcat. Apoi am spus ”Vezi, eu vin. Așa cum a fost scris despre 

mine în scrol, O Dumnezeule, doresc să se îndeplinească voia ta.”” Prin aceasta, Isus a lăsat la o parte 

legea de dinainte și își asumă sarcina pentru care Tatăl l-a trimis în lume. El aduce lumină în umbra 

întunecată și aduce cuvântul viu din scrieri. 

În sprijinul acestui scop a ales doisprezece discipoli, care erau martori adevărați ai învățăturilor și 

miracolelor pe care le-a făcut – da, ai întregii sale vieți, suferințe, moarte și înviere. 

Fariseii și scribii erau plini de invidie și ură împotriva lui și tot încercau să-l omoare. Apoi Iuda 

Iscarioteanul l-a trădat lor pe treizeci de monede de argint. Au venit cu o mulțime de oameni înarmați 

cu săbii și ciomege și l-au capturat, pentru că timpul lor a venit și al puterii întunericului. 

L-au dus la marele preot Ana și de la Ana la Caiafa. Au mărturisit fals împotriva lui, l-au scuipat în 

față, lovit cu pumnii în față, legat și l-au dus la procuratorul Ponțiu Pilat. L-au acuzat cu vehemență 

cum că ar pretinde că este Fiul lui Dumnezeu, a indus în eroare oamenii cu învățăturile sale, i-a agitat 

în vederea unei revolte și le-a interzis să-i plătească tribut lui Cezar. 

Mulțimea l-a condamnat și a strigat, ”Afară cu el! Afară cu el! Crucificați-l! Dacă îl eliberați, veți 

atrage după voi mânia lui Cezar!” A fost dus de la Pilat la Irod, care l-a trimis înapoi la Pilat. I-au pus 

o îmbrăcăminte albă pe el și și-au bătut joc de el.  A fost biciuit și soldații i-au pus o robă purpurie pe 

el, o coroană de spini pe cap și un băț în mâna lui dreaptă în loc de sceptru, se puneau în genunchi și i 

se închinau. Au luat bățul și l-au lovit cu el în cap și și-au bătut joc de el fără milă. L-au condus la 

Golgota, crucificat împreună cu ucigași și criminali și i-au dat oțet amestecat cu fiere să bea. Și chiar 

și răstignit pe cruce, trecătorii îl detestau. Dădeau din cap, strâmbau din nas și gura lor stricată spunea 

”Cum vei dărâma templul și-l vei reconstrui în trei zile? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, vino-ți în ajutor 

și dă-te jos jos de pe cruce.” Și marii preoți și scribii își băteau joc de el pe cruce, spunând, ”Și-a pus 

încrederea în Dumnezeu, lasă să-l ajute Dumnezeu acum dacă îi face pe plac lui.” Chiar și unul din 

criminalii cu care a fost crucificat și-a bătut joc de el. În acest fel a suferit cea mai rușinoasă moarte 

posibilă de dragul omenirii, pentru a o mântui. 

Prin marea lui suferință, moarte și vărsare de sânge a pecetluit noul legământ și prin asta a dărâmat 

zidul ce diviza și a sfâșiat cortina de sus până jos pentru a arăta comoara ascunsă. A adus lumină 

tuturor celor care se întorc la Dumnezeu de la păcatele lor pentru a vedea, re/cunoaște și experimenta 

voința perfectă a Tatălui. După învierea sa le-a apărut discipolilor săi victorios, pentru patruzeci de 

zile, el care a cucerit și distrus iadul, moartea și diavolul. Le-a vorbit despre regatul lui Dumnezeu, 

poruncindu-le, mai întâi, să predice căința. În al doilea rând, să predice credința în ceea ce a făcut 

Hristos pentru oameni. Și în al treilea rând, să boteze pe baza mărturiei de credință și să învețe 

oamenii să observe ceea ce le-a fost poruncit. Ei nu trebuiau să părăsească Ierusalimul până când nu 

se umpleau cu putere din ceruri, și anume cu Sfântul Duh care le-a fost promis.  

Când Domnul Hristos s-a ridicat la ceruri de printre discipolii săi, au continuat să se întâlnească, 

reprezentând o inimă în rugăciune ferventă. În ziua gloriosului banchet de Rusalii, ei au primit Sfântul 

Duh.  Limbi ca flăcările focului au apărut, vestind mărețele fapte ale lui Dumnezeu. Toți care erau în 

Ierusalim au rămas perplecși și uimiți când au auzit aceste lucruri, unii spunând una, alții spunând 

alta. Au început să vorbească despre aceasta având multe opinii. Apoi apostolul Petru s-a ridicat și a 

făcut o mărturie publică cum că aceasta a fost opera lui Dumnezeu, profețită de demult de către 

profetul Ioel. 
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Prin această primă vestire a Evangheliei, trei mii de suflete au crezut într-o zi și au fost botezați și au 

fost adăugați numărului sfinților. Au rămas fermi întru-învățătura apostolilor, în părtășie, frângerea 

pâinii și în rugăciune. Dar cei care s-au dovedit falși sau necredincioși au fost pedepsiți cu asprime. 

Frica s-a pogorât peste toți oamenii. Multe minuni au fost înfăptuite și semne arătate de către apostoli. 

Toți cei care credeau stăteau împreună și aceștia își aveau toate bunurile în comun, dar 

necredincioșilor nu li se permitea să li se alăture. Erau aproximativ cinci mii de bărbați care credeau, 

adunați împreună, uniți într-o inimă și-un suflet. Au trăit un mare privilegiu. 

Pentru a promova această mare operă a lui Dumnezeu, șapte bărbați cu frică de Dumnezeu au fost 

aleși să fie la dispoziția nevoilor celor nevoiași. Cum cuvântul lui Dumnezeu s-a răspândit și numărul 

discipolilor a crescut foarte mult, niște necredincioși s-au simțit ofensați de Ștefan, unul din aceeia 

aleși ca diacon sau servitor al treburilor interne, dar nu au putut să reziste inteligenței și harului său. 

Pe când a fost adus în fața consiliului în Ierusalim, fața lui radia ca a unui înger și a făcut o minunată 

proclamație a credinței sale, bazată pe mărturie divină. Dar nu a ajutat. A fost omorât cu pietre. 

O mare persecuție s-a ridicat împotriva creștinilor, adusă de evrei. Biserica de la Ierusalim a fost 

împrăștiată peste pământurile Iudeeii și Samariei, astfel că și Samaria a primit Cuvântul lui 

Dumnezeu. Aceasta s-a putut vedea clar prin multe fapte importante și semne. 

Relatarea convertirii lui Pavel, chemarea lui Cornelius și a altor neevrei și multele fapte ale apostolilor 

pot fi găsite în scrierea despre ei. Cam pe vremea aceasta, Iacov fratele lui Ioan a fost omorât cu sabia 

la ordinul regelui Irod. Creștinii au trebuit să sufere mult dinspre evrei. Acest Irod a fost doborât de un 

înger și devorat de viermi. 

După aceasta, prima persecuție a Creștinilor de către păgâni a început sub al șaselea împărat roman, 

Nero, care a omorât mulți dintre ei pentru credința lor neclintită. De asemenea, apostolii au trebuit să 

îndure multe procese. Dar după toată tirania lui, împăratul însuși s-a sinucis. 

Următoarea persecuție a izbucnit sub al doisprezecelea împărat, Domițian, fiul lui Vespasian. Este 

scris că l-a pus pe apostolul Ioan în ulei ce fierbea și i-a dat o cană cu otravă să bea. Când s-a văzut că 

nimic nu îl vătăma, a fost într-un final exilat pe îndepărtata insulă Patmos, iar acolo și-a scris 

Revelațiile sale primite de la Domnul. Mai târziu a părăsit insula și a venit la Efes, unde se spune că a 

murit. Domițian a provocat mare suferință creștinilor, apoi s-a sinucis. 

Apostolii au ieșit în toată lumea să-și îndeplinească misiunea de a predica Evanghelia căinței în fața 

lui Dumnezeu și să spună că oricine credea și se va boteza va fi salvat. Vechi istorici relatează cum 

unul după unu au fost condamnați de către lume la torturi teribile și execuții de dragul Evangheliei și 

mărturiei lui Isus Hristos. 

Iacov cel drept, apostolul și fratele Domnului, așa cum îl numește Scriptura, se spune că a fost bătut 

până la moarte cu un băț de vopsit. 

Apostolul Petru a fost crucificat cu capul în jos, iar soția sa Nela a fost îngropată de vie. 

Apostolul Pavel a fost decapitat din ordinul împăratului Nero. 

Andrei, fratele lui Simon Petru, un pescar din orașul Betșaida și un apostol al lui Isus Hristos, a fost și 

el legat de o cruce și omorât. 

Filip, un frate de-al lui Nataniel, a fost de asemenea bătut în cuie pe o cruce și omorât. 
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Bartolomeu, care provenea dintr-o familie nobilă, a fost jupuit de piele până la gât, astfel încât și-a 

cărat propria piele în brațe și a fost într-un final decapitat. 

Toma geamănul a fost împuns cu o lance de către un preot idolatru. 

Matei Levi, apostolul și evanghelistul a fost executat cu sabia. 

Matia, care a fost ales de către apostoli în locul lui Iuda Iscarioteanul, a fost lovit și omorât cu o 

halebardă, cum scriu unii, alții spun că cu o toporișcă sau o bardă. 

Simon Zelotul, un frate de-al lui Iacov și Iuda, frați de-ai lui Isus, a fost tăiat în bucăți. 

Iuda Tadeul, un frate de-al lui Simon și Iacov, frați de-ai Domnului, a fost bătut până a fost omorât cu 

un ciomag.
6
 

Evanghelistului Marc i s-a pus un laț de gât și a fost târât și sufocat până la moarte de preoți idolatrii. 

În acest fel, vechii istorici ai Bisericii timpurii descriu cum acești oameni le-au fost luate viețile în 

această lume și au trebuit să depună mărturie cu propriul lor sânge pentru învățătura lui Isus Hristos. 

Pe vremea aceea nu erau numiți sfinți, ci eretici, seducători răi și rebeli. Au fost cu toții condamnați de 

către lume ca cei mai răi sectari și seducători, ceea ce se întâmplă și astăzi celor care depun mărturie 

pentru Isus Hristos și adevăr. 

Sub Traian, al paisprezecelea împărat roman, a treia persecuție a creștinilor a început, instigată de 

oameni răutăcioși și multe mii de creștini au fost omorâți în moduri oribile. Împăratul a murit curând. 

A patra persecuție a creștinilor s-a petrecut sub Marcus Annius Verus, al șaptesprăzecelea împărat 

roman, dar a fost oprită de către Dumnezeu prin molimă, război, lăcuste și mari cutremure. 

Sub Severus Pertinax, al douăzeci și unulea împărat roman a început a cincea persecuție a creștinilor 

și mulți au fost uciși, dar a fost oprită de timpuri grele și periculoase și război. 

Sub Maximinus, al douăzeci și șaptelea împărat roman, a șasea prigonire a creștinilor a început. Așa 

de mult îi plăcea să omoare pe alții încât cât de curând a fost el însuși omorât. 

Sub Decius, al treizecilea împărat roman a avult loc a șaptea persecuție a creștinilor. Din moment ce 

împroșca cu credincioșii cu răutate, a avut de suferit de pe urma judecății pe care o merita și s-a înecat 

într-un iaz sau lac și nu a mai fost văzut vreodată. 

Sub Valerian, al treizeci și doilea împărat roman, o foarte grea persecuție s-a revărsat peste creștini. 

Era a opta. Dar Valerian, de asemenea, a fost pus la pământ de furia divină și a avut o moarte 

rușinoasă. 

A noua persecuție a avut loc sub Aurelian, al treizeci și cincilea împărat roman. După ce decretul său 

a fost scris și transmis, s-a întâlnit cu judecata divină și a fost omorât. 

                                                             
6 Unele surse spun că Simon Zelotul și Iuda Tadeul au călătorit împreună în Persia, unde au predicat Evanghelia 
și au fost martirizați. Experții în Biblie de astăzi tind să pună la îndoială presupunerea că Simon Zelotul și Iuda 
Tadeul erau frați de-ai Domnului. Cuvântul ”frate” poate să însemne aici de același neam sau rudă. Vezi 
Harper`s Bible Dictionary (New York, 1973); The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge 
(Grand Rapids, MI, 1977), printre altele; 
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Sub Dioclețian și Maximian (al patrulea împărat), a zecea și cea mai intensă persecuție împotriva 

creștinilor a avut loc, astfel încât multe mii au fost omorâți și un număr însemnat a fost izolat pe 

insule. Dar amândoi acești împărați au primit de la Dumnezeu pedeapsa întreagă pe care o meritau. 

Aceasta a fost ultima dintre persecuțile provocate de împărații păgâni împotriva creștinilor, care au 

trebuit să îndure multă tortură în timpul acestor zece persecuții. Eusebiu, istoricul din vechime al 

bisericii timpurii, relatează că au fost omorâți prin foc, apă și cu sabia. Au fost înjunghiați, spânzurați, 

înecați, strangulați și uciși în multe alte feluri. Aceasta s-a petrecut în timpuri și locuri diferite: în 

Asia, Arabia, Egipt, Palestina și sub împărații romani deja menționați. Câțiva, și bărbați și femei, li s-

au legat mâinile și picioarele și atârnați deasupra unei surse de fum, ca și carnea de porc, până când au 

murit. Unii au avut nasurile și urechile tăiate. Unora li s-au tăiat degetele de la mâini și picioare  și 

apoi li s-a dat drumul. Unora li s-a turnat plumb și smoală încinse peste spate, li s-au împins țepi 

ascuțiți în unghiile degetelor de la mâini sau le-au fost dinții rupți. Alții erau tăiați în bucăți cu 

fierăstraie. Un număr a fost aruncat de pe creste înalte pe pietre ascuțite sau ăe spini care le-au sfâșiat 

trupurile. Alții au fost arși, ciopârțiți cu barde până la moarte sau li s-au rupt oasele, scos ochii și doar 

după acestea au fost omorâți. Alții erau conduși până la o mare mulțime pentru a fi măcelăriți, astfel 

încât execuția dura toată ziua, iar săbile lor se toceau. Se grăbeau să fie numărați printre martiri și își 

ofereau de bunăvoie grumazurile săbiilor călăilor. Alții erau prăjiți, fiind legați de un grătar și de 

șezuturi de fier, focul arzând sub ei. Alții au avut intestinele scoase din lăuntrul corpurilor lor. Alții au 

fost aruncați la animale sălbatice fioroase. 

Niciunul nu a fost cruțat, nici bărbat, nici femeie, nici tânăr, nici bătrân. Mulți au fost scoși din 

mijlocul neamurilor lor și lăsați să înfrunte lipsurile împreună cu soția și copiii. Au trebuit să cutreiere 

munții, confruntându-se cu mari pericole, trăind în despicături ale muntelui, astfel încât unii au fost 

devorați de bestii sălbatice sau au murit de sete, frig sau din cauza zăpezii. Iar unii s-au pierdut și nu 

au mai fost găsiți niciodată. Acestea tot se mai întâmplă credincioșilor din lumea întreagă astăzi și a 

fost din totdeauna așa de la începuturi până în timpurile noastre. 

Au fost calomniați din greu și acuzați de asemenea rele ca și consumarea în secret de carne umană. 

Erau detestați, fiind numiți porci, capete de măgari, hoți ce îi fură pe zei, ucigași de oameni, de copii, 

câini lascivi, pești malefici ce făceau mizerii odioase cu mame și surori și care ofereau sacrificii de 

sânge uman și de copil, rebeli, închinători la un măgar, cruce și la spânzurătoare. Au fost numiți 

inamici ai rasei umane pentru că se separau de ceilalți oameni. Inamici ai lui Dumnezeu pentru că nu 

se închinau la idoli. Oameni nefolositori, fiindcă nu legau prietenii cu tâlhari sau oameni corupți. 

Ticăloși disperați, fiindcă se lăsau omorâți pentru credința lor. Toate aceste întâmplări nefericite s-au 

întâmplat dintr-un singur motiv. Iar adevărații discipoli ai lui Hristos sunt tratați la fel de către lume.  

Pe vremea aceea, însă, al treizeci și patrulea papă, Silvestru, a depus mărturie în fața lui Constantin cel 

Mare, al patruzeci și treilea împărat și l-a câștigat de partea sa cu multe cuvinte de laudă, acceptându-l 

ca și creștin prin intermediul botezului. Cu intenția benefică de a-i face lui Dumnezeu un serviciu, 

împăratul a obținut pace pe cuprinsul regatului său pentru papă, în calitate de episcop al Romei și 

pentru toți cei care se numeau creștini. Aici, pestilențialitatea înșelăciunii care a urmărit în întuneric și 

molima ce distruge în miez de zi au tăbărât în forță. Au abolit crucea și au forjat-o într-o sabie. Toate 

acestea s-au întâmplat prin vechea înșelăciune a șarpelui. 

Odată cu trecerea timpului, episcopii Romani au preluat controlul. Au obținut putere deplină peste 

împărați și regi, devenind prostituata babiloniană așezată în putere pe bestia cu șapte capete, 

îndrăznind să conducă peste peste toate popoarele, dându-le băutură din cupa ei și cutezând să altereze 

timpul și legea. Oricine care se aventura să vorbească împotriva episcopului Roman sau papă era 
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curând judecat ca eretic și condamnat să moară de sabie, prin foc sau alte mijloace crude. În acest fel, 

oaia și-a însușit o natură cu adevărat de lup. Aproape toți episcopii Romani, sau papi, au lucrat în 

secret, dar sub Silvestru munca lor a fost demascată și răul secret arătat. Și deși predicau numele lui 

Hristos cu buzele lor, prin acțiunile lor l-au negat. Chiar dacă au câștigat mulți adepți, totuși aveau de 

ce să se teamă, de împărați antihristieni, ca Iulian Apostatul, al patruzeci și patrulea împărat. A folosit 

viclenia pentru a-i persecuta pe creștini, iar favorurile folosite, laudele și lingușirile sale au făcut mai 

mulți oameni să îl nege pe Hristos decât reușiseră persecuțile.  

Valentinian, al patruzeci și șaptelea împărat, care a fost botezat după datina arienilor, a persecutat pe 

toți aceeia care se numeau creștini și care nu ascultau de interpretarea sa a scripturii. Dacă nu doreau 

să lupte sau să practice obiceiurile cavalerești, el ordona ca aceștia să fie executați sau exilați cu o 

cruzime rar echivalată.  

Între timp, Donatus un episcop învățat al Cartaginei, a început să învețe și să scrie împotriva papei ca 

cea mai mare abominație, spunând că papa și urmașii lui nu erau o biserică creștină și nu se bucurau 

de botez adevărat, pentru că exista doar un botez, Domn, Dumnezeu, o credință, Evanghelie și 

biserică. Astfel că atunci când oameni din Biserica Romană au venit la el, Donatus i-a botezat, nu a 

doua oară, dar pentru prima oară cu botezul adevărat, pentru că papa a fost un hiperheretic, care nu 

avea misiune divină – tot ce făcea era împotriva lui Dumnezeu.  

Atunci Arie, un episcop al Alexandriei în Egipt și un om de știință extraordinar, a ieșit în evidență 

pentru a ataca Biserica Romană pentru erorile ei pentru că nu distingea cu corectitudine între 

Dumnezeu și Hristos. Mulți oameni cunoscuți au devenit adepții săi. Acești arieni s-au folosit de sabie 

și au luptat multe bătălii împotriva tuturor celor ce nu erau de o credință cu ei și au ponegriți de papă 

ca rebeli și ”botezați din nou”. 

În acest fel lumina adevărului a început să-și piardă din intensitate. Deși un licăr putea fi văzut din 

când în când, inamicul, folosindu-l pe papă ca și unealtă, imediat ajungea acolo pentru a o înăbuși. Și 

deși multe grupuri s-au despărțit pe chestiuni referitoare la credință, papii s-au remarcat prin violența 

lor. Iar abominația a crescut atât de mult încât promiscuitatea a domnit peste împărat și toți regii 

Imperiului Roman. Din cauza aceasta, împăratul s-a retras la Constantinopol. Papa a ocupat tronul 

imperial de la Roma și acolo a rămas. 

 În vremea aceea, credința și secta mahomedană s-a ridicat prin Mahomed, un descendent al tribului 

lui Ismail. A compilat părți din Vechiul și Noul Testament într-o carte de legi numită Coranul, iar 

turcii și astăzi o folosesc, din ordinul său. 

Dar papii nu erau mulțumiți cu conținutul cărții lui Moise sau cu Evanghelia lui Hristos sau cu Noul 

Testament și nu erau mulțumiți nici cu Coranul și au făcut o altă carte de legi, de-a lor, pusă laolaltă 

din multe bucățele și părți. Din tradiții păgâne, evreiești și creștine și din ideile proprii au făcut un 

mixaj și l-au numit Decretele papale. Cu aceasta au abandonat Sfintele Scripturi ,au distrus oamenii 

sfinți ai lui Dumnezeu, au pustiit biserica lui Hristos și au stabilit un nou păgânism, purtând mincinos 

numele lui Hristos, așa ceva nemaiexistând până atunci. 

În loc de biserica lui Hristos, care este părtășia și adunarea de credincioși, au construit temple din 

piatră și le-au numit biserici pentru a-i înșela pe credincioși. În loc de a avea oamenii extraordinari 

sfințiți de Dumnezeu, au instalat imagini pictate în bisericile lor, statui nereușite de sfinți făcute din 

lemn, piatră sau argint. Apoi le-au venerat. Astfel sfinții cei vii, chemați de către Dumnezeu, erau 

împiedicați de la venerare. 
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Au refuzat să preia suferința sau crucea pe care biserica lui Hristos trebuie să le poarte aici în lume. În 

loc, au pus o cruce în vârful bisericilor lor de piatră și înăuntru bisericilor de lemn, iar acestea ar fi 

trebuit să aibă grijă de tot pentru ei. Și așa au întors totul cu susul în jos, disprețuind în totalitate 

numele și adevărul lui Hristos.  

Mulți s-au ridicat pentru a protesta împotriva acestei abominații, dar în curând au fost omorâți prin foc 

și cu sabia. Și era o mare liniște în rai din partea tuturor credincioșilor, astfel încât cineva putea pune o 

întrebarare justă, și anume dacă mai exista vreo persoana dedicată cu adevărat lui Dumnezeu. Și o țară 

ar fi putut întreba o altă țară dacă justiția ar fi căzut în acel sens. 

Această oroare ce a făcut ravagii s-a ridicat împotriva a tot ceea ce era al lui Dumnezeu și chiar și azi 

vorbește cuvinte de necrezut împotriva Dumnezeului dumnezeilor. Va și reuși pâncă când va veni 

vremea sa. Ca rezultat, adevărul este ascuns și pământul este lipsit de credincioșie. Corectitudinea s-a 

retras și justiția neglijată. Adevărul a căzut în străzi, iar puritatea și claritatea nu mai pot fi văzute. 

În asemenea timpuri rele și corupte, papii au inventat noi ceremonii – din ce în ce mai mult cum 

credeau ei, pe zi ce trecea – care se opunea mărturiei clare a lui Dumnezeu: ordinația, tonsura, 

celibatul preoților, botezul nou-născuților (acesta fiind, botezul bazat pe credința altuia), 

binecuvântarea și creștinarea clopotelor și a armelor, falsificarea cinei ce-a de taină a Domnului și 

transformarea ei în idolatrie și instituirea multor obiceiuri ciudate, incluzând mese pentru spiritele ce 

nu își găsesc liniște ale oamenilor morți pentru a potoli focurile purgatoriului. Mese pentru morți în a 

șaptea și a treisprezecea zi după îngropăciune și multe alte oribile și distructive practici au fost 

introduse din lăcomie de bani. 

Apoi, ei au susținut, de asemenea, nenumărate facțiuni, secte și ordine: Frații Doamnei noastre, 

Ordinul Sf. Iacov de Compostella, Frații Sf. Sebastian și Sf. Erhardt, Frații Sf. Loy, Frăția Cerșetorilor 

și Domnilor, cartezienii roșii, Benedectini, Augustinieni, Franciscani, Dominicani, Scapularii 

(Carmeliții), roșii, negrii și albii Betleemiți, Călugării Desculți, Papucii de Lemn, Terminatorii, 

Ghileanii, Ordinele Sf. Vitus, Sf. Laurențiu, Quirinieni, Marinieni, Cranțieni și acum Iezuiții, cea mai 

mare murdărie dintre toate cele înșirate. Și fiecare diviziune își are roba particulară, reguli, ordine, 

ceremonii și alte obiceiuri și credințe. Sunt nenumărate ordine de călugărițe, de asemenea. Acestea și 

secte similare și felurile lor de existență au fost instituite și confirmate unul după celălat de către papi.  

Acestea constituie adevăratul mister al Babilonului, târfa infamă, scursuri abominabile.  

Unii spun, însă, că înăuntrul acestei frății mincinoase au fost totuși întotdeauna oameni devotați, 

binele compensând pentru rău. Aceasta o las în mâinile lui Dumnezeu. El știe. Dacă a fost ceva bun, 

ar fi trebuit să aibă un strop de adevăr. Dar, din când în când au existat oamenii care au protestat 

împotriva acestor rele, cei mai notabili fiind Adalbert galul și Clement scoțianul în Franța. Mulți i-au 

urmat, pentru că predicau că învățăturile apostolilor ar trebui practicate, dar au fost în curând 

denunțați și executați. 

Aceste treburi nedivine au fost promovate de către împăratul Carol cel Mare (care era cavaleresc și 

pios în ochii lumii) și fiul său, Ludovic și de descendenții lor. Au depus jurământ de fidelitate papilor 

până în momentul când ajunseseră să facă tot ceea ce li se zicea de către papi. Ei au dat papalității 

putere, bogăție, orașe, insule și regate, împreună cu locuitorii acestora. În plus, au finanțat fundații 

religioase, universități și mănăstiri, pentru a răspândi religia papală. De fapt, orice dorea Sfinția sa 

Papa, acești împărați erau dispuși să ofere, promițând tot felul de privilegii. 

Și așa noul ”Hristos” din Roma, susținut de împărat, și-a trimis apostolii în toate ținuturile cu 

”evanghelia” lui a violenței. A vrut să creștineze regate mărețe și națiuni puternice prin intermediul 
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războiului și al vărsării de sânge. Stăpânirea sa a crescut atât de mult ca o adunătură a răilor împotriva 

căreia cu greu îndrăznea cineva să se opună. Astfel că Dumnezeu cel Măreț a lăsat acești presupuși 

creștini în greșeala lor de a servi creatura mai degrabă decât Creatorul. 

Pornirea nebună de a fi papă și de a conduce a luat asemenea proporții încât un papă îl elimina pe 

celălalt, fiecare folosindu-se de o adunătură de oameni malefici, ucigând prin violență sau otravă. În 

stricăciunea lor l-au sfidat pe Dumnezeu luând cu forța acest oficiu. 

Petru de Aragon a protestat împotriva acestei(practici), spunând că Hristos a venit să pregătească un 

drum pentru Sfântul Duh și că Roma a fost o reală Sodoma și Gomora. 

Dolcino de Novara
7
 a fost luat prizonier în Spania împreună cu nevasta sa, rupt în bucăți și ars, iar 

călăii săi îi aruncau cu veselie cenușa în aer. În comunitatea bisericii sale erau aproximativ șase mii de 

oameni care aveau toate lucrurile la comun. Au fost acuzați de multe fapte malefice, așa cum astăzi 

multe minciuni sunt spuse despre credincioși. 

Johannes Scotus Erigena și Berengar
8
 de Tour au protestat împotriva acestei abominații, spunând în 

particular că trupul lui Hristos nu se află în pâine și că cuvintele lui Hristos de la Cina cea de Taină au 

avut înțelesul pe care multe alte cuvinte pe care el le-a spus: sunt vinul, calea, ușa, lumina, ”piatra de 

împiedicare”, piatra unghiulară. Și nu este niciuna dintre acestea la propriu. După ce mulți oameni le-

au luat partea, au fost scoși în afara legii și respinși de către papi și cardinali în cadrul unui conciliu. 

(Petru) Waldo
9
 , un influent cetățean al orașului Lyon din Franța de pe timpul Papei Ioan al XXII-lea 

avea aceeași viziune. Și-a împărțit avuția printre săraci. Oamenii numiți Waldenzieni își trag originile 

de la el. Au trăit în regatul Boemiei și acolo au îndurat mari suferințe provocate de Roma. 

În Italia, la Sicilia și în alte locuri s-au ridicat Fraticellii, de asemenea numiți Frații Săraci. Credeau în 

sărăcie voluntară, neavând nimic al lor, dar având toate lucrurile în comun, iar soarta lor a fost în 

discordanță cu cea a Romei. Trupul lui Hermannus, un fondator al acestui grup, a fost scos la 

suprafață după ce fusese îngropat pentru douăzeci de ani, iar oasele sale au fost arse până s-au făcut 

cenușă – un act de stupiditate crasă. Adepții săi au fost persecutați prin foc și cu sabia pe timpul Papei 

Bonifaciu al VIII-lea. 

Sub Papa Clement al VI-lea a apărut un om numit Petru Ioan, care a interpretat revelația lui Ioan, 

apostolul, spunând că biserica de la Roma era adevăratul Babilon, o sinagogă senzuală a diavolului, 

iar papa era anticristul. Adepții săi nu erau tolerați. La porunca lui Clement, trupul său a fost exhumat, 

iar oasele sale au fost arse până s-au făcut scrum. 

Era un om în Anglia numit John Wycliff care învăța că Isus nu se află în pâinea messei, nici natura sa, 

nici trupul său. Messa nu este instituită de către Hristos. Diplomele universitare sunt la fel de 

folositoare în biserică așa cum este și diavolul. Decretele nu sunt altceva decât o carte plină de 

                                                             
7 Dolcino a fost un lider al Frățietății apostolice din secolul al treisprezecelea, născut în Novara, Italia (nu 
Spania). A fost ars pe rug la Vercelli, pe 1 iunie 1307, Schaff-Herzog, III, 478-479. 
8 Johannes Scotus Erigena este amplasat cronologic în secolul 9 d.Hr pe baza scrierilor sale. Este datat până în 
anul 877 d.Hr. Anul morții sale este considerat 882. Schaff-Herzog, X, 303-307; Rufus M. Jones, Studies in 
Mystical Religion (New York, 1970), 113-129. 
9 Convertirea lui Peter Waldo și începutul misiunii sale sunt plasate în general în a doua jumătate a secolului al 
12-lea. A murit înainte de 1218. Schaff-Herzog, XII, 241. Pentru o scurtă discuție cu privință la mișcarea ce 
poartă numele lui Waldo, vezi Eberhard, Arnold, The Early Anabaptists (Rifton, NY, 1984), 9 – 14; Samuel Henri 
Geiser, Die Taufgesinnten Gemeinden im Rahmen der allgemeinen Kirchengeschichte (2

nd
 ed., Courgenay, 

Elveția, 1971), 64 – 77. Ioan al XXII-lea a fost papă din 1316 până în 1334. 
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minciuni și aceia care le studiază sunt neghiobi. Alegerea papei de către cardinali vine din partea 

diavolului. Papa înșelînd împărați, regi și principi și așa aceștia măresc averea bisericii împotriva 

voinței lui Hristos. Din cauza învățăturilor lui, corpul lui Wycliff a fost, de asemenea, dezhumat și ars 

de s-a făcut scrum.
10

 

Pe vremea aceasta exista un învățător pe nume Piccard. De la el și-au luat picarzii numele.
11

 De 

asemenea. Erau numiți înhabitanți ai gropilor pentru că locuiau în peșteri întunecoase și găuri sub 

pământ.  

Un om numit Ieronim din Praga
12

 s-a întors din Praga cu cărți și învățături pe care i le-a transmis lui 

Ioan Huss
13

 (numit după satul Huss). Huss a acceptat învățăturile lui Wycliff ca adevăr. Aproape toată 

Boemia a renunțat la papalitate, aceștia devenind adepții săi. Din cauza acestor dovezi de credință. 

Împăratul Sigismund l-a chemat pe Huss la un conciliu la Constanz, garantându-i siguranța drumului 

dus-întors. Dar deoarece a refuzat să urmeze învățăturile Romei, a fost condamnat la moarte și ars. 

Discipolul său Ieronim a primit aceeași sentință 140 de zile mai târziu.
14

 Persecuția hussiților în 

Boemia nu a fost mică. 

Johannes Bacius, alt husit, a fost capturat și spânzurat în Praga din ordinul împăratului Sigismund. 

Iacob Iustus a fost întemnițat și înfometat din cauza învățăturilor sale. 

Învățătorii hussiți Bartolomeu Fustii și Guillaume Giliberti au fost condamnați la ardere pe rug.  

Un doctor, Guillaume Albus spunea că preoții ar trebui să fie lăsați să se însoare, nu este un păcat să 

muncești duminica, era idolatrie să închizi oasele sfinților în aur sau argint. A fost curând pedepsit. 

Guillaume Sartoris a declarat că oamenii ar trebui să se roage la Dumnezeu, dar nu sfinților sau 

creaturilor. Să venerezi orice creatură este idolatru. Pentru aceasta și pentru alte motive a fost 

condamnat ca eretic la Lion, în Franța. 

În acest fel, inși câtă frunză și câtă iarbă au mărturisit adevărul împotriva răutăților Romei, iar viețile 

lor inocente le-au fost luate. Unii cred că numărul actual de locuitori ai pământului ar egala cu greu 

masele omorâte de papii Romani și de către biserica lor.  

                                                             
10 John Wycliff, cca. 1330 – 1348. Corpul său a fost exhumat și ars în 1428. Schaff-Herzog, XII, 454-466. 
11 Dacă originea numelui ”Piccarzi” era cunoscută cronicarului, acuma aceasta este obscură. Ar putea fi o 
corupere a numelui ”Begarzi,” o mișcare care a activat în secolul al 12-lea sau o dezvoltare din germana medio-
înaltă ”begehart,” un frate laic. De asemenea, ei sunt legați de un preot din secolul al 12-lea din Liege, Lambert 
le Begue. Ce se credea în secolul 15  era că au fost fondați de Begga, fiica canonizată a lui Pepin de Landen. 
Oricare ar fi originea, numele ”Picarzi” a devenit un termen derizoriu folosit pentru a denumi diverse grupuri 
eretice, incluzând Frații boemi (Cehi) în secolele al 16-lea și al 17-lea. Vezi Schaff-Herzog, 27-30; IX, 50; 
Mennonite Encyclopedia (Scottdale, PA, 1959), IV, 168. De asemenea, referințele la ”Piccarzi” din J. K. Zeman, 
The Anabaptists and the Czech Brethren in Moravia, 1526-1628:A Study of Origins and Contacts (The Hague, 
1969). 
12  În 1401 sau 1402, Ieronim de Praga (cca. 1380 – 1416) i-a adus învățăturile lui Wycliff  lui Ioan Huss în 
Boemia. Până în 1410, învățăturile lui Wycliff, transmise de Huss, au produs o așa transformare socială în 
Boemia încât toate cărțile lui și manuscrisele de preț au fost arse. Schaff-Herzog, VI, 129-130. 
13 Ioan Huss, cca. 1370-1415 a fost un reformator religios boem, ars pe rug la 6 iulie 1415. Satul său natal a fost 
Husinec, la nord de Prachatice nu departe de granița cu Germania de sud. Schaff-Herzog, V, 415-420. 
14

 Ieronim a fost condamnat și ars pe rug pe 30 mai 1416, 328 de zile mai târziu ca Huss; vezi nota de subsol de 
mai sus. 
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De la începutu lumii, niciodată nu a existat o opoziție atât de tiranică la adevărul lui Hristos în vreo 

nație, evreiască sau păgână, nici așa strigătoare la cer și nepotolită vărsare de sânge. Prin urmare, 

Dumnezeu le va da sânge să bea, așa cum Ioan descrie în misterioasele sale Revelații, spunând: 

”Femeia era îmbrăcată în mov și roșu aprins. Scris pe fruntea sa era numele misterios, Babilonul cel 

mare, mama târfelor și a fiecărei oroare și atrocitate de pe pământ. Ea era beată de la sângele sfinților 

și al martirilor lui Isus.” Dumnezeu va da o răsplată groaznică pentru acest sânge inocent, așa cum a 

promis, și va turna de două ori mai mult pentru ea să bea. Domnul dorește doar să aducă suferință 

acelora care îi fac pe credincioși să sufere. Pentru că primii o merită.  

Bărbatul care se preamărește peste orice ce are legătură cu Dumnezeu și închinarea divină și care îi ia 

locul în templul lui Dumnezeu, proclamându-se Dumnezeu – acest om este numit de către apostolul 

Pavel: anticristul, bărbatul care nu e guvernat de vreo lege și copilul pierzaniei. Dumnezeu îl va 

distruge cu răsuflarea sa și îl va arunca pe el și toți adepții săi în lacul de foc. 

De ce nu este acest om care nu are vreo lege dezvăluit deja? El a transformat fiecare practică creștină 

în idolatrie. De exemplu, interzicând bucuria mulțumitoare a anumitor mâncăruri pe care Dumnezeu 

le-a creat pentru om să se hrănească cu ele. 

Toți regii și liderii de pe Pământ, împreună cu supușii lor, au băut cu atâta lăcomie din cupa tuturor 

erorilor și au devenit atât de orbi și abrutizați încât au preferat minciuna adevărului. Așa de întunecate 

erau inimile lor nătângi încât aceștia erau mai înclinați să se închine la lucruri create decât la 

Dumnezeu Creatorul, care este binecuvântat întotdeauna. Păcatul și putreziciunea au crescut atât de 

mult încât o faptă josnică și meschină era urmată de alta. Și totuși oamenii credeau că nimic nu era 

greșit, că peste tot lucrurile erau în ordine, așa cum crede și lumea astăzi. Dar Dumnezeu se va 

răzbuna pe rău așa cum a promis, pentru că Cuvântul său nu poate minți. 

Totuși, Dumnezeu iubește rasa umana și nu a creat-o pentru distrugere. Pentru a zădărnici paguba 

produsă de înșelătoria celui rău, în mila sa, Dumnezeu a început să ațâțe focul adevărului divin și cu 

mare înțelepciune a adus lumină din întuneric. Scopul său a fost să arate multor oameni calea 

adevărului care conduce spre o viață eternă dacă se întorn înspre Dumnezeu și își abandonează 

drumurile păcătoase și corupte. 

Papa Leo al X-lea (1513-1521) a avut un rol însemnat în această tărășenie. A spionat împăratul, toți 

regii și principii prin confesorii săi. Apoi și-a trimis colportorii prin Germania. Aceștia posedau 

autoritatea de a vinde mila lui Dumnezeu și iertarea de păcate pentru bani, în scrisori de indulgență 

parafate cu propriul său sigiliu. Aceasta era împotriva învățăturii lui Hristos. În afară de aceasta, 

apostolul Petru a refuzat să primească bani de la Simon Vrăjitorul. Căile papei au copt bine abcesul 

curții Romane. Dar un călugăr Augustinian, Doctorul Martin Luther a fost cel care l-a spart și l-a 

evidențiat orișicui. 

1517-1532: Începuturile Anabaptismului 
 

În al treizeci și doilea an al domniei împăratului Maximilian I, 
15

 Martin Luther a început să predea și 

să scrie la Wittenberg, în Saxonia, avertizând oamenii să aibă garda pusă împotriva unei asemenea 

colportări și altor șmecherii babiloniene. Papa l-a convocat la Roma. Dar în schimb, el și-a prezentat 

                                                             
15

 Maximilian I (1459- 1519) a fost împărat al Sfântului Imperiu Roman de Națiune Germanică din 1493. 1517 a 
fost al douăzeci și patrulea an al domniei sale. 
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prezentat punctul său de vedere legatului papal la Dieta Imperială de la Augsburg. Când a văzut că nu 

primește vreun răspuns, s-a întors acasă, fiind sfătuit de cei care îi vroiau binele. Apoi Ulrich Zwingli 

în Zürich (Elveția) a început să ia cu asalt papalitatea. 

În răstimpul acesta, împăratul Maximiliam a murit (12 Ianuarie 1519) și Carol al V-lea a devenit 

împărat. Zwingli a început să învețe și să scrie împotriva nesuferitului rău al Babilonului, târfa fără de 

rușine.  

Acești doi, Luther și Zwingli  au expus toată înșelătoria și ticăloșia papei și au expus-o luminei zilei 

așa cum ar pune tot la pământ cu trăsnete. Dar nu au pus nimic mai bun în loc. De când au început să 

se agațe de puterea telurică și să-și pună încrederea în ajutorul omenesc, au fost la fel de răi – ca 

cineva care vrea să repare un ibric vechi si doar face o gaură mai mare. Au lăsat în urma lor popoare 

fără rușine, pe care i-au învățat să păcătuiască. Ca să vorbesc în parabole, au spart cana din mâna 

papei, dar au păstrat cioburile pentru ei. 

Și așa a trebuit să fie cum a spus Isus: ”Un om care nu este de încredere în lucruri mici, nu-i vor fi 

încredințate lucruri mari, iar ce i se pare că are îi va fi luat.” 

Apoi curând, acești doi sus-numiți au câștigat mulți adepți. Aceștia acceptându-le învățăturile ca 

adevăr. Crezând că și-au găsit salvarea în Hristos, unii și-au dat viața pentru aceste învățături. Se 

poate vedea aceasta în cazul a doi tineri călugări, Johannes și Heinrich, care au fost arși la Brussels (în 

Belgia) în 1523.
16

  

A fost la fel cu Kaspar Tauber, un cetățean bogat al Vienei, Austria, care din cauza credinței sale a 

fost condamnat și ars de către cetățenii din același oraș în 1524.
17

 

Au mai fost și alții, de care nu se știe mai nimic și îi numărăm ca binecuvântați, în concordanță cu 

învățătura lui Hristos, pentru că au suferit și au luptat o luptă bună. Dar pe cât de minunat a fost 

începutul, Luther și Zwingli și adepții lor s-au împărțit în curând în două tabere putrede din cauza 

sacramentelor și au arătat toate semnele unui nou Babel. Nu a existat vreo schimbare în viețile lor, 

doar laudă de sine și acel tip de cunoaștere care îi făcea să îi disprețuiască pe alții. Mâncatul cărnii, 

căsătoriile și detestarea papilor, călugărilor și a preoților (care, desigur, o meritau din plin). În acestea 

a constat serviciul lor adus lui Dumnezeu. 

Luther și adepții săi predicau că corpul Domnului Isus se află în pâinea din Cina Domnului, iar prin 

ea, noi primim iertare pentru păcate. Zwingli și adepții săi predicau că Cina Domnului era o aducere 

                                                             
16  Heinrich Voes și Johannes Esch au fost călugări de la o mănăstire Augustiniană din Antwerp, care a fost 
distrusă în 1522. Martiriul lor este descris în cântecul lui Martin Luther, ”Eyn newes Lied wir heben an” (Să 
cântăm o melodie nouă). Vezi Philipp Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit bis zu 
Anfang des XVII. Jahrhunderts (Leipzig, 1870), III, 3-4. 
Literatură referitoare la martiriul lor și la diversele unelte folosite la tortură pe atunci pot fi găsite în Josef 
Beck, Die Geschichts-Bücher der Wiedertäufer in Oesterreich-Ungarn, ... 1526-1785 (Vienna, 1883; Nieuwkoop, 
1967), 13 n. 1; Wolkan, Geschicht-Buch, 32 n.1; Zieglschmid, Chronik, 43 n. 1. De asemenea, vezi ME, IV, 232-
234. 
17 Un cântect despre Tauber, ”Nun hört, ich will euch singen ausz traurigklychem mut” (Ascultă acum cântectul 
pe care îl cânt cu o inimă mâhnită), este în Wackernagel, Kirchenlied, III, 436-438. De asemenea, vezi 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 bibliografie adițională în germană, vezi Zieglschmid, Chronik, 43 n. 2. 
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aminte a salvării și milei lui Hristos și nu un sacrificiu pentru păcat, deoarece acela a fost oferit de 

către Hristos pe cruce.
18

 

Amândoi botezau nou-născuții și respingeau adevăratul botez al lui Hristos, care la sigur aduce și 

crucea odată cu el. Oricum, ei îl criticau pe papă în alte chestiuni, dar l-au urmat în obiceiul botezării 

nou-născuților, preluând de la el drojdia care face să crească diferite feluri de răutate, chiar poarta 

către fals creștinism. Papa a avut atât de puțină bază scripturală pentru botezarea nou-născuților, cât 

pentru purgatoriu, mesă, venerarea sfinților, scrisorile de indulgență și restul. 

Luther și Zwingli și-au apărat învățătura cu sabia, așa cum învățaseră de la anticrist, tatăl și șeful lor, 

știind bine că cavalerismul creștinesc nu se referă la carne, ci e măreț înaintea lui Dumnezeu, care 

distruge toate atacurile oamenilor. Prin urmare, credința nu poate fi forțată, ci este un cadou de la 

Dumnezeu. Hristos le spune discipolilor săi, ”Dacă orice om vrea să mă urmeze (notează: dacă orice 

om  dorește să, vrea să), să se lepede de sine șă să ia crucea asupra sa.” El nu menționează sabia, 

pentru că aceasta nu are loc la cruce. Sabia și crucea sunt una pentru cealaltă ca Pilat și Hristos sau un 

lup și o oaie în țarc. 

1525 

DEOARECE DUMNEZEU A VRUT UN SINGUR POPOR UNIT, separat de celelalte popoare, a 

adus Steaua Dimineții, lumina adevărului, să radieze cu toată strălucirea ei în actuala eră a lumii. A 

vrut în special să viziteze tărâmurile germane cu Cuvântul său și să dezvăluie fundația adevărului 

divin, astfel încât lucrarea sa sfântă să fie recunoscută de toți. A început în Elveția, unde Dumnezeu a 

adus o trezire. În primă instanță, o întâlnire a avut loc între Ulrich Zwingli, Conrad Grebel (un 

membru al nobilității)
19

, și Felix Mantz.
20

 Toți trei erau oameni învățați cu cunoștiințe solide de 

germană, latină, greacă și ebraică. Au început să discute chestiuni legate de credință și și-au dat seama 

că botezul nou-născuților nu este necesar și, colac peste pupăză, nu este deloc botez. 

Doi dintre ei, Conrad și Felix, credeau că oamenii ar trebui botezați în maniera creștină desemnată de 

către Domnul, deoarece Hristos însuși a zis, ”Oricine crede și este botezat va fi salvat.” Ulrich 

Zwingli (care s-a dat înapoi de la cruce, dizgrație și persecutarea pe care Hristos a suferit-o) a refuzat 

să fie de acord – el a spus că ar cauza vacarm și neliniște. Dar Conrad și Felix au spus că nu există 

vreun motiv să nu te supui poruncii clare a lui Dumnezeu. 

                                                             
18

 Pentru 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), și ediția revizuită și augmentată (până astăzi doar în spaniolă): La Reforma Radical, 
tradusă de către Antonio Alatorre (Mexico City, 1983). De asemenea, vezi Bibliografia. Pentru o listă de opere 
germane mai vechi despre anabaptismul elvețian, vezi, Zieglschmid, Chronik, 43, n. 1, sau Wolkan, Geschicht-
Buch,  33 n. 
19 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-Jürgen Goertz, ed. (Walter Klaassen, Eng. Ed.), Profiles of Radical Reformers 
(Scottdale, PA, 1982), 118-131. Pentru scrisorile lui Grebel, vezi Harder, Sources. 
20  Despre Felix Mantz, vezi John Allen Moore, Anabaptist Portraits (Scottdale, PA, 1984), 47-66; Harder, 
Sources, 311-315, 473-475; Heinold Fast, Der linke Flügel der Reformation: Glaubenszeugnisse der Täufer, 
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 bucurie), vezi The Mennonite Hymnal 
(Scottdale, PA, 1969), #40; Wackernagel, Kirchenlied, III, 451-452; Die Lieder der Hutterischen Brüder 
(Scottdale, PA, 1914), 7-9; Rudolf Wolkan, Die Lieder der Wiederäufer: Ein Beitrag zur deutschen und 
niederländischen Literatur – und Kirchengeschichte (Berlin, 1903), 8-9. 
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Când acestea se petreceau a venit un bărbat din Chur. Un preot pe nume GEORG DIN CASA LUI 

JAKOB, cunoscut mai târziu ca și Georg Blaurock. 
21

 Odată pe când discutau chestiuni legate de 

credință, Georg le expunea viziunea sa. Cineva a întrebat cine tocmai vorbise. ”A fost omul în haină 

albastră (blauer Rock).”Astfel i s-a dat numele aceste fiindcă a purtat o haină albastră. Acest Georg a 

venit din cauza zelului său extraordinar. Toți se gândeau la el ca la un preot simplu, banal. Dar a fost 

mișcat de mila lui Dumnezeu înspre zelul divin în chestiuni legate de credință și a lucrat pentru adevăr 

cu curaj. 

Și el la început l-a abordat pe Zwingli și au discutat pe larg chestiuni legate de credință, dar a ajuns 

nicăieri. Apoi i s-a spus că există oameni mai înfocați decât Zwingli. S-a interesat energic despre ei și 

s-au întâlnit să discute chestiuni legate de credință. Aceștia erau Conrad Grebel și Felix Mantz. Au 

ajuns la comun acord în legătură cu aceste chestiuni. În frica lui Dumnezeu s-au pus de acord că din 

Cuvântul lui Dumnezeu, unul trebuie, prima dată, să învețe adevărata credință, exprimată prin fapte de 

dragoste și la mărturisirea acestei credințe să primească adevăratul botez creștin ca un legământ a unei 

conștiințe bune cu Dumnezeu. Acesta servindu-i de atunci încolo unei vieți creștine sfinte și rămânerii 

așa cu statornicie până la sfârșit, chiar și în vremuri tulburi. 

Într-o zi pe când se întâlneau, frica a venit peste ei și le-a cuprins inimile. Au căzut în genunchi în fața 

mărețului Dumnezeu din ceruri și l-au chemat pe el, cel ce cunoaște toate inimile. S-au rugat ca 

Dumnezeu să le permită ca ei să facă voința sa divină și să aibă milă de ei. Nici carnea, nici sângele și 

nici înțelepciunea umană nu i-a obligat. Erau foarte conștienți de cât vor trebui să sufere pentru 

aceasta. 

După rugăciune, Georg Blaurock s-a ridicat și l-a rugat pe Conrad Grebel în numele lui Dumnezeu să 

îl boteze cu adevăratul botez creștin în credința și recunoașterea sa a adevărului. După această cerere a 

îngenunchiat și Conrad l-a botezat, din moment ce atunci nu exista vreun servitor numit al Cuvântului. 

Apoi, ceilalți s-au întors la Georg la rândul lor, rugându-l să îi boteze, ceea ce a și făcut. Și așa, cu 

multă frică de Dumnezeu, împreună s-au predat pe ei înșiși Domnului. S-au confirmat unul pe celălalt 

pentru serviciul Evangheliei și au început să predice credința și s-o păstreze. Acesta a fost începutul 

separării de lume și de căile ei rele. 
22

 

Curând după aceasta, mai mulți oameni li s-au alăturat, ca Baltazar Hubmaier de Friedburg
23

 și 

Ludwig Haetzer
24

 și alți cărturari de germană, latină, greacă și ebraică, familiarizați bine cu 

                                                             
21

  Despre Georg Blaurock, un fost preot Catolic, vezi Moore, Portraits, 69-93; William R. Estep, The Anabaptist 
Story (Grand Rapids, MI, 1975), 33-37; ME, I, 354-359; Martyrs Mirror, 430-436; Beck, 18-22, 79-81. 
Două din cântările lui Blaurock care mai există: ”Gott fürt ein recht Gericht” (Judecata Domnului este dreaptă) 
și ”Herr Gott, dich will ich loben” (Doamne Dumnezeule, cum te preamăresc) vezi Wackernagel, Kirchenlied, III, 
447-450; LdHBr, 35-38. Ultima a fost cântarea de rămas bun a lui Blaurock înainte de moartea sa. A fost ars pe 
rug în 6 Septembrie 1529; vezi dedesubt, p. 42. 
22

  21 Ianuarie 1525 este data acceptată în general a primului botez. Descrierea de mai sus este cea mai 
timpurie relatare scrisă a acestui eveniment istoric. Vezi Heinold Fast, ”Wie doopte Konrad Grebel? 
Overwegingen bij Meihuizen`s uitleg van de bronnen” (Cine l-a botezat pe Conrad Grebel? Reflecții asupra 
interpretării a surselor de către Meihuizen), Doopsgezinde Bijdragen, seria nouă IV (1978), 22-31. Vezi, de 
asemenea Harder Sources, 341-342. Geiser, Die Taufgesinnten, 136; Williams, Radical Reformation, 120-127; 
Beck, 15-16; Fast, Der linke Flügel, 1-9; Fritz Blanke, ”The First Anabaptist Congregation: Zollikon, 1525,” The 
Mennonite Quarterly Review (Goshen, IN), Jan, 1953, 17-33; Blanke, Brothers in Christ (Scottdale, PA, 1961), 
21-26. 
23 Despre Baltazar Hubmaier, vezi ME, II, 826-834; Harder, Sources, 550-551 și Indexul; Fast, Der linke Flügel, 
35-58; Moore, Portraits, 165-242; Goertz, Profiles, 144-157; Sebastian Franck, Chronica, Zeytbuch und geschyct 

bibel . . . (Strasbourg, 1531), fol. 349v; Beck, 47-49; Martyrs Mirror, 465; Henry C. Vedder, Balthasar 
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Scripturile,
25

 dar și preoți și predicatori și alți oameni. Curând, toți au oferit mărturie cu propriul lor 

sânge.  

Felix Mantz a fost înecat la Zurich de dragul adevăratei credințe și adevăratului botez, astfel dându-și 

viața printr-o mărturie statornică a adevărului.
26

 

Mai târziu, Wolfgang Uliman a fost condamnat la moarte și a fost ars la Waldsee, de asemenea în 

Elveția. Cei 10 companioni ai săi, incluzând proprii săi frați, au fost executați împreună cu el.  Cu 

hotărâre și vitejie și-au dat viața considerând că credința lor și botezul erau bazate pe adevărul divin. 
27

 

Melchior Vet
28

, tovarășul de călătorie al lui Georg Blaurock, a fost ars la Ettach pentru credința sa. 

Astfel că mișcarea s-a răspândit prin persecuție și tulburare. Biserica se mărea zilnic, iar numărul 

oamenilor Domnului se mărea cu repeziciune. Pe aceasta n-o putea îndura inamicul adevărului divin, 

astfel că l-a folosit pe Zwingli ca și unealtă. Zwingli a început să scrie și să predice cu fanatism că 

botezul credincioșilor adulți era fals și nu ar trebui tolerat. Aceasta era în contradicție cu cu mărturia 

lui inițială, când el însuși preda că nici un singur cuvânt limpede de la Dumnezeu nu a justificat 

botezul nou născuților. Dar acum, pentru că a vrut să facă pe plac oamenilor și lumii, s-a opus 

adevăratului botez Creștin. A convins autoritățile să folosească legea imperială să decapiteze ca 

Anabaptiști aceia care erau cu adevărat dedicați lui Dumnezeu, cei care din convingere au făcut 

legătura unei conștiințe bune cu el. 

Într-un final, Zwingli a reușit în a avea douăzeci de bărbați, văduve, femei gravide și tinere fete, 

aruncate în mizerie într-un turn întunecat. Au fost făcuți să tacă doar cu pâine și apă și nu au văzut 

nici soarele sau luna pentru restul vieții lor. Au fost condamnați să rămână în turnul întunecat – cei 

morți împreună cu cei vii – să se sufoce în putoare, să moară și să putrezească până nici unul din ei nu 

a mai rămas. 
29

 Au fost unii care nu au luat o mușcătură de pâine trei zile pentru ca ceilalți să aibă 

ceva să mănânce.  

                                                                                                                                                                                             
Hubmaier: the Leader of the Anabaptists (New York, 1905). Pentru excerpte din scrierile lui Hubmaier, 
vezi Walter Klaassen, ed., Anabaptism in Outline: Selected Primary Sources (Kitchener, Ontario, 1981), Index. 
24

 Despre Ludwig Haetzer, vezi dedesubt, p. 42 n. 1 . 
25

  Printre alții: Wilhelm Reublin, un predicator în Wytikon; Johannes Brötli, un predicator în Quarten, mai 
târziu la Zollikon; Andreas auf der Stültzen  (”cu cârjele”), sau Castelberger, din Chur; Simon Stumpf, pastor la 
Höngg, o suburbie a Zurich-ului; Wolfgang Uliman de Chur; Michael Sattler de Staufen. Beck, 19; Harder, 
Sources, 510 #10. 
26 Data morții lui Mantz a fost 5 Ianuarie 1527. Pentru bibliografie despre Mantz, vezi deasupra, p. 44  n. 1 . 
27 Aceasta s-a întâmplat în 1530; Vezi Heinold Fast, Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz (Zurich, 
1973), 636. Wolfgang Uliman sau Schorant (de asemenea numit Uolimann sau Ullman), fiu al starostelui breslei 
Sf. Gall, un fost călugăr al Sf. Lucius, din Chur, a fost câștigat de către Conrad Grebel. A devenit un activ 
propagator al Anabaptismului împrejurul Sf. Gall și Appenzell. După ce a însoțit un grup de credincioși în 
Moravia, s-a întors în 1528 și în timp ce strângea un al doilea grup, Uliman și oamenii săi au fost arestați în 
zona Appenzell. El și alți zece oameni (incluzând Johannes Brötli) au fost decapitați la Waldsee în Suabia (nu în 
Elveția); femeile au fost înecate; cei care s-au dezis au fost trimiși acasă; Vezi Harder, Sources, 342, 568, 710 
n.53; ME, IV, 787-788; Beck, 20; Martyrs Mirror, 427; Williams, Radical Reformation, 132. 
28 Despre Melchior Vet, vezi ME, IV, 819; Martyrs Mirror, 416; Beck, 20. 
29 Sentința și întemnițarea lor este relatată în Martyrs Mirror, 465, incluzând un paragraf din ”Balt. Hubmörs 
von Fridberg: gesprech auff Mazster Ulr. Zwinglens Tauffbüechlen von dem Kindertauff. Gedruckt zu 
Nikolsburg 1526” (Un dialog între Hubmaier și Zwingli pe tema botezului nou născuților). Vezi George H. 
Williams, Spiritual and Anabaptist Writers (London, 1957), 287; Moore, Portraits, 256; Beck, 15. 



40 
 

Atunci, mandate severe au fost emise la instigarea lui Zwingli: de acum încolo, orice persoană din 

districtul Zurich care era botezată era aruncată în apă și înecată fără vreun proces sau judecată. 

Aceasta arată spiritul căruia îi aparținea Zwingli, iar adepții săi încă îi aparțin. 

1526 

Oricum, cauza lui Dumnezeu nu poate fi schimbată, iar deciziile lui Dumnezeu nu sunt controlate de 

către puterea omenească. Prin urmare, el i-a inspirat pe oamenii numiți mai sus să iasă afară pentru a 

proclama Evanghelia și temelia adevărului. Georg Blaurock s-a dus la Tirol; în același timp Baltazar 

Hubmaier a mers la Nikolsburg în Moravia 
30

 și a început să predice. Oamenii au acceptat mesajul 

său, iar în puțin timp mulți au fost botezați. 

Hans Hut
31

 a mers de asemenea la Nikolsburg. Mai mulți servitori au fost numiți să vestească 

Cuvântul lui Dumnezeu, și anume Oswald Glait,
32

 Hans Spittelmaier, Christian Rodtmäntel, Klein Utz 

(Micul Utz) și Gross Utz (Utz cel înalt), Hans Werner, Andreas Mosel și Strützel și alții, unii dintre 

aceștia fiind predicatori înainte. S-au adunat cu toții la castelul din Nikolsburg pentru a stabili dacă să poarte 

și să folosească sabia și dacă să plătească taxe de război. Au discutat de asemenea și alte chestiuni, dar nu au 

putut ajunge la înțelegere comună și s-au despărțit dezbinați. 

Dar Hans Hut a fost ținut prizonier în castelul Nikolsburg deoarece nu a fost de acord cu șeful său, 

Leonard von Liechtenstein cu privire la abținerea de la folosirea sabiei. Unul din cei ce-i vroiau binele 

lui Hans Hut, îngrijorat cu privire la siguranța lui, a luat o plasă de prins iepuri și l-a coborât printr-o 

fereastră și peste zid în timpul nopții. 

În ziua următoare, oamenii din oraș au protestat zgomotos împotriva Domniei Sale Leonhard și a 

oamenilor săi pentru că îl țineau pe Hut în castel cu forța. Baltazar Hubmaier a fost mutat pentru a 

vorbi public în arhondaric cu prietenii săi, deoarece mai devreme nu fuseseră în stare să se înțeleagă 

cu privire la sabie și la plătitul taxelor.  

În tot acest timp mișcarea a crescut cu rapiditate, iar oamenii se adunau așa de mulți că Regele 

Ferdinand a fost informat.  A răspuns prin a-l convoca pe Domnia Sa Leonhard von Liechtenstein 

(care trăia la Nikolsburg, fusese botezat și era numit frate) să apară înaintea sa în Viena împreună cu 

                                                             
30

  Nikolsburg (Mikulov), oraș de lângă granița cu Austria, pe drumul principal ce leagă Viena de Brno. ME, III, 
883-886; J. K. Zeman, Historical Topography of Moravian Anabaptism (Reprint from The Mennonite Quarterly 
Review, Oct. 1966, Ian. și Apr. 1967), #101 . 
31  Hans Hut provenea din Haina, de lângă Römhild (Turingia, Germania) și era un fost îngrijitor de biserică la 
Bad Bibra, lângă Meiningen. Acesta a fost un apărător timpuriu al anabaptismului, care a călătorit de-a lungul 
și latul Germaniei ca și colportor, în special în Silezia, Franconia, Bavaria și Austria; Este numit ”apostolul 
Anabaptismului în Austria de Sus.” ME, II, 846-850, Williams, Radical Reformation, 162-165; Goertz, Profiles, 
54-61; Fast, Der linke Flügel, 78-99. De asemenea, vezi Herbert Klassen, ”The Life and Teachings of Hans Hut,” 
MQR, Iulie și Octombrie 1959; James M. Stayer, ”Hans Hut`s Doctrine of the Sword: An Attempted Solution,” 
MQR, Iulie 1965, 181-191; Werner Packull, Mysticism and the Early South German-Austrian Anabaptist 
Movement, 1525-1531 (Scottdale, PA, 1977), ch. 3-5. Pentru bibliografie în limba germană, vezi Wolkan, 
Geschicht-Buch, 36 n. 
32

 Oswald Glait, de asemenea numit Oswald de la Jamnitz (în Moravia, ultimul loc unde a trăit), a fost născut la 
Cham, Bavaria. A părăsit preoția și a venit la Nikolsburg în 1525, unde a devenit asistentul-predicator al lui 
Hans Spittelmaier. Bun cunoscător al Scripturii, Glait a participat în disputa dintre Hubmaier și Hut, luând 
partea celui de-al doilea. În 1527, Glait l-a botezat pe Leonhard Schiemer în Viena. Imediat după aceea l-a 
întâlnit pe Hans Schlaffer în Regensburg. ME, II, 522-523; Beck, 160 n.1. Pentru detalii în plus despre rolul lui 
Glait în istoria Huteriților, vezi Zeman, Anabaptists and Czech Brethren, Index.  
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fratele său, Domnia Sa Hans și toți predicatorii lor. Și s-au supus. Imediat, Baltazar Hubmaier și soția 

sa au fost luați prizonieri și trimiși de la Viena la castelul Kreuzenstein.
33

 

În închisoare, Hubmaier și-a amintit că s-a opus pe nedrept lui Hans Hut în anumite aspecte. Și-a dat 

seama că era vinovat pentru că alocat prea mult credit libertății lumești, în speță, stăvilirea sabiei. 

Acestea l-au mișcat să scrie la Nikolsburg, în particular tovarășului său de lucru, Martin, decan la 

Kanitz, 
34

, rugându-l și pe el și pe ceilalți să se schimbe în tot ceea ce nu era corect.  A adăugat, ”Dacă 

Hans Hut ar fi aici acum, am fi în curând uniți.” Fratele Baltazar Hubmaier a fost luat din 

Kreuzenstein și dus înapoi la Viena pentru a fi interogat cu privire la mai multe chestiune de credință. 

Într-un final, a fost condamnat la moarte și ars și la scurt timp după aceasta, soția sa a fost înecată.
35

 

Două cântece compuse de Baltazar Hubmaier sunt încă cunoscute în biserică, 
36

 în afara scrierilor care 

arată cu câtă putere a apărat botezul cel adevărat și s-a opus botezului nou-născuților cu dovezi din 

Sfânta Scriptură. Folosind aceeași metodă conștiincioasă a făcut lumină asupra Cinei Domnului în 

concordanță cu adevărul și a respins ca incorecte mesa idolatră, eroarea și înșelăciunea ei. 

În acest timp, Martin (Göschl), decan la Kanitz, a fost convocat să apară în fața Regelui Ferdinand la 

Praga, în Boemia. Când și-a făcut apariția, a fost luat prizonier și trimis episcopului din Kremsier, 

Moravia, unde preoții l-au lăsat să flămânzească și să putrezească în temniță. 

În tot acest timp, doi frați au venit la Nikolsburg dimprejurul râului Enns. Numele lor erau Jakob 

Wiedemann
37

 și Philip Jäger. Au auzit învățătura lui Hans Spittelmaier și au testat viața acolo pentru 

câteva săptămâni, dar și-au dat seama că acest grup avea lacune serioase la capitolul adevărata ordine 

a disciplinei frățești aflată în concordanță cu Cuvântul Domnului. Nu se puteau înțelege cu privire la 

purtarea sabiei și a folosirii ei, plătirea taxelor de război și alte chestiuni care se aflau în antiteză cu 

convingerile lor. Prin urmare, ei au admonestat grupul de la Nikolsburg cu privire la aceste abuzuri, 

pentru că ei nu erau în păstrarea vieții și învățăturii lui Hristos. Aceste probleme și zvonul că turcii 

mărșăluiau spre Viena au determinat bătrânii bisericii să țină o întâlnire la Pergen
38

 spre a discuta 

punctele menționate mai sus. Nu au fost în stare să ajungă la unanimitate și s-au despărțit în 

dezbinare, dezbinați în vederile lor ca în timpul lui Baltazar Hubmaier. 

                                                             
33 Castelul Kreuzenstein se află în Austria Inferioară, la nord de Korneuburg. A fost o închisoare de stat în 1527, 
dar acuma este o ruină. 
34

 Martin Göschl de Iglau, a intrat în mănăstirea Selan pe la 1500. În 1507 a devenit pastor la Iglau. În 1509, 
episcop de Olomouc. 1521, decan al Mănăstirii de călugărițe Himmelrose din Kanitz (Dolni Kounice), Moravia. 
Noua doctrină Luterană, introdusă în Iglau de către Paul Speratus, l-a atras mult timp pe Göschl, și până în 
1525 el s-a alăturat Reformei. S-a însurat cu o călugăriță din conventul său și a fost eliberat din funcție. Göschl 
a jucat un rol de frunte în disputa din 1527 cu Hubmaier și Hans Hut. A fost arestat în 1528 și a fost torturat de 
șapte ori în închisoare în Praga, unde a murit uitat. ME, II, 546. Beck, 53-55. Zeman, Anabaptists and Czech 
Brethren, 179-193 și note de subsol extinse. 
35  10 Martie 1528 este data acceptată în general ca data morții lui Hubmaier, iar 13 Martie, ceea a soției sale. 
Se căsătoriseră pe la 1525. Goertz, Profiles, 155. 
36  Doar unul din cântecele lui Hubmaier se pare că a supraviețuit: ”Freut euch, freut euch, in dieser Zeit” 
(Bucurați-vă, bucurați-vă, în acest timp al nostru). Vezi LdHBr, 23-25. Pentru prima și ultima strofă din 
traducerea în engleză, vezi Moore, Portraits, 242. 
37  Jakob Wiedemann, numit ”Jakob cel cu-n ochi,” a venit din Memmingen, Suabia. Până la 1527 era în cercuri 
Anabaptiste la Augsburg (unde s-a cunoscut cu Hans Schaffler) și la Strasburg de la 1530 la 1531, anul în care a 
fost exclus. Această cronică nu-l menționează pe Wiedemann după exodul de la Austerlitz (1530). Vezi mai jos, 
pp. 88-89. Și totuși Hyeronymus Käls (ars pe rug în Viena în 1536) scrie în scrisorile sale că Wiedemann a fost 
executat la Viena, în 1535 sau 1536, ”de dragul botezului”, deși judecătorul menționase acolo alte motive. ME, 
IV, 941. Beck, 50-51. 
38 Pergen (perna), sat catolic vorbitor de limbă germană aflat la nord de Nikolsburg (Mikulov). 
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Drept rezultat, Jakob Wiedemann, Philip Jäger și alții s-au retras din grupul de la Nikolsburg. S-au 

întâlnit din când în când în diferite case și au primit pelerinii, oaspeții și străinii din alte țări și au 

început să trăiască în comunitate. 

Când Hans Spittelmaier a aflat despre aceasta, el a vorbit în arhondaricul de la Nikolsburg și a afirmat 

public că sabia, taxele de război și alte lucruri similare ar trebui păstrate. După care, Domnia Sa 

Leonhard von Liechtenstein i-a căutat pe cei care se numeau o comunitate și i-a luat cu el, împreună 

cu slujitorii lor, Jakob și Philip, spre a afla de ce s-au retras aceștia. I-au răspuns Domniei Sale 

Leonhard că în mai multe locuri au găsit nereguli serioase privitoare la cum trăia el și congregația sa: 

nu primeau oaspeți sau străini, foloseau sabia și plăteau taxele de război și nu trăiau în concordanță cu 

Cuvântul adevărului – ceea ce noi considerăm a fi suficiente motive. 

Apoi Domnia Sa Leonhard a spus, ”Dacă refuzați să mergeți la timpul dedicat închinării ținut de 

predicatorii mei și vă întâlniți separat, nu vă pot tolera în ținutul meu.” 

Frații au răspuns, ”Cu ajutorul lui Dumnezeu, noi vom aștepta cu răbdare orice va permite Domnia 

Noastră să se întâmple cu noi.” Și l-au avertizat cu seriozitate pe Domnia Sa Leonhard cu privire la ce 

făcea, deoarece el însuși afirma că este un frate. Domnia sa Leonhard le-a răspuns că personal nu le 

atrăgea atenție asupra modului lor pios de viețuire, dar că nu îi putea tolera acolo deoarece prezența 

lor ar cauza zâzanie între frații săi. Oricum, situația a rămas nechimbată pe parcusul iernii până la 

următorul post al Paștelor. 

În prima săptămână a postului Paștelor, Regele Ferdinand și-a trimis starostele
39

 prin toată Austria să 

provoace indignare și persecuția împotriva credincioșilor în Hristos. Pe unii i-a pus în închisoare, pe 

cei ce i-a prins pe câmpuri sau străzi i-a decapitat, iar pe sătenii care refuzau să se dezică i-a spânzurat 

de stâlpii porților. Astfel că, mulți oamenii au părăsit Austria și s-au dus la Nikolsburg, iar în satele 

dimprejurul Nikolsburg-ului, mulți și-au lăsat casele și au fugit cu soție și copii în munți. Apoi, 

Domnia Sa Leonhard și Domnia Sa Hans von Liechtenstein l-au avertizat pe staroste să nu își bage 

nasul înăuntrul granițelor lor, altfel va fi împușcat. Auzind acestea starostele s-a retras. 

Aproape în același timp, Regele Ferdinand a trimis un staroste sălbatic pe nume Aichelin
40

 în Suabia 

și în provincia Württemberg. A vărsat mult sânge nevinovat și a ars Mantelhof-ul, nu departe de 

orașul Aalen, omorând cam douăzeci de oameni – bărbați și tineri, femei și tinere fete, și și pe 

slujitorul lor al Cuvântului. 

Adevărul divin a devenit cunoscut în lung și-n lat, iar cuvintele Scripturii se împlineau pe cuprinsul 

Sfântului Imperiu Roman de Națiune Germanică: Dumnezeu a îngăduit ca oamenii săi, oile din turma 

sa, să fie conduse la măcel. A fost atât de mult omor și vărsare de sânge din pricina adevărului divin 

încât întreaga Germanie a fost pătată de el. O relatare a câtorva care au suferit este dată aici, dar doar 

puțini, după cum urmează: 

1527 

                                                             
39 Dietrich von Hartitsch, guvernator al districtului ungar și orașului Ödenburg (Sopron, aprox. 64 de km sud-
vest de la Bratislava) și staroste al Austriei Inferioare. Vezi ME, II, 667-668, pentru detalii despre atribuțiile unui 
staroste. 
40

 Starostele Bertold Aichelin din Wiesensteig (la sud-est de Stuttgart, în Germania). Vezi ME, I, 27. Beck, 27-28. 
Zieglschmid, Chronik, 54 n. 1. 
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În 21 Mai 1527, mai mulți oameni au fost capturați la Rottenburg pe Neckar, incluzându-l pe fratele 

Michael Sattler
41

 din Staufen (născut pe la 1490) a fost un cărturar de ebraică și latină cu o largă 

cunoaștere a Sfintei Scripturi, un om care cu adevărat l-a iubit pe Dumnezeu. Ei au fost întemnițați 

deoarece unele puncte de vedere în înțelegerea credinței creștine se opuneau învățăturii papei. 

1. Michael Sattler și frații săi întru-credință au acționat împotriva mandatului imperial. 

2. Nu au pus niciun temei pe mesă și nu credeau că trupul și sângele lui Hristos erau prezente 

în el. 

3. Nu credeau în botezul nou-născuților, dar credeau în ceea ce numesc ei botezul lui Hristos. 

4. Nu acordau nicio valoare sacramentului extremei ungeri. 

5. Nu se rugau la și nici nu venerau pe mama lui Dumnezeu sau pe sfinți. 

6. Au spus că oamenii nu ar trebui să facă jurăminte. 

7.  Au spus că Creștinii nu ar trebui să pornească războaie. 

8. El, Michael, a părăsit ordinul monastic și și-a luat o soție. 

Michael Sattler le-a cerut să trimită după oamenii lor cei mai învățați și după Biblie în orice limbă și 

apoi să îl lase să dezbată aceste lucruri în concordanță cu Cuvântul lui Dumnezeu. Oriunde pot dovedi 

din Sfânta Scriptură că frații se înșelau în crezurile lor, frații se vor dezice cu bucurie și vor accepta 

pedeapsa pentru vina lor. Dacă nu, erau gata să sufere pentru Cuvântul lui Dumnezeu până la ultima 

suflare. Dar acuzatorii lui Michael Sattler l-au numit un eretic infam și au spus, ”Îl vom lăsa pe călău 

să se certe cu tine.” Apoi l-au condamnat și l-au dat pe mâna călăului, pentru că nu se dezicea. L-au 

dus înspre locul execuției și i-au tăiat limba. L-au înlănțuit de o căruță și i-au străpuns de două ori 

corpul cu clești înroșiți în foc. Apoi l-au dus în afara porții orașului, l-au străpuns din nou de cinci ori 

cu fierăraile și într-un final, l-au ars până a rămas cenușă din el. 

Frații întemnițați cu el, de asemenea, au refuzat să abandoneze adevărul, deși erau îndemnați cu putere 

să o facă și au fost executați cu sabia. Surorile au fost înecate. Soția sa cu neatârnare a rezistat multor 

                                                             
41 Michael Sattler, născut la Staufen pe la 1490. A părăsit mănăstirea Sf. Petru din Pădurea Neagră și s-a 
alăturat Anabaptiștilor din aria Zurich-ului în 1525. Excomunicat printr-un edict pe 18 Noiembrie 1525, s-a 
întors în Germania și a fondat mai multe grupuri-biserică Anabaptiste împrejurul Horb-ului și Rottenburg-ului 
de pe Neckar. Toate acestea au acceptat cele Șapte Articole ale Mărturiei Schleitheim, la care s-a căzut de 
acord la conferința ținută pe 24 Februarie 1527 la Schleitheim, lângă Schaffhausen. (Pe lângă Schleitheim, 
deseori numit Schlatten am Randen, vezi John H. Yoder, tradus și editat, The Legacy of Michael Sattler 
(Scottdale, PA, 1973), 49  n.35.) 
Aceste șapte articole au devenit baza învățăturii Anabaptiste: 1. Nou-născuții nu ar trebui botezați. 2. 
Excluderea, în trei etape, ar trebui folosită pentru membrii care au căzut în păcat. 3. Cina Domnului ar trebui 

ținută ca un memento al suferinței lui Hristos. 4. Biserica trebuie să se rupă nu doar de răul plantat în lume 
de către diavol, dar de la toate abominațile reprezentate de papi și anti-papi. 5. Fiecare congregație 
ar trebui să aibă un păstor, susținut de către biserică, care îndeplinește toate sarcinile spirituale. 6. 
Sabia este o unealtă a guvernării seculare în afara bisericii, de care este nevoie pentru a pedepsi răul 
și a proteja binele, dar biserica poate doar să folosească excluderea. Prin urmare, niciun membru nu 
poate avea vreo funcție în guvern. 7. Toate jurămintele sunt interzise. Pentru textul complet al 
articolelor, vezi Yoder, Legacy, 34 – 43; John C. Wenger, Glimpses of Mennonite History and Doctrine 
(Scottdale, PA, 1949), 206 – 213; 
Pentru detalii despre Michael Sattler, vezi ME, IV, 427 – 434; Williams, Radical Reformation, 185-
188; Moore, Portraits, 97-121; Goertz, Profiles, 132-143 (esp. for further reading); C. Arnold Snyder, 
The Life and Thought of Michael Sattler (Scottdale, PA, 1984). Martyrs Mirror, 416-420; Franck, 
Chronica, fol. 428r. 
Pentru cântece scrise de sau atribuite lui Michael Sattler, vezi Yoder, Legacy, 139-149. Ibid. 66-85 
pentru relatări de primă mână despre procesul lui Sattler și martiriul.  
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eforturi de a o face să se dezică. A fost înecată câteva zile mai târziu. Lungi și detaliate rapoarte 

despre acest episod pot fi încă găsite în biserică. 

GEORG BLAUROCK a fost luat prizonier cam pe vremea aceasta în Gufidaun, în provincia Tirol. El 

și încă un frate au fost judecați lângă Klausen și condamnați spre a fi arși de vii pe rug din pricina 

mărturiei lor de credință creștinești. Acuzele ce i se aduceau erau: a abandonat oficiul preoțesc pe care 

l-a avut sub papalitate. Nu a acordat importanță botezeului nou-născuților și a botezat din nou oameni. 

Nu a acordat nicio importanță mesei și nu a crezut că trupul lui Hristos se afla în anafura după ce 

preotul o sfințea. Mai mult, nu credea că spovedania făcută unui preot avea vreo valoare sau că mamei 

lui Hristos ar trebui să i se adreseze rugăciuni sau să fie venerată. 

Din cauza acestor motive a fost executat, dar mai întâi a vorbit cu putere oamenilor, îndreptându-i 

înspre Scripturi.
42

 Fratele Peter Walpot era un băiețel și a asistat la execuție. 

În 1527, Thomas Herrmann
43

, un slujitor al Evangheliei și al Cuvântului lui Dumnezeu a fost 

executat. Mai mulți oameni au fost capturați la Kitzbühel, unde au renunțat la adevăr după ce au fost 

tiranizați de către magistrați. Și totuși, tot au fost duși într-un spațiu public în fața unei mari mulțimi 

de oameni și au fost abuzați cu cuvinte blasfemiatoare pentru a-i intimida pe ceilalți. ”Doar priviți în 

ce mod minunat își sacrifică viața învățătorii voștri pentru voi acum,” mulțimii i-a fost spus.  

Văzând aceasta, Thomas Herrmann și-a făcut loc prin mulțimea de oameni, s-a proptit în fața lor și a 

spus cu bucurie, ”Ceea ce v-am învățat eu este adevărul și voi da mărturie pentru el cu sângele meu.” 

Imediat a fost luat prizonier, torturat, condamnat să moară prin foc și ars. În timp ce se îndrepta înspre 

locul de execuție a compus și a cântat o cântare pe care noi încă o avem.
44

 Nu au putut să îi ardă inima 

așa că au aruncat-o într-un lac lângă locul de execuție. 

Șaizeci și șapte de oameni, frații lui în credință au fost omorâți după el în același loc.  

Judecătorul de la Kitzbühel, care a ajutat la condamnarea și la executarea multor credincioși, spunea 

că erau eretici dintotdeauna și pentru totdeauna din cauza credinței lor. Dumnezeu a lăsat mai târziu să 

ajungă să aibă o reputație așa de proastă încât el însuși a fost a judecat ca eretic și numit așa de către 

toți, nu din cauza credinței sale, ci pentru că Dumnezeu l-a lăsat să ajungă atât de dezonorat încât nu a 

scăpat dizgrației nici măcar în ochii lumii. 

Funcționarul curții din Kitzbühel, care a ajutat să se verse mult sânge nevinovat, a fost de asemenea 

lovit de mânia lui Dumnezeu. Cum își mâna sania iarna prin oraș, a încercat să facă o întoarcere. Calul 

l-a aruncat în perete la un colț de stradă de i s-a sfărmat craniul. Astfel că a sfârșit într-un mod teribil. 

Fratele Hans Kräl și fratele Cristian Häring au consemnat aceasta. 

În acest an 1527, Leonhard Kaiser,
45

 fost preot, a fost convertit la credința în Hristos și a devenit un 

slujitor al Evangheliei și al Cuvântului lui Dumnezeu. Mai târziu a fost luat prizonier la Schärding în 

Bavaria. A fost condamnat de către episcopul din Passau și de către alți preoți și canoane și dat 

                                                             
42  Cărturarii au căzut de acord că data morții lui Blaurock este pe 6 Septembrie 1529 (nu 1527). ME, I, 359b. 
43 Thomas Herrmann din Waidhofen, Boemia a fost executat pe 28 August 1528. ME, II, 713-714. Beck, 55-56. 
Johann Loserth, Der Anabaptismus in Tirol, Archiv für Österreichische Geschichte, Vol. 78 (Vienna, 1892), 469. 
Martyrs Mirror, 422. 
44 ”O Gott ich tu dich bitten” (Dumnezeul meu, te chem). Vezi LdHBr, 27-28. 
45 Pentru detalii despre Leonhard Kaiser, înainte un capelan la Waizenkirchen (la vest de Linz, Austria), vezi ME, 
III, 135. Beck, 25-26. Friedrich Roth, Leonhard Kaiser, ein evangelischer Märtyrer aus dem Innviertel (Halle, 
1900). Franck, Chronica, fol. 428v. Martyrs Mirror, 420-422. 
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flăcărilor vineri (pe 16 august), înainte de ziua Sf. Laurențiu în acel an. A fost dus la moartea sa legat 

de o căruță, iar preoții au mers laolaltă cu el ca că vorbească cu el, deși a refuzat să asculte. Și-a întins 

mâna jos din căruță și a cules o floare de lângă drum, a ținut-o în mână și a spus judecătorului care 

călărea lângă el, ”Vezi, am cules o floare micuță, dacă această floare și cu mine suntem arși de foc, 

atunci ai procedat bine. Dar dacă nu – dacă eu și floarea nu suntem arși, iar eu țin floarea în mâna mea 

nearsă – apoi gândește-te la ce ai făcut.” 

După aceasta, mulți metrii cubi de lemn au fost folosiți ca să fie ars, dar nu a fost ars. Apoi, au luat 

din nou atât de mult lemn și i-au dat foc pentru o a doua oară, dar era imposibil ca să fie ars. Doar 

părul său a ars și unghiile îi erau puțin pârlite. El încă ținea floarea în mâna sa, la fel de proaspătă ca 

atunci când a cules-o. Când trupul său a fost spălat și nu mai avea pe el funingine, corpul său era 

perfect alb pe dedesubt. 

Apoi a fost tăiat în bucățele, iar bucățelele aruncate în foc, dar nici acestea nu au ars. Călăul a luat 

bucățile și le-a aruncat în râul Inn. Judecătorul de mai de sus a suferit un asemenea șoc încât nu a mai 

vrut să își păstreze postul. A demisionat și a plecat din acel loc. Un bărbat pe nume Leonhard 

Mittermaier, născut la Schärding, a fost la execuția sa și a văzut tot. A venit la biserică și a devenit un 

frate. 

1528 

În 1528, fratele Leonhard Schiemer
46

 din Vöcklabruck a fost luat prizonier. El a fost un slujitor al 

bisericii lui Dumnezeu, bun cunoscător al Scripturilor, de asemenea în latină. A predicat adevăratul 

botez al lui Hristos și apostolilor, adevărata Cină a Domnului și alte elemente ale credinței și a 

predicat Cuvântul lui Dumnezeu. A depus mărturie împotriva botezului nou născuților, a mesei 

idolatre și a altor abominații ale religiei anticristului. Pentru șase ani a fost un Călugăr Desculț, dar 

experiența sa a impurității, ipocriziei, viciului și a naturii rele a călugărilor și preoților l-a făcut să își 

dea seama că viața lor nu a fost una dumnezeiască, astfel încât a părăsit mănăstirea de la Judenburg 

din Austria și a mers la Nuremberg. Aici a învățat să țeasă și a călătorit în Austria, ocupându-se cu 

meseria sa până a ajuns la Nikolsburg. 

Apoi a auzit de Baltazar Hubmaier și botezul său și i s-a spus că oameni de aceeași credință se adună 

la Viena. S-a interesat despre ei, apoi a mers acolo și i-a ascultat și a dorit să fie botezat, Oswald Glait 

botezându-l. După aceea, a călătorit la Steyr, câștigându-și existența din meseria sa și a fost rugat să 

predice și să boteze acolo. A mers prin Bavaria până la Rattenberg, predicând și botezând în valea 

Inn-ului, până când a fost luat prizonier din pricina credinței sale. A fost tratat cu severitate și a fost 

supus presiunii. În timpul patimilor sale, a făcut o cerere cum că dacă credința era considerată eretică, 

apoi cărturarii, doctorii, călugării și preoții ar trebui să fie aduși pentru a dezbate cu ei. Dacă pe 

                                                             
46 Leonhard Schiemer a fost primul bătrân Anabaptist (Vorsteher) din Austria Superioară. A studiat la Viena și 
în alte locuri. Pentru șase ani a fost un călugăr franciscan la mănăstirea Judenburg. Pentru o schiță biografică a 
lui Schiemer, vezi ME, IV, 452-454. Beck, 59-62. Pentru scrierile lui Schiemer, incluzând mărturisirile sale de 
credință, vezi Lydia Müller, Glaubenszeugnisse oberdeutscher Taufgesinnter, I (Leipzig, 1938), 44-83. Williams, 
Radical Reformation, 167-169. Klaassen, Outline, Index. LdHBr, 18-20, pentru cântecul său, ”Wir bitten dich, 
ewiger Gott” (Ne rugăm,oh, Dumnezeu pururea) și o listă a scrierilor sale. Înregistrările procesului lui Schiemer 
(descrise de Loserth, Anabaptismus, 452-460) se află în arhivele guvernului provincial de la Innsbruck, Austria. 
O copie diplomatică a scrisorii lui Schiemer datată de la 25 Noiembrie 1527, la 14 ianuarie, 1528 (ziua execuției 
sale), este publicată în A. J. F. Zieglschmid, ”Unpublished 16th Century Letters of the Hutterian Brethren,” MQR, 
Ian. 1941, 5-15. De asemenea, vezi Robert Friedmann, ”Leonard Schiemer and Schlaffer: Two Tyrolean 
Anabaptist Martyr-Apostles of 1528,” MQR, Ian. 1959, 31-36. 
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fundațiile adevărate ale Bibliei va fi găsit în incorectitudine, ar trebui să fie pedepsit ca un făcător de 

rele. 

Pentru a sublinia adevărul și mai mult, a ținut discurs și și în scris a susținut că dacă vreun cărturar îl 

convingea pe baza adevărului Sfintei Scripturi cum că credințele sale nu erau corecte sau scripturale, 

atunci îl va lăsa pe călău să-i scoată câte un mădular pentru fiecare dată când se va dovedi că a greșit, 

iar când mădularele sale nu vor mai fi, să îi scoată din coaste până când va muri. Dar dacă vor refuza 

să îl asculte într-o dispută, dacă îl vor condamna și ucide fără proces, apoi a rugat pe toți cei ce i-au 

ascultat mărturia și pe toți cei care se întâmplase să fie acolo de față să fie martorii săi înainte lui 

Dumnezeu în ziua judecății. Dar a fost condamnat și dat pe mâna călăilor pe baza edictului imperial 

emis în Ungaria și Boemia. Pe 14 ianuarie 1528, a fost decapitat și ars până oasele s-au transformat în 

cenușă la Rattenberg din pricina mărturiei sale oferite lui Isus Hristos, mărturiei de care a refuzat să se 

dezică. 

După el, vreo șaptezeci de oameni au oferit mărturie cu sângele lor în acest loc. Unele scrieri ale lui 

Leonhard Schiemer încî mai există în biserică. 

În anul 1528, fratele Hans Schlaffer
47

 a fost întemnițat împreună cu fratele Leonhard Frick la Schwaz, 

pe valea Inn-ului. Hans Schlaffer a fost mai întâi un preot Romano-Catolic, dar după a fost un 

învățător al Cuvântului și al Evangheliei lui Hristos, un om binecuvântat. A fost torturat și interogat și 

au avut o dispută cu el pe baza botezului la nou-născuți. A folosit Sfânta Scriptură să mărturisească 

prin cuvântul vorbit și scris (care ni s-a păstrat). Le-a arătat că era poruncit cu claritate în Noul 

Testament ca, înainte de toate, un om trebuie să învețe Cuvântul lui Dumnezeu, iar botezul să fie 

acordat doar acelora care aud Cuvântul și îl înțeleg ei pentru ei însuși și îl acceptă pentru ei însuși. 

Acesta este adevăratul botez creștinesc și nu este al doilea botez. Nicăieri nu a poruncit Domnul ca și 

copiii să fie botezați. În orice caz, ei aparțin Domnului. Și cât timp ei rămân în inocența și simplitatea 

lor, nu sunt în niciun caz condamnați sau excluși din regatul lui Dumnezeu. 

L-au întrebat care este fundația pe care secte ca Anabaptismul stau. La aceasta a răspuns, ”Credința 

noastră și actul botezului nostru stă pe nicio altă fundație decât pe porunca lui Hristos (Matei 

28:19,20; Marc 16:16), ”Duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia fiecărei creaturi. El, cel ce 

crede și este botezat va fi salvat,”” și a indicat înspre multe alte pasaje din Scripturi. 

L-au întrebat ce conspirație zace sub acest pretext al botezării din nou, deoarece mulți suspectau că 

noi turbulențe ar fi fost iscate. A răspuns că în toată viața lui nici măcar nu s-a gândit să înceapă o 

revoltă. Nici nu încuviința ca oricine să înceapă una. Chiar a și fugit dintr-o casă în care oamenii 

trăiau dezbinați, și cu bucurie v-a dovedi aceasta prin mărturia tuturor celor cu care a trăit. Botezarea 

din nou era doar un simbol cum că doreau să își schimbe viețile și să respingă viața păcătoasă a lumii. 

Printre alte lucruri, întotdeauna a predicat că una din poruncile lui Dumnezeu era obediența față de 

auorități în orice ce este bun. Atunci, cum ar putea să fie acuzat de stârnirea unei revolte sau 

rebeliuni? 

                                                             
47 Hans Schlaffer a a fost ordinat preot în 1511. A părăsit Biserica catolică în 1526, călătorit în Austria 
Superioară, Augsburg (unde s-a asociat cu Jakob Wiedemann și Hans Hut, printre alții), Nuremberg (Ludwig 
Haetzer și Hans Denck) și Regensburg (Oswald Glait). A fost martor la disputa dintre Hans Hut și Baltazar 
Hubmaier de la Nikolsburg în 1527. Schlaffer i s-a alăturat lui Ulrich Moser într-o călătorie înspre Matzen, lângă 
Brixlegg (Tirol), și de acolo a vizitat Hall și Schwaz. A fost arestat la Schwaz pe 5 decembrie sau 6, 1527 și dus la 
castelul Freundsberg de către judecătorul Gabriel Weisacher pentru o audiere. ME, IV, 457-459. Williams, 
Radical Reformation, 169-172. Geiser, Die Taufgesinnten, 250-251. Beck, 60-64. 
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L-au întrebat cine erau liderii adevărați ai unei asemenea secte revoltătoare și eretice, cum au numit-o 

cu falsitate. El le-a spus că nu știe de alt lider în afara fiului lui Dumnezeu, Isus Hristos cel Crucificat. 

El este Domnul credinței noastre. Nu este un lucru nou, totuși, ca să fie numită o sectă revoltătoare și 

eretică. Lucrarea însuși a lui Hristos și învățăturile apostolilor erau numite la fel, după cum se poate 

vedea în acuzațiile evreilor aduse lui Hristos în fața lui Pilat și cele aduse lui Pavel în fața 

guvernatorului Felix. 

În continuare, a fost interogat despre motivul pentru care a renunțat la straiele preoțești. Le-a spus că 

din pricina conștiinței sale. A ajuns să vadă că a fost un profet fals și că a alergat înainte ca Dumnezeu 

să îl trimită să o facă. 

De asemenea, au vrut să știe cine i-a spus să vină în acest district să planteze asemenea semințe rele 

de Anabaptism. A răspuns că nu avea anumite instrucțiuni, dar din moment ce nu avea unde să 

trăiască, trebuia să călătorească ca străin. S-a întâmplat să fie acolo deoarece un prieten i-a oferit 

adăpost. Apoi s-a dus la Schwaz și a fost luat prizonier acolo din voința lui Dumnezeu. Cât despre 

semințele malefice despre care vorbeau, nu știa nimic de ele. Nu avea nimic malefic în minte, doar 

purul și divinul adevăr. 

Când era deja în închisoare de ceva timp și s-a văzut că nu poate fi făcut să șovăie prin mai multă 

interogare, l-au condamnat la moarte pe el și pe fratele capturat împreună cu el. I-au executat cu sabia 

la Schwaz. Acești doi frați au dat mărturie cu sângele lor adevărului divin, provocându-ne să mergem 

pe calea indicată de Hans Schlaffer în rugăciunea lui de adio. Nouăsprezece oameni au fost executați 

după aceea în același loc, dând mărturie cu sângele lor. Două cântece pe care le-a scris Hans Sclaffer 

încă există în biserică.
48

 

Pe vremea aceasta, Hans Feyerer,
49

 un slujitor al bisericii creștine, a fost condamnat la Munchen 

împreună cu cinci prieteni credincioși de-ai lui. Au fost arși pentru credința lor. Trei dintre soțiile lor 

au fost înecate. Doi oameni născuți nobili pe nume Bergwanger și un morar au fost decapitați. 

În același an, 1528, frații Thomas și Baltazar, amândoi slujitori ai Evangheliei și un companion de-al 

lor pe nume Dominicus au fost capturați în orașul Brünn din Moravia. 
50

 Au fost condamnați la moarte 

și arși, rămănând neatârnați complet în credința lor în adevărul divin. Când au fost capturați, acești 

frați au avertizat consiliul să se teamă să verse sânge nevinovat, pentru că Dumnezeu nu va lăsa una 
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  Vezi LdHBr, 20-23, pentru o listă a scrierilor lui Schlaffer și două dintre cântecele sale ”Herr Vater, mein 
ewiger Gott” (Tată măreț, Dumnezeu etern), cu acrostihul ”Hans Schlaffer,” de asemenea, într-un manuscris 
din Augsburg din 1528 publicat în Zeitschrift des historischen Vereins für Schwaben, 27 (1900), 33ff.; ”Ungnad 
begehr ich nicht von dir” (Neplăcerea ta n-o caut); vezi Wackernagel, Kirchenlied, III, 479-480; Wolkan, Lieder, 
11-12. Pentru rugăciunea de rămas-bun al lui Schlaffer, vezi Beck, 652. Schlaffer și Frick au fost executați pe 4 
februarie, 1528; Loserth, Anabaptismus, 461-462; Martyrs Mirror, 425-426. 
49 Soarta lui Hans Feyerer și la opt din cei care credeau împreună cu el este descrisă în Martyrs Mirror, 428; 
ME, II, 327; Beck, 24. 
50 Beck, 65, menționează ”Thomas Waldhauser, un slujitor al Cuvântului, unul din cei trei care au fost 
condamnați la moarte la Brünn . . . .” Waldhauser, un nativ din Austria Superioară (Waldhausen la nord de 
Grein, pe Dunăre) și fost capelan la Grein, a administrat proprietățile lorzilor Luterani von Hardegg la Bad 
Kreuzen, nord-vest de Grein. În 1527, s-a alăturat Anabaptiștilor în orașul Steyr, unde era cunoscut sub numele 
”Thomas din Grein” sau ”Thomas cel Înalt”. Pus în închisoare la Brünn (Brno) în 1528, a fost executat pe 10 
aprilie (vinerea înainte de Paște), 1528. Vezi Martyrs Mirror, 428: ME, IV, 876; Zeman, Topography, #23. 
Conform unei scrisori dinspre Johannes von Zwolle înspre Johannes Hess, datată pe 15 aprilie, 1528, unul 
dintre oamenii executați pe 10 aprilie a fost fratele boemian Jan Cizek (Ceh pentru germanul Zeising). Despre 
Johann Zeising și Frățietatea boemă, vezi ME, IV, 1021-1022; Zeman, Anabaptists and Czech Brethren, Indexul 
este ”Zeising,”, în special 197-198. 
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ca asta nepedepsită. Apoi, un om din consiliu numit Thoman Kürschner s-a ridicat și a făcut mișcarea 

spălării pe mâini în aer, spunând: ”Așa aș vrea să-mi spăl mâinile în sângele lor.” Prin aceasta, el 

credea că face un serviciu lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu i-a dat ”trezirea”: câteva zile mai târziu 

judecata lui Dumnezeu l-a lovit și a fost găsit mort în pat lângă soția sa. Moartea subită l-a doborât 

noaptea și nu a văzut moartea credincioșilor. A fost un șoc pentru mulți. Fratele Bastel Wardeiner sau 

Schlosser (un lăcătuș) îl știa bine în Brünn pe acest Thoman Kürschner care a murit atât de brusc. 

Fratele Andreas Gauper știa despre el, de asemenea. Încă mai avem o scrisoare de la Thomas și 

Baltazar. 

1529 

În 1529, fratele Virgil Plattner, un slujitor al lui Isus Hristos, a fost capturat la Schärding în Bavaria, și 

după ce nu s-a dezis cu niciun chip, a fost condamnat și executat. Un cântec pe care l-a scris încă 

există în biserică.
51

 

În același an, fratele Ludwig Haetzer a fost executat cu sabia după o lungă și obositoare perioadă de 

timp petrecută în închisoare. A fost unul din grupul de trei care au suferit la Constantz, pe lacul 

Constantz și a fost un slujitor al lui Hristos, un cârturar care cunoștea ebraica, greaca și latina, bun 

cunoscător al Sfintei Scripturi. Cuvintele sale de despărțire au fost pline de învățătură minunată, care 

au uimit și au mișcat pe mulți să plângă împreună cu el. Una, posibil, patru cântări încă ne-au rămas, 

fiind compuse de Ludwig Haetzer.
52

 

De asemenea, în același an, fratele Hans Hut, un slujitor credincios al lui Isus Hristos, a fost 

întemnițat la Augsburg, în Suabia
53

, din pricina mărturiei sale oferite lui Dumnezeu. L-au chinuit într-

un turn. Când s-au oprit din a-l interoga sub tortură, a fost lăsat să zacă ca un om mort. Au plecat, 

lăsând o lumină în paiele din închisoare, iar paiele s-au aprins. Când s-au întors, l-au găsit mort. I-au 

pus trupul neînsuflețit într-un scaun într-o căruță și au mânat înspre curte, unde a fost condamnat și 

ars. Toate acestea au fost relatate de către fiul său, Filip Hut, care a murit în Domnul ca și membru al 

Bisericii. Acest Hans Hut a scris ”Tedeum-ul” pe care îl cântăm la Cina Domnului. A scris încă unul 
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 Virgil Plattner, un fost vicar la Rattenberg, Tirol, a fost supravegheat de către judecătorul districtual pentru 
ceva timp. Pentru cântarea sa, ”Wach auf, mein Seel, wann es ist an der Zeite” (Trezește-te, suflet al meu, 
pentru că acuma vine timpul), vezi LdHbr, 45-46; Wolkan, Lieder, 15. De asemenea, vezi ME, IV, 189; Martyrs 
Mirror, 432-433: Beck, 33. 
52

 Ludwig Haetzer (cca. 1500-1529) este considerat unul dintre scriitorii admirabili ai Reformei timpurii. Despre 
traducerea sa a Bibliei, în particular Prorocii (în colaborare cu Hans Denck; Worms, 1527), vezi W. Fellman, 
”Fünf alte Wormser Täuferdrucke,” Mennonitische Geschichtblätter, 2. Jahrgang, No. ½, Decembrie 1937, 25-
31. 
Despre viața și munca lui Haetzer, vezi ME, II, 621-626; Gerhard Goeters, ”Ludwig Haetzer: A Marginal 
Anabaptist,” MQR, Octombrie 1955, 251-262; Ludwig Keller, Ein Apostel der Wiedertäufer (Leipzig, 1882), 211; 
Franck, Chronica, fol. 415v.; Beck, 33-34. 
LdHBr atribuie cinci cântări lui Haetzer (pag. 29-35) dintre care una (p. 32) are acrostihul ”Wilhelm von Zellach” 
și nu pare a fi lucrătura lui Hatzer. Celelalte patru sunt: ”Die Lieb ist kalt jetzt in der Welt” (Iubirea s-a răcit 
acum în lume); ”Geduld sollst han auf Gottes Bahn” (Fii răbdător cât timp pășești împreună cu Dumnezeu); 
”Lug Herr, wie schwach ist mein Gemüt” (Vezi, Doamne, cât de slăbit și slab îmi este sufletul) cu acrostihul 
”Ludwig Hätser”; și Erzürn dich nicht, o frommer Christ” (Atenție la mânie, creștin devotat!). Cântarea de la pp. 
28-29, ”Sollst du bei Gott dein Wohnung han” (Dacă ai căuta să stai cu Dumnezeu), atribuită lui Leonhard 
Schiemer, se crede că este lucrarea lui Haetzer. Vezi Friedmann, Die Schriften der Huterischen 
Täufergemeinschaft (Viena, 1965), 133; Wolkan, Lieder, 12-14. 
53

 Augsburg este acum parte a Bavariei, Germania. 
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sau două alte cântece, de asemenea. 
54

 El este acel Hans Hut care nu se putea înțelege cu Baltazar 

Hubmaier la Nikolsburg pe baza chestiunii folosirii sabiei. 

Tot cam pe vremea aceasta, Hans Langenmantel a fost întemnițat, fiind un bogat cetățean de familie 

nobilă din Augsburg.
55

 Cum avea gută și nu putea umbla, a fost pus într-un scaun, scos afară din oraș 

și alungat din regiune. A ajuns la Weissenhorn, unde a predicat Evanghelia ca un învățător devotat al 

adevărului, a fost capturat din nou, condamnat la moarte și executat cu sabia. 

În 1529, fratele Wolfgang Brandhuber din Passau și Hans Mittermaier, amândoi slujitori ai 

Cuvântului și al Evangheliei lui Hristos au fost luați captivi împreună cu mai mulți credincioși la Linz 

în Austria Superioară și au fost condamnați la moarte din pricina adevărului divin. 
56

 În total, peste 

șaptezeci de credincioși au fost executați la rug, înecați sau prin intermediul sabiei. Wolfgang 

Brandhuber cu credincioșie a ținut și predicat comuniunea creștinească: în biserică nimeni nu ar trebui 

să își stăpânească propriile venituri. Proprietatea săracului și a bogatului ar trebui distribuită de cineva 

ales de către biserică și tot ar trebui ținut la comun pentru a deservi gloria Domnului oricând și 

oriunde Dumnezeu va face acel lucru posibil. 

Și-a condus oamenii înspre respingerea splendorii lumești, imaginilor idolatre, vânzării și cumpărării, 

răzbunării și onorarea serviciului militar. Dar autoritățile ar trebui să fie ascultate în tot ceea ce nu i se 

opune lui Dumnezeu. A ținut adevăratul botez creștinesc și adevărata Cină a Domnului, respingând 

baptismul nou-născuților, missa și ale abominații antihristice, așa cum încă putem vedea în scrierile 

sale. 

Pe vremea aceasta, un slujitor al bisericii lui Dumnezeu numit Eucharius Binder și mai mulți alți 

credincioși au fost închiși într-o casă în zona Salzburg și li s-a dat foc. Biserica încă are o cântare de 

Eucharius Binder.
57

 

                                                             
54 Pentru cântările lui Hans Hut, vezi LdHBr, 38-40. Despre moartea lui Hut, vezi Beck, 34-35; Martyrs Mirror, 
433. După Johann Loserth și Robert Friedmann, Hans Hut a murit în 1527 (nu 1529): ”Pe 6 decembrie a fost 
găsit asfixiat, iar pe 7 decembrie, 1527, corpul său a fost ars” (ME, II, 849a); Klassen, ”Hans Hut,” MQR, Oct. 
1959, 283; Packull, Mysticism, 120-121.  
55  Hans Langenmantel a fost fiul primarului din Augsburg. ME, III, 289-290; Beck, 35-36; Martyrs Mirror, 429-
430; Friedrich Roth,”Zur Geschichte der Wiedertäufer in Oberschwaben, ”Zeitschrift des historischen Vereins 
für Schwaben (1900), 1-45. Roth, Augsburgs Reformationsgeschichte, 1517-1530 (Munchen, 1901), 270, pentru 
o scrisoare trimisă de Langenmantel lui Matthia Metzger, datată pe 28 aprilie, 1528, în închisoarea 
Weissenhorn. Una din cântările lui Peter Riedemann a fost atribuită în mod eronat lui Langenmantel: ”Komb, 
gott vater von himel” (Vino, Dumnezeu, tatăl nostru ceresc); vezi LdHBr, 483-485; Wolkan, Lieder, 192; 
Wackernagel, Kirchenlied, III, 457-458. 
56 Despre Wolfgang Brandhuber, vezi ME, I, 404-405; Martyrs Mirror, 433; Beck, 88-89. Pentru scrisoarea lui 
Brandhuber înspre biserica din Rattenberg de pe râul Inn, vezi Müller, Glaubenszeugnisse,  I, 136-143. Înainte 
de activitățile sale de la Linz, Austria, Brandhuber a predicat la Passau în timp ce își practica meseria de croitor 
în parohia Sf. Nikola. A fost întemnițat în decembrie, 1529 și executat în ianuarie, 1530. Peter Riedemann a 
preluat lucrarea la misiunea lui Brandhuber în toamna lui 1529. De asemenea, vezi Grete Mecenseffy, Quellen 
zur Geschichte der Täufer: Oesterreich, 1. Teil (Heidelberg, 1964), 207-209; Hans Wiedemann, Die 
Wiedertäufergemeinde in Passau 1527 – 1535 (Passau, 1963), 268 – 269. 
57 Eucharius Binder, un tâmplar de meserie, a fost botezat de către Hans Hut lângă Coburg (Turingia, 
Germania), orașul nativ a lui Binder. Data corectă a morții lui Binder pare a fi 25 octombrie, 1527 (nu 1529), 
când el și 37 de credincioși au fost arestați și închiși într-o casă din Salzurg. Cei care i-au închis acolo au dat foc 
casei, iar toți cei 38 au ars. ME, I, 343; Beck, 57. Cântarea atribuită lui Binder, ”Wir dancken Gott von Hertzen” 
(Îi mulțumim lui Dumnezeu din inimile noastre), se află în Wackernagel, Kirchenlied, III, 488-489; vezi, de 
asemenea, Wolkan, Lieder, 10. Martyrs Mirror, 433, numește un Carius Prader, a cărui poveste este 
asemănătoare cu cea a lui Binder. 
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Daniel Kropf, un slujitor al adevărului a fost capturat împreună cu alți șase la Graz, în Stiria.  El și doi 

frați au fost executați cu sabia. Cele patru surori au fost înecate. Au depus mărturie chiar cu viețile lor. 

Încă avem trei sau patru cântări scrise de acest Daniel, în afară de scrierile despre botez și alte 

chestiuni. 
58

  

1530 

În anul 1530, Georg Grünwald a fost luat prizonier în Kufstein (pe Inn) din pricina adevărului divin. 

El era un cizmar și un slujitor de-al lui Dumnezeu, iar copiii săi, plini de zel pentru Dumnezeu. A fost 

condamnat la moarte și a fost ars, iar prin aceasta a depus mărturie cu bravură pentru învățătura 

Domnului chiar cu sângele său. Câteva zile mai târziu, un frate a fost executat la Kufstein din pricina 

adevărului divin. Fratele Peter Voit îi cunoștea și a fost de față când Grünwald a devenit un frate și a 

fost numit să facă acel serviciu.  Această dată, Grünwald a scris vechea cântare, ” Vino tu la mine, își 

cheamă Dumnezeu propriul fiu.”
59

 

1531 

În 1531, Walser Mair și încă doi au fost capturați la Wolfsberg, în Carintia. Au mărturisit cu 

neatârnare prin moarte și au fost executați cu sabia. Walser Mair își asigura un venit din legarea 

cărților și era și un slujitor de-al lui Dumnezeu. Un cântec pe care l-a scris încă există în biserică. 

În același an, fratele Martin Maler, un slujitor de-al Evangheliei și al Cuvântului lui Dumnezeu a fost 

întemnițat împreună cu alți șase la Schäbisch Gmünd pentru credința avută în adevărul divin. Au fost 

supuși unei mari presiuni, iar apoi le-a fost spus că dacă se vor dezice vor fi liberi să se întoarcă acasă 

la soțiile și copiii lor. Dar au răspuns cu un nu plin de bucurie. Doreau mai degrabă să moară decât să 

se dezică. După ce au stat în închisoare aproape un an, au fost condamnați la moarte. Au fost conduși 

înspre primărie, iar unele puncte din rechizitoriul adus împotriva lor le erau citite cu voce tare. Când 

primul punct a fost citit, fratele Wolfgang Esslinger a spus: ”Așa cum ne judecați voi astăzi, așa să vă 

judece și Dumnezeu când veți ajunge în fața sa, dar aceea va fi diferită, va fi o judecată eternă.” 

În timp ce al doilea punct era citit, fratele Bamberger a spus: ”Când vei ajunge să dai fața cu 

Dumnezeu, el te va judeca cu siguranță așa cum ne-ai judecat tu pe noi astăzi.”  

Când al treilea punct a fost citit, fratele Panj
60

 a spus: ”Vă mânjiți mâinile cu sângele nostru. 

Dumnezeu cu siguranță nu vi l-a oferit gratis, ci va trebui să plătiți cu vârf și-ndesat pentru el.” 

Când al patrulea punct a fost citit, fratele Melchior a spus: ”Vrem să depunem mărturie în această zi 

cu sângele nostru că adevărul este ceea ce apărăm.” 

                                                             
58  Daniel Kropf nu a fost executat până în 1534. ME, III, 249-250; Martyrs Mirror, 435, ”Kopf”; Beck, 115; 
Johann Loserth, ”Wiedertäufer in Steiermark,” Mittheilungen des historischen Vereins für Steiermark (Graz, 
1894), XVII, 131-132. Trei din cântările lui Kropf sunt în LdHbr, 59-67: ”Das Himmelreich sich nahet” (Regatul 
ceresc se apropie) cu acrostihul ”Daniel Kropf”; ”Wer da christlich leben will” (Cine va duce o viață 
creștinească); ”Wohlauf, o Gott vom Himmel” (Ridică-te, oh, Dumnezeu din ceruri). A patra cântare pare să se 
fi pierdut. 
59 Pentru acest cântec, ”Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn,” vezi LdHBr, 47; Wackernagel, Kirchenlied, III, 
128-129; Wolkan, Lieder, 17. Despre Georg Grünwald, vezi, de asemenea, ME, II, 607; Martyrs Mirror, 438-439; 
Beck, 104-105; Loserth, Anabaptismus, 496. 
60  De asemenea, numit ”Durere”. ME, IV, 106; Martyrs Mirror, 439. 
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Pe când al cincilea articol a fost citit, fratele Wolfgang Esslinger a vorbit din nou: ”Nu mai păcătuiți și 

vă căiți, iar Dumnezeu nu-și va mai aminti păcatele voastre.” 

Apoi, toți cei șapte au fost duși înspre locul de execuție sub escortă și cu bătaie de tobe.  Fratele 

Martin Maler s-a încredințat Domnului, și toți cei șapte au făcut așa, rugându-l să le acorde o moarte 

binecuvântată și să aibă grijă în continuare de mieii săi. În timp ce au fost trecuți apa înspre luncă,  

băiatul morarului, care avea șaisprezece ani, le-a vorbit celor de față, spunând-le să nu mai 

păcătuiască și să se pocăiască, căci nu există o altă cale înspre rai decât prin Domnul nostru Isus 

Hristos, care a murit pe cruce ca să ne mântuiască. 

Când au fost aduși în arenă, un nobil a călărit până la băiat și l-a avertizat: ”Băiete, dezice-te de 

această greșeală și neag-o. Ești tânăr. Mai ai mult de trăit! Ce te-a apucat? Te voi lua acasă la mine și 

vei sta cu mine de acum încolo. Vei avea tot ceea ce îți trebuie toată viața ta în casa mea. Doar ascultă 

de mine și urmează-mă, fiule.” 

Dar băiatul a spus: ”Doamne ferește! Dacă îmi țin viața mea pe acest Pământ și îl voi părăși pe 

Dumnezeu, voi face un rău și refuz să fac asta. Posesiunile tale nu te ajută nici pe tine și nici pe mine. 

Recompensa mea este mult mai mare dacă voi reuși să rezist până la final. Îmi voi preda sufletul meu 

în mâinile lui Dumnezeu și ale lui Hristos astfel încât moartea amară pe care a suferit-o, dar a 

acceptat-o pe cruce să nu fie în van pentru mine. 

În acest fel,  toți cei șapte cu toată inima și cu bucurie au mărturisit lui Dumnezeu și adevărului său 

prin sângele pe care l-au vărsat și moartea pe care au suferit-o. Acestea sunt relatate în cântarea pe 

care au compus-o și care ni s-a transmis.  Există în biserică încă alte trei cântări scrise de către Martin 

Maler.
61

 

Când Martin era trecut podul a spus: ”Niciun credincios nu va mai fi cărat peste acest pod.” Aceasta a 

ajuns să se îndeplinească, doar puțin timp a mai trecut că a venit o furtună și o inundație atât de 

violentă încât podul s-a surpat și a fost dus de apă. 

Am auzit mai mult decât odată și de la mai mult de o persoană că în ziua când frații erau executați, un 

drumeț se apropia de oraș și trecea pe lângă locul execuției. Chiar atunci a văzut șapte lumini ca 

flăcările arzând și a auzit un cântec minunat de dulce și frumos, ca și cum îngerii l-ar fi cântat. Pe 

când a ajuns în oraș a întrebat ce tocmai s-a-ntâmplat și ce văzuse și auzise. Când această veste a 

ajuns la consiliul orașului, au făcut o învoială cu el, iar el a fost de acord să nu spună nimic despre 

acestea. În foarte puțin timp, în fiecare colț al tărâmurilor germane un mare număr de slujitori și 

învățători aiadevărului au trebuit să-și sigileze învățăturile cu pecetea sângelui lor.  

AU FOST MULȚI ALȚI CREDINCIOȘI – CARE NU ERAU SLUJITORI SAU ÎNVĂȚĂTORI – 

care au recunoscut adevărul și i i-au fost credincioși, lăsând la o parte erorile falsului creștinism. De 

                                                             
61 Martin Maler, numit de asemenea Zehntmaier. Conform unei surse, acești șapte frați au fost executați la 
Gmünd, Suabia, pe 7 decembrie 1529 (nu 1531). Geiser, Die Taufgesinnten, 249-250. De asemenea, vezi ME, 
IV, 1021; Martyrs Mirror, 439-440. Beck, 37-39. 
Pentru cântarea lui Martin Maler – ”Mit Freunden will ich singen” (Cu bucurie voi cânta) - și pentru informații 
despre el și frații cu care a suferit, vezi LdHBr, 48-59. Wolkan, Lieder, 17-21. Compunerea de cântări în comun 
în închisoare nu era ceva neobișnuit. Cântarea ”Aus tiefer Not schrei ich zu dir” (Aflându-mă în mocirlă strig 
după ajutorul tău) are șapte strofe și este începută cu cuvintele: ”Această cântare a fost scrisă de către cei 
șapte frați întemnițați la Gmünd, o strofă fiecare.” Trei cântări au fost scrise în amintirea fraților martiri: ”Wer 
Christo hier will folgen nach” (Aceia de pe Pământ care l-ar urma pe Hristos). ”Kürzlich hab ich mich besonnen” 
(Nu cu mult înainte am reflectat) și se spune că ar fi de Peter Riedemann și ”Aus herzlichen Mut und Eifer (Cu 
bucurie și ardoare în inima mea) de Andreas Ehrenpreis. 
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asemenea, au fost executați în acele zile, exact ca și învățătorii lor, și au mărturisit cu sângele lor ceea 

ce au mărturisit cu buzele lor, după cum urmează: 

1527 

În 1527, Georg Wagner din Emmering a fost unul dintre ei. 
62

 A fost luat prizonier la Munchen din 

pricina acestor patru lucruri: 

1. Nu credea că preoții ar putea să ofere unui om iertare de păcate. 

2. Nu credea că un om poate să-l aducă pe Dumnezeu jos din ceruri. 

3. Nu credea că Dumnezeu sau Hristos era prezent la modul propriu în pâinea pe care preoții o 

aveau pe altar, ci că pâinea aparținea de Domnul. 

4.  Nu credea că botezul cu apa aducea mântuirea. 

A refuzat să se dezică de aceste puncte de vedere, deși a fost torturat atât de tare încât chiar principele 

a venit la el în mod personal, îndemnându-l să se dezică și promițându-i o rentă pentru toată viața sa. 

De asemenea, și servitorul principelui l-a îndemnat să se dezică, făcându-i multe promisiuni. 

Într-un sfârșit, i-au adus soția și copilul în închisoare la el pentru a-l face să se dezică. Dar nu vroia să 

cedeze. Spunea că nu și-ar vinde iubita soție și iubitul copil principelui pentru toate ținuturile 

princiare, și totuși îi va lăsa în grija Dumnezeului și Domnului său. 

Călugări, preoți și alții au venit să îl convingă, dar a rămas neatârnat în recunoașterea dată lui de către 

Dumnezeu. Prin urmare, a fost condamnat să fie ars de viu. A fost luat de către călău și condus înspre 

moartea sa. Când au ajuns în oraș, el a spus ”Astăzi îmi voi mărturisi Dumnezeul întregii lumi.” Era 

atât de bucuros în Hristos încât nu i s-a făcut fața palidă și nici ochii nu arătau vreo urmă de teroare. A 

mers la rug zâmbind.  Călăul l-a legat de scară și i-a atârnat un săculeț de praf de pușcă de gât. Când a 

văzut aceasta, Georg Wagner a spus ”Fie ca aceasta să fie în numele Tatălui, al Fiului și-al Sfântului 

Duh.” Și-a luat rămas bun cu zâmbetul pe buze. Apoi călăul l-a aruncat în foc și și-a dat duhul cu 

bucurie. Aceasta s-a întâmplat pe 8 februarie 1527. O cântare a fost scrisă despre el, care încă este 

cântată în biserică. 

Judecătorul de acolo a plecat acasă gândindu-se să mai aresteze alții de aceeași credință, dar în acea 

noapte, Dumnezeu în mânia sa i-a luat viața, deodată murind în patul său. 

1528 

În 1528, trei frați și două surori au fost închise la Znaim în Moravia,
63

 unde judecătorul, pe nume 

Lebisch, era un dușman amar al fraților. Pe zi ce trecea, frații și surorile încă erau ținuți în închisoare, 

iar Lebisch a întrebat consiliul cu gravitate ce doreau a face în chestiunea botezaților eretici, deși în 

ciuda mandatului regelui, ei nu au fost aduși la judecată. Dacă nu vroiau să face ceva privitor la 

această chestiune, el se va duce la însuși regele pentru a le denunța neascultarea. Dar dacă erau gata 

                                                             
62 Emmering, orășel de la marginea Munchen-ului. 
Despre Georg Wagner, vezi ME, IV, 869; Martyrs Mirror, 416. Beck, 22-24. Pentru cântarea lui Wagner ”Den 
Vater wolln wir loben” (Haideți să-l lăudăm cu toții pe Tatăl) și cântarea despre el ”Wer Christo jetzt will folgen 
nach” (Cine l-ar mai urma acum pe Hristos), vezi LdHBr, 9-12. Ausbund, 201-205, 60-65. Wackernagel, 
Kirchenlied, III, 454-455. Wolkan, Lieder, 9. Klaassen, Outline, 88. Altă cântare despre el ”Nun merket auf, ihr 
Frummen” (Dați-i bice! Voi, oameni credincioși) se află în A. Knöpfler, Die Kelchbewegung in Bayern unter 
Herzog Albrecht V (Munchen, 1891). 
63

 Martyrs Mirror, 428, Beck, 66-67, Znaim (Znojmo) este aproape de granița dintre Austria și Cehia, la 
aproximativ 35 de mile sud-vest de Brno. 
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pentru a-i condamna, însuși caii săi vor căra lemnul pentru rug. Răspunsul consiliului a fost simplu: 

”Judecător Lebisch, lăsăm chestiunea pe mâinile tale. Fă ce dorești cu ei.” Lebisch a adus lemn de foc 

cu propriile căruțe, iar cei trei frați și două surori au fost arși. Astfel că au fost condamnați în această 

manieră sumară și s-au dat pe sine însuși ca o ofrandă arsă lui Dumnezeu, Domnul, îndeplinindu-și 

jurămintele făcute la botez și au fost credincioși până la moarte adevărului dumnezeiesc pe care l-au 

recunoscut. 

Acest Lebisch, răzbătut de ura și invidia șarpelui cel vechi, nu și-a astâmpărat setea de sânge de 

credincioși nevinovați. A continuat până și-a adus propria judecată pe capul său. Le-a oferit bani 

oricui i-ar spune unde se întâlnesc frații.Când o anumită casă i-a fost arătată, s-a pornit din piață cu 

polițiști și gărzi. În fața casei, Lebisch s-a accidentat călcând într-o gaură menită să țină o firmă de 

tavernă. Și-a rănit piciorul, a căzut și s-a rugat cu smerenie gărzilor să-l ridice de jos și să lase 

răufăcătorii să scape. Frații au auzit țipetele și au fugit din casă. 

După aceasta, judecătorul Lebisch a devenit groazni de bolnav. Se credea că zace inconștient și 

deodată a început să țipe ”Oh, botezații, botezații!” Asta era tot ceea ce spunea, dar o tot repeta. Într-

un final, a mugit ca un bou și și-a mușcat limba până când sângele i-a țâșnit și făcea spume la gură, de 

au ajuns soția și copii să nu mai suporte să stea cu el. Doar servitoarea lui fetiță, o rubedenie, a stat la 

capul său până când s-a înecat cu propriul său sânge. Ea i-a spus fratelui Bastel Wardeiner totul 

despre aceasta. Rudelor lui nu le plăcea ca oricine să vorbească despre aceasta, dar se știa în general 

printre oameni că a păcătuit vărsând sânge nevinovat. Prin asemenea exemple (multe altele pot fii 

descrise în această carte), Dumnezeu bagă frica în oasele ticăloșilor astfel încât opera sa să se 

răspândească printre oameni, pentru onoarea sa și pentru mântuirea multora ce caută să se facă 

dreptate și o viață nouă. Fără întărirea perpetuă a lucrării sale, dușmanul ar fi înăbușit-o imediat.  Nici 

măcar o scânteie a adevărului nu ar mai fi rămas. 

Tot în același an 1528, nouă frați și trei surori au fost luați prizonieri la Bruck an der Mur în Stiria. 

Din pricina credinței lor, au fost condamnați la moarte, legați și duși la un loc de execuție din afara 

orașului. Dar ei erau plini de bucurie și au spus: ”Le-au vorbit cu sinceritate domniilor din Bruck, 

reamintindu-le că sângele sufletelor nevinovate va fii pe capul lor.” 

Cum oamenii s-au adunat împrejurul lor, condamnații au îngenunchiat și s-au rugat lui Dumnezeu din 

inimile lor. Apoi s-au ridicat cu bucurie și s-au pregătit pentru sabie.  Dar călăul s-a neliniștit din 

cauza la ce avea să facă. Cel mai tânăr frate i-a încurajat pe ceilalți să îndure durerea cu putere pe 

când le venea rândul. I-a pupat pe fiecare în parte pe buze, spunând ”Dumnezeu să te binecuvânteze, 

fratele meu cel iubit, astăzi vom fii împreună în rai.” Cei nouă frați au fost decapitați pe o pajiște 

verde. Mărețul lor curaj a fost un miracol. Au îngenunchiat și și-au dat sângele sub loviturile sabiei. 

Cele trei surori au fost înecate. Au refuzat să se întoarcă de la Dumnezeu. Mai mulți oameni au văzut-

o cea mai tânără zâmbind jos în apă. Unii credeau că era îndârjită de către diavol, iar altora le-a fost 

atinsă inima, pentru că și-au dat seama că aceasta nu putea veni decât de la Dumnezeu. Mărturia lor 

vitejească pentru adevărul divin este păstrată într-un cântec ce a fost scris pentru ei.
64

 

În același an, în miercurea după Ziua Tuturor Sfinților (1 noiembrie), fratele Johannes Bair de 

Lichtenfels a fost prins. A fost întemnițat din pricina credinței sale și pentru că a rămas neatârnat, a 

zăcut într-o temniță la Bamberg, în Franconia(Bavaria) pentru douăzeci și trei de ani. A scris o 

scrisoare bătrânilor bisericii, în ea fiind scrise următoarele: 
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 Martyrs Mirror, 429. ME, I, 444, ”Bruck”, 68. Pentru cântec, ”Nun wollen wir aber singen” (Acum să cântăm 
împreună), vezi LdHBr, 25-27, Wackernagel, Kirchenlied, III, 467-468. 
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Dragi frați, 

Am primit tăblia de scris, ” Expunerea religiei, doctrinei și credinței noastre”, șase lumânări și niște 

creioane. Dar deși Biblia era pe lista de pe tabletă, a fost exact lucrul ce nu a ajuns la mine. Dacă încă 

o aveți, vă implor să mi-o trimiteți, dacă așa e vrerea lui Dumnezeu, căci aș prefera-o în loc de orice. 

Trimiteți-o mie prin frați în credință sau orice altă persoană cu inimă bună, dacă asta este voia 

Domnului. Eu sufăr mult din lipsa Cuvântului lui Dumnezeu în aceste zile și ani lungi. Îmi aștern 

amărăciunea în fața lui Dumnezeu și vouă, biserica sa, pentru că am avut o mare foame și sete pentru 

Cuvântul lui Dumnezeu pentru mulți ani ce au fost lungi. Zilele mele de tristețe în închisoare se 

numără la douăzeci de ani minus opt săptămâni, atâția ani împlinindu-se miercurea după Ziua Tuturor 

Sfinților. 

Eu, Johannes Bair de Lichtenfels, nenorocit al nenorociților și deznădăjduitul deznădăjduiților, un 

captiv al lui Isus Hristos, Domnul nostru, îmi arăt nevoia lui Dumnezeu și tuturor îngerilor și sfinților 

săi, și și vouă, lucrătorii săi și comunitatea bisericii sale. Preaiubiți frați și surori în Domnul, rugați-vă 

lui Dumnezeu ca el să îmi satisfacă această mare și periculoasă nevoie, această nevoie de neconceput. 

Dumnezeu o știe și și eu o știu, biet mizerabil ce sunt. Și acum tu o simți împreună cu mine. Acum 

Dumnezeu să fie cu tine. 

Scrisă într-o gaură întunecată în Bamberg 
În anul 1548 

 
După această scrisoare, Johannes Bair a petrecut încă trei ani în închisoare, douăzeci și trei de ani în 

total. În anul 1551, aflându-se tot în închisoare a adormit în Domnul cu o inimă împăcată și a obținut 

coroana învingătorului. 

1529 

În 1529, patru frați și patru surori au fost capturate la Vill, 
65

 un sat din valea Adige, și au fost duși la 

castelul din En. Numele lor erau: Wolfgang din Moos, lângă Deutschnofen, Thomas Imwald din 

Aldein, Georg Frick din Wirtsburg, Mang Kager din Füssen, Cristina Töllinger din Penon (o văduvă), 

Barbara din Tiers, Agatha Kampner din Breitenberg și sora ei, Elizabeta. Pe 16 noiembrie, marțea 

după ziua Sf. Martin, fiecare a avut o audiere specială în fața judecătorului și a nouă jurați. Fiecare a 

fost interogat despre anumite chestiuni legate de credință. Totul a fost notat de către curte și folosim 

această transcriere pentru a da următoarea relatare.  

Fratele Wolfgang din Moos a depus mărturie în duminica de după Sărbătoarea doamnei noastre(8 

septembrie)  cu un an înainte, un om pe nume Michael Kürschner a venit la Deutschnofen. Acest om a 

fost mai târziu condamnat la Gufidaun și ars pe rug din pricina cauzei și mărturiei acesteia. A predicat 

Cuvântul lui Dumnezeu lui Wolfgang însuși, lui Martin Nauk și lui Strölen din Deutschnofen. După 

aceea, i-a botezat din nou pe cei trei, în concordanță cu porunca lui Dumnezeu. În continuare, a spus 

că nu crede în botezul nou-născuților. Dumnezeu nu l-a instituit, iar Hristos nu l-a poruncit. Nu credea 

că corpul lui Hristos era în anafura folosită de către preoți. Nu a mai acordat importanță sărbătorilor, 

duminicilor și altor prilejuri de sărbătoare care le erau oferite de Noul Testament.  

                                                             
65 Benedict Gampner, un fost preot laic la Bruneck, a botezat mulți oameni la Vill (nordest de Brixen) în casa lui 
Philip Koffler. Koffler a fost arestat în 1530. 
Deutschnofen, Tiers, Tramin, Aldein sunt în valea Adige în Italia de Nord. Breitenberg, la nord de Ried în 
Austria Superioară. Füssen, în sudul Bavariei lângă granița austriacă. ME, I, 12, ”Valea Adige.” ME, II, 330, ”Fill”; 
Martyrs Mirror, 435-436. Beck, 89-90. 
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THOMAS IMWALD din Aldein a mărturisit că a fost botezat la Breitenberg în sâmbăta de dinainte 

de ziua Sf. Ulrich(4 iulie) de către un fost preot, Georg Blaurock din Elveția. A negat valoarea missei, 

pentru că era inventată de oameni și nu poruncită de Dumnezeu. Nu credea că preoții îl pot aduce pe 

Hristos în anafură prin consacrare. Hristos trebuie să fie primit în Cuvânt. Pâinea este doar un simbol 

și un mijloc de amintire.  Confesiunea făcută unui preot nu avea nici ea vreo valoare pentru el, așa 

cum ea nu se făcea în concordanță cu porunca lui Dumnezeu. Maicii noastre i i-a dat el onorul pentru 

care Dumnezeu a ales-o pe ea: a fost o fecioară și mama Mântuitorului nostru. A fost întrebat: dacă 

numerele lor se vor mări, să nu încerce ei să convertească toți oamenii de pe teritoriile cuiva prin 

intermediu forței? A răspuns că nu, ei nu intenționau să forțeze pe nimeni. Dumnezeu vrea inimi care 

și ele la rândul lor vor. El însuși nu a fost forțat de vreun om – i-a fost pusă în inimă de către 

Dumnezeu. 

GEORG FRICK din Wirtsburg, un croitor, a depus mărturie că a fost botezat de către un bătrân al 

credinței lor numit Benedict în locuința lui Philip Koffler în Vill în timpul celui mai recent târg anual 

de Sf. Gallen. Nu credea că un preot poate să transforme anafura în corpul lui Hristos. Dumnezeu nu a 

instituit missa. Pâinea de la Cina Domnului nu este decât un simbol întru-amintirea sa. Iar când vine 

vorba de confesiune, cum poate un fornicator și un idolatru să îi ierte lui păcatele? Despre Maica 

Domnului credea că ea a obținut o favoare în ochii lui Dumnezeu și că ea a fost fecioară înainte și 

după moarte. Cu Dumnezeu, aceea și și mai mult era posibil. El a rămas devotat credinței sale și se 

preda voinței lui Dumnezeu.  

Mang Kager, o calfă de cizmar din Füssen, a mărturisit că a fost botezat în aceea vară la Georg 

Kärtner în Penon, în jurul zilei Sf. Iacob (25 iulie). Omul care l-a botezat a fost Georg din Chur în 

Elveția (Georg Blaurock), un fost preot care fusese de curând ars la Klausen. Mang nu credea în 

botezul nou-născuților sau în missă și nici nu credea că Domnul nostru este prezent în anafură. Credea 

în virginitatea Mariei, mama lui Hristos, dar nu și în intercesiunea ei sau a sfinților, deoarece Hristos 

este mediatorul dintre Dumnezeu și om. Nu credea a avea vreo valoare confesiunea privată adresată 

unui preot. Cât despre ținerea Sabatului, a spus că Dumnezeu cel Măreț a creat lumea în șase zile și s-

a odihnit în cea de-a șaptea. Aceea a fost originea Duminicii, și a lăsat-o așa. Munca nu este interzisă 

și nu este un păcat, dar omul ar trebui să se odihnească și să o rupă cu păcatele sale. A spus că preoții 

practică idolatria dimineața și fornicarea după-masa. Când a mărturisit cu gura sa că vrea să depună 

mărturie cu sângele său, el tot nu renunța la credința sa și a rămas devotat ei până la sfârșit.  

CHRISTINE TÖLLINGER din Penon, o văduvă, a depus mărturie că fratele Georg Blaurock a 

botezat-o  în casa ei cu adevăratul botez creștinesc. Cât despre missă, nu credea deloc că preotul ar 

putea să îl aducă pe Domnul nostru în anafură. Nu este nimic altceva decât pâine, iar ceea ce fac 

preoții nu face decât să îi rătăcească pe oameni. Cât despre copii care sunt salvați și fără de botez, 

Domnul a zis: ”Lăsați copiii să vină la mine, căci regatul cerului este alcătuit din ei.” Preoții botează 

copilași nevinovați fără a fii nevoie de așa ceva, dar acești copii, crescând în această lume de păcat și 

necurăție, nu sunt ajutați de către preoți să se întoarcă de pe calea păcatului. Credea că Maica 

Domnului era mama lui Hristos și o fecioară. Nu credea în confesiunile auzite de către preot, dar când 

o persoană își recunoaște și își mărturisește păcatul, îl respinge și nu mai păcătuiește – aceea, credea 

dumneaei, este adevărata mărturie. Cât despre zilele de sărbătoare și duminici a spus că în șase zile 

Dumnezeu a creat lumea, iar într-a șaptea s-a odihnit, celelalte zile de sărbătoare erau instituite de 

către papă, cardinali și arhiepiscopi. De când trăia pe Pământ, a ținut zilele de sărbătoare ca toți 

ceilalți oameni, pentru a evita să jignească pe cineva, dar nimeni nu va fii blestemat pentru că 

muncește în acele zile. În afară de acestea, preoții practică idolatria dimineața și fornicarea după masă. 

Prin mila lui Dumnezeu și cu ajutorul său, ea va muri pentru ale sale convingeri.  
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BARBARA DIN TIERS, soția lui Hans Portz, a mărturisit că a fost botezată în concordanță cu 

adevărata poruncă Creștinească de către un slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu pe nume Benedict. 

Botezul ei s-a petrecut în jurul sărbătorii Sf. Arhangel Mihail (29 septembrie) pe un deal lângă Tramin 

pe Moos. Nu credea în idolatra sacramentare a missei preoților. Preoții practică idolatria dimineața și 

fornicarea după-masa. Nu punea valoare pe felul în care confesiunea era făcută unui preot. Cât despre 

Maica Domnului ea nu a avut nimic de spus. Cât despre duminici și zile de sărbătoare: Domnul 

Dumnezeu a intenționat ca a șaptea zi să fie pentru odihnă și a lăsat chestiunea așa. Cu ajutorul și mila 

lui Dumnezeu, v-a rămâne credincioasă până la moarte, pentru că aceasta era singura credință 

adevărată și singura cale în Hristos. 

AGATHA KAMPNER din Breitenberg a mărturisit că a fost botezată în anul trecut în duminica 

înainte de Crăciun la ”scobitura” de lângă St. Gall în Elveția de către fratele Töbich, un slujitor al 

Cuvântului lui Dumnezeu. Ea era împotriva botezului nou-născuților, pentru că dacă copii mor fără să 

fie botezați, spunea ea, mor în inocență și aparțin Domnului. Ea era împotriva missei, pentru că 

Hristos nu a spus discipolilor săi ”Duceși-vă și țineți missa,” ci ”Duceți-vă și predicați Evanghelia.” 

Cât despre missă, spunea că din moment ce confesiunea credinței statuia că el stă la dreapta Tatălui 

său ceresc și va veni de acolo pentru a-i judeca pe cei vii și pe cei morți, ea cu niciun chip nu credea 

că el le dă voie preoților să îl pogoare-n anafură, manipulându-l și transformându-l. Cât despre Maica 

Domnului, credea că Maria l-a avut pe Hristos Domnul care ne-a mântuit pe noi toți, iar prin 

intermediul ei, Cuvântul lui Dumnezeu a devenit bărbat, care a suferit pentru noi pe cruce. Când veni 

vorba de zilele de sărbătoare, nicio zi nu era mai sfântă decât cealaltă. Sabatul a fost instituit pentru ca 

oamenii să se adune să se roage și să discute Evanghelia, dar acum este folosit pentru îmbuibare și 

imoralitate. Cu ajutorul și mila lui Dumnezeu, ea va rămâne neatârnată în credința sa.  

Elizabeta, surioara Agatei, a mărturisit că a fost botezată în aceea vară la Breitenberg de către fratele 

Georg Blaurock în numele Tatălui și-al fiului, în concordanță cu porunca lui Hristos. Ea nu credea în 

sacramentele preoților și în missă, din moment ce nu există vreo dovadă că Dumnezeu i-a numit să 

facă asta. Cât despre Maica Domnului, a crezut că Maria a fost o fecioară și îl purta pe Hristos, 

Salvatorul nostru. Maria și sfinții au trebuit să sufere la fel de mult pe cât suferea ea acum, dar nu 

credea că Maria avea funcția de mediatoare, deoarece toată puterea în rai și pe Pământ este dată doar 

lui Hristos. Cât despre zilele de sărbătoare, ea nu punea valoare pe una mai mult ca pe alta. Ar trebui 

să fim vigilenți tot timpul la venirea marii zile a Domnului și să ne abținem de la păcat. Ea a fost 

determinată să rămână în neatârnare. După audiere, aceste persoane care cu adevărat îl iubeau pe 

Dumnezeu au fost executate.  

În același an 1529, două surori, Anna Maler și Ursula Ochsentreiber au fost condamnate la moarte din 

pricina adevărului divin și au fost înecate la Hall, în valea Inn-ului. Și-au ranforsat inimile lor 

femeiești cu atât curaj bărbătesc în Dumnezeu încât toată lumea a fost uimită de neatârnarea de care 

au dat dovadă. Astfel, au mărturisit adevărul cât timp erau în viață, dar și prin moarte. Această 

mărturie este cuprinsă în cântările care erau scrise despre ele și care încă există. 
66

 

În același an, a fost un zel divin printre oamenii din Palatinat, lângă Rin. Au început să vadă adevărul, 

care strălucea atât de clar încât preoții au apelat la autorități și au amenințat prin ei cu violență. Ca o 

primă măsură, nouă frați și mai multe surori au fost întemnițate în orașul Alzey
67

 pentru credința lor. 

                                                             
66  Doar o cântare despre aceste surori este cunoscută: ”An unserer Frauentag das geschah” (S-a petrecut de 
ziua Maicii Domnului), vezi Wolkan, Lieder, 15-17 și LdHBr, 46-47. Martyrs Mirror, 437. Beck, 90. 
67 Alzey de pe râul Selz, la sud de Mainz, Germania. A fost menționat încă din 1200 în Nibelungenlied(un poem 
epic german) și era centrul administrativ pentru Rin-Hesse. De asemenea, vezi Martyrs Mirror, 437; Beck, 29-
31. 
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Aceste arestări au fost instigate de către preoți cu ajutorul a câțiva nobili și nu din ordinul principelui.  

Frații și surorile erau ținute în închisoare deoarece nimeni nu știa ce să facă cu ei. Burgreavul de 

Alzey și-a întrebat superiorul, contele palatin, ce să facă cu ei. Acesta i-a spus că tribunalul județean 

de la Alzey ar trebui să investigheze chestiune și să ia o decizie. Burgreavul s-a supus și i-a adus în 

fața curții, care nu dorea să facă condamnarea, din moment ce prizonierii erau reținuți pur și simplu pe 

chestiuni legate de credință.  Nu exista nicio acuzație împotriva lor care să le garanteze moartea. 

Cum Dieta Imperială era în plen, contele palatin a adus în discuție întrebarea: ce ar trebui să facă cu 

anabaptiștii din închisoare? Cazul a fost dat celor patru inchizitori (așa cum erau numiți), care s-au 

adresat mandatului imperial, în care informație exhaustivă în legătură cu asemenea cazuri putea fi 

găsită. Constituția statua cu claritate că orice anabaptist adult, bărbat sau femeie, era executat prin foc, 

sabie sau prin alte căi, depinzând de persoană.  Sub amenințarea unei pedepse severe,  oricine care îi 

găsea trebuia să-i dea pe mâna curții în vederea acuzării și condamnării. Ei ar trebui judecați și tratați 

în acest fel și nu altcumva. 

După aceasta, frații și surorile întemnițate au fost aduși încă odată în fața curții, iar mandatul imperial 

le-a fost citit. Din moment ce au refuzat să se dezică, au fost condamnați la moarte fără vreo altă 

audiere, doar pe baza mandatului. Bărbații vor fi uciși cu sabia, iar surorile vor fi înecate în iazul 

cailor. 

În timp ce încă erau în închisoare, o soră a venit să îi aline. I-a încurajat să fie neatârnați în Domnul și 

să accepte suferința privind la bucuria eternă ce va urma.  Când a fost descoperită, și ea a fost 

întemnițată și mai târziu arsă până la moarte deoarece și-a alinat și întărit surorile. Ceilalți au fost 

înecați. 

În acest fel au încercat prigonitorii să stingă lumina adevărului, dar ea a strălucit cu și mai multă 

putere. Luau ca prizonieri femeie sau bărbat, slujitor sau fată tânără – oricine îmbrățișa credința și 

părăsea lumea și căile ei idolatre, într-o tentativă de a intimida oamenii. Cei încarcerați au răspuns cu 

cânt atât de plin de bucurie încât inamicii lor din afara temniței au ajuns să se teamă de ei mai mult 

decât se temeau ei însuși. Nu știau ce să facă cu ei, în special din moment ce au fost întemnițați doar 

din cauza credinței lor.  

Apoi, contele palatin a acționat pe baza mandatului imperial, iar la scurt timp mai mult de 350 de frați 

și surori au fost executați din cauza credinței lor. În special Dietrich von Schönberg, pârcălabul din 

Alzey, a avut mulți credincioși din oraș decapitați sau înecați. Mulți care au trăit la Alzey atunci și 

care mai târziu s-au alăturat bisericii relatau că credincioșii erau luați din orice casă care îi adăpostea 

și erau duși la locul de execuție ca oile la măcel. Niciunul nu s-a dezis, întâmpinând moartea cu 

bucurie. În timp ce frații și surorile erau executate sau înecate, aceeia care erau în așteptare cântau 

până când călăul îi lua și pe ei. Toți au fost neatârnați și fermi în credința pe care au primit-o de la 

Dumnezeu. 

Unii, în loc de a fii executați, au fost pedepsiți cu cruzime. Degetele lor le-au fost tăiate, frunțile lor 

marcate cu o cruce făcută cu fierul roșu sau alte lucruri teribile li s-au făcut. Însuși pârcălabul din 

Alzey a spus: ”Ce să fac? Cât de mult condamn și execut și din ce în ce mai mulți sunt.” 

Pârcălabul din Alzey, Dietrich, a fost pedepsit pentru marea lui vină în vărsarea sângelui nevinovat. 

Când îl vizita pe contele palatin în Heidelberg și era pe punctul de a lua masa cu el, deodată a căzut 

mort în timp ce stătea la masă. 
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Una din ultimele execuții din orașul Bad Kreuznach a fost aceea a unui om pe nume Filip din 

Langenlonsheim.
68

 În timp ce era decapitat, oamenii au văzut călăul punându-și mâinile ca și cum ar 

alunga ceva din fața lui, dar nu au știut de ce. După aceea, oamenii au spus că o găină neagră i s-a 

lovit de față, deși doar el a văzut ce a fost. Unii spun că sângele a țâșnit din fața sa. Mai târziu era clar 

ceea ce a fost, deoarece nasul lui a putrezit complet. Așa l-a făcut Dumnezeu să sufere pentru sângele 

nevinovat cu care s-a pătat, iar acest accident a făcut oamenii să vadă răutatea ce se pusese împotriva 

credincioșilor. Relatări ale acestei execuții au venit de la mai mulți frați care s-au alăturat bisericii din 

orașe de pe Rin. Părinții lor fuseseră martori oculari la aceasta. 

Contele palatin a fost șocat, iar inima sa a fost mișcată de aceste două evenimente. În afară de aceasta, 

el a început să-și dea seama că victimele sale au fost nevinovate. Într-un final, deși cu întârziere și 

după multe incidente, a fost cuprins de o mare remușcare. Se presupune că a spus că executarea atâtor 

de mulți oameni l-a costat o sumă mare de bani, dar acum ar fi pregătit să cheltuiască aceeași sumă de 

bani dacă ar putea să anuleze ceea ce făcuse. Multe ar putea să fie scrise dacă toate aceste povești ar fi 

narate în detaliu. După aceea, execuțiile s-au oprit treptat, deși prigonirile, expulzările și ostilitățile au 

continuat până și-n ziua de azi.  

În Palatinat, în aceea perioadă, toți cei care au renunțat la căile lor papistașe au fost executați. Câțiva 

ani mai târziu, prigonitorii însuși și-au schimbat punctul de vedere ei înșiși și au devenit luterani. Nu 

cu mult după, au părăsit credința luterană și au devenit zwinglieni. Câțiva ani după aceea, întreg 

palatinatul a devenit luteran din nou – toate acestea pur și simplu s-au petrecut pe fundațiile opiniei 

unui om și pe durata vieții sale – o credință mizerabilă și șubredă construită pe nisip și răspândită într-

un mod bolnăvicios cu inconsistență. A fost la fel și în alte locuri: oamenii au trebuit să creadă ceea ce 

credea și principele. Pe scurt, nimic din aceasta nu era adevărata credință, construită pe o fundație 

stabilă. Ea era goală și ipocrită. 

Cam pe vremea asta, un frate, pe nume Georg Baumann,
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 a fost întemnițat la Bauschlet în 

Württemberg din cauza credinței sale. Nobilul căruia îi era supus l-a ținut în închisoare, l-a supus 

supliciilor și l-a torturat. A fost supus presiunii, interogat și chinuit atât de tare încât a șovăit și a cedat 

în fața celor ce îl interogau. Au cerut ca el să se dezică în public în biserică, ceea ce a și făcut o dată 

sau de două ori, mergând în biserică și rostind învoiala smulsă de la el cu forța.  În același timp, inima 

lui a fost cercetată, reflectând la onoarea Domnului și a numelui său. Și-a dat seama de ce a făcut și a 

simțit remușcare. A treia oară când a fost adus în biserică pentru a se dezice, le-a spus preoților și 

ajutoarelor acestora:  ” Ticăloșilor! Vă aflați într-o poziție de putere: m-ați torturat și ați ajutat la 

îmbolnăvirea mea până când am fost de acord să-mi abandonez credința și să vă urmez. Dar acum îmi 

pare rău că am făcut-o și reneg acțiunea mea. Apoi a afirmat din nou că acesta era adevărul divin și 

credința adevărată, da, calea vieții în Hristos, iar că viața idolatră și căile lumești te depărtează de 

cărare și se opun lui Dumnezeu, și că dorea să rămână neatârnat în credința sa până la sfârșit. Imediat, 

l-au prins din nou și l-au condamnat la moarte. Cânta cu bucurie în timp ce era dus la locul de 

execuție. Era noroios în sat. Papucii săi au rămas înțepeniți în noroi, dar a mers în continuare, lăsându-

i acolo și s-a grăbit înspre locul de execuție, cântând cu bucurie că Dumnezeu i-a dat din nou 

asemenea curaj. Și așa a fost decapitat.  

După aceasta, nobilul care a reprezentat cauza execuției și-a pierdut degetele de la picioare datorită 

unei cangrene și a fost lovit de mare ghinion. Toți cei care l-au judecat și l-au condamnat pe acest 

                                                             
68 Langenlonsheim, un sat de lângă Bad Kreuznach, sud-vest de Mainz, Germania. De asemenea, vezi ME, III, 
289. Martyrs Mirror, 438. Beck, 31. 
69 Despre Georg Baumann, vezi Martyrs Mirror, 438. Beck, 32-33. 
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frate au sfârșit urât. Unul și-a ieșit din minți și a suferit o moarte oribilă, mugind ca o vacă. Pe altul l-a 

lovit lepra. Singurul care a murit de moarte bună a fost unul care nu a dorit ca sentința să fie pusă în 

aplicare. A fost cruțat de un asemenea chin, așa cum au luat la cunoștință cei care s-au alăturat 

bisericii mai târziu din aceea localitate.  

În aceea vreme, Dumnezeu a vizitat ținuturile germane cu Cuvântul său și multe sute de oameni au 

fost executați în date diferite pentru credința lor, în multe provincii, orașe și piețe. [Lumea nu îi putea 

tolera, pentru că se opunea căilor ei. Au dojenit lumea pentru păcatele săvârșite împotriva Cuvântului 

lui Dumnezeu. Aceștia negau Cuvântul și trăiau pe căi ce sfidează orice moralitate. Ei și-au întors 

spatele la căile lumii considerându-le impure și au expus înșelăciunile lumii. Clerului le era frică de 

ei, le era frică că ei nu ar mai fi onorați, iar practicile lor aprobate și onorate și că toată doctrina și 

pompa lor o să se piardă. De asta au adus întemnițare,  martiriu și moarte asupra acestori mărturisitori 

și iubitori de Dumnezeu, care,  când suferința a venit în drumul lor, s-au luptat o luptă neînfricată 

împotriva durerii și nu au paralizat de frică, deoarece s-au pregătit pentru aceasta din înainte. 

Dumnezeu i-a ajutat mai mult decât toată suferința pe care dușmanii lor au putut să le-o provoace. 

Lucrurile acestei lumi au fost ca niște umbre trecătoare pentru inimile lor devotate. Ceea ce lăsau în 

spate aici părea insignifiant, din moment ce inimile lor erau pline cu speranța unor lucruri mult mai 

mari. Au trăiat această viață zadarnică îndeajuns și au zorit înspre viața din cer. Din aceast cauză, 

rezistența lor la suferință s-a dovedit mai mare decât aceea a inamicilor în a-i tortura, iar ucigașii lor 

au fost uimiți să vadă tăria acestor suflete temătoare de Dumnezeu. Dar sângele acestor inocenți va 

aduce foc veșnic asupra inamicilor lor. ]
70

 

În 1529, comunitatea bisericii a învățat, practicat și a căzut de acord să urmeze următorul Ordnung, 
71

 

și anume, cum ar trebui ca un creștin care se află în interiorul credinței apostolice să viețuiască: 

ÎN PRIMUL RÂND, când biserica se strânge, ar trebui să îl rugăm pe Dumnezeu din inimă a i se face 

milă de noi și a ne face voința sa divină cunoscută nouă. Când două persoane se despart, ar trebui să îi 

mulțumim lui Dumnezeu și să intercesăm pentru toți frații și surorile întregii biserici creștine.  

ÎN AL DOILEA RÂND, ca și creștini ar trebui să ne încurajăm unul pe celălat din inimile noastre să 

rămânem neatârnați în Domnul. Ar trebui să ne întâlnim frecvent, cel puțin de patru sau de cinci ori pe 

săptămână, dacă este posibil.  

ÎN AL TREILEA RÂND, când un frate sau o soră face un rău în public, atunci ar trebui corectat în 

public în fața bisericii, în admonestare iubitoare. Dacă a fost făcută în secret, atunci trebuie 

disciplinată în privat, dar în concordanță cu porunca lui Dumnezeu.  

ÎN AL PATRULEA RÂND, fiecare frate și soră trebuie să se predea complet lui Dumnezeu și 

bisericii, în trup și suflet. Toate darurile primite de la Dumnezeu ar trebui ținute în comun, în 

concordanță cu practicile primei comunități a bisericii apostolice a lui Hristos, astfel încât cei nevoiași 

din biserică să poată să fie ajutați. Fapte 2:44-45; 4:32-37; 5:1-11. 

ÎN AL CINCILEA RÂND, în numele bisericii, slujitorii aleși de către comunitatea bisericească ar 

trebui să aibă mare grijă de nevoile celor săraci.  

                                                             
70 Pasajul în paranteze (Wolkan, Geschicht-Buch, 695-696, errata și addenda) este din codexul ”1580” al acestei 
cronici, fol. 68v-69r. Cât despre acest codex, vezi Introducerea, pp. 4-5 și Appendixul 6, plăcuțele 1, 3, 5, 7, 9. 
71 Ordnung (pl. Ordnungen), ținut în traducerea curentă, deseori  interpretat ca și ”ordine” sau ”disciplină” (ca 
în disciplina școlară sau Disciplina Barber-Surgeons) este o cartă sau lege, și spirituală, cât și practică, a vieții în 
comun printre Frățietatea huterită. Vezi Robert Friedmann, ”Gemeindeordnungen,”ME, II, 454-455. 
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ÎN AL ȘASELEA RÂND, frații și surorile ar trebui să fie direcți și nu superficiali în vorbirea și 

comportamentul lor, fie că între ei sau cu altcineva, în interiorul comunității sau în afară.   

ÎN AL ȘAPTELEA RÂND, la întâlnirile comunității bisericii doar o persoană, pe rând, are voie să 

vorbească, iar ceilalți ar trebui să asculte și să judece bine la ce s-a spus; doi sau trei nu trebuie să se 

ridice deodată. Nimeni nu trebuie să înjure sau să vorbească pe lângă subiect; aceasta, în afara celor 

slabi. 

ÎN AL OPTULEA RÂND, când ne întâlnim nu ar trebui să mâncăm sau să bem prea mult, ci să 

mulțumim și să fim moderați în ceea ce Dumnezeu a creat pentru a ne hrăni. A se servi unul sau două 

feluri de mâncare. După masă, mesele ar trebui curățate. 

ÎN AL NOUĂLEA RÂND, chestiuni ce sunt discutate și puse în fața fraților și surorilor în întâlniri nu 

se vor face cunoscute în afara bisericii. Cât despre simpatizanții interesați de noi, la început, 

Evanghelia ar trebui proclamată și explicată lui. Dacă aceea persoană acceptă Evanghelia cu bucurie 

în inimă și este dispusă să trăiască în concordanță, el ar trebui primit de comunitatea bisericii ca 

membru al lui Hristos. 

ÎN AL ZECELEA RÂND, ar trebui să fim pregătiți pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru cruce în 

fiecare zi, pentru că ne-am predat lui pentru ca el să ne disciplineze. Tot ceea ce ne arată și ne dă ar 

trebui primit cu mulțumiri și dus cu răbdare; nu ar trebui să fim purtați de bârfă să ne înfricoșăm de 

fiecare vânt ce bate. 

ÎN AL UNSPREZECELEA RÂND, toți aceeia care sunt același trup și pâine în Domnul și au aceeași 

minte ar trebui să prăznuiască Cina Domnului în amintirea morții sale. Cu această ocazie, fiecare ar 

trebui să se auto-provoace să fie ca și Domnul întru obediență arătată Tatălui. 

ÎN AL DOISPREZECELEA RÂND, așa cum am fost învățați și avertizați de către Domnul, trebuie 

tot timpul să stăm de veghe și să așteptăm venirea sa, astfel încât să fim vrednici să mergem înăuntru 

cu el și să scăpăm de răul ce va să vină peste lume.  

Haideți acuma să continuăm să spunem cum, de la început, biserica a fost curățită de aceia care au 

fost falși și lipsiți de entuziasm. În special aici în Moravia, o adevărată strângere împreună și o 

adevărată îndreptare a vieții s-a născut sub grele vitregii ale sorții. Starostele regelui din Austria și-a 

oprit persecuția (descrisă mai devreme), iar domnii din Nikolsburg și-au trimis săgețile în munți și 

locurile de ascunziș din păduri unde oamenii au fugit, să le spună la toți să se întoarcă acasă și să nu le 

mai fie frică. 

1528 

În aceea perioadă, mai mulți slujitori ai Cuvântului și congregațiile lor s-au stabilit în Moravia; la 

Znaim, Eibenschitz,
72

Brünn și în alte locuri. Un anume Gabriel Ascherman a venit la Rossitz.
73

 

Născut la Nuremberg, a fost blănar la Schärding, Bavaria, apoi s-a mutat la Rossitz unde a adunat 

                                                             
72 Eibenschitz (Ivančice), oraș pe râul Iglau (Jihlava) din Moravia; în 1529 proprietate a lorzilor de Lipé, care au 
garantat libertate religioasă totală în secolul al 16-lea, Zeman, Topography, #34; ME, II, 166-167; Beck, 68-69. 
73

 Rossitz (Rosice), oraș comercial într-o zonă minieră carboniferă, la aproximativ 18 mile vest de Brno; în 1522, 
proprietate a domnilor von Pernstein; între 1549-1562 deținut de domnii de Lipé; în 1562, a devenit 
proprietatea lui Johann de Zerotin a cărui fiu Karl l-a moștenit în 1583 și l-a vândut lui Albrecht von Wallenstein 
în 1628. Până în 1622, când anabaptiștii au fost scoși din Moravia, erau, la Rossitz, așezăminte ale 
anabaptiștilor, cât și ale Frățietății boeme. Zeman, Topography, #133; ME, IV, 362; Beck, 69; Zeman, 
Anabaptists and Czech Brethren, 282, 291, 297. 
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oamenii și i-a învățat. Curând după aceasta, Filip Blauärmel
74

 a venit la el din Suabia cu încă câțiva. 

Gabriel i-a introdus în comunitatea sa și și-a personalizat serviciul astfel încât lui Filip și asistenții săi 

să fie onorați și să se stabilească un precedent. Dar curând, acțiunile lui Filip nu l-au mai mulțumit pe 

Gabriel, așa că Gabriel și-a asumat conducerea oamenilor săi din nou și au continuat să trăiască unde 

erau. Filip s-a mutat împreună cu oamenii săi și au început o altă comunitate. Încă se auto-intitulau 

frați, dar inimile lor erau divizate, și rezultatul a fost că s-au împărțit în două grupuri: filipiți și 

gabrieliți, dar mai multe despre acest episod mai târziu. 

Cum am și explicat, numărul oamenilor din Nikolsburg continua să crească, iar majoritatea s-a 

alăturat lui Iacob Jakob Wiedemann și Filip Jäger. Susținut de către ajutoarele sale, Hans Spittelmaier 

într-o slujbă publică la Nikolsburg le-a interzis oamenilor lui să aibă orice a face cu oamenii lui Jakob 

Wiedemann: ar trebui să îi ignore pentru că formau un grup separat. Toți aceia care îl urmau pe Jakob 

Wiedemann au fost numiți ”grupul cel mic,” sau Stäbler (purtători de toiag).
75

 Dar cei de la 

Nikolsburg se foloseau de sabie și erau prin urmare numiți Schwertler   (”purtători de sabie”) și acum 

”Sabbaterieni,” au spiritul Münsteriților. Ca rezultat, Domnul Leonhard von Liechtenstein i-a 

convocat pe Jakob Wiedemann, Filip Jäger și alți slujitori și pastori, așa cum făcuse și înainte. Le-a 

ordonat strângă și să părăsească pământurile sale, deoarece au făcut două biserici separate. Astfel 

încât și-au oferit bunurile lor spre vânzare –unele le-au vândut, altele le-au lăsat în urmă- și cu toții s-

au relocat. După aceasta, totuși, oamenii din Liechtenstein le-au trimis toate lucrurile pe care le 

lăsaseră în urmă.  

Cam două sute de oameni (copiii nefiind incluși) din Nikolsburg și Pergen și zona din împrejur s-au 

adunat în afara orașului Nikolsburg. Din simpatie, un număr de oameni au venit din oraș să îi vadă și 

au plâns cu ei, dar alții au venit din oraș pentru a purta discuții în contradictoriu. Au pornit și au 

campat într-un sat pustiu dintre Dannowitz și Muschau și au stat acolo pentru o zi și pentru o noapte.
76

 

S-au sfătuit împreună în Domnul din pricina nevoii și necazului lor și au numit slujitori ai treburilor 

curente: Franz Intzinger din Leoben în Stiria și Jakob Mändel, care a fost tezaurar al domnului de 

Liechtenstein la Nikolsburg, iar Thoman Arbeiter și Urban Bader îl ajutau. 

Apoi, acești oameni au întins o mantie în fața oamenilor și fiecare și-a depus posesiunile pe ea cu o 

inimă săritoare – fără a fi forțați- astfel încât cei nevoiași să fie susținuți în concordanță cu învățăturile 

profeților și apostolilor. Isa. 23:18; Fapte 2:44-45; 4:34-35; 5:1-11. 

Chiar când erau pe punctul de a pleca mai departe, domnul Leonhard de Liechtenstein a venit din 

Nikolsburg cu câțiva aghiotanți călare, i-a întrebat unde se duc și le-a spus că ar fi putut rămâne la 

Nikolsburg. Pe post de răspuns, ei i-au amintit de ce nu puteau rămâne. Cu certitudine că au rămas 

fermi pe poziții, dar doar în frică de Dumnezeu și de a lor conștiință, ce nu le-a permis lor să se 

                                                             
74 Numele de familie al lui Filip Blauärmel era Plener. A venit din Strasbourg pe când era un țesător, prin 
urmare mai era numit Filip Weber. Din moment ce purta mâneci albastre, semnul meseriei vopsitorilor de 
haine, era cunoscut în general ca și Filip Blauärmel. ME, I, 174-176; Beck, 69-72; Williams, Radical Reformation, 
418 n.1. 
75 Stäbler-ii, însemnând purtători de toiag, ”învățau că un creștin cu o conștiință curată și în asentiment cu 
Cuvântul lui Dumnezeu nu puteau purta sabie sau orice altă armă sau să pornească război, în opinia lor, un băț 
ajungea. Sunt numărați printre cei botezați din nou, care au luat ființă în timpul nostru”; Caspar Franck, 
Catalogus Haereticorum (Ingolstadt, 1576), 495, ”Stebler.” De asemenea, vezi ME, IV, 607; Beck, 73; Williams, 
Radical Reformation, 229-233; Estep, Anabaptist Story, 89-92. 
76 Satul era Bogenitz (Purkmanice), părăsit încă din 1450. 
Dannowitz (Dunajovice), un oraș comercial, în 1528 proprietatea abației Kanitz (Himmelsrose) a cărui staroste, 
Martin Göschl, locuia pe vremea aceea cu Anabaptiștii la Nikolsburg. În 1574, Dannowitz aparținea de conții 
von Thurn. Zeman, Topography, #30; Beck, 74. Cât despre Muschau (Mušov), vezi dedesubt, p.248. 
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înțeleagă cu frații lui (ai lui Leonhard) și învățăturile și felul de viețuire al predicatorilor săi. Mai mult, 

au spus, că considerau ca și necreștinesc că el și frații lui l-au amenințat pe staroste cu forța, căci, deși 

starostele a fost trimis de către o autoritate mai înaltă, Leonhard, provocat de către preoții săi, i-a 

rezistat. 

Apoi au desfăcut tabăra și au continuat drumul. Domnul Leonhard i-a însoțit până la Wisternitz, unde 

le-a luat ceva de băut și i-a lăsat să treacă fără să plătească taxă. După ce au trecut podul, au petrecut 

noaptea pe malul drept lângă vechiul templu, micuța mănăstire, și au servit și micul dejun acolo în 

dimineața următoare. Între timp, au încercat să găsească căruțe să își poată căra bolnavii și copiii. Au 

călătorit în aceeași zi până la Gross Niemtschitz lângă Nuslau (Nosislav). De acolo au trimis patru 

oameni la Austerlitz să ceară domnului locului să îi primească și să le ofere libertate a cultului.
77

 Au 

menționat mai multe aspecte ca și taxe de război și alte lucruri similare pe care datorită fricii de 

Dumnezeu nu se puteau supune acestora. Acești domni au fost de acord și doreau să îi accepte, 

spunând că și dacă erau o mie ca ei și i-ar fi luat pe toți înăuntru. Au trimis trei căruțe în întâmpinarea 

lor ca să călătorească mai comod. 

Când au ajuns lângă orașul Austerlitz, domnii le-au dat suprafața unei ferme arse ca să trăiască acolo, 

unde au și trăit pentru trei săptămâni.  

În tot acest timp, următorii domni i-au vizitat: Domnul Jan, domnul Václav, domnul Oldřich și 

domnul Petr, domnii din Kounice de la Austerlitz, care le-au arătat multe amabilități. Orășenii erau, de 

asemenea, foarte de ajutor și au întrebat frații dacă intenționau să construiască case.  

La cererea fraților, permisiunea le-a fost acordată pentru a construi în piața olarilor. Domnii le-au 

furnizat lemnul de care aveau nevoie și în plus, i-au eliberat de chirie, taxe și muncă obligatorie, 
78

 și 

alte obligații pentru șase ani. Toate acestea au fost acceptate cu recunoștință de către frați ca și o 

binecuvântare de la Dumnezeu. 

Numărul membrilor bisericii crescând, zelul și mila divină i-a împins să trimită frați în alte țări, în 

special în Tirol.  

1529 

După cum am mai menționat, Georg Blaurock, unul dintre primii trei, a părăsit Elveția împreună cu 

alt frate predicând Evanghelia în Tirol. Pentru a înflori pentru Domnul prin darurile date de El și 

pentru a aduce salvare multora, cei doi frați au călătorit în zona Gufidaun, unde au fost luați prizonieri 

și uciși, după cum a fost relatat mai sus.  

După aceasta, dragostea pentru adevăr fiind aprinsă, mai mulți au fost uciși în Tirol, oferind mărturie, 

în special în următoarele locuri: în districtul Gufidaun și la Klausen, Brixen, Sterzing, Bozen, 

Neumarkt, Kaltern, Terlan pe Kuntersweg; similar pe valea Innului, la Steinach, Imst, Petersberg, 

Stams, Innsbruck, Hall, Schwaz, Rattenberg, Kufstein și Kitzbühel. În aceste locuri un număr mare de 

                                                             
77  Austerlitz (Slavkov, originar Nova Sedes, la aproximativ 12 mile est de Brno) exista deja în secolul al 13-lea. 
În secolul al 16-lea, Austerlitz a devenit proprietate a domniilor de Kounice. Frații Jan, Václav, Petr și Oldřich de 
Kounice, cu toții susținători ai Reformei, erau proprietarii Austerlitz-ului, unde tatăl lor Oldřich a oferit adăpost 
”Picarzilor” (Frățietatea boemă) încă din 1511. ME, I, 192-193; Beck, 74-75; Zeman, Topography, #7. Cât despre 
numele ”Picarzi”, vezi deasupra, p. 33 n. 3. 
78 Muncă obligatorie (Germană: Robath sau Roboth, din slavonescul: robota=muncă) corvoada sau munca 
neplătită datorată de către un vasal feudal , feudalului. Aici, un sistem care a evoluat din mai timpuriul, și mai 
formalul, sistem feudal. 
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credincioși au dat mărturie cu neatârnare adevărului cu sângele lor, fiind uciși cu foc, apă și cu sabia. 

În ciuda tuturor acestor suferințe, oamenii lui Dumnezeu creșteau pe zi ce trece.  

Cam pe atunci, un om pe nume Iacob a apărut,
79

 un pălărier de meserie, născut la Moos în valea 

Puster, la jumătate de milă de Bruneck. A acceptat legământul harului, legământul unei conștiințe 

bune în botezul creștin, promițând să-și predea viața cu adevărat și să meargă pe cărarea lui Isus. 

După un timp, când s-a simțit că este înzestrat de către Dumnezeu cu daruri din belșug, a fost ales și 

confirmat în serviciul Evangheliei. În acest segment temporal, biserica din Tirol a învățat că la 

Austerlitz, în Marchizatului Moraviei, Dumnezeu a adunat un norod în numele său să viețuiască într-o 

inimă, minte și suflet, fiecare având mare grijă de aproapele lui. Astfel că au fost mișcați, trimițându-i 

pe Iacob Hutter cu Simon Schützinger și niște însoțitori la biserica din Austerlitz pentru a ”ancheta” 

tot ceea ce se întâmplase. 

După ce biserica din Tirol și-a luat la revedere de la ei și i-a încredințat în grija lui Dumnezeu, aceștia 

au mers la Austerlitz. Acolo au dezbătut tot ce era de dezbătut cu temeinicie cu bătrânii bisericii, așa 

cum biserica din Tirol spusese că trebuie făcut. Și-au dat seama că ambele grupuri erau o inimă și un 

suflet în frică de și slujirea lui Dumnezeu. Prin urmare, Iacob și Simon și cu însoțitorii lor, în numele 

întregii biserici, s-au unit în pace cu biserica din Austerlitz. 

Acum că își îndepliniseră misiunea și au dus la un final fericit tot ceea ce li se încredințase, au dorit să 

raporteze toate acestea propriilor lor oameni, astfel că Iacob și Simon și cu însoțitorii lor s-au pregătit 

pentru drum, din nou. 

                                                             
79 Iacob Hutter (de asemenea Huter, Hueter, din germana medio-înaltă huot=pălărie, un pălărier). Foarte puțin 
este cunoscut despre Iacob Hutter înainte de 1529. Locul său de nașter a fost Moos, un cătun mai jos de St. 
Lorenzen (la sud-vest de Bruneck în valea Puster, Tirolul de Sud). În orașul din apropiere, Prags (Braies; nu 
Praga din Boemia) a învățat meseria de pălărier. Nimic sigur ne este cunoscut despre când și cum a intrat în 
legătură cu mișcarea anabaptistă aflată în creștere din Tirolul de Sud, nici despre data sau locul botezului său. 
Este probabil să fi fost un partizan de-al lui Michael Gaismair (n. Între 1485 și 1490, m. 15 aprilie, 1532, lider al 
Revoltei Țărănești din Tirol, 1525-1526), iar din descrierea persoanei sale observăm un bărbat cu alură de 
militar. Prin urmare, este nesigur când în viața sa, Iacob Hutter a devenit un anabaptist nonviolent. După 
eșecul revoltei lui Gaismair din Tirolul de Sud, este probabil ca Iacob Hutter să-și fii adunat împrejurul lui câțiva 
din partizanii supraviețuitori și a organizat la Welsberg (Monguelfo, la aprox. 25 de mile est de Bruneck) o 
comunitate creștină a bunurilor, cu toate că embrionară, el a fost liderul lor spiritual. Când grupul de la 
Welsberg a fost împrăștiat în vara lui 1529, Iacob Hutter a fost printre capii care au reușit să scape, posibil chiar 
înainte să apară pentru prima dată în această cronică. 
La scurt timp înainte de asasinarea lui Gaismair, un mandat pentru arestarea lui Hutter a fost emis, cu data 10 
martie, 1532, având următoarele detalii: ”Jakob Hutter din Welsberg, o persoană care are o barbă neagră, ce 
poartă o haină militară neagră de lână, o jachetă albastră, pantaloni albi și o pălărie neagră,” und der ein hackl 
am arm tregt (Loserth, Anabaptismus, 504; Mecenseffy, Österreich, III, 37, #26), sau... und der ein harkl am 
arm treget (Hans Fischer, Jakob Huter: Leben, Froemmigkeit, Briefe, Newton, KS, 1956, 28) o expresie care ar 
putea fi interpretată în mai multe feluri, și anume că ar fi avut un semn din naștere pe brațul său sau că purta o 
armă de foc sau o altă armă. O sursă specifică...so ein Püchsen tragen soll,”... care se spune că ar purta o 
armă(de foc)” (Fischer, 29). 
Vezi Johann Loserth, ”Hutter, Jakob,” ME, II, 851-854; Mecenseffy, Österreich, II, 238, 263-265, 278; Beck, 84; 
Williams, Radical Reformation, 418-419; Leonard Gross, ”Jakob Hutter,” Goertz, ed., Profiles, 158-167; Fischer, 
Jakob Huter; Allgemeine Deutsche Biographie (56 Vol., Leipzig, 1875-1910), XIII, 460, care dă greșit locul de 
naștere al lui Hutter ca și Welsberg. Despre Michael Gaismair, vezi Josef Macek, Der Tiroler Bauernkrieg und 
Michael Gaismair (Berlin, 1965); Walter Klaassen, Michael Gaismair, Revolutionary and Reformer (Leiden, 
1978); despre Gaismair și Jakob Hutter, vezi Aldo Stella, Genesi del comunismo evangelico hutterita: 
Storiografia e nuove interpretazioni, re-tipărire a L`uomo e la storia: Studi storici in onore di Massimo Petrocchi 
(Roma, 1983), 207-228. 
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Au plecat încărcați de onoruri de către comunitatea din Austerlitz cu inimi pașnice și în unitate a 

sufletului, încredințați lui Dumnezeu și îndurării sale pentru întoarcerea lor acasă.  

În acest an, 1529, mai mulți frați au fost arestați în Austria Superioară, și mai mulți au fost executați. 

Printre cei arestați a fost Peter Riedemann, născut la Hirschberg, în Silezia, un cizmar de meserie, care 

a fost luat prizonier în Gmunden de Ajunul Sf. Andrei [noiembrie 29] în 1529. Deși a fost torturat prin 

mai multe și variate căi până aproape de moarte, el a rămas credincios. Într-un sfârșit, după ce a zăcut 

în închisoare pentru mai mult de trei ani, a fost eliberat de pronia divină.  

Învățătorul cel mai preeminent din biserica de la Austerlitz a fost Jakob Wiedemann, de asemenea 

cunoscut ca și Jakob cel cu un ochi. Ajutoarele sale erau Franz Intzinger, Jakob Mändel, Kilian 

[Volckamer], și alții, toți consacrați în serviciul Cuvântului la Austerlitz. 

Când Jakob Hutter a fost trimis înapoi la credincioșii din munții Tirolului, cum tocmai am descris, le-

a spus cu bucurie despre comunitatea de sfinți pe care o văzuse și experimentase la Austerlitz. Le-a 

spus cum, în numele lor, a tuturor, s-au unit cu aceia din Austerlitz în pace și uniune sufletească și de 

spirit și cum l-au trimis acasă la Tirol împăcat. Dumnezeu le-a deschis calea pentru ei cu 

binecuvântare și grijă. Întreaga comunitate a fost plină de bucurie, proslăvind și mulțumind lui 

Dumnezeu din toată inima lor. 

În tot acest timp, destul de mulți frați trăiau la Böhmisch Krumau, 
80

 avându-l pe Hans Fasser ca 

slujitor sau ca bătrân. Aceștia au format un grup pentru a-și exprima unitatea lor de spirit. Inimile lor 

au fost mișcate când au auzit despre uniunea dintre Iacob Hutter și biserica din Austerlitz. Toate 

lucrurile se bucură când se unesc, astfel că ei, de asemenea au căutat cu entuziasm pe aceia cu care 

aveau credința în comun, dorind să devină una cu ei întru Hristos. S-au unit cu ei în căutarea unei vieți 

mai perfecte. Ei erau cam optzeci sau nouăzeci de persoane, printre ei Hans Amon,
81

 Leonhard 

Lanzenstiel 
82

 și Christoph Gschäl. Toți aceștia au rămas în biserica din Austerlitz, cu excepția 

servitorului lor, Hans Fasser, care s-a întors în Boemia, făcând să pară că are un motiv pentru aceasta. 

Dar a fost prins în rușinoasă fornicație și a fost mai târziu disciplinat cu severitate de către biserică, 

exclus
83

 și dat dracului. 

Mai târziu, din moment ce nu era niciun loc disponibil în Tirol din pricina opresiunii excesive, Jakob 

Hutter, cu Simon Schützinger, a trimis oamenii la biserica din Austerlitz. A trimis un slujitor al 

                                                             
80 Böhmisch Krumau (Český Krumlov) în sudul Boemiei, vezi Zeman, Topography, #68; ME, I, 382c, ”Bohemia”; 
Beck 86-87. 
81 Hans Amon, numit Tuchmacher(țesătorul de stofă), un nativ al Bavariei, a lucrat cu Jakob Hutter în Tirol între 
1530 și 1534 și l-a succedat ca și păstor al bisericii de la Auspitz după moartea lui Hutter, 25 februarie, 1536. 
Amon a murit în 1542 la Schakwitz (Šakvice), Moravia; vezi dedesubt, pp. 213-214. Beck, 86-87. 
82  Leonhard Lanzenstiel, de asemenea poreclit Seiler (frânghier), născut în Bavaria. El s-a alăturat mișcării 
Anabaptiste și a fost trimis în misiune la Meran pe valea Adige și de acolo în Elveția. Deși supravegheat 
îndeaproape, a reușit să își păcălească urmăritorii până când, într-o călătorie de misionariat din 1536, 
Lanzenstiel și Georg Fasser au fost capturați și întemnițați la Mödling (lângă Viena); vezi dedesubt, p. 153. 
În 1539, Lanzenstiel a fost numit în serviciul Cuvântului, iar în 1542 i-a succedat lui Hans Amon ca și păstor al 
bisericii până la moartea sa din 1565, vezi dedesubt, pp. 125, 142, 260. 
Pentru scrisorile lui din închisoare, scrise împreună cu Georg Fasser, vezi dedesubt, p. 153. Lanzenstiel de 
asemenea a compilat ”Schuster-Ordnung” (Disciplina Ciubotarilor) din 1562. Vezi de asemenea ME, III, 292-
294; Williams, Radical Reformation, 670-672; Friedmann, Schriften, 120-121; 
83 Pentru înțelegerea cuvântului excludere, vezi Peter Riedemann, Confession of Faith: Account of Our Religion, 
Doctrine, and Faith (Rifton, NY, 1974), 131-133; Harold S. Bender, ”Excommunication, Procedure and grounds,” 
ME, II, 277-279. 
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Cuvântului, Georg Zaunring după nume, împreună cu ei, și după aceasta a trimis grupuri mici, unul 

după celălalt cu tot ceea ce dețineau pentru a trăi în comunitate cu credincioșii. 

În această vreme, un om numit Wilhelm Reublin a venit la Austerlitz, pretinzând că este un învățător 

sau slujitor, dar din moment ce nu se cunoștea nimic despre el, nu i-a fost îngăduit să învețe.
84

 

Între timp, dracul care stă la pândă lângă casa Domnului ca un leu ce rage, căutând fiecare 

oportunitate de a provoca diviziuni, distruge unitatea de suflet și a călca în picioare ceea ce Dumnezeu 

dă – a atacat la locul critic, adică, la bătrânii bisericii, care au fost responsabili pentru întreaga viață a 

oamenilor, cum depune mărturie devotata Iudita în cartea ei. 

Atunci, ei nu aveau vreun loc în care toți să se întâlnească și să asculte învățătura, deoarece era iarnă 

și era foarte frig. Prin urmare, au hotărât să țină întâlnirile în trei locuri, iar pentru fiecare loc în parte 

un anume slujitor a fost numit să predice, sfătuiască și să-și aline micuța turmă. 

Învățăturile lor difereau, oricum. Unul îi învăța asta, iar altul îi învăța ceva diferit. Unul dintre ei 

declara printre altele că Hristos a fost un cetățean al Capernaumului și prin urmare ca cetățeni era 

permis să faci treburi civile și să juri. În afara de aceasta, Jakob Wiedemann le-a spus mai multor 

surori tinere că dacă nu îi vor urma sfaturile sale privitoare la măritiș, el va trebui să dea neveste 

păgâne fraților. El și câțiva din asistenții săi a alertat surorile prin întrebări ciudate și le-a dat texte de-

nvățat. Acelea care își aminteau textele, răspunzând cu claritate la întrebări erau puse la mare cinste, 

dar surorile simple și fără pretenții, deși credincioase și devotate, erau ridiculizate și făcute de rușine.  

Cum erau atât de mulți oameni, iar numărul lor sporea zilnic, nu puteau cu toții să trăiască într-o casă. 

Unii dintre slujitori, care învățaseră mai mult de o limbă – Franz Intzinger, Jakob Mändel, printre alții 

– au ajuns să aibă o părere prea bună despre ei și își dădeau unuia altuia mâncare și băutură, ceea ce 

nu era în regulă. Cum este știut în general, aroganța merge înaintea distrugerii, iar mândria înaintea 

unei căderi. În asentiment cu acestea, uni membrii care ”aveau grijă de ei înșiși” au plecat la piață să-

și cumpere după preferințe, doar pentru ei. Toate aceste inadvertențe și mai mult, au fost semnalate de 

către cei care luptau împotriva avariției, iar aceasta a determinat destul de multe plângeri dinspre 

oameni. În special cei din Tirol s-au plâns de învățături, spunând că nu ofereau atâta alinare și nu erau 

atât de instructive ca cele ce fuseseră acasă. În mod similar, mai mulți se necăjeau și se plângeau 

despre disciplina bisericii și educația copiilor, spunând că în aceste și chestiunile legate de aceasta nu 

erau făcut îndeajuns de mult.  

Au raportat aceste lucruri slujitorului lor particular Georg Zaunring, care de asemenea, s-a tulburat 

foarte în legătură cu acestea și a început să discute acestea cu câțiva dintre ajutoarele sale și cu alți 

slujitori, care au fost toți de acord cu el, în special Burkhard [Braun] de Ofen, boemul David de 

Schweidnitz și Adam Schlegel. 

1530 

Devreme în 1530 Wilhelm Reublin a început să citească destul de cu voce tare într-una din camerele 

sale Când oamenii s-au adunat în jurul lui să îl asculte, el de asemenea le spunea din Scriptură, deși nu 

i-a fost dată autoritatea de a predica. Dumnezeu nu suportă dezordinea în biserica sa, așa că caută căi 

să o schimbe chiar și prin bărbați nemântuiți, așa după cum putem vedea în acest caz, precum și în 

altele. 

                                                             
84

 Wilhelm Reublin(de asemenea Räbel, Röubli) a venit din Rottenburg pe râul Neckar, Germania. Vezi ME, IV, 
304-307; Beck, 86, Williams, Radical Reformation, 419; Goertz, Profiles, 107-117. 
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Wilhelm Reublin a început să vorbească deschis în biserică împotriva tuturor ofenselor făcute de către 

slujitori. Cum Jakob Wiedemann, căruia i-a fost dată în grijă întreaga biserică, nu era acasă, asistenții 

săi au trimis oameni după el fără întârziere. Imediat ce a venit, el a chemat toți bătrânii, de oriunde 

trăiau și a pus întreaga chestiune în fața lor în prezența lui Georg Zaunring și celorlalți slujitori care îl 

sprijineau. Aceasta s-a petrecut în particular mai întâi. Totuși, Reublin a persistat în ceea ce spunea și 

pe baza Scripturii a încercat să îl convingă pe Jakob Wiedemann și adepții acestuia că nu predicau și 

nu adoptaseră o poziție justă. Jakob Wiedemann și susținătorii săi nu au acceptat aceasta, ci au 

convocat întreaga biserică. Le-a spus oamenilor cum în absența sa, Reublin se scotea el însuși în 

evidență, învățând lucruri ce erau opuse învățăturilor lui Jakob și a asistenților săi, ceea ce nu putea fii 

tolerat. La sfârșitul unui discurs lung pe care Jakob l-a făcut în fața bisericii, a spus că oricine accepta 

învățăturile sale ca și corecte și i-au schimbat viața ar trebui să vină și să stea lângă el. 

Wilhelm Reublin apoi i-a rugat, în numele lui Dumnezeu, să i se dea o șansă să răspundă. La fel, 

Georg Zaunring, David Boemul, Burkhard de Ofen și Adam Schlegel au cerut în unanimitate ca toți 

oamenii să asculte replica lui Reublin, din moment ce au auzit acuzațiile lui Jakob Wiedemann. 

Biserica se putea decide apoi care parte avea dreptate și care greșea, așa cum ar fi fost corect înaintea 

lui Dumnezeu și a omului. Dar cererea lor a fost respinsă categoric. 

Acum, cei mai mulți dintre oameni au mers de partea lui Jakob Wiedemann, mulți dintre ei neștiind de 

ce, din moment ce nu toți au auzit acuzațiile lui Wiedemann. Cam 40 sau 50 de persoane au rămas în 

picioare lângă Zaunring și Reublin, nerăbdători în a auzi replica lui Reublin pentru a se arăta 

corectitudine. Dar ceilalți nu vroiau să cedeze. 

Prin urmare, Jakob Wiedemann și-a chemat câțiva din adepții săi și i-a trimis la Georg Zaunring să se 

intereseze de ce au trecut de cealaltă parte a baricadei. Au răspuns că: auzind acuzațiile lui Jakob 

Wiedemann împotriva lui Reublin, cererea lor de acum era să lase, pentru numele lui Dumnezeu, ca și 

răspunsul lui Reublin să se facă auzit. Aceasta ar fi permis bisericii să decidă ceea ce era corect 

înaintea lui Dumnezeu, pentru că nimeni nu ar trebui să judece o chestiune din moment ce o audiere 

bilaterală nu s-a înfăptuit. Dar, ca și înainte, aceasta le-a fost refuzată. Cu alte cuvinte: ei au atacat 

turma cu coarnele lor.  

Jakob Wiedemann și-a avertizat oamenii că nu ar trebui să aibă nimic de-a face cu ceilalți. Drept 

rezultat, mulți care înainte îl urmau pe Wiedemann s-au simțit îndemnați să treacă la Zaunring și 

Reublin. Când a venit  vremea pentru oamenii lui Jakob Wiedemann să fie chemați la o masă, ceilalți 

au fost tratați ca niște excluși. Au dat puținul ce îl aveau, și dacă ar fi fost corectitudine, ar fi fost 

bucuroși să rămână. Dar au trebuit să plece cu mâna goală. 

Zaunring și Reublin s-au adunat în afara casei, dezamăgiți și supărați. Reublin și-a scuturat praful de 

pe papuci ca o mărturie împotriva acțiunii imperative [neținând cont și de opinia celorlanți] a lui 

Jakob Wiedemann și a celor care stăteau cu el. Apoi au plecat, prima dată găsind pentru copiii și 

oamenii lor bolnavi un loc unde să stea și au lăsat un slujitor, pe Burkhard de Ofen, să aibă grijă de ei 

și să îi aline. 

Zaunring și asistenții săi, împreună cu 150 de alți oameni s-au pregătit să se mute la Auspitz. Odată ce 

au ieșit din orașul Austerlitz, slujitorii numiți mai sus au vorbit foarte serios oamenilor, spunând că 

cine vrea să meargă cu ei ar trebui să fie pregătiți, împreună cu ei, să îndure sărăcia lui Hristos și 

posibil chiar și moartea. Toți banii pe care îi aveau se ridicau la o para de persoană. Prin urmare, 

oricine care nu simțea curajul de a suferi foamea, nevoi mari, mizerie și sărăcie din pricina adevărului, 
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mai degrabă s-ar întoarce în oraș s-au s-ar duce acasă. Dar toți au dorit să îndrăznească, având 

încredere în Dumnezeu. Nimeni nu s-a întors înapoi. 

Prin această cale, Dumnezeu, din nou, a adus o purificare, separând adevărații credincioși de 

necredincioși. Toți cei care au rămas cu Jakob Wiedemann sunt cunoscuți până în ziua de azi ca și 

Frăția de la Austerlitz.
85

 

1531 

Toți cei care au pornit cu Zaunring au reușit în a ajunge la Auspitz așa cum au plănuit, deși au 

călătorit în mare spaimă de tâlharii la drumul mare. Au fost adăpostiți și li s-a dat refugiu de către 

oamenii de acolo, dar au trebuit să sufere o mare nevoie și foamete, deoarece nu cunoșteau țara și 

munca din podgorii. În afară de aceasta. Nu aveau nicio provizie și deseori au trebuit să fie mulțumiți 

cu apă și o mică bucată de pâine pentru o zi întreagă, prestând muncă grea. Și așa, aveau grijă de 

bolnavi și copii cât de mult puteau cu mijloacele lor modeste. Și-au adus neamurile de la Austerlitz și 

i-a cazat la Steurowitz, la o jumătate de milă de Auspitz, sperând că o să fie în siguranță acolo. Dar în 

curând tâlharii au venit noaptea, le-au luat tot ce au avut și au bătut pe frați atât de tare, încât unul 

dintre ei a murit. ”Un val cheamă un alt val,”
86

 ceea ce a necesitat multă răbdare din partea sfinților. 

Era un om pe nume Kaspar ce avea o casă la Auspitz. Cu ceva timp înainte venise din comunitatea de 

la Austerlitz. S-a prefăcut că se căiește în inima sa, dorind să se reunească cu Zaunring și oamenii săi; 

dar totul era doar de fațadă. A luat pe frați în casa lui, prefăcându-se fericit să le ofere un acoperiș 

deasupra capului. I-a lăsat să lucreze în podgoria sa, de abea cu ceva hrană, până când vremea 

culegerii viei se apropia. Apoi și-a dezvăluit înșelăciunea, renunțând la ideea de frăție și i-a dat afară 

din casă cu mâna goală. 

Prin aceste greutăți, credincioșii se îngrijeau cu devotament de cei slabi și nevoiași, îngrijindu-se și de 

nevoile lor. I-au adus la Auspitz, unde au cumpărat o casă lângă piața de cai prin înțelegere cu 

măicuțele de la Brünn, care dețineau pământul și le-a împrumutat și bani. Au început să se adune în 

această casă și să aibă grijă de copiii lor, cu un frate care avea frică de Dumnezeu și câteva surori să îi 

educe în disciplină și în căile Domnului; iar noaptea, copii dormeau cu părinții lor.  

Pe vremea aceasta, doi frați din Auspitz, Hans Amon cu un insoțitor, și doi din Austerlitz au fost 

trimiși la Tirol să raporteze bisericii despre diviziunea care tocmai a avut loc. Aceștia patru au rugat 

biserica din Tirol să trimită frați pentru a investiga chestiunea.  

                                                             
85  Separația a avut loc pe 8 ianuarie, 1531. Pe 26 ianuarie, Reublin a descris-o într-o scrisoare prietenului său, 
pelerinul tirolez Marpeck, la Strasbourg (ME, III, 494); vezi J. C. Wenger, tr./ed., ”Scrisoare de la Wilhelm 
Reublin înspre pelerinul Marpeck, 1531,” MQR, Apr. 1949, 67-75. De asemenea vezi Williams, Radical 
Reformation, 419-420; Beck, 94-96. Câțiva din ”Frățietatea de la Austerlitz,” inclusiv Jakob Wiedemann, au fost 
executați în Viena în 1536. 
Când grupul Austerlitz a fost expulzat din Moravia în 1533/1536 împreună cu grupul Rossitz și cel huterit, unii 
dintre ei s-au mutat în Slovacia. Unii, sub conducerea lui Ulrich Stadtler s-au mutat la Kraśnik, la sud-vest de 
Lublin, Polonia. O mică rămășiță a rămas în zona Butschowitz. În 1536, în concordanță cu cele relatate de 
aceasta cronică, grupul lui Stadler și ”Frățietatea Austerlitz” din Slovacia s-au unit cu Hutteriții. În 1537, după 
ce șase bătrâni (Hans Wucherer, Hans Hueter, etc.; vezi dedesubt, pp. 160-161) din grupul de la Austerlitz s-au 
alăturat Hutteriților, aceștia îau început să se mute înapoi la Austerlitz, la început locuind în casa lui Hans 
Hueter. Pe când și-au construit propria comunitate în Austerlitz în 1538, ei erau cel mai mare grup Rebotezat 
de acolo. Fosta ”Frăție Austerlitz” s-au împrăștiat sau s-au alăturat huteriților. 
Vezi de asemenea capitolul pentru 1536, pp. 99-108. 
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 ”Pentruce te mânjești, suflete, și gemi înlăuntrul meu?...Un val cheamă un alt val, la vuietul căderii apelor 
tale; toate talazurile și valurile tale trec peste mine.” (Ps. 42:5-7) 
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Pe atunci, deoarece Dumnezeu a dorit să purifice oamenii săi și pentru că păcătoșii nu pot rămâne în 

biserica drepților, s-a întâmplat ca un slujitor al unui mic grup din Suabia să sosească la Auspitz și să 

se intereseze despre credință, Ordnung și învățămintele bisericii lui Dumnezeu. A vorbit cu Wilhelm 

Reublin despre mai multe articole de credință, dar cum nu au căzut de acord asupra unui punct, acest 

slujitor din Suabia nu a dorit să rămână. Ceilalți frați și bătrânii l-au întrebat de ce pleacă. Când le-a 

spus cum i-a explicat Reublin unul dintre articole, bătrânii au spus, ”Dar aceasta nu este poziția 

bisericii,” și au sugerat că poate nu a înțeles bine. Dar omul a insistat că întocmai așa auzise de la 

învățătorul lor Reublin. Bătrânii l-au întrebat pe Reublin, dar a negat acest lucru. Omul din Suabia, 

însă, tot insista pe ceea ce a spus mai devreme, chemându-l pe Dumnezeu ca și martor. În sfârșit, alții 

care l-au mai auzit l-au contrazis, iar el a trebuit să își admită vina și să mărturisească că a vorbit exact 

cum spusese omul.  Bătrânii i-au spus lui Reublin că această chestiune era prea serioasă pentru a putea 

fi închisă.  

Curând după, Reublin s-a îmbolnăvit foarte tare. Fără ca bătrânii sau biserica să știe și în ciuda marii 

foamete a oamenilor, a ascuns 24 de guldeni pe care îi adusese de la el de acasă. Fiind bolnav, i-a 

încredințat banii unei surori măritate pe nume Katharina Loy, care imediat l-a raportat. Aceasta a făcut 

și mai greu ca bătrânii să încheie problema. 

Pe atunci, Jakob Hutter și Simon Schützinger au sosit din Tirol. Au examinat situația lui Reublin cu 

atenție și l-au convocat înaintea bisericii. A fost exclus ca un necredincios și răutăcios Anania. El 

însuși a admis că o asemenea judecată era justă. 

Jakob Hutter și Simon Schützinger au fost rugați de către comunitățile de la Austerlitz și Auspitz să 

investigheze diviziunea și să administreze disciplină. Au investigat chestiunea cu temeinicie și au 

luat-o în considerare cu frică de Dumnezeu. I-au găsit pe cei din Austerlitz cei mai vinovați, dar când 

Jakob i-a mustrat, nu au vrut să asculte de el. Și totuși le-au arătat greșelile lor și i-a certat pentru lipsa 

lor de discernământ: În primul rând, s-au purtat nedrept excluzând neîntinații; în al doilea rând, au fost 

de acord cu libertatea cărnii, rezultând în întoarcerea la proprietatea privată; în al treilea rând, căsătorii 

cu necredincioși au fost făcute; și erau mai multe puncte similare.  

Niciun avertisment sau pedeapsă nu a ajutat, oricum. O libertate a cărnii a dus la o alta, așa cum falsa 

învățătură din mărturia lor de credință tipărită încă o dovedește. Era imposibil să îi deosebești de 

oamenii din lume. Deși încă susțineau că se țin de prima lor chemare, viețile lor arătau mai nimic din 

aceasta. Dar într-un fel minunat, Dumnezeu a adus treptat înapoi bisericii pe cei de la Austerlitz care 

încă erau devotați, așa cum vom vedea în relatarea noastră mai târziu. Când Jakob Hutter și Simon 

Schützinger au adus această chestiune la un rezultat satisfăcător, așa cum au fost rugați să o facă, au 

încredințat biserica lui Georg Zaunring. Amândoi au fost încredințați milei Domnului, pornind înspre 

biserica din Tirol, unde Dumnezeu a lucrat cu putere. 

Împrejurul mijlocului anului 1531 alte lucruri s-au întâmplat. Din moment ce Dumnezeu întotdeauna 

caută să îmbunătățească munca pe care a început-o, era decis să construiească și să purifice biserica 

sa. Va fi relatat în rândurile ce urmează cum a dat oamenilor săi, pe care i-a numit sarea pământului, 

un asemenea zel încât nu puteau cruța ochii, mâinile sau picioarele care răneau trupul lui Hristos. 

Slujitorul lor, Adam Schlegel a atras unii membri în desfrâu și s-a comportat într-o manieră 

scandaloasă. Curând după ce aceasta a fost descoperită, a fost disciplinat, serviciul său i-a fost luat de 

la el și i-a fost interzis să mai învețe. Alții i-au luat partea, incluzând alt slujitor Burkhard de Ofen. 

Aceștia doi căutau fiecare scuză pentru a se găsi în contradicție cu biserica (cum fac oamenii ce 

doresc să își abandoneze prietenii), dar nu a fost nimic ce ar fi putut aduce cu adevărat la înaintare. 

Așa că amândoi au fost excluși din biserică ca și adversari ai adevărului.  
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De asemenea, a devenit clar că David Boemul nu era sincer. Fără ca frații să știe, a plătit judecătorul 

de la Nikoltschitz
87

 pentru o escortă pentru a-i proteja de jefuitori pe drumul de la Austerlitz la 

Auspitz. A fost admonestat pentru greșelile sale într-un mod frățesc, dar nu era capabil să îl onoreze 

pe Dumnezeu cu modestie, tot agățându-se de opinia sa. Așa că a fost disciplinat în fața întregii 

biserici pentru încăpățânarea sa.  

Dorind Dumnezeu să își treacă oamenii săi printr-un test sever pentru a afla dacă se bazează pe el sau 

pe oameni, a stârnit o mare dezbatere și plângeri în biserică. A ieșit la lumină că David Boemul și 

Georg Zaunring s-au înțeles să rezolve în secret o chestiune putredă care ar fi trebuit pusă în fața 

întregii biserici: Thomas Lindl a comis adulter cu soția lui Georg Zaunring, astfel că David și Georg i-

a exclus. Georg s-a despărțit de soția sa în timpul excluderii, dar imediat ce David și Georg au spus că 

păcatul a fost iertat, Georg și-a luat soția înapoi. Când aceasta a devenit cunoscută, frăția nu putea 

accepta o pedeapsă atât de mică pentru adulter, pentru că după Cuvântul Domnului, e mai bine să intri 

în împărăția cerurilor cu un ochi sau ca un șchiop, decât să te duci în iad cu membrele întinate. 

Un slujitor al treburilor de zi cu zi, Leonhard Schmerbacher a fost cel ce a adus chestiunea înaintea 

bisericii, spunând ceea ce Georg Zaunring tocmai făcuse. Întreaga biserică a căzut de acord în 

unanimitate că membrii lui Hristos nu ar trebui să fie membrii unei stricăciuni și prin urmare, 

Zaunring și soția sa ar trebui să fie excluși și separați de biserică. Acuma, biserica era fără de păstor, 

învățător sau slujitor al Cuvântului, dar ei erau zeloși pentru adevăr, pedepsind răul fără a ține cont de 

persoană. 

Slujitorii pentru treburile de zi cu zi, împreună cu întreaga biserică, i-au înștiințat imediat pe cei din 

Tirol de nevoia lor printr-o scrisoare și prin cuvânt vorbit. Au făcut o pledoarie din toată inima pentru 

un slujitor să le fie trimis să le slujească cu Cuvântul Domnului. 

Jakob Hutter și Simon Schützinger au fost trimiși imediat, ajungând la Auspitz împrejurul Paștelui. 

Au consolat biserica și i-au lăudat pentru că au acționat cu atâta zel împotriva greșelii, ceea ce l-a 

încântat pe Jakob, deși spunea că și-ar fi dorit să nu fi fost necesară această măsură; dar a fost 

satisfăcut că tot a fost ținut sub control într-o manieră potrivită. Simon Schützinger a fost numit păstor 

al bisericii în locul lui Georg Zaunring. 

În curând, Jakob și Simon s-au unit cu Gabriel Ascherman și Filip Blauärmel și oamenii lor de la 

Rossitz și Auspitz. De acum încolo, trei grupuri nu vor mai acționa separat în chestiuni dificile, ci vor 

căuta sfatul celuilalt așa cum se cade pentru niște oameni uniți. 

Din moment ce toate nevoile bisericii au fost văzute și toată dezordinea a fost pusă în ordine, Jakob 

Hutter s-a întors din nou la biserica din Tirol. Simon, Gabriel și Filip îngrijeau de cele trei comunitață 

împreună, însă fiecare a rămas la locul lui alături de comunitatea sa. 
88

  

Zaunring și-a recunoscut păcatul și a spus de multe ori că dorința lui din toată inima era să se 

schimbe. A fost primit înapoi în biserică prin intercesiunea Domnului în numele său. Cum își trăia 

viața în continuare în cinste, i-a fost din nou încredințat serviciul Evangheliei și mai târziu a fost 
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 Nikoltschitz (Nikolčice) lângă Auspitz (Hustopeče), Moravia. 
88 Erau două comunități la Auspitz (Filipiții și Huteriții) și una la Rossitz (Gabrieliții), la aproximativ 40 de km 
depărtare; Beck, 102. Cele trei comunități au trăit în armonie pentru vreo doi ani, dar în 1533 s-a produs o 
diviziune dureroasă; vezi dedesubt, pp. 98-110; ME, I, 174-175; Robert Friedmann, ”The Philippite Brethren: A 
chapter of Anabaptist History,” MQR, Oct. 1958, 272-297; W. Wiswedel, ”Gabriel Ascherham un die nach ihm 
benannte Bewegung,” Archiv für Reformations-Geschichte, XXXIV (1937). 



70 
 

trimis în Franconia. Nu departe de Bamberg, a fost executat cu sabia din pricina adevărului divin.
89

 În 

tot acest timp, numărul oamenilor din biserică creștea zilnic în toate cele trei grupuri. Din Silesia au 

venit la Rossitz, din Suabia și Palatinat se alăturau grupului lui Filip, iar Jakob Hutter a trimis mulți 

din Tirol lui Schützinger. Astfel încât lucrarea Domnului creștea din ce în ce mai mult.  

1532 

În 1532 o adunătura de soldați din lume în drum spre Praga în Boemia și Ungaria i-a atacat pe 

credincioși. La Rossitz, i-au jefuit pe oamenii lui Gabriel, folosind violență și făcând mare zgomot. 

Au venit la Auspitz, unde au atacat oamenii lui Schützinger și au cărat tot ce au putut. Frații și surorile 

au trebuit să stea alături și să privească neputincioși. Gloata pusă pe făcut de fărădelegi i-au tratat pe 

bătrâni bisericii într-un mod strigător la cer. Vroiau bani, dar din moment ce erau foarte puțini, i-au 

bătut pe frați și le-au sfâșiat hainele. Apoi s-au îndreptat înspre surori și nici nu le-au respectat și nici 

nu le-au cruțat grația feminină. În mijlocul atacului lor, au găsit puțini bani într-un mic vas din 

ceramică. Dar Dumnezeu, care urăște jaful, i-a făcut să se bată din pricina acestei mici sume de bani, 

fiecare sperând să capete o parte cât mai însemnată. În timpul acestei bătăi, unul dintre ei a împușcat 

și omorât un soldat camarad. După cum spune Iov, tâlhăria s-a ”transformat în viespile de fiere din 

interiorul lui.” Soldații au fost atât de șocați încât au fugit. Deși i-au atacat și pe oamenii lui Filip, nu 

au făcut mult rău acolo. Credincioșii au lăsat toată răzbunarea în seama lui Dumnezeu, Judecătorul cel 

drept, care răsplătește pe fiecare după fapte.  

Spre sfârșitul lui 1932 un slujitor al Cuvântului, Petre Riedemann, un nativ al Hirschbergului din 

Silezia, a venit din Austria Superioară. Pentru mai mult de trei ani a stat în închisoare acolo la 

Gmunden, pus în chinuri mari, foamete și tratat rău. Dar a rămas în credința sa și a fost eliberat. 

 Șase frați au fost întemnițați din pricina adevărului divin la Sterzing în regiunea Adige în acel an, 

1532: Lamprecht Gruber, Hans Beck, Lorenz Schuster, Peter Planer, Peter [Hungerl] servitorul său și 

Hans Taler. Au fost torturați cu cruzime și au fost întinși pe masa de tortură pentru a fii făcuți să se 

dezică, dar au rămas neatârnați și au fost condamnați la moarte și executați. Toți cei șase au oferit cu 

vitejie mărturie pentru adevărul lui Dumnezeu cu sângele lor. Încă avem scrisori pe care le-au scris 

din închisoare pentru biserică.
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Fratele Kuntz Fichter
91

 a fost de asemenea capturat în același an la Sterzing din pricina adevărului 

divin. A fost torturat și întins pe masa de tortură până când chiar și nedumnezeiești fii ai lui Pilat au 

crezut că nu mai pot îndura. Mai mulți credincioși în Hristos întemnițați împreună cu el au trebuit să 

treacă prin mari testări. Călugări, preoți și alții au încercat cu viclenie să câștige, folosind citate din 

Biblie în mod fals. I-au tentat vorbindu-le de casele lor, soțiile și copiii și viața în sine. Când nu i-au 

putut face să devieze de la adevăr, i-au condamnat și i-au ucis. Frații au dat o mărturie neatârnată prin 

intermediul sângelui lor. O lungă scrisoare pe care a scris-o Kuntz Fichter din închisoare pentru 

biserică încă se află în existență. 

                                                             
89 Pentru povestea lui Georg Zaunring, vezi deaupra, pp. 85 ff.; ME, IV, 1018-1019; Beck, 91-102; Martyrs 
Mirror. 440. 
90 Trei scrisori sunt cunoscute: pentru bătrânii bisericii; pentru slujitorii lui Dumnezeu din regiunea Adige; și 
pentru întreaga biserică, scrise la Sterzing (Vipiteno), 1532; vezi Friedmann, Schriften, 108, ”Brüder, b). ”Vezi 
de asemenea Loserth, Anabaptismus, 505; Beck, 105-106; Martyrs Mirror, 440; ME, II, 602, ”Lamprecht 
Gruber.” 
91 Despre Kuntz (Konrad) Fichter, vezi ME, II, 327; Beck, 106; Martyrs Mirror, 441. 
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1533-1536: Iacob Hutter și Frățietatea aflată în curs de apariție 
 

1533 

După ce Georg Zaunring a fost martirizat în 1533, biserica l-a trimis pe Petre Riedemann, un slujitor 

de-al Domnului, în Franconia. El și însoțitorul său Six Braitfus au fost în curând capturați și duși la 

Nuremberg. Braitfus a fost dat afară din oraș cu rapiditate, dar Peter a fost ținut în detenție pentru mai 

mult de patru ani. Oamenii din Nuremberg și preoții lor l-au chinuit și și-au făcut de lucru cu el destul 

de mult, dar Domnul a rămas lângă el și după o lungă perioadă de timp l-a răscumpărat din mâinile 

lor, așa cum va fi relatat mai târziu.
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Fratele Ludwig Fest,
93

 un mărturisitor de neclintit, a fost luat prizonier la Schwaz pe valea Innului în 

1533 și a fost executat datorită curajoasei sale mărturii oferite lui Isus Hristos. și-a vărsat sângele de 

dragul adevărului divin. Încă avem o epistolă pe care el a scris-o.  

De asemenea în acest an, șapte frați au fost arestați la Gufidaun în valea Adige. Ei erau: Hans Beck, 

Walser Schneider, Christian Alseider, Waltan Gsäl, Wolf din Götzenberg,
94

 Hans Maurer din Flaas
95

 

și Peter Kranewetter. Multele încercări de a-i face să șovăie și să se prăbușească au fost lipsite de 

succes, iar frații au rămas neclintiți mărturisind pentru adevărata credință. Au fost condamnați la 

moarte de către fii lui Pilat, care i-au ordonat marelui lor preot, călăul, să îndeplinească sentința. Frații 

au rămas curajoși și veseli, spunându-le oamenilor adevărul divin și grăbindu-i să se căiască. Au scris 

mai multe scrisori în închisoare. În ultima lor scrisoare au indicat faptul că Wolf s-a clătinat și s-a 

împiedicat, dar ceilalți șase frați erau determinați să rămână credincioși până la moarte.
96

 I- au invitat 

pe Iacob Hutter și Hans Amon să fie martori la petrecerea lor de nuntă. Au mărturisit cu curaj 

adevărului cu sângele lor aici în Gufidaun, în valea Adige.  

Jakob Hutter a fost prin munții din Tirol, predicând Cuvântul Domnului și făcând lucrarea Domnului. 

A călătorit primprejur, vizitând pe aceeia care erau nerăbdători să asculte adevărul, ajutându-i și 

direcționându-i pe cărarea corectă. A trimis un grup după altul jos la Schützinger în Auspitz din 

moment ce persecuția intensă făcea imposibilă staționarea lor în Tirol. Peste tot erau spionați și 

trădați, vânați și prinși de către autorități.
97
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 Despre Peter Riedemann, vezi Robert Friedmann, ”Peter Riedemann: Early Anabaptist Leader;” MQR, Jan. 
1970, 5-44; Williams, Radical Reformation, 426-429; ME, IV, 326-328; Beck, 40-41. A fost eliberat din 
închisoare pe 14 iulie, 1537; vezi dedesubt, p. 110. 
93 Ludwig Fest din Pinegg la nord de Brandenberg, în Tirolul de nord, a câștigat oameni în credință în minele din 
Schwaz și din alte locuri. A fost arestat în zona Freundsberg și decapitat pe 3 iulie, 1533. Pentru scrisoarea sa 
adresată bisericii lui Dumnezeu din Rattenberg de pe râul Inn, vezi Zieglschmid, ”Scrisori nepublicate,” MQR, 
Jan. 1941, 23-25. Vezi de asemenea ME, II 327; Beck, 107; Martyrs Mirror, 441; Loserth, Anabaptismus, 509. 
94 Götzenberg , un munte de lângă Niedervintl, districtul Bruneck, înainte aflându-se sub curtea districtuală din 
Schöneck, Tirol.  
95 Flaas, un sat la 8 mile nord de Bozen (Bolzano) 
96 Două scrisori de la frații din închisoare se află în Codex Hab. 17, fol. 686ff., și Codex Hab. 9, fol. 92, la 
Arhivele Orașului Bratislava. Prima este adresată lui Jakob Hutter și bisericii din Moravia, a doua bisericii lui 
Dumnezeu din regiunea Adige. Ultima menționează printre alte lucruri că fratele Wolf a cedat. Supus 
interogării sub tortură, a implorat milă și a promis să se dezică, dar a recunoscut că a procedat greșit. Un p.s. 
notează, ”Șovăitorul își păstrează curajul.” Beck, 108-109; Martyrs Mirror, 444-445; Friedmann, Schriften, 108, 
”Brüder, c).” 
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 1533 a fost anul celor mai intense persecuții pentru frații din Tirol. Oficialii din Welsberg, Gufidaun, 
Michelsburg (nu Michelsberg) și din alte locuri erau neobosiți în eforturile lor de a-i captura pe frați și a da 
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Nu la mult timp după, și Iacob Hutter a venit la Auspitz cu încă câțiva, sosind pe 11 august, 1533. 

Bătrânii și întreaga biserică l-au întâmpinat cu mare bucurie, iar el însuși s-a bucurat din toată inima 

că Dumnezeu l-a condus în siguranță la ei. El i-a spus lui Simon Schützinger și celorlalți bătrâni și 

fraților și surorilor că nu a venit la străini, ci la frații săi dragi, copilașii săi. Schützinger și toți ceilalți 

i-au repetat cuvintele, rugându-l pe Jakob să îi ajute să aibă grijă de oamenii lor și el a promis că va 

face așa. De asemenea, Jakob le-a adus un cadou pământesc, un dulce sacrificiu, o mică sumă de bani 

pentru a răsplăti maicile din Brünn (care dețineau pământul la Auspitz) pentru ajutorul lor oferit în 

timpuri grele.
98

 

În duminica următoare, Iacob Hutter a împărtășit vești despre biserica de pe tărâmuri îndepărtate, 

spunând despre credincioșii pe care i-a lăsat în urmă în Tirol, care erau persecutați foarte rău. Le-a 

transmis urările de bine și le-a povestit despre mărețele fapte pe care Dumnezeu le-a pus la cale în 

ciuda multor tulburări. Apoi a anunțat în mod public că a auzit că ar fi câțiva la Auspitz care sperau că 

atunci când el ar fi venit s-ar fi mutat împreună într-un alt loc. El știa altceva. Le-a răspuns și i-a certat 

pe toți, făcând clar faptul că nu avea asemenea intenții. Dar el v-a ajuta pedepsirea, în concordanță cu 

Cuvântul lui Dumnezeu, oricărui capriciu, a oamenilor egoiști care tot doreau să se ducă în altă parte. 

Și din moment ce Dumnezeu l-a trimis pe el la biserică, el și-a pus toate eforturile sale în îndreptarea 

tuturor greșelilor pe care le-a găsit în casa lui Dumnezeu. 

Acum aș dori să vă povestesc în continuare ceea ce s-a întâmplat în biserică; dușmanul întotdeauna  

aruncă bălării printre spicele de grâu; Dumnezeu îi smerește pe cei măreți; și nimic nu este atât de 

ascuns încât nu va fi descoperit. Fiecare poate judeca pentru sine însuși din următoarea relatare cum 

Dumnezeu a separat credincioșii de ipocriți. Dar în acest fel a început.  

După cum spuneam mai sus, Simon Schützinger și bătrânii l-au rugat pe Iacob Hutter să îi ajute să 

aibă grijă de oameni, astfel că câteva zile mai târziu, Iacob era pe cale să înceapă să îmbunătățească 

anumite lucruri în biserică. Dar Schützinger i-a opus rezistență și a încercat să-l oprească. Apoi, Iacob 

a dorit să știe dacă este dorit ca și păstor sau nu. A simțit că nu poate tăcea și să se împiedice în a-și 

practica vocația. Dacă nu era dorit, el ar fi mers mai departe, slujind oriunde l-ar fi condus Dumnezeu. 

Astfel că a mers la Rossitz și i-a explicat situația lui Gabriel [Gabriel Ascherman], spunând că el nu 

știa dacă oamenii îl doresc sau nu. El spunea că era doritor să pună chestiunea în fața întregii biserici 

și să faca orice l-ar fi rugat oamenii lui Dumnezeu. Gabriel a fost de acord, dar i-a spus, ”Fă-o cu 

umilință.” 

Pe când Iacob era la Rossitz, Schützinger a vorbit cu doi slujitori pentru treburi de zi cu zi, Leonhard 

Schmerbacher și Wilhelm Griesbacher. A spus că intenționa să continue în serviciul său și că nu îi va 

da lui Jakob prea multe șanse de a vorbi. Cei doi frați nu erau de acord neapărat, dar au spus că el va 

rămâne în slujba sa, iar Jakob va sluji cu el. Dar Simon nu dorea aceasta. 

                                                                                                                                                                                             
sentințe rapide.  De sărbătoarea ”Trupului lui Hristos” (joia de după prima duminică de după Rusalii), 1533, 
frații din districtul Gufidaun s-au consultat în legătură cu modalitatea de a-și duce adepții în Moravia, ”pentru 
că în întreaga țară nu mai au un loc de refugiu nicăieri.” În iulie 1533, un grup de frați și surori împreună cu 25 
de copii au plecat din districtul Gufidaun înspre Moravia și au reușit să își atingă destinația, deși autoritățile din 
Schwaz și Rattenberg supravegheau fiecare cărare. Loserth, Anabaptismus, 498-521; Hartmann Ammann, ”Die 
Widertäufer in Michelsburg im Pusterthale und deren Urgichten,” Programm des k.k. Gymnasiums zu Brixen, 
XLVI (Brixen, 1896), 3-52; ME, II, 608-609, ”Gufidaun”; ME, III, 668-670, ”Michelsburg”; Ernst Correll, 
”Anabaptism in the Tyrol,” MQR, Oct. 1972, 49-60. 
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 Pe vremea aceea, stareța de la Regina Cloister de la Vechiul Brünn deținea proprietățile din Auspitz și Gross 
Steurowitz, unde s-au stabilit rebotezații. Beck, 103-104; Zeman, Topography, #146c. 
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Când Jakob s-a întors acasă de la Rossitz și a dorit să aducă salutul de la Gabriel și comunitatea sa 

bisericii, Schützinger a interzis-o. L-a mustrat pe Jakob și l-a întrebat ce dorea să facă. Așadar, 

Schützinger și-a descoperit propriile intenții cu privire la Jakob.  

Replicând, Jakob le-a spus bătrânilor bisericii și lui Schützinger, incluzându-l pe Kaspar, un slujitor 

de la Rossitz, că vroia să știe dacă biserica avea nevoie de el sau nu. Să stea și să nu-și facă treaba era 

ceva ce nu era liber să facă și nu ar fi știut cum să răspundă în fața lui Dumnezeu pentru asta. Simon a 

răspuns că prin tragerea la sorți, Dumnezeu i-a încredințat lui în grijă oamenii și l-a făcut pe el 

păstorul lor și prin urmare dorea să rămână în acest serviciu. Dacă Iacob ar fi avut orice de spus, ar 

trebui să o facă scurt, pentru că nu îi putea îngădui să vorbească prea mult. Deși bătrânii bisericii care 

erau de față i s-au opus, a insistat în a fii cel care îi învăța pe oameni. Bătrânii bisericii, incluzându-l 

aici și pe Kaspar din Rossitz, spuneau că amândoi ar trebui să se îngrijească de oameni împreună, dar 

și așa Simon a dorit să fie singurul păstor. 

Bătrânii bisericii au dorit să strângă biserica chiar în următoarea zi, dar au trebuit să amâne întâlnirea 

pentru următoarea duminică pentru că o parte dintre frați nu erau aici. Între timp, Simon a trimis la 

Rossitz pentru Gabriel, care a pornit imediat, dar s-a oprit în comunitatea lui Filip.
99
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Schützinger li s-a alăturat și li s-a plâns lui Gabriel și Filip că Jakob se străduia să devină păstor peste 

biserică. Așa că au trimis după Iacob, care a venit fără ca ei să știe gândul lor. Mai târziu în noapte, au 

mai fost chemați, Kaspar din Rossitz, Leonhard Schmerbacher și Wilhelm Griesbacher. Când au sosit, 

Gabriel l-a acuzat pe Iacob că s-a pus deasupra lui Simon Schützinger în serviciul de păstor.  Iacob a 

spus că nu este așa ; tot ceea ce dorea el era să slujească biserica. ”Am fost trimis aici după ce m-am 

rugat cu ardoare lui Dumnezeu. Oamenii mi-au fost încredințați mie și lui Schützinger. Tot ceea ce cer 

este să fiu în stare să îmi continui serviciul.” 

Filip a ripostat, ”Dacă vrei să faci asta Iacob, asta înseamnă că ești cel mai păcătos drac care a ajuns 

vreodată în țara asta.” 

Dar Iacob a rămas tare pe poziții, adăugând, ”Cum te-ai simți dacă ai fi mers într-o călătorie,  și ai fi 

lăsat oamenii în grija cuiva, iar când te-ai fi întors acasă ar fi trebuit să te retragi?” 

După mai multă vorbăraie, Filip a spus că Iacob și Simon ar trebui să conlucreze și cu credincioșie să 

îi slujească pe oameni, ”Așa cum Blasi[Blasius Kuhn] și cu mine facem.” 

Când l-a întrebat pe Iacob ce crede ce ceea ce a propus, Iacob a răspuns, ”Nu vreau mai mult decât să 

slujesc cu Schützinger. Fie Dumnezeu glorificat.” 

Apoi Gabriel a spus, ”Nu, eu nu văd așa chestiunea. Îți ordon ție, Simon să continui în serviciul tău de 

păstor al acestor oameni. Dacă acum ar fi să îți pierzi din curaj în privința serviciului tău și să îi 

permiți acestuia să slăbească deoarece Iacob este un vorbitor mai înzestrat și mai bun ca tine, 

Dumnezeu te va pedepsi. La fel se va întâmpla cu tine, cum s-a întâmplat cu mine cu Frăția 

Elvețiană.” 

Simon a răspuns cu repeziciune, ”Da, da, fratele meu. Slăvit să fie Domnul! Este adevărat, fratele meu 

Gabriel, este adevărat!” 

Leonhard Schmerbacher a obiectat spunând, ”Dar Filip a spus mai întâi că amândoi ar trebui să aibă 

grijă de oameni împreună și acum Gabriel spune ceva diferit.” 

                                                             
99 De asemenea la Auspitz; vezi deasupra, p. 68. 
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Filip i-a răspuns, ”Simt ca și Gabriel. Deși ceea ce am spus poate că ar fi sunat altcumva, asta am vrut 

să zic în inima mea.” După mai multă vorbăraie (care nu e nevoie să fie înregistrată aici) Iacob a dorit 

din nou să audă ceea ce biserica simțea despre el. Aceasta nu i-o puteau refuza, dar i-au spus să fie 

dornic să se adapteze și să nu se propulseze pe sine în față.” 

Duminica următoare, Iacob a vorbit bisericii adunate, explicând motivul venirii sale și că pentru un 

timp trebuie să se oprească din munca ce i-a fost încredințată de către Dumnezeu. Cu cumpătare, le-a 

spus despre cuvântările sale cu bătrânii bisericii și cu Simon, Gabriel și Filip. 

Apoi a vorbit Simon, reamintindu-le oamenilor de alegerea sa și spunând că va rămâne în ea. Gabriel 

l-a susținut într-un discurs lung, descriind cum inițial Simon a fost ales prin tragere la sorți. Totuși, 

dacă îl vor insulta și îl vor prefera pe Iacob deoarece era un vorbitor mai bun sau dacă i-ar plasa pe 

Simon și Iacob în serviciu împreună, apoi, el, Gabriel nu ar avea niciun amestec în aceasta și s-ar 

întoarce pe drumul pe care a venit. A indicat faptul că în Ierusalim a fost doar un singur păstor, și 

anume Iacov. Aici, Iacob l-a contrazis.  

Nimic nu îl putea opri pe Gabriel. I-a avertizat pe oameni, folosind groaznicul exemplu al lui Korah: 

dacă l-ar desconsidera pe Simon din pricina simplității și ar prefera limbajul elegant al lui Iacob. I-a 

avertizat pe oameni să se păzească din a face din Iacob un idol, care lui îi părea mândru și arogant. 

După ce a vorbit mai mult, a declarat că Iacob nu avea darurile pentru a servi oamenii ca și păstor, ci 

doar ca și apostol.
100

 

Biserica a fost rugată apoi să ia o decizie. Doi sau trei au vorbit că Simon ar trebui să continue în 

serviciul său, iar Iacob ar trebui să îl asiste. Dar Petru Hueter a spus că pentru el niciunul nu părea mai 

mare sau mai mic, mai sus sau mai jos, fiecare dintre cei doi îi părea la fel de bun. Schützinger i-a 

tăiat vorba, numindu-l un om prost și că avusese impresia despre el că este mai inteligent.  Gabriel a 

vorbit împotriva sa în același sens, dar cu mai puțin temei pus pe adevăr.  Apoi, Leonhard 

Schmerbacher a declarat că era incapabil să pună pe unul înaintea celuilalt, pentru că oamenii au fost 

încredințați unuia, precum și altuia, dar de dragul păcii, a dragostei și a unității, Iacob ar trebui să îi 

dea onoarea și întâietatea lui Simon. Toată lumea a spus ”Da, da.” Totuși, un frate a adăugat că nu 

avea nimic împotriva deciziei, ”dar Simon s-ar descurca foarte bine și fără să-l aibă acolo pe Iacob.” 

Gabriel l-a întrebat pe Iacob dacă acceptă decizia de a-i da întâietate lui Schützinger. Iacob a replicat 

că ar vrea mai întâi să pună totul în fața lui Dumnezeu, sfătuindu-se cu bătrânii și cu slujitorii. Gabriel 

a răspuns prompt, ”Nu am ce să îți mai spun; Voi pleca.” 

Frăția s-a separat în mare durere de inimă. Unii au venit să îl aline pe Iacob, care era foarte trist; alții 

văzând asta au presupus că dorește să îi câștige pe oameni și după, să îi ducă într-un alt loc. Unul 

spunea una, altul spunea alta.  Pe scurt, fiecare era copleșit de amărăciune.  

În marțea următoare, frăția a fost din nou chemată împreună. Iacob a anunțat biserica că s-a sfătuit cu 

Dumnezeu și cu bătrânii bisericii și că a putut să ajungă la concluzia că Dumnezeu, în pronia sa, l-a 

numit și l-a trimis pe el acestor oameni. ”Dar frații nu mă înțeleg,” a adăugat, ”așa că nu mai e nimic 

de făcut. De dragul dragostei, păcii și a unității, voi accepta decizia bisericii, dar nu de dragul virtuții.” 

Gabriel imediat a răspuns, ”Spui că nu te-am înțeles, dar și noi vorbim germană ca și tine. Nu ar fi 

trebuit ca tu să fi spus chiar deloc ceva.” Frăția, deși foarte tristă, și-a ținut moralul ridicat și a crezut 

că prin îndrumarea lui Dumnezeu totul va fi bine. 

                                                             
100 Aceasta însemnând persoană trimisă în misiune. 



75 
 

Două săptămâni mai târziu, Domnul l-a lovit atât de rău pe Simon Schützinger încât a zăcut grav 

bolnav la pat. Astfel că Jakob Hutter a vestit Cuvântul lui Dumnezeu bisericii, în concordanță cu harul 

ce l-a primit.  

Duminica următoare, pe 28 septembrie, la cererea repetată a bătrânilor, a ținut o adunare în care a 

făcut mustrări și predicat despre puterea lui Dumnezeu, îndemnându-i pe oameni înspre adevărata 

comunitate a lui Isus Hristos. În acel punct, mai mulți au început din nou să murmure împotriva lui 

Hutter.  

Chiar atunci, Georg Fasser din Rattenberg de pe valea Innului și-a pus bunurile sale pământești la 

dispoziția bisericii. Din poziția sa de cap de familie, i-a ordonat soției sale și copiilor să se supună de 

din propria voință Domnului și oamenilor lui în același fel. Au fost de acord și nu a pierdut timp în a-

și aduce patul și cuferele în magazia comună. Slujitorii i-au examinat lucrurile atent și cu băgare de 

seamă și s-a descoperit că fără ca soțul ei să știe, soția a păstrat niște bani care îi aparțineau ei și 

copiilor ei și că i-a ascuns. A fost mustrată și i s-a făcut morală de către slujitori, soțul ei și 

Schützinger. 

Din moment ce această femeia a ascuns lucruri de soțul ei tăinuind acei bani, ce i s-a părut și lui 

Iacob? Că soția lui Simon, de asemena, ar putea să se dovedească o altă Safiră, pentru că Dumnezeu i-

a dat lui Iacob darul discernământului. Și-a expus temerile în fața bătrânilor bisericii și a spus, ”Dacă 

mă veți susține, prin puterea lui Dumnezeu vom intra în problemă și o vom investiga cu temeinicie.” 

Bătrânii au fost de acord imediat și i-au spus să o facă, pur și simplu; ar trebui să înceapă cu propria sa 

cameră și să continue cu camera bătrânilor bisericii, incluzând-o pe cea a lui Simon. 

Când au venit la Simon și l-au rugat să îi lase să își arunce privirea la el în cameră pentru a-și liniști 

inimile, a fost perfect de acord. De cum se uitau printr-un cufăr, au găsit cam prea multe așternuturi de 

pat și cămăși, precum și patru livre de bani de Berna, toți în monede mici. Iacob a fost alături de el în 

numele și prin puterea Domnului, rugându-l să-și despovăreze inima și să le zică orice informație pe 

care ar fi avut-o în legătură cu acei bani și să nu ascundă nimic din ceea ce știa. Acestea fiind spuse, 

Simon scoate de sub acoperiș încă patruzeci de guldeni. Iacob și ceilalți slujitori au rămas mască. 

Doar cu greutate puteau da crezare că ar fi făcut o asemenea faptă în cunoștință de cauză: el îi învăța 

predarea necondiționată și comuniunea pe ceilalți și totuși el nu era un exemplu în sensul acesta. Iacob 

a scos în evidență incorectitudinea sa și a trimis imediat după Filip [Blauärmel], dar acesta nu era 

acasă. 

Din moment ce lui Simon i-a fost găsită o asemenea vină, nu au putut să amâne rezolvarea acestei 

probleme. În următoarea dimineață, devreme, pe 5 octombrie, l-au convocat pentru a da socoteală în 

fața frăției, Iacob le-a adus la cunoștință de lipsa de credință, lăcomie și înșelăciune ale lui Simon. 

Frăția cu totul s-a îngrozit.  Frații și surorile au început să se tânguiască, să bocească la vedere și cu 

inima plină de amărăciune. Dar, așa cum se cuvenea de drept, a fost exclus prin puterea lui Isus și 

aruncat diavolului. Aceasta era în concordanță cu cuvântul Domnului. S-a smerit în fața întregii 

adunări spunând că o merita, dar că ar dori foarte mult milă și îndurare. Cu credincioșie, Iacob l-a 

îndemnat să se căiască neîntârziat și a promis să facă aceasta din toată inima. Soția lui Georg Fasser și 

alți membrii necredincioși au fost, de asemenea, separați de biserică. 

Întreaga frăție îl alesese pe Schützinger ca și senior în locul lui Iacob. Acuma că Schützinger a fost 

găsit pătat, Iacob a îndemnat toți frații și surorile să se cerceteze cu privire la felul în care s-au purtat, 

cum au vorbit și ce fel de decizie au luat. De asemenea s-a spus că el, Iacob nu avea darurile necesare 

pentru a fi un păstor al unor asemenea oameni, în schimb, l-au ales pe Schützinger ca și păstor, un om 
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al cărei malițiozitate a ieșit la iveală acum. Prin urmare, el le-a spus că aceștia se aflau din nou în 

postura de a nu avea deloc un păstor, din cauză că nu au respectat îndeajuns Cuvântul Domnului, nu 

mai știa sigur dacă îi va mai sluji. Le-a indicat totuși o cale: și anume să se roage cu ardoare lui 

Dumnezeu, pentru ca acesta să le dea un păstor și slujitor credincios. 

Pentru opt zile și nopți s-au rugat cu înfocare lui Dumnezeu. Au trimis doi frați la Gabriel 

[Ascherham] la Rossitz să îi spună de nevoile ce le aveau și să îi ceară sfatul despre ce ar trebui ei să 

facă. El le-a oferit o sugestie: Iacob Hutter. 

Tot stând în rugăciune, într-un sfârșit, Dumnezeu le-a unit la toți inimile și mințile. L-au acceptat pe 

Iacob ca și dar de la Dumnezeu, acesta să le fie păstor și au fost cu toții uniți în dragoste nesfârșită. 

Pe 12 octombrie, întreaga biserică a serbat în ciuda tuturor problemelor ei. De asemenea, s-au căit în 

fața lui Dumnezeu și a lui Iacob spunând că au făcut o greșeală dându-i întâietate și onorându-l pe 

răuvoitor. Și-au dat seama și au recunoscut că Simon nu era acel slujitor al lui Dumnezeu care au 

crezut ei că e. Însă, aceasta fiind cunoscută lui Dumnezeu, care cunoaște toate inimile, i-a fost 

descoperită și oamenilor lui Dumnezeu. Au cerut sincer și în unanimitate pentru iertarea acestui păcat 

făcut din cauza ignoranței. Dumnezeu i-a iertat deoarece aceasta s-a petrecut pe când ei erau orbi și nu 

puteau vedea și i-a și binecuvântat. Cuvântul lui Dumnezeu a crescut în intensitate printre ei. Pacea, 

dragostea și frica de Dumnezeu au crescut zilnic. Cei răi au fost separați de biserică, iar credincioșii 

acceptați. 

Dar pe când dragostea, dreptatea și judecata cea bună aflată în concordanță cu poruncile lui 

Dumnezeu a sporit – când întreaga biserică trăia în pace desăvârșită – diavolul, străvechiul șarpe, nu 

putea să se odihnească. Se muncea zi și noapte pentru a distruge această lucrare prin șiretenia sa 

dorind să rupă legătura dragostei. 

Pe 26 octombrie, în același an 1533, biserica s-a adunat să asculte Cuvântul lui Dumnezeu și apar și 

Filip Blauärmel împreună cu Gabriel Ascherman și asistentul său Petru Hueter. S-au strecurat 

ușurel[în comunitate] înainte să dea zorile, ca lupii îmbrăcați în blană de oaie.Oamenii s-au speriat 

foarte tare văzându-i și s-au temut că diavolul va aduce pierzarea și așa a și fost cum s-au gândit ei. 

Cu toate acestea, slujitorii și bătrânii bisericii i-au primit în pace, pentru că la început au dat impresia 

de a fi foarte prietenoși, dar Iacob i-a întrebat pentru ce au venit. Ca și răspuns, Filip a început să 

întrebe: ”Pe ce baze l-ai exclus pe David Boemul? Mărturia sa era privită înainte cu considerație 

printre voi, și totuși, refuzați să-l primiți înapoi. În al doilea rând, de ce l-ai exclus pe Bernhard 

Glaser? În al treilea rând, am înțeles că ai spus că decizia pentru alegerea lui Simon Schützinger nu a 

venit de la Domnul.” Apoi. Filip a spus că a fost și că este de la Dumnezeu și că va rămâne validă 

pentru totdeauna în ochii lui. S-a ajuns la o dezbatere atât de mare încât frăția nu putea să ajungă la o 

decizie fermă și clară.  

După ce toate vorbele s-au aruncat, fiecare numindu-l pe celălant mincinos, frăția se afla într-o mare 

neliniște. Mulți oftau, iar cei credincioși au fost zdruncinați în profunzime. Nimeni nu știa cum o să se 

sfârșească aceasta, cine avea dreptate și cine nu, până când, într-un sfârșit, Filip și Gabriel și-au arătat 

malițiozitatea, pe care nu mai puteau să o țină în ei. Când Iacob Hutter a vorbit cu ei prin puterea lui 

Dumnezeu spunând: ”Ați formulat acuzații împotriva mea și a frăției și dacă acuzațile voastre ar fi 

adevărate, am fi cei mai mari ticăloși care au trăit vreodată,” Filip a negat aceasta cu nerușinare, 

numindu-l pe Iacob un mincinos. Dar Iacob i-a răspuns, ”Minciuna se va întoarce la tine.” 

Apoi Filip a spus: ”Întotdeauna am zis că ești un idol, iar oamenii te venerează. Acesta este adevărul 

gol goluț.” La asta, s-a produs un mare freamăt printre oameni, care au strigat: ”Asta-i o minciună!” 
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Din moment ce Filip a fost recunoscut ca mincinos de întreaga frăție, fiind mustrat pentru blasfemia 

sa, a încercat să o dreagă retrăgându-și acuzele și vorbele. Dar după o atât de îndelungată ceartă, Filip 

și cu Gabriel s-au ridica și au spus, ”Dragi frați și surori, nu avem nimica cu voi, suntem doar 

împotriva slujitorilor voștri.” Au propus ca frăția să aleagă câțiva oameni, iar aceștia să facă la fel în 

comunitățile lor și acești frați să judece chestiunea ei între ei. Cum aceasta propunere a fost 

recepționată în liniște, ei au plecat.  

Lunea umrătoare, frăția a numit opt oameni să raporteze celorlalte două comunități ceea ce tocmai se 

întâmplase, informându-i despre poziția frăției în relația cu aceștia doi și cu slujitorii lor. Frăția a 

trimis patru dintre aceștia opt lui Filip și oamenilor săi cu mesajul: ”Am vrea să venim la tine mâine 

sau oricând e bine pentru tine pentru a da un raport despre acțiunile frăției.” 

Dar Filip i-a primit ca și cum ar fi fost copii ai Satanei, nu copii ai lui Dumnezeu. Deoarece 

reprezentau frăția au fost acuzați cu asprime că l-au făcut pe Iacob un idol și că îl venerau, de 

excluderea lui Simon Schützinger din rațiuni de invidie și ură și pentru că îl acceptau pe Georg Fasser 

din cauza banilor pe care îi avea. ”Și Bernhard Glaser,” a spus Filip, ”care a fost exclus de către 

biserică pentru că mințea, e mai cinstit decât oricare dintre voi. Mai degrabă l-aș crede pe el decât pe 

voi toți luați împreună.” Cei patru oameni au contestat aceste acuzații, dar Filip și adepții săi i-au 

ponegrit în legătură cu multe alte chestiuni care sunt omise aici de dragul conciziei. 

Când cei patru oameni au reprodus răspunsul pe care l-au primit, întreaga lor frăție a fost și mai 

oripilată. Filip îi recunoscuse de curând ca și copii ai păcii (după cum scrie mai sus) și acum, inima sa 

era pornită împotriva lor.  

Chiar în ziua următoare, opt oameni au venit de la Rossitz, spunând că Gabriel și Petru Hueter, 

slujitorii lor, le-au adus vești care i-au neliniștit foarte tare.  Prin urmare, frăția de la Rossitz i-a trimis 

să afle ce se întâmplase. Și-au exprimat dorința ca toate cele trei frății să se adune într-un loc în timp 

ce Iacob, Filip și cu Gabriel stăteau afară. Apoi, frăția lui Iacob trebuia să relateze ceea ce se 

întâmplase celorlalte două, care nu erau implicate și lăsate să judece problema. 

În acea noapte, totuși, dușmanul a pus o idee nouă în mintea lor. Dimineața, pe când frăția lui Iacob a 

căzut de acord cu propunerea fraților de la Rossitz, acești opt frați au negat tot ceea ce s-a propus 

înainte și nu au vrut ca grupul lui Iacob să fie prezent când chestiunea va fi judecată.  (Au crezut că 

nimeni nu va observa motivul răzgândirii lor.) Dar, răspunsul a fost că frăția lui Iacob dorea să pună 

această chestiune înaintea lui Dumnezeu și că îi vor anunța ceea ce au decis. Auzind aceasta, cei opt 

frați s-au întors la Rossitz, aparent împăcați.  

Frăția lui Iacob a decis în mare frică de Dumnezeu că ar prefera ca amândouă comunitățile să vină la 

ei și să îi aducă cu ei pe Filip și pe Gabriel sau pe oricine ar fi dorit, iar apoi vor relata pe îndelete 

totul. Această decizie a fost raportată celorlalte două comunități de către cei opt frați de la Auspitz, 

dar ea a fost respinsă. Ceilalți doreau să știe doar un singur lucru despre frăția lui Iacob: doreau să se 

întâlnească fără slujitorii lor sau nu? Când au auzit aceasta, frații s-au întors acasă și au vorbit cu 

Iacob și cu ceilalți slujitori. Erau pregătiți să stea departe de întâlnire, convinși prin Cuvântul lui 

Dumnezeu și mărturie adevărată. Cei opt oameni au transmis aceasta reprezentanților lui Gabriel, care 

nu doreau să accepte, dar doreau un răspuns din partea întregii comunități. Pentru a evita mai multe 

probleme, s-a căzut de acord că ar trebui să se întâlnească cu frăția când aceasta se strângea. Dar în 

aceea noapte s-au furișat tiptil pentru a asculta ceea ce frăția discuta în legătură cu această chestiune.  

Imediat ce Iacob Hutter i-a observat, le-a anunțat prezența în mod public. Când au înaintat, au fost 

informați de către frăție de aceeași decizie pe care delegații le-au transmis-o înainte. Dar au refuzat să 
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o accepte, spunând: ”Dragi frați și surori, dragi copii ai lui Dumnezeu, nu avem nicio autoritate pentru 

a o accepta și nu luăm noi decizii în afara întregii frății. Ne vom despărți acum în pace de voi, ca de la 

frați și surori și vom anunța punctele voastre de vedere grupului nostru. Apoi, vă vom anunța ce crede 

frăția noastră.” După aceasta, s-au despărțit de Iacob și Leonhard Schmerbacher și de ceilalți slujitori, 

îmbrățișându-i și sărutându-i. Au oferit un pașnic rămas bun întregii frății și toată lumea a spus, 

”Amin, Amin.” 

Toată lumea s-a bucurat, sperând ca Domnul să găsească o cale pașnică de rezolvare a problemei.  

După toate acestea, chiar când plecau, unul dintre ei i-a întrebat: ”L-ați exclus pe Gabriel?” 

Iacob a răspuns respectuos, ”Nu îl privim ca pe un frate sau ca pe un slujitor al lui Dumnezeu.” În 

acest moment, lupul nu mai putea rămâne ascuns sub înfățișarea de oiță. Unul dintre ei, Hans din 

Strasbourg a sărit și l-a făcut pe Iacob un mincinos și un profet neadevărat. Deși au fost ipocriți pentru 

atât de mult timp și și-au luat rămasul bun în pace, defăimarea lui a fost atât de mare încât toată lumea 

a putut să vadă cu ușurință ceea ce încerca Satana să facă. Dar Dumnezeu nu putea tolera în 

continuare așa minciuni și ipocrizie.  

Frații și surorile erau atât de nefericiți, până și lui Dumnezeu i s-ar fi făcut milă de ei toți. Apoi, Iacob 

Hutter a întrebat frăția ce au judecat în legătură cu acești oameni – cine erau și dacă au sosit acolo 

pentru a căuta pace sau nu. Un frate a început să vorbească într-un fel foarte emoționant, spunând că 

păreau să vină având intenții pașnice și el a spus în auzul multora că nu va întreprinde ceva fără frăția 

lor și acum au început fără acordul frăției lor să defăimeze, insulte și să spună minciuni. Pacea și 

sărutul lor s-a transformat în minciună, ca Iuda. Din moment ce s-au purtat cu o asemenea 

prefăcătorie că până și un orb ar vedea-o, el i-ar considera la fel ca Gabriel și Filip. 

Când oamenii lui Gabriel au auzit asta, l-au insultat pe acest frate și au ieșit pe ușă afară. Dar fratele a 

continuat să vorbească, liniștind frăția, deoarece oamenii tremurau și erau foarte îndurerați, dar încă se 

încredeau în Domnul. Mai multe suflete iresponsabile, totuși, s-au adunat și ar fi făcut zarvă cu 

bucurie. Însă, Domnul a fost alături de ai lui și nu a permis una ca asta.  

În duminica următoare, frăția a trimis aceeași opt reprezentanți la Filip și comunitatea lui pentru a 

relata ceea ce s-a întâmplat și să îi avertizeze cu privire la Filip. Dar niciunul nu a vrut să îi asculte sau 

să îi lase să vorbească oamenilor. Au fost tratați cu duritate și au fost trimiși înapoi însoțiți de multe 

cuvinte stricate. 

Joia, frăția a trimis șase membrii la Rossitz să îi sfătuiască pe frații de acolo să îl excludă pe Gabriel și 

pe alte persoane rele și să le motiveze această acțiune. Aici, din nou, nimeni nu a vrut să îi asculte sau 

îi lase să îi primească la o întâlnire, pentru că Gabriel și-a împietrit oamenii așa de tare încât niciunul 

nu a spus: ”Măcar de dragul echității ar trebui să îi ascultăm.” Apoi, cei șase reprezentanți au spus că 

dacă frăția nu era pregătită să alunge răul, vor fi tratați ca și Gabriel. 

Pe când mesagerii s-au întors de la Auspitz, au spus că exista puțină speranță ca acești oameni să se 

schimbe din moment ce toți erau de acord cu Gabriel. Fie ca Dumnezeu să protejeze pe cei simpli și 

inocenți de la suferință în legătură cu această chestiune și să îi mântuiască de la toate greșelile prin 

intermediul lui Isus Hristos, Domnul nostru. Amin. 

În timpul acestor discuții, Gabriel a opinat în felul următor. A spus că în legătură cu Schützinger s-ar 

fi putut găsi o altă cale, fără a-l umili așa și a-l face subiectul unei asemenea defăimări. (De fapt, 

Schützinger a suportat disciplinarea pentru lăcomia și egoismul său și a recunoscut că această 
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disciplinare era dreaptă. Toate acesteau au fost puse în fața lui Dumnezeu.) Privitor la Georg 

Zaunring, Gabriel spunea că el și Filip nu vedeau o altă cale, din moment ce numelui lui Dumnezeu i 

s-a adus o asemenea blasfemie de mare prin tot ceea ce înfăptuise. De fapt, Georg a fost întotdeauna 

credincios și mărturia sa era bună în fața lui Dumnezeu și a multor oameni. El a fost disciplinat pe 

vremea acea pentru eroarea pe care a comis-o din pricina soției sale. Biserica s-a rugat pentru el, l-a 

iertat, l-a acceptat din nou ca pe un frate drag și de atunci încolo nu a fost implicat în nimic rău. În 

ciuda acestora, Gabriel credea că Georg Zaunring ar trebui să fie exclus și dat dracului de păcătos și 

desfrânat ce era. Una ca asta ar fi avut aprobarea lui Gabriel și lui Filip. Până în ziua de azi ei credeau 

că una ca asta se cuvenea. (Însuși Georg nu se credea și nu a mărturisit că ar fi făcut asemenea rele, 

dar Gabriel spunea că nu l-ar fi ascultat sau acceptat din nou fără o asemenea confesiune.” În privința 

lui David Boemul, Gabriel și Filip considerau că a fost greșit din partea frăției în a-l fi presat pe acesta 

să mărturisească că invidia l-a făcut să-l trateze pe Georg Zaunring așa cum a făcut-o (deși era bine 

cunoscut faptul și era clar în fața lui Dumnezeu că David a recunoscut-o mai devreme). Lăsăm în 

seama fiecăruia să judece dacă cei care îi condamnă pe ceilalți nu au comis ei însuși aceeași faptă, 

prin aceasta atrăgându-și propria condamnare, după chiar cuvintele apostolului Pavel.  

Aceasta este o relatare scurtă, dar adevărată, despre ceea ce s-a întâmplat la Auspitz, în Moravia, când 

trei comunități s-au scindat și despre marea tristețe și ostilitate provocate de către Satana pe care a 

trebuit să o sufere biserica numită după păstorul ei, Iacob Hutter. 

Oricine citește acest raport ar trebui nu care cumva cititul despre rebeliune și oameni falși să devină ca 

o piatră de poticnire pentru el sau ea. Trebuie să existe piedici pentru a dezvălui oamenii aleși să 

treacă de teste, dar blestemați să fie cei care creează aceste prilejuri de poticnire. Iar tu, cititor inocent 

și onest, bucură-te în Domnul, Dumnezeul tău.  

Lupta s-a încheiat pe 22 noiembrie, 1533, îndeplinindu-se cuvintele Domnului cum că două treimi din 

oameni vor fi nimiciți, în timp ce a treia parte ar trebui să fie rafinată prin foc ca argintul sau ca aurul. 

Iacob Hutter a trimis rapoarte despre toate acestea în scris și prin viu grai bisericii din Tirol, așa cum 

se poate citi în următoarea scrisoare: 

Iacob, un slujitor al Domnului nostru Isus Hristos și al sfintei sale biserici creștine prin îndurarea și 

mila lui Dumnezeu, ales de către Dumnezeu, părintele nostru ceresc și chemat pentru a vesti Cuvântul 

său sfânt, pentru a descoperi din misterul și minunatele bogății în aceste ultime zile înainte de 

glorioasa și uimitoarea venire a preaiubitului nostru domn Isus Hristos. Să fie mărit și glorificat și 

onorat și îi mulțumim din toată inima noastră în numele meu și al tuturor sfinților predicatori, păstori, 

slujitori și supraveghetori și toți credincioșii devotați, pe oriunde s-ar afla, pentru că toată dragostea și 

credincioșia sa, semnele și miracolele pe care ni le-a arătat până și în ziua de azi se mai arată. Fie ca 

sfântul său nume să fie lăudat prin Isus Hristos în veci de veci. Amin. 

Harul, pacea, iubirea, credința, victoria și mila veșnică – toate acestea vi le doresc din adâncul inimii 

mele. Toți credincioșii și copiii lui Dumnezeu să mi se alăture în a vă ura acestea vouă, preaiubiții mei 

frați în trupul lui Isus Hristos, voi toți din valea Puster, valea Adige și Valea Inn-ului sau oriunde 

sunteți împrăștiați în numele lui Dumnezeu. Fie ca el să aline și să vă întărească pe voi toți cu alinarea 

sa prețioasă a Sfântului său Duh, prin Isus Hristos. Amin.  

Preaiubiți frați și surori în Domnul. Despre atât de multe aș dori să vă scriu și să vă vorbesc, dar nu 

pot. Și nicio scrisoare nu poate dezvălui ceea ce e în inima mea și nici nu pot cu adevărat să-mi 

satisfac dorul din inimă. Atât de mult aș dori să vă vorbesc față în față. Inima mea este cuprinsă de un 
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imens dor față de voi, cum Dumnezeu din cer știe bine și toți copiii lui Dumnezeu care sunt cu mine. 

V-am scris deja asta vouă de două ori; aceasta este a treia oară și cu siguranță că nu va fi ultima oară.  

Acuma vă vom spune care este situația noastră. Nu putem să eșuăm când facem asta, din pricina 

dragostei frățești adevărate și profunde. Joia după sărbătoarea lui Simon și al lui Iuda Tadeul [28 oct.] 

i-am trimis pe preaiubiții frați Kuntz Maurer și Michael Schuster. Ne-am luat rămas bun de la ei într-o 

manieră potrivită, rugându-ne și chemându-l pe Dumnezeu cu ardoare împreună cu întreaga biserică 

pentru a le da viteză înspre și dinspre voi în mare bucurie. Prin ei vă anunțăm în detaliu, prin viu grai 

și prin scris, ce s-a mai petrecut și cât de multe s-au petrecut aici într-o perioadă scurtă de timp. Noi 

sperăm ca prin îndurarea lui Dumnezeu acest mesaj a ajuns la voi.  

Acuma o să vă spun pe scurt ceea ce s-a întâmplat și ce ne-a mai dezvăluit Dumnezeu. Frații vă vor da 

mai multe detalii despre acestea. Ei vor fi scrisoarea vie către voi și puteți să le puneți orice întrebare.  

În ziua de după plecarea fraților, spre marea noastră bucurie a sosit Peter Voit cu toți cei ce i-ați trimis 

cu el și pentru care l-am preamărit și i-am mulțumit lui Dumnezeu. Inimile noastre au sărit de bucurie 

în Domnul și am fost inundați de dragostea sa.  

Am primit scrisorile de la Hans [Amon], Onofrie [Griesinger] și de la ceilalți preaiubiți sfinți cu mare 

bucurie, dar ele mi-au provocat, de asemenea, tristețe, durere și mi-au făcut inimă rea. Inima mea a 

fost uimită și îndurerată și am plâns multe lacrimi, Dumnezeu știe, când am citit scrisoarea de la 

iubitul nostru frate Hans, iubitul și credinciosul meu ajutor. Și chiar și acum vă scriu cu inimă și ochi 

plânși –Dumnezeu este martorul meu- fiindcă am aflat în ce mod violent sunteți persecutați din cauză 

că Dumnezeu le-a îngăduit acelor ticăloși să obțină o putere atât de mare peste voi, încât au ajuns să 

întemnițeze iubiți frați și surori dragi nouă. L-au luat pe Valtin,
101

 fratele credincios care îmi era mie 

atât de drag și pe iubiții copii pe care i-am ținut cu atâta chin și muncă prin îndurarea lui Dumnezeu- 

Gretel, Cristina, Rüpel, Stoffel și de asemenea Zentz și alții care au mai fost întemnițați înainte și care 

au mai dat mărturie. Dumnezeu fie lăudat. 

Mulți, adică, aproape toți copiii lui Dumnezeu care sunt aici cu mine au fost de asemenea extrem de 

șocați de vești, pentru că nu am pierdut timpul și le-am spus imediat cauza tristeții mele. De 

asemenea, ne-am rugat lui Dumnezeu, tatăl nostru  cu rugi aprinse pentru voi și fiți pe pace că vom 

continua să intercesăm pentru voi – acesta este adevărul lui Dumnezeu. 

Trecuseră deja câteva zile, mai mulți frați și surori cu mai mulți copii au venit din valea Puster-ului și 

Inn-ului. Știi cine sunt; nu mai stau acum să îi numesc pe toți. În aceeași zi, dragul nostru frate Klaus 

a sosit din Carintia aducând șapte oameni cu el. Cu toții și-au găsit credincioșia aici, lăudat fie 

Dumnezeu. Imediat după aceasta, fratele Petru Heuter a sosit cu douăzeci și patru de suflete și cu o zi 

înainte, optsprezece suflete au sosit din Hesse. Socotind ajungem la rezultatul că în doar trei sau patru 

săptămâni, Domnul a adăugat mai mult de 120 de suflete bisericii lui Dumnezeu, care au fost botezați 

și incluși printre frați. Fiecare era binevenit. Adulți și copii, toți aceia care proveneau de departe sau 

din zona voastră au fost bineveniți aici în mare bucurie, ca și cum l-am primi pe Domnul însuși. 

Îi mulțumim lui Dumnezeu din inimile noastre pentru acești frați și surori noi și îl vom preamări 

neîncetat pentru că ne-a făcut capabili și demni de a primi copiii săi sfinți, de a-i adăposti și de a-i 

sluji. Aceasta ne dă o adâncă bucurie din toată inima în Domnul. De asemenea știm cât de minunat 

                                                             
101 Valtin Luckner din Taufers, Tirolul de Sud, la aproximativ 25 de mile nord de Bruneck. Pentru relatarea 
oficială a mărturiei sale de credință, datată în 6 octombrie, 1533, vezi Loserth, Anabaptismus, 577-584; 
Mecenseffy, Österreich, III, 165-172; 
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Dumnezeu i-a protejat în călătoriile lor pe apă și pe uscat și nu ne putem opri din a ne minuna și a-l 

lăuda pe Domnul pentru toate mesajele și scrisorile și pentru toate frumoasele salutări din dragoste și 

care te alină trimise de voi prin viu grai și în scris. Acestea le-am citit și împărțit pe de-antregul cu 

întreaga biserică a lui Dumnezeu. 

Scrisorile voastre reprezintă o mare alinare pentru noi toți, o bucurie și o încântare înaintea lui 

Dumnezeu. Suntem cu toți nerăbdători să auzim vești de la voi și să dezbatem ceea ce am auzit. Nu 

putem să vă spunem cât de mult îl preamăresc inimile noastre pe Dumnezeu pentru tot ceea ce scrieți 

și faceți prin harul lui Dumnezeu, precum și puterea și mila sa. Este frumos și îmi alină inima; este ca 

o ghirlandă de bucurie și încântare pentru mine și pentru toți copiii lui Dumnezeu, făcându-ne să 

sărim în secret de bucurie. Când ne scrieți sau ne vorbiți, noi o primim ca și cum ar veni de la 

Dumnezeu, ceea ce așa și este. Este ca și cum îngerul Gavriil a scris-o. Așa am simțit dintotdeauna și 

așa simțim din nou despre scrisorile de la Hans [Amon] și despre voi toți dragi frați și slujitori de-ai 

Domnului. 

Ne-a mișcat în profunzime să auzim de ce ce-au învins, aceia care au depus mărturie cuvântului lui 

Dumnezeu, ținându-și promisiunea făcută Domnului și sigilând-o cu sângele lor prin legământul sfânt 

ce l-au făcut cu el.  

Pentru aceasta mărim cu toți pe Dumnezeu și numele său sfânt, glorificând majestatea sa și dându-i 

onoarea și gloria ce aparținea lui de multe mii de ori mai mult decât putem noi vreodată să-i oferim. 

Gloria sa este mare și nespusă! Numele său să fie lăudat pentru tine și pentru toți credincioșii și pentru 

toate semnele ce ni le-a arătat și miracolele pe care le-a înfăptuit și pe care continuă să le facă zilnic 

prin Isus Hristos, de-acum și pururea. Amin. 

Chiar avem nevoie de această încurajare pentru marea noastră durere și tristețea noastră adâncă. A 

fost un ajutor oportun pentru noi; cu adevărat, Domnul a venit la ora potrivită. Suntem foarte 

îndurerați și întristați din pricina voastră, pentru că sunteți atât de tare persecutați și până la urmă, 

distruși și prin asta, tovărășia voastră ne este răpită nouă. Și așa, trebuie să îndurăm tristețe și durere 

cât timp corpul și sufletul sunt una, așa cum putem să citim în cartea lui Iov.  

Copiii mei preaiubiți, vreau să vă spun vouă că în ziua de după plecarea fraților noștri Kuntz și Mihai, 

într-o vineri, am văzut trei sori pe cer pentru o bună bucată de vreme, cam o oră, precum și două 

curcubee. Acestea aveau arcele întoarse unul înspre celălalt, aproape atingându-se în mijloc și 

capetele lor ațintite într-o direcție diferită unul de celălant.  

Și asta, eu, Iacob am văzut-o cu proprii mei ochi și mulți frați și surori au văzut-o împreună cu mine. 

După un timp, cei doi sori și cele două curcubee au dispărut și doar un soare, unicul, a rămas. Deși 

ceilalți doi sori nu erau atât de strălucitori ca acesta, ei erau clar vizibili. 

Simt că aceasta nu a fost o minune neînsemnată. A fost un semn de la Dumnezeu și cu siguranță că a 

existat un motiv pentru care el l-a făcut și l-a lăsat să apară. Cam atât vă pot relata, dar doar Domnul 

știe ce a avut în minte și ce a vrut să ne arate prin el. Lui toate lucrurile ascunse îi sunt cunoscute, 

chiar dacă sunt din prezent sau din viitor, din ceruri sau din jos de ceruri, de pe pământ sau de sub 

pământ.  Fie ca Domnul să ne protejeze de tot răul și să ne mențină în sfințenie, puritate și nevinovăție 

până la sfârșit. Aceasta este rugăciunea mea pentru Dumnezeu și dorul meu prin Isus Hristos. Amin. 

În continuare, aleșii și preaiubiții mei copii ai adevărului și ai Dumnezeului celui viu, aș dori să vă 

spun ceea ce s-a mai întâmplat printre noi pe aici. În prima duminică după ce frații și-au pornit 

călătoria înspre voi, am strâns frații și surorile, cam cu două ore înainte de ivirea zorilor. Am vrut să le 



82 
 

vorbescu cuvântul lui Dumnezeu având în vedere marea noastră trebuință care ne măcina și care tot 

nu ne dă pace. Am avertizat cu seriozitate frații și surorile să fie cu băgare de seamă și ca în absolut 

toate lucrurile să adopte ținuta potrivită pentru Dumnezeu și în privința tuturor oamenilor, prietenilor 

și dușmanilor laolaltă, pentru a nu cădea în greșeala judecăților grăbite și a vorbirii negândite. Aceasta 

s-a petrecut deseori și și așa se întâmplă în fiecare zi, după cum ne-am dat seama adesea. Exista un 

motiv întemeiat pentru asemenea avertisment, dar ar dura prea mult pentru al vi-l explica. Eram foarte 

neliniștit, căci prin intermediul Duhului lui Dumnezeu și înțelepciunii știam despre mai multe lucruri 

care se petrec în comunitate – lucruri ascunse parțial, nu chiar până în punctul din care nu s-ar mai 

putea descoperi și totuși, acestea n-au fost puse la lumină, în fața întregii adunări. 

Așa cum sunt atât de mulți frați singuri și surori singure aici, mă gândeam, de asemenea, să vorbesc 

despre căsătorie, astfel încât fiecare să știe cum și ce sa facă și cum să se comporte mai bine și cum să 

aibă atitudinea corectă. Eram îngrijorat ca nu care cumva vorbind despre adevăratele fundamente ale 

acesteia să spun prea multe pentru unii ca aceștia să poată să caute să mă îmbârlige în proprile mele 

cuvinte și să mă acuze sau cuvinte de felul acesta. În special îmi era teamă de Filip și Gabriel și nu 

fără de motiv, și așa îmi era frică de Dumnezeu chiar mai mult. Așa că eram pregătit să spun adevărul 

cu prudență și modestie, încercând să găsesc calea corectă și sfântă pentru a putea sta înaintea lui 

Dumnezeu și pentru a nu-i lăsa pe Filip și Gabriel și nici un alt bărbat să mă intimideze. Marile 

trebuințe m-au împins de la spate, iar în frică de Dumnezeu m-am simțit obligat de către Duhul său. 

Astfel încât cu seriozitate sporită am insistat asupra fraților și surorilor să asculte cu atenție la ce 

aveam să spun, chiar să ne ofere mărturia lor dacă ar fi fost nevoie de aceasta. Am vorbit în felul 

acesta și din pricina altor motive, care curând, au devenit evidente pentru toți cei care erau prezenți.  

Deodată, după ce am vorbit și eram pe cale să ne plecăm genunchii în rugăciune înaintea lui 

Dumnezeu, Filip și Blasius [Kuhn], plus Gabriel și Petru Hueter din Rossitz au intrat în cameră fără ca 

noi să fi știut și fără permisiunea noastră. I-am primit ca frați, deși din mai multe motive sosirea lor a 

reprezentat un șoc pentru aproape toți dintre noi. Niciodată nu am experimentat așa ceva până atunci. 

Prin urmare, i-am rugat să ne zică la ce se gândeau. 

Au început prin a apela la Dumnezeu și a declara că pentru pace au venit și pentru unitate în dragoste 

adevărată, tot spunând cuvinte de genu. Au vorbit ca mesageri pașnici și îngeri ai lui Dumnezeu; au 

venit îmbrăcați în haine de oaie și părând a fi îngeri ai luminii. Dar, în secret, ei erau ca niște lupi 

răpitori, care nu au cruțat turma, așa cum Hristos și apostolul Pavel a spus. Cu ușurință i-am 

recunoscut după fructele lor, cuvintele și metodele lor. Dumnezeu i-a dezvăluit cu mare putere înainte 

ca eu să rostesc un singur cuvânt despre căsătorie. Pentru aceasta mă bucur mult și îl slăvesc pe 

Dumnezeu din inimă, fiindcă dacă spuneam ceva m-ar fi atacat pe baza cuvintelor mele. Alții poate că 

ar fi crezut că vroiam să abordez subiectul gândindu-mă în special la ei, și chiar nu a fost cazul. Dar 

Dumnezeu nu le-a mai tolerat răutățile și hiclenia. Nu a dorit ca inimi credincioase să mai fie înșelate, 

astfel încât i-a izbăvit din fălcile acelora a căror otravă i-a înșelat pentru atât de mult timp.  

De aceea Dumnezeu i-a lăsat să vină înaintea tuturor fraților și surorilor cu invidie și ură în inimile lor 

cătrănite; au trebuit până la urmă să-și dea în vileag sentimentele înveninate pe care le țineau în ei de 

atât de mult timp.Și întreaga sfântă biserică a lui Dumnezeu a recunoscut că erau mincinoși, 

clevetitori și falși profeți și păstori. Prin urmare au fost excluși din biserică și dați lui Satan prin 

puterea, Duhul și adevărul lui Dumnezeu. 

Nimeni nu ar trebui să zică că am acționat pe moment în această chestiune, nici nu i-am dat cuiva 

vreun motiv să se gândească în felul acesta. Am acționat cu multă seriozitate și cu frică de Dumnezeu, 

în concordanță cu porunca lui Dumnezeu și cu ce e bine și corect în ochii săi. Ne-am comportat cu 
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grijă și cu înțelepciune și cu discreție, în adevărată umilință luând totul în considerare. Nu putem face 

nimic dacă s-au ofensat din ce e bine și corect. În felul acesta s-au comportat necredincioșii cu 

credincioșii de la începuturile lumii. Dar blestemați să fie pentru că au transformat ce e bine în motiv 

ca să facă rău. Conștiința noastră este curată și neîncărcată înaintea lui Dumnezeu și nu ne acuză cu 

privire la orice parte sau părticică din toată această chestiune. Și nici nu ne-am comportat în vreun fel 

urât cu ei; ba din contră, am analizat tot în profunzime din perspectiva sfintei lumini a adevărului. 

Pentru că ne-am îngrijorat în legătură cu aceasta cam cinci zile în suferință și tremurând în fața lui 

Dumnezeu, împreună cu toți frații și surorile.  

Nu am avut prejudecăți față de ei. Nu am spus despre greutățile care mai apăruseră și despre care se 

puteau spune multe. (Dar acum, Dumnezeu și cu noi îi indicăm ca responsabili și pentru aceste 

chestiuni, deoarece căință nu a existat și nici n-am reușit să îi mai îmbunăm. Am spus doar ceea ce 

chiar am văzut și auzit, nimic mai mult. Și la fiecare lucru de care i-am acuzat am reușit să și dovedim 

prin mulți martori genuini și devotați, de fapt, de către întreaga biserică a lui Dumnezeu.  

Ar lua prea mult pentru a relata cum a început toată treaba aceasta, toate motivele invocate și detaliile 

la ceea ce s-a întâmplat, tot ceea ce s-a spus și cum s-a terminat până la urmă – cât de mult cunosc ei 

chestiunea și sunt în stare a zice, frații vă vor informa. Oricum, nu cred că este necesar, din moment 

ce știu că aveți multă încredere în mine și în noi toți. Cu toți stăm în lumină înaintea inimilor voastre 

și sper că tu ne crezi ca și cum Dumnezeu ar vorbi cu tine, ceea ce este corect, pentru că vorbim 

Cuvântul lui Dumnezeu. 

Vă prezint un rezumat la toate ce s-au întâmplat: am trăit în mare dragoste, pace și în unitate. Biserica 

lui Dumnezeu a crescut în fiecare muncă și virtute creștină din moment ce ne-am separat de un 

asemenea rău și de oameni falși ca și Simon și aceia care vorbesc ceea ce vrea el să audă. Aceste 

făcături de frați ne-au calomniat și ne-au defăimat; pacea întreagă și toată unitatea s-au sfârșit, și toate 

acestea au continuat cât timp acest înșelător Simon a avut mână liberă. A început chiar din moment ce 

am ajuns aici. De fapt, fără să aibă frică de Dumnezeu m-au și ne-au persecutat și mi-au aruncat vini 

pe nedrept mai rău decât orșicare necredincios sau crud tiran, orice fals profet sau frate neadevărat au 

făcut-o vreodată. Dumnezeu știe că e adevărat ce scriu. Hoh, ce mare spin sunt în carnea lor, deși din 

toată inima mea nu le-am arătat altceva decât dragoste și am rămas alături de ei în credincioșie ca un 

adevărat creștin. Dumnezeu o știe, dar ei țipă atât de tare împotriva mea și mă tot vorbesc de rău încât 

este pur și simplu groaznic să asculți sau să zici mai departe ce spun ei. Răspândesc multe povești 

oribile despre mine, spunând că nu a fost vreun pungaș mai mare ca mine pe meleagurile acestea. Cu 

toții tânjesc după răzbunare și îmi vor răul, iar dorința lor cea mai arzătoare este ca Dumnezeu să mă 

arunce în chingile rușinii.  

Ei spun că venirea mea a adus diviziune și dezbinare. Că înainte trăiau în pace adevărată și că eu 

reprezint cauza dezbinării lor. Dar Dumnezeu mă alină, deoarece un blestem sau urări rele nu-mi fac 

vreun rău – Dumnezeu pleacă urechea la rugăciunile necredincioșilor și nu am făcut ceva ca să le 

merit. Nu sunt vinovat de nimica, mult sau puțin. Dumnezeu știe că nu am venit să încalc pacea și 

unitatea, ci să le sporesc. Aceasta am început să o fac cu credincioșie, așa cum pot depune mărturie 

prin mulți alți martori onești. Dumnezeu mi-a păstrat inima curată și nepângărită. În toată această 

chestiune nu a existat vreo urmă de falsitate sau înșelăciune în inima mea.  

Toate lucrurile pentru care mă urăsc șă mă ponegresc mi-au fost date prin marea milă a Domnului. El 

singur reprezintă cauza și îl voi lăsa doar pe el să ofere răspunsuri; vor trebui să-i recunoască puterea 

și înțelepciunea. A făcut-o în cazul meu, plăpândul și părăginitul lui vas; eu singur nu am asemenea 

capabilități. Totuși, pentru Domnul și pentru oamenii săi sfinți, îndur și sufăr cu bucurie numeroasele 
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minciuni răutăcioase pe care ei le răspândesc despre mine și el mă ajută în această privință – altfel, nu 

aș fi putut să fac așa ceva. Se mâniază împotriva mea mai rău decât o pot descrie cuvintele. Cred că 

le-ar plăcea să instige pe cei ce nu sunt credincioși împotriva mea dacă ar putea și deja noi am auzit 

ceva de genul de la judecătorul de aici și din alte surse. Spun că am mituit frații și surorile cu bani și 

de astă ei mă venerează. Răspândesc minciuni abile și diavolești ca aceasta, așa cum nu am mai auzit 

până acum. 

Puteți vedea și voi că am mare nevoie de rugăciunile voastre, așa cum toți avem nevoia aceasta, astfel 

încât Dumnezeu să mă ferească de fălcile lor. Domnul va face aceasta cu siguranță; am încredere 

completă în îndurarea sa cea mare. Și chiar dacă le-ar da putere asupra cărnii mele și chiar dacă 

sufletul meu ar fi fost pus sub o mare amenințare de către ei, încă mă aflu în mâna lui Dumnezeu. 

Hristos, precum și toți profeții și apostolii au fost ocărâți și persecutați, așa că de ce ar fi pentru mine 

altfel? Totul este doar pentru adevăr și dreptate cerească! 

Ne urăsc pe toți fără niciun motiv.Și tot ceea ce Simon, Gabriel, Filip și alții au plănuit s-a întors 

împotriva lor. Mi-au săpat groapa și au căzut chiar ei în ea (așa cum este scris în Sfânta Scriptură de 

David); judecata echitabilă a lui Dumnezeu s-a pogorât asupra lor, exact cum s-a întâmplat și în cazul 

lui Haman;  și în timp ce îi distrugeau pe ceilalți, ei însuși erau distruși (așa cum apostolul Petru ne 

indică). Prostia și mișelia lor este clară pentru toți cei care doresc să o vadă și să o audă. Asta o zice 

apostolul Pavel despre aceste vremuri de pe urmă, cât și despre oameni ticăloși ca aceștia. Că sunt 

ticăloși s-a descoperit; acest lucru nu mai e ascuns.  

 Vroiau să-l susțină pe Simon și să-l facă să pară un frate credincios. Pe mine, totuși, au vrut să mă 

distrugă. Au făcut tot ce au putut să îl susțină pe Simon cu puterea lor omenească, dar Dumnezeu mi-a 

stat alături și m-a ajutat să înving. El nu și-i părăsește pe ai lui. Totuși, chiar și până azi îl cred pe 

Simon și pe toți ceilalți potlogari și făcători de rele mai degrabă decât pe noi toți. Îi binevenesc pe cei 

pe care i-am exclus pentru că au păcătuit și se pronunță cu îndrăzneală că aceștia sunt mai de 

încredere decât noi toți laolaltă. 

O, frați, ce grea încercare s-a pogorât asupra bisericii lui Dumnezeu! Cum trebuie să ne luăm la trântă 

cu fiare sălbatice! Ce mare nevoie avem să ne înarmăm cu armele spirituale de care Sfântul Duh 

vorbește în Scripturi! Și dacă Dumnezeu nu a stat alături de noi cu marea lui putere, cu toții am fi fost 

alienați, împrăștiați și nimiciți. Dar Dumnezeu a fost victoria și căpitanul nostru; ne-a ținut împreună 

ca un zid puternic și o fortăreață de nepătruns. 

Câțiva care nu erau cu adevărat devotați ne-au părăsit. Oricum, n-au fost clari și niciodată nu au fost 

pe pace cu copiii lui Dumnezeu. Pentru o perioadă lungă de timp au căutat un motiv ca să ne 

părăsească, iar acum l-au găsit. Mulțumim lui Dumnezeu că au plecat. Toate spiritele leneșe și 

superficiale trebuie eliminate din biserică prin încercări și suferință, așa cum zgura este separată de 

aur prin foc și neghina de grâu prin intermediul vântului. Dar aceia care sunt credincioși și cu frică de 

Dumnezeu au fost cu toții ținuți în dragoste, credință, pace și unitate prin puterea și îndurarea lui 

Dumnezeu. Mulți creștini sinceri au venit la biserica lui Dumnezeu pentru a le lua locul celor răi care 

au plecat. Pentru noi acesta este un semn sigur că Dumnezeu este cu noi și cursul pe care l-am apucat 

este în concordanță cu voința și Cuvântul lui Dumnezeu. Într-adevăr, fără încetare am fost susținuți de 

către puternicul său braț. 

O, ce furtună măreață, ce lovitură puternică a primit casa lui Dumnezeu! Acești oameni aveau o 

reputație atât de bună cu majoritatea oamenilor, că nimeni nu li se putea împotrivi; practic toți 

trebuiau să îngenunchieze și să se supună lor. Chiar dacă cineva avea un sentiment de neliniște despre 
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ceea ce spuneau sau au făcut, el nu ar fi avut inima sau curajul să-i atenționeze despre aceasta; oricine 

ar fi îndrăznit nu mai era prietenul lor – asta era clar. Dar oricine îi flata și ziceau amin la tot ceea ce 

spuneau, bun sau rău,  era fratele și prietenul lor. Aș fi putut crea cu ușurință astfel de legături cu 

mulți dintre ei, dar nu aceasta nu ar fi fost de la Dumnezeu. Aș fi păcătuit în loc să fac bine.  

Există mulți care prezintă un zel pentru pace și unitate, dar este un zel direcționat greșit. Ei nu discern 

calea virtuții lui Dumnezeu, care rezultă în unitate. Ei doresc să își stabilească propria lor virtute și 

ceea ce este bun după părerea lor, dar nu doresc să se supună virtuții adevărate în ochii lui Dumnezeu. 

Ceea ce apostolul Pavel spunea despre evrei acum este valabil pentru mai multe popoare. Aceste 

plante nu sunt plantate de către Dumnezeu și prin urmare nu pot supraviețui. Oricât de mult am 

continua să peticim și să dregem, sfârșitul va fi mai rău decât începutul, ca și cum ai pune un petec 

nou pe un veșmânt vechi, așa cum Domnul a spus. Brațul care a ghidat acei oameni a fost unul cărnos, 

dar acela care ne-a ghidat pe noi a fost unul spiritual și puternic. Dumnezeu s-a ocupat de ei cu 

fermitate, înțelepciune și putere mare, rezultatul fiind că nu se mai puteau ascunde, ci au trebuit să se 

descopere și să își arate înșelăciunea inimilor lor. Altfel, ei ar fi continuat să ne înșele și să ne ducă de 

nas.  

Dar Dumnezeu n-a mai putut îndura să nu mai intervină. Ne-a descoperit lucruri într-un fel uimitor și 

prin intermediul unor mari puteri, iar pentru aceasta nu îl putem lăuda îndeajuns. Satana nu se mai 

putea ascunde. El s-a arătat într- manieră barbară. Dar aceasta a fost vrerea lui Dumnezeu. Eu cred că 

acum ei regretă într-o oarecare măsură că au procedat într-o manieră atât de necioplită și prostească. 

Dacă ar fi fost mai subtili, încă n-am mi fi scăpat de ei și ar mai fi trebuit să ne lovim de ei în 

continuare. Dar și-au împietrit inimile. Făcătorii de rele pe care i-am exclus se liniștesc reciproc și se 

sprijină reciproc în greșeala lor și îmi e teamă că mulți sau cel puțin câțiva dintre ei nu vor afla 

niciodată adevărata căință. Îmi e teamă de una ca asta, dar cu siguranță că nu doresc să neg în 

continuare harul lui Dumnezeu. În felul în care s-au purtat până acum, cu adevărat că ei reprezintă o 

cauză pierdută; aceasta-i limpede pentru mine. Prima dată Simon a vrut să se căiască, dar acum e mai 

rău ca niciodată. Dar aceasta este soarta răului și a inimilor necredincioase; sunt făcute să se 

rătăcească și să se împietrească. Scripturile ne oferă multe exemple. Vă spunem vouă toate acestea în 

dragoste adevărată și teamă de Dumnezeu, ca un cuvânt de la Domnul. Vă datorăm acest raport astfel 

încât să fiți în gardă împotriva acestor oameni și împotriva tuturor relelor. Acceptați acest avertisment 

măcar pentru dragostea și îndurarea lui Dumnezeu și ridicați-vă inimile și capetele la Dumnezeu, 

pentru că ora pericolului, chiar ultimul ceas, este în apropiere, așa cum Hristos și toți profeții și 

apostolii au prezis. Prin urmare treziți-vă, pentru că Domnul va veni în forță și nu se află departe. Fie 

ca fiecare să se pregătească și să se înarmeze cu dragoste, credință și răbdare, cu virtute, sfințenie și 

adevăr, astfel încât să fim găsiți fără cusur înaintea sa și să avem acces sigur și liber la el atunci când 

vine. Apoi vom găsi bucurie și desfătare în el cu toate oștirile cerești. Fie ca Dumnezeu Tatăl să ne 

ajute în aceasta prin Isus Hristos, Domnul nostru. Lăudat și glorificat să fie el pe vecie.  

Bucurați-vă și fiți liniștiți în Domnul, sfinți copii ai Dumnezului cel viu, pentru că el este cu noi. El 

este căpitanul și santinela noastră, puterea noastră, tărie și scut. Lăudat fie el pe veci. 

Vreau să știți, copiii mei dragi, confrați membrii în trupul lui Isus Hristos, că există multă dragoste 

printre noi aici; există dreptate și adevăr și pacea și unitatea Sfântului Duh. Iubire lui Dumnezeu și 

aproapelui noastru, dragostea pe care o simțim unul față de altul sporește. Pacea lui Dumnezeu 

înflorește și adevărul înmugurește, astfel că rodesc multe fructe divine. Copiii lui Dumnezeu înfloresc 

aici ca și flori frumoase de pe câmpuri, vara sosește, iar blândele ploi de mai înmoaie pământul și fac 

totul roditor. Așa cum ți-am mai scris înainte, există o creștere continuă și sporire pe toate părțile.  



86 
 

Domnul l-a privat pe diavol de multă putere, care în mod constant dorea să ne bage bețe-n roate. 

Dumnezeu îl va scoate din rădăcini din sfânta sa biserică, așa cum citim în Psalmii lui David. El chiar 

face aceasta în fiecare zi. Asemenea spini sau draci ca acești oameni totdeauna au împiedicat sămânța 

bună de la a crește și a da rod. Pentru prima dată inimile și conștiințele sunt cu adevărat libere de griji 

exterioare și legi omenești, iar Domnul i-a răscumpărat de  aservire și poveri grele. Mulți, nu doar 

puțini, erau legați de o natură omenească și de către legile arbitrare ale oamenilor; inimile și 

conștiințele lor au fost îndelung încărcate, confuze și cătrănite de către falșii păstori și alți oameni 

îndrumați greșit. Pe toți aceștia Hristos i-a eliberat. Li s-a făcut milă de ei și i-a eliberat și acum merge 

înaintea lor.  Iar mieii, copiii supuși ai lui Dumnezeu, cu toții se bucură în vocea sa și mântuirea sa și 

îl urmează cu credincioșie. Refuză să asculte de vocea unui străin, pentru că cunosc și se supun vocii 

Păstorului și Regelui lor, care este Hristos. Aceasta îi face rău și îl înfurie pe diavol, făcându-l să ragă 

ca un înfuriat leu devorator.  

Frații mei prea iubiți, nu există îndoială că singura libertate pe care o avem este libertatea lui Hristos, 

nu libertatea cărnii. Doar Dumnezeu poate să ne elibereze, prin Hristos, și doar Sfântul Duh poate să 

ne mântuiască inimile. Dar carnea, persoana noastră de la exterior, nu poate avea libertate, nici pace 

sau siguranță pe undeva. Totuși suntem bucuroși și curajoși, pentru că știm că pe măsură ce persoana 

noastră de la exterior se reduce și se ruinează, persoana noastră interioară crește și este reînoită zi de 

zi. Știm că avem un loc al nostru în rai, făcut nu de mâini, ci de puterea Dumnezeului cel nesfârșit – o 

locuință care rămâne pe vecie și niciodată nu va putea fi distrusă ca această muritoare, trupească 

structură. Și pentru această casă tânjim din toată inima; este scopul dorului, gândurilor și a speranțelor 

noastre. Spre aceasta năzuim, lăsând în urmă această viață de tranziție și tot ceea ce este de pe pământ. 

Inimile noastre sunt pline de bucurie. Jubilăm în Domnul și îi mulțumim lui pentru a lui bunătate, 

credincioșie și compasiune și pentru protecția lui părintească și răscumpărătoare prezență. Ne 

satisface inimile, făcându-ne foarte tăcuți și nemișcați înaintea lui. Pentru aceasta îi mărim și îi 

glorificăm prea sfântul, atotputernic nume și îi mulțumim fără de încetare cu întreaga noastră inimă 

pentru bunătatea sa înspre noi și tine. Vrem să îi mărim și glorificăm numele și să nu dăm mai departe 

minunile și faptele sale în tăcere, ci să le vestim tuturor sfinților. Chiar și printre necredincioși, așa 

cum și în biserică dorim să vestim, mulțumim și cinstim pe Domnul și să-i proclamăm minunile de 

acum și întotdeauna.  Faptele sale sunt mărețe și a făcut lucruri mărețe pentru noi, pentru că este 

puternic și numele său e sfânt. Fie ca numele său să fie mărit și cinstit de către noi și de către toți 

sfinții și toate oștile cerești prin Isus Hristos, în veci de veci. Amin. 

Voi, dragi frați și surori în Domnul, vreau să vă spun care este cea mai mare grijă a noastră, ceea ce ne 

întristează inimile foarte și ceea ce ne provoacă mari dureri și ne neliniștește. Există frică mare și 

anxietate în inimile noastre legate de voi, și nu găsim odihnă ziua sau noaptea (Dumnezeu este 

martorul nostru pentru aceasta și pentru toate lucrurile) pentru că sunteți persecutați și torturați cu 

maximă cruzime și în secret uciși sau reprimați. Fie ca Dumnezeu din ceruri să aibă milă! Ne rănește 

inima până în străfunduri că sunteți luați de lângă noi astfel. 

O, prea iubiți dragi frați membrii, cum ne e dor după fiecare dintre voi, cât de mult suferim în numele 

vostru și ce compasiune adâncă și mâhnire simțim pentru voi! Inimile noastre tot plâng pentru voi; 

sunt îngreunate și triste din cauza suferinței voastre. Câteodată pare că se vor topi de durere și mare 

suferință și că sunt pe cale să se crape.  Din cauza voastră sufletele noastre nu sunt împăcate sau 

odihnite în corpurile noastre; pur și simplu nu putem găsi îndeajuns de multe cuvinte să vă transmitem 

ceea ce simțim. Și auzim povești triste și compătimitoare una după alta. Când mă gândesc la asta, mai 

mult simt că îmi vine să plâng și să vărs lacrimi până nu mai pot decât să scriu. 
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În tot acest timp, acel copoi de diavol distruge un copil de-al lui Dumnezeu după altul. O, dragi frați și 

surori, aceasta ne umple pe toți cu multă milă și compasiune! Dacă doar propria mea persoană ar fi 

implicată, mai degrabă aș muri decât să aud asemenea vești. În fiecare zi și oră stăm în mare frică 

pentru aceia dintre voi care încă sunteți liberi și în fiecare zi așteptăm să ni se spună că și voi, de 

asemenea, ați fost prinși. Știm că îngrijorarea noastră nu aduce vreun bine și totuși nu ne putem opri 

din îngrijorare, din pricina dragostei frățești ca a unui copil ce arde înlăuntrul nostru. Și deși nu ne 

ajută nici pe noi, nici pe voi și ne seacă din curaj și din putere, aceasta arată cât de profund vă iubim și 

ne face să intercesăm pentru voi ziua, cât și noaptea, strigând cu tărie înspre Dumnezeu. 

Ei bine, v-am scris acest lucru deja de două ori cu propria mea mână și acum vă scriu pentru a treia 

oară cu lacrimi și cu o inimă ce plânge: cu toții vă îndemnăm să ieșiți din ținutul acela blestemat și 

ucigător.Fugiți, fugiți de acei oameni nedivini și ticăloși! Cu siguranță Dumnezeu v-a dat vouă 

îndeajuns de multe motive să faceți asta.  

Fie ca Dumnezeu să facă să se îndeplinească rugăciunile noastre și să vă protejeze de furia lor, aceia 

dintre voi care încă sunteți vii și liberi! Ne dorim cu adevărat ca el să poată să vă trimită la noi. Aceea 

ar reprezenta bucuria inimii noastre. Dacă aceasta ar fi posibil, din propria noastră voință am îndura 

foame și sete, frig sau caniculă și de toate felurile de suferințe. De dragul vostru am fi cu bucurie 

persecutați și scoși afară în următoarea zi, dacă ar fi voia lui Dumnezeu ca să veniți la noi. O, fie ca 

sfânta noastră perseverență întru voi să fie recompensată și fie ca să ne găsească demni de a ne 

binecuvânta [prin a vă trimite pe voi nouă]. Fie ca voia lui Dumnezeu să se facă în concordanță cu 

sfânta sa milă și bunătate, și fie ca el să vă și să ne îndeplinească sincera dorință prin Isus Hristos 

Domnul nostru. Amin. 

Prea iubiții mei copii și frați membrii, acordați atenție la ceea ce v-am scris și credeți acestea, pentru 

că adevărul este confirmat de către mărturia a doi sau trei martori. Prin urmare, fiți cu băgare de 

seamă și rugați-vă la Dumnezeu cu sârguință. El vă va învăța ceea ce este corect, dacă îl ascultați.  

În concluzie, vă încredințez pe voi toți în mărețele și protectivele mâini ale lui Dumnezeu. Fie ca 

Domnul să fie santinela și căpitanul vostru, adăpostul și scutul vostru, păstrându-vă sufletele și 

trupurile voastre în siguranță până la măreața zi a revelației Domnului, prin Isus Hristos. 

Întreaga sfântă biserică a lui Dumnezeu de aici, toți slujitorii și bătrânii, toți frații și surorile, fie că în 

vârstă, fie că tineri/e, vă salută din adâncul inimilor lor de o mie de ori într-o cu adevărat arzătoare și 

frățească dragoste și cu sfântul sărut al Domnului nostru Isus Hristos. Vă salutăm pe toți și pe fiecare 

dintre voi personal, în special, noi, cei care vă știm atât de bine în Domnul și care avem o dragoste 

specială pentru voi. Nu pot consemna cu pană și cerneală fiecare salut personal pe care frații și 

surorile de aici ar vrea să îl treacă; pur și simplu ar lua prea mult. Dar voi cunoașteți inimile lor bine, 

pentru că ele stau larg deschise în fața voastră în dragoste față de Dumnezeu. Așa că vă rog să le 

acceptați salutul, fiecare dintre voi și să știți acestea a fi de o mie de ori mai bune decât orice am scris 

aici. Toți frații și surorile pe care voi îi știți le-ar fi plăcut să trec numele tuturora, dar chiar nu pot.  

Și eu, Iacob, slujitorul vostru și frate în Domnul, un apostol și slujitor al lui Dumnezeu prin harul său, 

vă salut pe fiecare dintre voi de o mie de ori din adâncul inimii mele cu un sfânt sărut în adevărata, 

curata dragoste a lui Dumnezeu. Mă gândesc la voi oră de oră și moment de moment. Cu inima mea 

întreagă și minte și suflet vă sunt mulțumitor. Și vă sărut cu inima și mintea mea, cu adevăratul sărut 

al lui Isus Hristos și al tuturor oamenilor sfinți ai lui Dumnezeu.Deși nu sunt cu voi fizic, gândurile 

mele sunt în totalitate cu voi toți și nu pot să transpun în cuvinte cât de mult inima mea vă duce doru.  
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Acordați-le salutul meu în special tuturor celor care mă iubesc cu adevărat în Domnul. Sunt în special 

apropiați de mine și îi iubesc cu toată inima mea. Frați și surori, păstori și oi, pe valea Puster, Adige 

sau Inn: salutați-i pe fiecare dintre ei. Ei știu bine de dragostea mea devotată pe care o simt pentru ei, 

deși nu-i pot menționa pe fiecare după nume. Îmi doresc ca încă să salut și alin pe fiecare dintre ei în 

mod individiual și să-i sărut chiar cu ale mele buze și inimă. Îmi doresc să pot să îi slujesc cu propriile 

mele mâini și să le arăt dragoste cu toată tăria mea. Aceea ar fi cel mai mare deliciu al meu și mi-ar da 

bucurie pură în Dumnezeu. 

Inima și mintea mea sunt întotdeauna cu voi; inima voastră, sufletul sunt cu mine și fie ca Dumnezeu 

Tatăl să fie cu noi toți prin Isus Hristos, de-a pururea în veci. Amin.  

Eu, Iacob, am scris aceasta(scrisoarea) cu propria mea mână, dar Klaus a copiat-o pentru mine și 

acum trimitem copia în valea Puster. Dacă mai vreți să știți și alceva, fratele Voit vă va spune asta în 

persoană. Vă salut, Onofrie [Griesinger] și Hans [Amon], cu credință din inima mea. Vă rog de 

asemenea să îi dați cele mai călduroase saluturi dragilor surori Gretel Marbeck și Ursula Brähl și 

tuturor celorlalți. Am primit-o pe soția lui Georg Fasser înapoi în biserică prin harul și mila lui 

Dumnezeu și se simte foarte bine, așa cum este și Bärbel din Jenbach de asemenea. Inimile voastre se 

vor bucura la aceste știri. Georg Fasser, fratele nostru și slujitor al Domnului și soția sa, draga noastră 

soră, vă salută pe voi toți cu credincioșie, și încă o dată, salutări de la toți frații și surorile de aici. 

Domnul va fi cu voi pentru eternitate. Amin 

Trimisă din Auspitz (Moravia) 

Înspre valea Adige 

Transportată de fratele Petre Voit
102

 

În mijlocul treabei descrise deasupra, un slujitor numit Gilg Schneider a sosit și curând după el Hans 

Both, tovarășul său în serviciu, cu un grup din Hesse. S-au comportat ca și cum nu ar dori nimic în 

afară de pace și unitate și pentru un timp s-au dovedit pașnici, dar în realitate era ipocrizie. Biserica i-

a acceptat de bunăvoie și ca având o bună credință, încrezându-se în impresia bună pe care o făceau. 

Dar Hans Both nu avea inima sinceră. În curând a devenit limpede că dorea să își mărească mica lui 

turmă prin smulgerea unor credincioși din mâna Domnului. Dar nu a reușit, deoarece biserica a privit 

la Domnul și nu la Hans Both și adepții săi sau la alt om. Hans Both și aderenții săi credeau în părerea 

falsă că nu existau îngeri sau draci. Refuzau în a fi corectați, disprețuind toate învățăturile sănătoase, 

așa că ei și toți aceia care persistau în această eroare au fost excluși din biserica lui Dumnezeu în 

concordanță cu Cuvântul Domnului.
103

 Vorbeau mult. În special Hans Both admitea că Filip și Gabriel 

                                                             
102 Pentru scrisoarea de deasupra, de asemenea vezi Jakob Hutter, d. 1536, Brotherly Faithfulness: Epistles 
from a Time of Persecution (Rifton, NY, 1979), Letter II, 13-47 și Appendix B, 205-218; Friedmann, Schriften, 
118, ”Huter, Jakob,” #2; Williams, Radical Reformation, 421-423; Beck, 113-114; 
   Despre Petre Voit, vezi dedesubt, pag. 90. 
103 Hans Both, un prieten de-al liderului rebotezat turingian Melhior Rink (ME, IV, 336-338) a fost un om cu 
înclinații spre misticism și înspre o pură interpretare spirituală a Scripturilor. Hans Both a fost lider al unui grup 
ecleziastic de la Sorga de lângă Kassel (Hesse, Germania); acest grup a fost forțat să emigreze de către Prințul 
Filip din Hesse, care era în general blând când era vorba de Rebotezați. Devreme în septembrie 1533, Hans 
Both și un număr mare de-al adepților săi s-au mutat în Moravia, unde a împrăștiat învățături false. Despre 
activitățile lui Both aici, frații au scris o relatare detaliată în august sau septembrie 1537 către unul dintre liderii 
Rebotezați numit Matia Hasenhan, care a rămas în urma sa în Hesse; vezi ME, I, 395-396, ”Both, Hans”; II, 719-
727, ”Hesse”; Beck, 114. Următorul extras este luat din Karl W. H. Hochhuth, ”Mittheilungen aus der 
protestantischen Sektengeschichte in der hessischen Kirche,” Zeitschrift für historische Theologie, XXIX (1859), 
206-207.  
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s-au comportat greșit și prin urmare aceștia nu mai erau frații săi; tratamentul pe care l-au primit a fost 

cel bun. Și totuși cât de curând aceștia doi erau disciplinați de către biserică, Hans Both a mers la Filip 

și acesta era prietenul său bun. Aceasta ne-a dezvăluit și cu mai multă claritate inima sa pusă pe 

înșelăciuni. Dacă ar fi împărțit biserica prin iprocrizia sa, l-ar fi bucurat foarte mult. Niciodată nu a 

transmis cu limpezime ceea ce gândea. Spunea că el cunoaște biserica și frații și celelante comunități 

foarte bine și că nu va merge la ele. Dar acțiunile sale îi dezmințeau cu claritate spusele. Prin această 

cale, Dumnezeu a protejat încă o dată și i-a salvat pe ai săi de acești oameni aflați în greșeală.  

După toate acestea, biserica a suferit de pe urma abuzurilor și calomniilor renegaților, în special de pe 

urma lui Filip și a oamenilor săi. Oricând un nobil, cetățean sau fermier avea nevoie de ajutor și 

angaja frați și surori din ambele comunități, Filipiții refuzau să muncească, stea, mănânce sau să bea 

împreună cu aceia care se raliau lui Iacob Hutter, în ciuda faptului că angajatorii lor au făcut toate 

aranjamentele. Aceasta a adus abuz și rușine numelui lui Dumnezeu. Deși oamenii lui Iacob Hutter 

mai mult ar fi muncit în liniște doar ei, au acceptat și s-au bucurat de mâncarea și băutura 

angajatorilor lor și îi mulțumeau lui Dumnezeu pentru aceasta, neținând cont de cine lucra cu ei.  

                                                                                                                                                                                             
Fratele nostru drag Cristoph Gschäl a venit din nou la voi și v-a spus despre dragostea, viața și munca noastră 

în Hristos Isus, care a mișcat pe mulți în a ni se alătura aici. Dar mulți dintre aceștia, fie-i milă lui Dumnezeu, ne-
au părăsit din nou; au fost luați de către falsul profet Hans Both, care dorea să își amestece aluatul stricat 

printre oamenii lui Dumnezeu. Când am refuzat să permitem asemenea lucru, a spus că încercăm să îl 
deconectăm de la izvoarele apei cele vii. Dar am procedat corect și în frică de Dumnezeu și am răspuns că nu 
putem tolera o asemenea convorbire; dar dacă ar fi de acord să rămână tăcut, ar rămâne împreună cu noi în 

dragoste. La care a insistat și mai mult că încercăm să îl ținem departe de izvoarele cele vii. 
Am răspuns că aceasta nu era învățătura sănătoasă a Domnului nostru Isus Hristos, ci un aluat stricat; totuși, a 

persistat și a spus că Melhior Rink este de aceeași părere cu a lui. Răspunsul nostru a fost că chiar și dacă 
Melhior Rink ar spune și predica aceasta, tot nu ar fi fost bine. Nu credeam că Melhior ar fi susținut acest punct 
de vedere, totuși și credeam că Hans Both și adepții săi l-ar fi înțeles greșit. Apoi ei au spus că îl numim pe Rink 

un profet mincinos și erau furioși (asta este tipic Hans Both). Influențându-i pe cei care ni s-au alăturat de 
curând, le-au furat inimile în detrimentul nostru, rezultând în a nu ne mai asculta pe noi și plecarea lor cu Hans 

Both și Valtin Schuster, care au atras oamenii după ei și au devenit din ce în ce mai ostili. Într-un final, în 
durerea noastră, am așternut tot înaintea lui Dumnezeu și am lăsat-o în mâinile lui care ne cunoaște și ne vede 

așa cum suntem.  
Dragul nostru frate Iacob, slujitor al Domnului, a mărturisit Cuvântul lui Dumnezeu cu bucurie și dragul nostru 

frate Georg Fasser a oferit curajoasă mărturie cu sângele său și așa au făcut Wilhelm, Ieronim [Käls] învățătorul 
nostru de la școală și mulți alți frați dragi. Și acum, prin voința îndurătoare a lui Dumnezeu, dragul nostru frate 

Petre Riedemann din Gmunden a fost eliberat din închisoare din Nuremberg, iar el este cu noi în Domnul, 
recunoscând dragostea și harul prin care trăim în fața lui Dumnezeu. . . . Domnul este prezent din abundență 
printre noi, pentru care îl mărim și îi mulțumim și pentru că ne susține, suntem foarte îngrijorați pentru voi și 

pentru toți oamenii de pretutindeni care îl cheamă pe Domnul nostru Isus Hristos cu inimi curate.  
Lui Dumnezeu i te-am oferi, Matia al meu și în special cu Melhior Rink și ne-am deschide inimile noastre unui 
celuilant; dar dacă aceasta nu se poate, o punem în mâinile Domnului. Dar niciodată nu am formulat acuzații 

împotriva lui Melhior Rink, pentru că de ce am calomnia un om pe care nici măcar nu îl cunoaștem? Doamne-
ferește! Dacă cineva îl citează pe Rink pentru a-și dovedi propriile sale idei greșite, nu putem fi de acord cu 

aceasta, și se cuvine să precizăm că și dacă un înger din ceruri ar fi să ne aducă o învățătură străină, cu ajutorul 
lui Dumnezeu nu am urma-o și nici nu ne-am slăbi poziția.  

Melhior Rink va fi responsabil pentru orice spune sau face, dar auzim despre a lui integritate și statornicie în 
durere, pentru care ne bucurăm din inimă și îl preamărim pe Dumnezeu din ceruri. Dumnezeu să ne permită să 

ne întâlnim cu el în Domnul, dar gândirea lui Hans Both ne este străină; nu îi cunoaștem vocea sa; și va trebui 
să suporte judecata pentru că a împrăștiat calomnii despre noi. 

Vezi Walter Klaassen și Frank Friesen, Sixteenth Century Anabaptism: Defences, Confessions, Refutations 
(Waterloo, Ontario, 1982), 98-102, pentru o traducere a textului complet al scrisorii de deasupra, datat aici 
1538. 
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În plus, oamenii lui Filip refuzau să salute pe cineva pe stradă. Nu făceau sau întorceau vreo urare de 

bine și oamenii noștri, care erau inocenți, deseori au trebuit să sufere din această cauză.  

Pentru a înrăutăți lucrurile, un slujitor pe nume Jörg Scherer a venit la Auspitz și a adus un grup 

împreună cu el. S-au interesat despre tot ceea ce era făcut în comunitate și apoi s-au unit cu Iacob 

Hutter și cu întreaga sfântă adunare. Dar după o vreme au început să aducă critici multor lucruri din 

cadrul bisericii.Așa cum oamenii întotdeauna fac când vor să se despartă de prietenii lor, găsesc 

greșeluțe chiar și în lucrurile cele mai bune. Spuneau că nu este corect ca unii să poarte ornamente din 

aur sau mătase pe acoperămintele lor de cap și că firul pentru materialul lor de bumbac și 

acoperămintele de cap erau țesute mult prea fin.  

În asentiment cu aceștia, Iacob Hutter s-a oferit să facă schimbări și să renunțe la tot ceea ce nu era 

bun, pentru că ar fi dorit o mai mare perfecțiune. Nu dorea să permită orice ar fi fost împotriva 

Domnului. Când s-au plâns despre mâncare pentru că nu erau obișnuiți cu aceasta, Iacob a spus că va 

pune bucătarii și bucătăresele lor în bucătărie pentru a găti în concordanță cu obiceiul lor și 

comunitatea va mânca ceea ce acești bucătari le-au pregătit. Vroia chiar să-i lase să se mute la 

Schakwitz să trăiască sub nobilul mareșal de Mährisch Kromau,
104

 unde au cumpărat o casă la o milă 

depărtare de Auspitz, dacă ar fi rămas în Domnul și în biserică. Dar nimic nu a ajutat. Numai râdeau și 

își băteau joc de noi. Când bisericii i s-a adus la cunoștință despre sfidarea adusă de ei fiecărei 

bunăvoințe, Jörg Scherer a fost exclus și separat de biserică și toți oamenii săi împreună cu el.  

În Tirol, persecuțiile au crescut zi de zi și nu exista vreun loc în care să meargă credincioșii. Mulți 

erau capturați și uciși din pricina adevărului. Preoții de asemenea, tunau din amvoanele lor că oamenii 

ar trebui să aibă grijă de ei, să îi prindă și să îi distrugă prin foc și cu sabia. Iar și iar, mari sume de 

bani erau promise oricui ar scoate la iveală frați și surori și ar informa despre ei.  Pădurile au fost 

inspectate și orice casă care era suspectată că i-ar adăposti; fiecare cameră a fost percheziționată. 

Cuferele încuiate au trebuit să fie deschise, și dacă nu, erau sparte și se căuta în ele.  

Era un fiu de-al Iudei numit Prabeiger.
105

 A întins capcane viclene pentru a prinde credincioși, apoi se 

grăbea înapoi la magistrați să-i informeze, venind înapoi cu polițiști și copiii lui Pilat cu săbii, sulițe și 

bâte, mergând înaintea lor exact ca și trădătorul Iuda. În acest fel, au prins mulți și au împrăștiat și 

alungat pe restul. 

Nu cu mult după ce s-au strâns din nou, alt copil al Iudei, Jörg Früe, a fugit la preoți. Dacă ar fi fost 

răsplătit s-ar fi dus după frați și niciunul nu ar fi fost în stare să se ascundă de el. Rasa scribilor și a 

fariseilor, preoții, în curând i-au oferit o recompensă generoasă și și o scrisoare pe deasupra. Acest 

înșelător și-a ascuns ipocrizia sub o înfățișare îngerească și a vizitat oameni, în special pe aceia pe 

care îi suspecta că ar ști ceva despre frați, interesându-se în susul și în josul Văii Puster unde ar putea 

să fie. Ticălosul implora după ajutor, pledând cu lacrimi de crocodil și declarând că nu va avea pace 

până când nu îi va găsi. În acest fel i-a înșelat și a reușit să aibă trecere printre ei. S-a prefăcut mâhnit, 

umil și virtuos, ca cineva căutând să se căiască și să-și schimbe viața.  

                                                             
104 Schakwitz (Šakvice), la o milă sud de Auspitz, în 1533 proprietatea nobililor de Lipé de la Kromau. Până în 
1622 satul Schakwitz a fost locația uneia dintre principalele comunități Hutterite. Zeman, Topography, #137. 
105 Asemenea informatori au fost recrutați de către guvernul din Tirol la comanda expresă a Regelui Ferdinand 
și erau plătiți până la o sută de guldeni pentru fiecare Rebotezat livrat, depinzând de importanța persoanei 
prinse. Vezi Loserth, Anabaptismus, 476, 492, 512, 576, 175. Un mandat oficial din 30 iulie 1530, spune: ”Oricui 
denunță unul sau mai mulți Rebotezați care sigur se raliaseră mișcării, trezoreria va plăti 30-40 de guldeni” 
(Loserth, 492 n. 1) 
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Puțin mai târziu a spus, ”Frații mei, fiți atât de buni încât să mă lăsați să mă întorc acasă să îmi iau 

soția și copiii să îi aduc și pe ei aici.” Slujitorul a presimțit ceva și i-a spus că  dacă vine cu falsitate și 

că plănuiește ceva rău, Dumnezeu știe cu siguranță și va trebui să îndure o pedeapsă dură. Dar a 

răspuns, ”O, nu! Fie ca Dumnezeu să mă protejeze de un asemenea lucru. Veniți acasă cu mine la casa 

mea!” A plecat și s-a grăbit înspre judecător, preoți și magistrați, care au venit cu săbii și ciomege și i-

au luat cu forța pe frați și pe surori. 

Au fost și alți asemenea înșelători, în special unul pe nume Petru Lantz și altul numit Christel Pranger. 

Unii umblau noaptea, cărând prăjini, vorbind și comportându-se ca și frații. Pentru a găsi credincioși, 

au vizitat locuri și case unde credeau că oamenii le-ar deschide ușile lor ca unor frați. Dar Dumnezeu 

le-a oferit recompensa, lovindu-i pe unii cu groază multă și o moarte oribilă pentru a-i face să 

realizeze ceea ce au făcut, ca Iuda trădătorul lui Hristos. De ziua judecății lui Dumnezeu, ei vor fi 

înfricoșați. Acești înșelători vor transpira sânge și își vor dori să nu se fi născut. Pentru că frații de 

acolo au fost atât de tare supuși presiunii încât nu mai puteau să stea în Tirol, Iacob Hutter și biserica 

ce se afla împreună cu el au simțit că trebuie să trimită mesaje prin scrisoare și prin glas vorbit, 

spunându-le să părăsească Tirolul cât de curând posibil și să vină la comunitatea bisericii din 

Moravia. Ca și răspuns, Hans Amon și mai mulți frați și surori s-au pornit cu ajutorul lui Dumnezeu și 

au ajuns la biserica din Auspitz. 

[1534] 

Între timp, fratele Bastel Glaser și oamenii săi din Tirol erau pe drumul înspre biserică, când au ajuns 

la Hohenwart, un sat din Austria, fiind arestați. Iacob Hutter le-a scris o scrisoare de alinare, care încă 

mai există.
106

 

Au fost duși la Eggenburg, unde obrajii lor au fost străpunși cu fierul încins și apoi au fost eliberați. 

Acesta este acel Bastel Glaser care a scris mai multe cântece, pe care încă le avem. 
107

 

                                                             
106 Hohenwart, comună în Austria Inferioară, localizată între Krems de pe Dunăre și Meissau, unde un număr 
de Hutteriți au fost întemnițați în 1534; Beck, 116. 
   Scrisoarea pe care Iacob Hutter a scris-o din Auspitz pentru a-i alina pe prizonierii din Hohenwart este una 
din cele mai emoționante scrieri ale sale. Un scurt extras este inclus aici, luat din Codex I 87.708, gol. 161ff., 
Vienna University Library. 

Acuma, aș vrea să vă spun cum stă treaba cu noi aici. Domnul este cu noi, deși suferim mult. Și totuși, aceasta 
este corect și bine și îl mărim și îi mulțumim lui Dumnezeu din toate inimile noastre că în ciuda tuturor 

acestora trăim în mare și sfântă dragoste, în bucuria și unitatea Sfântului Duh, în timp ce tot timpul așteptăm 
procese și persecuții chiar mai mari decât pe cele pe care le îndurăm acum. Fie ca Dumnezeu să ne vegheze 

prin marea sa îndurare! Plini de alean, așteptăm să fim eliberați din corpurile noastre, pentru Sabatul când ne 
odihnim de pe urma tuturor încercărilor, activităților și muncilor noastre, când lăsăm în spate acest cort 

lumesc și sufletul și spiritul nostru își găsește în sfârșit odihnă și pace eternă. Pentru aceeastă patrie tânjim, din 
moment ce nu ne bucurăm de pace sau odihnă în această nenorocită de sălbăticie. Nu avem vreo casă 

permanentă aici, dar așteptăm una ce va să vie. 
Fratele Onofrie [Griesinger] a ajuns cu mulți alți frați și surori, Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că i-a protejat 

și i-a adus în siguranță la noi. Sosirea lor ne-a bucurat foarte tare și l-am mărit pe Dumnezeu pentru aceasta. 
Nu au mai rămas mulți frați și surori în Tirol acuma.  

Într-un final, iubiți și dragi copii ai lui Dumnezeu, fratele Hans [Amon], Georg Fasser, Onofrie [Griesinger], 
Leonard [Lanzenstiel], Wilhelm [Griesbacher] și toți slujitorii de aici ai lui Dumnezeu vă salută și la fel face 

întreaga sfântă biserică a Domnului, fiecare dintre copii lui Dumnezeu. Vă salutăm de o mie de ori în curată și 
sfântă dragoste din adâncurile inimilor noastre și cu sărutul Domnului nostru și Salvator Isus Hristos. 

Pentru o copie diplomatică a scrisorii de deasupra, vezi Zieglschmid, ”Unpublished Letters,” MQR, Aprilie 1941, 
118-129; transcrisă Iacob Hutter, Brotherly Faithfulness, Letter III, 49-64. 
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Un alt frate, pe nume Petre Voit, a fost aruncat în închisoare la Eggenburg.
108

 Ambele sale picioare au 

fost atât de tare strânse în șosete încât cangrena s-a instalat și ele au putrezit; apoi șoarecii i-au luat 

degetele mari de la picioare chiar sub ochii săi. Pe când a fost eliberat din închisoare, trupul său a fost 

complet adus în starea de ruină. S-a întors la comunitatea sa, care a fost alungată de acasă și din 

locuință și trăia pe câmpul întins, iar apoi ambele picioare ale sale au fost amputate. A trăit mulți ani 

după aceasta și a adormit în Domnul la vârsta de șaptezeci de ani.  

Cam pe atunci Onofrie Griesinger,
109

 un slujitor al bisericii, a călătoritde la Tirol cu alți frați și surori 

devotate și sub protecția lui Dumnezeu a ajuns la biserica lui Dumnezeu din Auspitz. Ceva mai târziu 

a fost implicat în păcat din pricina soției sale și din această cauză, slujirea i-a fost luată.Soția sa a 

primit de asemenea pedeapsa meritată.  

Tot pe atunci, stareța din Brünn, care era proprietara de pământ din Auspitz, i-a rugat pe bătrânii 

bisericii să-i împrumute niște bani. Când au refuzat pentru că biserica însuși se afla în mare nevoie de 

bani i-a pus pe Iacob Hutter, Hans Amon și alți bătrâni în închisoare, de asemenea Ieronim Käls, care 

era directorul școlii pentru copiii din comunitate pe atunci. A încercat pe această cale să-i forțeze să îi 

împrumute banii, dar când nu a reușit, le-a dat drumul și le-a ordonat să plece de pe proprietatea ei. I-a 

lăsat totuși să mai stea o vreme, totuși, după cum se va descrie mai târziu. 

Din moment ce Iacob Hutter însuși era atacat ca și cauză a tuturor relelor și conflictelor, l-a rugat pe 

Hans Amon dacă simțea vreo chemare specială pentru a merge în Tirol. Hans a răspuns că nu simte 

vreo chemare specială, dar că este pregătit să meargă oriunde Domnul le arată oamenilor săi să se 

ducă. Dar Iacob a spus, ”Simt curaj și o chemare pentru aceasta și sper că Dumnezeu încă o va 

permite.” Iacob a anunțat aceasta cu mulți frați fiind de față și într-o mare măsură au fost de acord cu 

felul în care proceda pe baza acestui îndemn, dar au așteptat pentru momentul potrivit. 

Dumnezeu a vrut ca aleșii să fie vizibili. Sunt descoperiți prin mari dureri, așa cum aurul se dovedește 

în foc. Așa că a testat pe cei credincioși, dar le-a împietrit inimile păcătoșilor și ipocriților. Oricum, 

diavolul și-a început treaba în numele lui Dumnezeu și sub aparența adevărului. Oriunde își 

construiește Dumnezeu biserica, diavolul își construiește o nouă capelă lângă pentru a nedumeri și 

orbi oamenii. El a dat drumul problemelor în orașul westfalian Münster, unde mai mulți predicatori 

Luterani s-au întâlnit în 1532. În 1533 li s-a alăturat Jan van Leyden, un croitor din Olanda, care 

folosea Scripturile pentru a dovedi că botezul imediat după naștere nu era poruncit de către 

Dumnezeu, ci adulții și credincioșii ar trebui botezați. Mai mulți oameni i s-au alăturat și au făcut 

mare vâlvă împotriva acelora care susțineau că botezul nou-născuților este corect. I-au jefuit de 

bunurile lor și i-au făcut pe cetățeni să fugă din oraș. După aceasta, în 1534, propriul lor episcop a 

asediat orașul și i-au opus rezistență. Jan van Leyden a numit primarul în funcția de călău, pretinzând 

că Dumnezeu i-a indicat să pună pe acela de cel mai din sus în locurile cele mai din jos.  

Acest Jan a înființat un guvern în concordanță cu tradiția Evreiască și o nouă religie, spunând, de 

pildă, că un om poate să ia câte soții dorește. Apoi s-a făcut el însuși rege în splendoare regală și în 

nebunia sa credea că poate conduce întreaga lume și poate avea tronul tatălui său David până când 

                                                                                                                                                                                             
107 Vezi Wolkan, Lieder, 171; LdHBr, 71-74. Despre a doua întemnițare a lui Glaser și execuția sa, vezi dedesubt 
paragraful pentru 1537, p. 162; ME, II, 524. 
108 Petre Voit a fost capturat în 1534, posibil după livrarea scrisorii lui Iacob Hutter de la Auspitz, Moravia, 
bisericii din Tirol; de asemenea vezi Beck, 116. 
109 Onofrie Griesinger, născut la Frasdorf (Bavaria, Germania), era un funcționar la o mină din Salzburg, Austria, 
până când s-a alăturat comunității bisericii în 1532; ME, II, 579-580. Cât despre întemnițare și moarte, vezi 
dedesubt, p. 115-116. 
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Tatăl ceresc îi va cere regatul de la el. Când necredincioșii vor fi distruși, credincioșii singuri vor 

conduce pe pământ.  Dar după ce asediul a continuat pentru o perioadă îndelungată, orașul a fost în 

sfârșit capturat. Maleficul rege și doi dintre însoțitorii săi au fost prinși și duși prin țară ca spectacol 

pentru principi. După aceea, au fost torturați într-o manieră îngrozitoare cu clești înroșiți în foc și 

uciși. Au fost puși în cuști de fier și atârnați de cel mai înalt turn din oraș, regele în mijloc, la o 

înățime de om mai sus decât ceilalți. Aceasta s-a petrecut în pe 23 sau 24 ianuarie 1536. 

Acțiunile acestor oameni corupți și necredincioși au adus mari suferințe bisericii lui Dumnezeu din 

multe locuri. Mai mulți credincioși au fost întemnițați, torturați și acuzați că ar aparține de această 

sectă.
110

 Dar întreaga biserică și toate inimile devotate au mărturisit neclintiți, da, unii chiar cu 

moartea lor, împotriva acestor abominații crude, această invenție a diavolului. Biserica credincioșilor 

adevărați nu ar avea niciodată arme exterioare, puține sau multe cu care să se lupte împotriva 

inimicilor ei direcționați greșit. Răzbunarea este în Domnul – credincioșii nu însetează după ea. 

Domnul știe cum să răsplătească fiecare om în concordanță cu faptele sale.  

1535 

În 1535 întreaga biserică, dorind de la început să facă ce este cel mai bine, să urmeze calea cea mai 

bună și să se abțină de la lume și de la toată necurăția, în unanimitate au decis în frică de Dumnezeu 

să stea în gardă împotriva aluatului scribilor și a Fariseilor, în concordanță cu învățăturile lui Hristos. 

Aceasta era pentru că papa, preoții, călugării, călugărițele și toți care predicau de dragul burților lor 

reprezintă cea mai mare cauză a idolatriei și a trăirii ipocrite, păcătoase și corupte. Au decis ca de 

atunci încolo biserica să nu mai lucreze pentru ei, să facă comerț cu ei, să mânânce sau să bea cu ei 

sau să aibă orice de-a face cu ei fără vreun motiv exact și divin, pentru că toate profiturile lor vin din 

și sunt folosite în serviciul idolatriei – se numesc pe ei înșiși predicatori ai Evangheliei, și totuși 

niciunul nu practică învățăturile lui Hristos sau să o împărtășească altora. 

După această decizie, biserica a notificat-o pe stareța din Mănăstirea Reginei de la Brünn, proprietara 

de pământ a Auspitz-ului, că nu mai puteau să lucreze în vii sau în alte locuri pentru ea sau pentru alte 

persoane aflate în aceeași poziție. Aceasta nu era din cauza mândriei, ci pentru că, în frică de 

Dumnezeu, s-au neliniștit că ar putea lua parte și ei la servirea idolatriei, ceea ce cu siguranță ar fi 

împotriva lui Dumnezeu. 

Această declarație a înfuriat-o pe stareță și a ordonat comunității să plece de pe pământurile ei. Din 

moment ce nicio altă cale nu a fost găsită, comunitatea s-a mutat din Auspitz de ziua Înălțării 

Domnului 1535, părăsindu-și casele și ducându-se la Schakwitz pe pământurile nobilului mareșal. 

Acolo au făcut toate eforturile posibile pentru a începe să construiască pentru ei înșiși și pentru copii 

lor, dar nici aceasta nu a durat.  

Evenimentele de la Münster recent relatate își urmau deja cursul, înaintând munca predestinată de 

către Dumnezeu de testare a credincioșilor. Au provocat opoziția împăratului, regelui, a principilor și 

tuturor liderilor lumești la adunarea credincioșilor. Acolo a sosit în curând o poruncă aspră ca nimeni 

aparținând comunităților de adevărați credincioși să fie tolerat în ținut.
111

 

                                                             
110

 Despre Münsteriți, vezi ME, III, 777-783. Cât de puține știau autoritățile despre adevăratul caracter al 
Hutteriților (”aceia tăcuți din ținut”) se poate vedea dintr-un mandat datat 1 aprilie 1528, care descrie 
Rebotezații ca o sectă ”ce distruge onoarea lui Dumnezeu, disprețuiește autoritățile aflate la guvernare și naște 
nesupunere, război, corupție, vărsare de sânge și tot felul de rele. . .”(Loserth, Anabaptismus, 481). 
111

 Cât despre mandatul emis de către Dieta Provincială din 1535 de la Znaim (Znojmo), Moravia, la care Regele 
Ferdinand a fost prezent, vezi Loserth, Anabaptismus, 544-545; Beck, 116-117; ME, III, 448b. 
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În special un ordin strict a fost trimis nobilului mareșal de Mährisch Kromau să fie expulzați fără 

nicio întârziere frații, neascultarea fiind răsplătită cu dizgrațierea și pedepsită. Astfel că a trebuit să o 

facă, deși în silă, pentru că avea o mare dragoste pentru oamenii Domnului. L-a instruit pe Iacob 

Hutter, acel eroic Creștin, să-și strângă oamenii împreună din nou când toate aceste necazuri se vor fi 

sfârșit. Și-a trimis ofițerii să cheme toți cei apropiați din satele de primprejur. Aceștia au venit în 

curând în bătaie de tobe, steaguri fluturând și arme în mână la comunitatea din Schakwitz. Apoi 

ofițerii au început să exprime cererea spusă cu toată seriozitatea cum că ei ar trebui să îl cruțe și să nu 

să îi aducă dizgrația pe cap, fiindcă și el, la rândul său nu se putea opune autorității superioare ci 

trebuia să i se supună. Au mers pentru o perioadă lungă, sfătuindu-se împreună, dar nu exista vreo altă 

cale. Credincioșii au trebuit să-și părăsească casele, așa cum stătea scris: Au trebuit să părăsească 

orașul sau satul și să campeze pe câmpuri. 

Astfel că Iacob Hutter și-a luat bocceluța în spate. Asistenții săi au procedat la fel, iar frații și surorile 

și toți copiii lor au mers în perechi, urmându-și păstorul Iacob prin mulțimea de necredincioși, infami 

tâlhari, care strângeau din dinți furioși, plini de dorința de a jefui și ataca. Nu au fost în stare să facă 

aceasta, oricum, din pricina prezenței ofițerilor, care era în concordanță cu vrerea lui Dumnezeu. 

Mica trupă de credincioși au fost mânați afară ca o turmă de oi. Nu li s-a permis să campeze niciunde 

până când nu vor fi plecat de pe pământurile nobilului. Deși de abea se mutaseră la Schakwitz cu 

câteva zile în urmă, au fost scoși afară din nou. Foarte puțini dintre oamenii bolnavi au rămas în case, 

dar nu pentru mult timp. Această persecuție s-a petrecut în 1535. 

După mutarea lor în largul țării, în timp ce campau pe pământurile Nobilului von Liechtenstein de la 

Nikolsburg, Filipiții, de asemenea, au fost scoși afară din Auspitz pe câmpuri.Au ajuns la dealul de 

lângă Lassling cântând cu bucurie, și și-au amplasat tabăra acolo.
112

 Slujitorii lor de frunte, Filip 

[Blauärmel] și Blasius [Kuhn] au încălecat pe cai și au plecat de acolo, pretinzând că vor căuta un loc 

de adăpost pentru oamenii lor. Nu cu mult după, un mesaj a sosit la ei care spunea că fiecare ar trebui 

să aibă grijă de propria persoană și să își găsească un loc în care să trăiască pe cât de bine se putea. 

Acești doi încă caută până în ziua de azi și nu au găsit vreun loc. Astfel că erau ca și falși păstori sau 

salariați, care au permis ca turma să se împrăștie printre lupi. Judecata lor despre Iacob Hutter, 

înregistrată mai devreme, acum s-a dovedit să fie adevărată pentru ei înșiși. Turma a fost cu adevărat 

împrăștiată și mulți au ajuns la ruină. Unii nu se pot întoarce nici chiar astăzi. La început cu siguranță 

că au urmat porunca lui Dumnezeu de a părăsi țara și familia, dar s-au uitat înapoi și au iubit din nou 

lumea.  

S-au separat în mici grupuri, unii au mers la Würtemberg și alții în Palatinat, dar un grup mărișor a 

fost capturat la Wegscheid și la Ilzstadt lângă Passau. Aproximativ șaizeci de persoane au fost duse în 

total la Passau, iar unii dintre ei au petrecut până la cinci ani în închisoare acolo, suferind de foamete 

acută și tratamente aspre pe deasupra. Mulți dintre ei au murit în timp ce se aflau în închisoare. Câțiva 

s-au întors la biserica lui Dumnezeu după eliberare, dar restul au ajuns în ruină totală, inimile lor 

pervertite și puse pe făcut ceea ce este greșit. 

În timp ce oamenii Domnului campau pe pământul lui Liechtenstein lângă Tracht în Starnitz sub 

Lassling, așa cum am scris deasupra, au fost denunțați autorităților și acuzați mincinos că ar căra 

arme. Guvernatorul și-a trimis oamenii la tabără să vadă dacă este adevărat, dar în loc de muschete și 

sulițe, ei au găsit mulți copii și oameni bolnavi. 
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 Hutteriții au campat pentru o perioadă la ”Starnitz under Lassling” (Starnice), un sat abandonat de lângă 
Tracht (Strachotín), cam la 18 mile sud de Brno. Vezi Beck, 116-117; Zeman, Topography, #144. 
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Când Iacob a stat de vorbă cu slujitorii guvernatorului și le-a spus întreaga tărășenie, ei au cerut ca și 

ideile și intențile comunității să fie transpuse în scris pentru stăpânul lor. Astfel că Iacob Hutter, care 

pe vremea aceea era slujitorul de frunte și păstor al credincioșilor a scris o scrisoare guvernatorului și 

a trimis-o prin mesagerii săi.
113

 Această scrisoare a fost atacată și interpretată greșit la modul rău de 

către oamenii lui Filip și au lui Gabriel și de către alții, ca și cum Iacob Hutter l-ar fi numit pe Regele 

Ferdinand un copoi și ar fi fost omorât pentru ceea ce a făcut și nu din pricina adevărului lui 

Dumnezeu. Din acest motiv scrisoarea este inclusă aici, transcrisă din prima copie și fiecare ar trebui 

să judece pentru el. 

Suntem frați care îl iubesc pe Dumnezeu și adevărul său, suntem adevărați mărturisitori al Domnului 

nostru Isus Hristos și am fost scoși din multe țări din pricina numelui lui Dumnezeu. Am ajuns aici în 

Moravia, unde am conviețuit împreună sub nobilul mareșal prin intermediul protecției lui Dumnezeu. 

Doar pe Dumnezeu îl mărim pentru totdeauna. 

Această scrisoare este pentru a vă aduce la cunoștință, dragă guvernator al Moraviei, că am primit 

ordinul transmis de către slujitorii dumneavoastră. Deja v-am răspuns prin viu grai, după cum știți, și 

acum doresc să fac același lucru și în scris. Acesta este răspunsul nostru: Am părăsit lumea și toate 

căile sale greșite și profane. Credem în Dumnezeu cel Măreț și în Fiul său, Isus Hristos, care ne va 

proteja de rău pentru totdeauna. Ne-am dat pe noi înșine Domnului Dumnezeu pentru a trăi în 

concordanță cu voința sa divină și să păstrăm poruncile sale prin felul prin care Isus Hristos ni l-a 

arătat. 

Pentru că noi îl servim pe el, facem voia sa, păstrăm poruncile sale și lăsăm în spate toate păcatele și 

relele, suntem persecutați și disprețuiți de către întreaga lume și jefuiți de toate bunurile noastre. 

Același lucru a fost făcut tuturor oamenilor lui Dumnezeu, profeților și însuși lui Hristos. Regele 

Ferdinand, crudul tiran și inamicul adevărului lui Dumnezeu și al justiției, a supus morții fără de milă 

mulți dintre frații și surorile noastre inocente. Ne-a jefuit de casele și bunurile noastre și ne-a 

persecutat într-un hal fără de hal. Dar prin îndurarea lui Dumnezeu am fost în stare să ne mutăm în 

această țară, Moravia și am trăit aici pentru o perioadă, mai recent sub nobilul mareșal. Nu am 

deranjat sau rănit pe nimeni și am trăit cu credincioșie în frică de Dumnezeu. Oricine poate confirma 

aceasta. Dar acum chiar și mareșalul ne-a notificat și ne-a forțat să ne părăsim casele și proprietățile 

noastre. 

Astfel că acum ne găsim afară în sălbăticie, sub cerul liber și cu inima pustie. Aceasta o acceptăm cu 

răbdare, mărindu-l pe Dumnezeu că ne-a găsit vrednici de a suferi în numele său. Și totuși simțim o 

mare durere în inimă pentru voi, care tratați copiii credincioși ai lui Dumnezeu cu atâta cruzime. Ne 

plângem lui pentru lipsa dumneavoastră de empatie și despre imensa nedreptate care crește zilnic. Zi 

și noapte ne rugăm Domnului Dumnezeu să ne protejeze de rău, încrezându-ne în el pentru a ne 

conduce prin toate, în concordanță cu voia și îndurarea sa. Și Dumnezeu cu siguranță va face asta; el 

este Căpitanul nostru și Protector și va lupta pentru noi. Profeții Isaia și Ezra au prezis că toți cei care 

se întorc de la răutate, toți cei care îl iubesc pe Dumnezeu din inimile lor, care stau în frică de 

Dumnezeu și îi slujesc și care păzesc poruncile sale sunt destinați a fi jefuiți și alungați din casele lor. 

Aceasta arată că suntem copii lui Dumnezeu, urmași ai gloriei sale, că ne iubește și că este mulțumit 

de noi așa cum este de toți sfinții. Prin urmare, îndurăm toate acestea în tăcere și inimile noastre sunt 

alinate de către Sfântul său Duh. 

                                                             
113 Numele guvernatorului era Jan Kuna de Kunštát. Cât despre această scrisoare, vezi Beck, 117 n. 3; Loserth, 
Anabaptismus, 547-548; Friedmann, Schriften, 118, ”Huter, Jakob,” #4. De asemenea vezi Jakob Hutter, 
Brotherly Faithfulness, Letter IV, 65-74; Müller, Glaubenszeugnisse, I, 160-165. 
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Dar întreit să se abată nenorocirile asupra celor ce ne persecută, expulzează și care ne urăsc fără să 

știe de ce, pur și simplu pentru că susținem adevărul lui Dumnezeu! Condamnarea și pedepsirea lor se 

apropie și îi va coverși în teroare, aici și în vecie. După cum relatează sfinții săi profeți, Dumnezeu va 

chema pe cei ce au persecutat cel mai rău să dea socoteală pentru suferința și sângele inocent al 

copiilor săi. 

Acum, din moment ce ne-ați poruncit să plecăm fără de întârziere, vă dăm acest răspuns: Nu știm 

vreun loc în care să mergem. Suntem înconjurați de pământurile regelui. În fiecare direcție pe care am 

apuca-o am merge direct în fălcile tâlharilor și tiranilor, așa ca și oile aruncate printre lupii flămânzi. 

Și în afară de aceasta, avem printre noi multe văduve și orfani, mulți oameni bolnavi și copilași 

neajutorați care sunt incapabili de a merge sau călători. Tații și mamele lor au fost omorâți de către 

acel tiran Ferdinand, acel principe al întunericului și inamic al sfântului adevăr și al justiției. De 

asemenea i-a jefuit de bunurile sale. Săracii și aceste persoane slabe ne-au fost încredințate nouă de 

către Dumnezeu cel Măreț, care ne poruncește să-i hrănim, îmbrăcăm și să-i adăpostim și în fiecare 

mod posibil să îi slujim cu dragoste. Astfel că nu putem să-i lăsăm în urmă sau să-i alungăm – cu 

adevărat, fie ca Dumnezeu să ne protejeze ca niciodată să facem una ca asta! Nu îndrăznim a ne 

insubordona lui Dumnezeu din pricina unei porunci omenești, deși aceasta ne-ar costa viața. Trebuie 

să ne supunem mai degrabă lui Dumnezeu, decât oamenilor.  

Nu am avut timp să ne vindem casele și posesiunile. Au fost câștigate prin muncă grea și cinstită, prin 

asudarea frunților noastre și cu justețe ne aparțin înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. De asemenea 

avem nevoie de timp din pricina bolnavilor, văduvelor, a orfanilor și a copiilor mici. Slăvit să fie 

Dumnezeu, nu sunt chiar puțini, ci mulți neajutorați de felul acesta printre noi, cam cât de mulți 

bărbați în putere sunt. Acum, prin vrerea lui Dumnezeu, ne aflăm afară, pe bărăgan, nefăcând rău la 

nimeni. Nu vrem să facem rău cuiva sau să nedreptățim pe cineva, nici chiar celui mai înverșunat 

dușman, fie el Ferdinand sau oricine altcineva, mare sau mic. Toate cuvintele sau faptele noastre, 

comportamentul nostru, stilul nostru de viață, sunt chiar aici, toți oamenii pot privi. Decât în 

cunoștință de cauză să-i greșim unui om cu suma de un sfanț, mai bine ne-am lăsa să fim jefuiți de o 

sută de parale. Decât să lovim cel mai fioros dușman al nostru cu mâna noastră – să nu zicem nimic de 

sulițele, săbiile și halebardele folosite de către lume – am lăsa mai degrabă viețile noastre să fie luate.  

Așa cum poate oricine vedea, nu avem arme fizice, nici sulițe și nici muschete. Nu, dorim să arătăm 

prin cuvânt și faptă că oamenii ar trebui să trăiască ca adevărați adepți ai lui Hristos, în pace și unitate 

și în adevărul și dreptatea lui Dumnezeu. Nu ne este rușine să oferim o descriere a noastră cuiva. Nu 

ne îngrijorează că multe lucruri rele sunt spuse despre noi, pentru că Hristos a profețit aceasta. A fost 

ursita tuturor credincioșilor, a lui Hristos însuși și a tuturor apostolilor săi, de la început.  

Se zvonește că am intrat în posesia bărăganului cu atât de multe mii, de parcă am merge la război, dar 

doar un ticălos mincinos și infantil ar vorbi în asemenea hal. Ne plângem lui Dumnezeu că aici sunt 

atât de puțini credincioși (chiar așa suntem). Dorim ca toată lumea să fi trăit ca și noi. Am dori să 

convingem toți oamenii să se întoarcă la această credință, pentru că una ca asta ar însemna sfârșitul 

războaielor și a nedreptății. 

În continuare am vrea să spunem că în situația noastră nu știm cum să părăsim țara decât dacă doar 

Domnul Dumnezeu din ceruri ne arată unde să mergem. Chiar nu ne puteți interzice un loc de pe 

pământ sau din țara aceasta. Pământul este al Domnului și tot ceea ce se află pe suprafața lui aparține 

Domnului nostru din cer. În afară de aceasta,  dacă v-am promis să mergem și am plănuit să facem 

așa, s-ar putea să nu fim în stare să ne păstrăm cuvântul, pentru că ne aflăm în mâinile lui Dumnezeu 

și el face cu noi tot ceea ce voința sa dorește. Poate că Dumnezeu vrea să rămânem în țara aceasta 
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pentru a ne supune la încercare credința. Pe aceasta no știm, dar ne încredem în veșnicul și adevăratul 

Dumnezeu. 

Pe cealaltă parte, reprezintă un fapt că suntem persecutați și alungați, astfel că vă spunem vouă că 

dacă mărețul Dumnezeu ne-ar arăta un motiv întemeiat să părăsim țara și să mergem altundeva, dacă 

ne-ar arăta o dovadă solidă că aceasta este voia sa am face-o cu bucurie, fără să așteptăm nicio 

poruncă de la oameni. Odată ce voința lui Dumnezeu despre unde ar trebui să mergem este clară nouă, 

nu vom ezita. Nu vom și nu putem să nu ne supunem voinței sale divine. Nici voi nu puteți, deși ați 

crede că puteți. Atotputernicul Dumnezeu ne-ar putea revela deodată, chiar și peste noapte, că trebuie 

să vă părăsim. Atunci nu vom întârzia, ci vom fi pregătiți să îi săvârșim voia – chiar dacă ar fi să 

plecăm sau să murim. Poate că nu mai meritați să ne aveți printre voi. 

Prin urmare, să fiți întreit blestemați, voi, nobili moravieni, pentru toată eternitatea. I-ați cedat lui 

Ferdinand, groaznicul tiran și dușman al adevărului divin – ați fost de acord să-i alungați pe cei care-l 

iubesc și îi știu de frică lui Dumnezeu de pe ținuturile voastre. Știți de frica unui om slab și muritor 

mai mult decât atotputernicul, eternul Dumnezeu cel viu și doriți să expulzați și să persecutați cu 

cruzime copiii lui Dumnezeu, bătrâni sau tineri, chiar și văduvele și orfanii lui Dumnezeu nevoiași și 

în durerea lor și să-i treceți prin jaf, frică, mare necaz și sărăcie extremă. Este ca și cum i-ați sugruma 

cu propriile voastre mâini. Mai degrabă am fi uciși din pricina Domnului, decât să fim martorii unei 

asemenea suferințe aplicate nevinovaților, inimi temătoare de Dumnezeu. Va trebui să plătiți scump 

pentru aceasta și nu veți avea mai multe scuze decât Pilat, care de asemenea nu dorea să îl crucifice și 

să îl omoare pe Domnul Isus. Și totuși, când evreii l-au amenințat (prin planul lui Dumnezeu), frica de 

împărat l-a făcut pe Pilat să condamne un om nevinovat. Voi faceți la fel, folosindu-l pe rege ca și 

scuza voastră. Dar Dumnezeu a făcut-o cunoscut prin intermediul gurii profeților săi  că își va revărsa 

cu mare intensitate răzbunarea pe toți aceia care-și pătează mâinile cu aceasta. 

Prin urmare, veți fi foarte nenorocoși și nenorociți și veți păți mare necaz – chiar așa, chin veșnic. 

Sunt ordonate pentru dumneavoastră de către Dumnezeu din cer, în această viață și pentru totdeauna. 

În numele Domnului nostru Isus Hristos, declarăm că această voință se va pune în fapt cu siguranță și 

veți vedea în curând că am vorbit în adevărul lui Dumnezeu. Vă declarăm aceasta vouă și tuturor 

acelor care păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. 

Vă dorim vouă să vă întoarceți de la rău la Dumnezeul cel viu ca să puteți scăpa de această judecată. 

Cât de mult tânjim pentru ca voi și toți oamenii să fie scăpați împreună cu noi și să moșteniți viața 

veșnică. Pentru că din pricina lui Dumnezeu pledăm cu voi să acceptați Cuvântul său și avertismentul 

nostru și să le primiți în inimile voastre, pentru că depunem mărturie cu ceea ce cunoaștem și 

adevărului lui Dumnezeu. Facem acestea pur și simplu din frică de Dumnezeu și pentru că îl iubim pe 

Dumnezeu și pe toți oamenii. 

Acuma ne încredințăm pe noi protecției Domnului cel veșnic. Fie ca el să fie îndurător cu noi și să 

locuiască împreună cu noi pentru totdeauna, prin intermediul lui Isus Hristos. Amin. Cât despre voi, 

fie ca Domnul Dumnezeu să vă permită să înțelegeți avertismentul său părintesc și mustrarea și fie ca 

el să fie plin de îndurare față de voi prin Domnul Isus Hristos. Voia sa se va face. Amin. 

Guvernatorul a citit această scrisoare din partea bisericii, fiindu-i adusă de către curierii săi și imediat 

și-a trimis slujitorii înapoi cu ordine stricte de a-l aresta pe Iacob Hutter. Mulțumită prevederii și 

prezenței de spirit a credincioșilor, aceștia nu l-au găsit în casa de la Schakwitz sau printre oamenii 

din tabără. Astfel că l-au arestat pe Wilhelm Griesbacher din Kitzbühel, un slujitor de-al treburilor 

curente și pe Loy Salztrager din Hall de pe valea Innului și i-a dus pe aceștia doi la Brünn, unde i-au 



98 
 

supus la suplicii și i-au ars, iar în timp ce-i chinuiau îi interogau despre bani sau bunuri care s-ar fi 

aflat în posesia săracilor fugari.
114

 Frații le-au spus clar că ei și frații lor credincioși nu au fost alungați 

din patria mamă și de la moștenirea lor din pricina banilor sau a comorilor lumești ci au venit în acest 

ținut din pricina adevărului lui Dumnezeu. Pe baza acestei confesiuni, Wilhelm a fost trimis, fiind 

nevinovat, să fie ars de viu. Loy a cedat sub marea agonie provocată de tortură. Totuși, mai târziu s-a 

căit adânc și într-un sfârșit a adormit în Domnul.  

Din moment ce Iacob Hutter se afla într-un asemenea pericol de mare, nu mai putea sluji biserica 

predicând în public și nu putea să se lase să fie văzut, s-a decis în unanimitate de către biserica lui 

Dumnezeu că ar trebui să se mute pentru o perioadă la Tirol, iar acolo să adune sfinții Domnului. 

Iacob Hutter a încredințat biserica lui Hans Amon și i-a sfătuit cum să procedeze în caz că vor avea 

nevoie de alt slujitor. Biserica a acceptat aceasta de la Dumnezeu cu mare mulțumire. L-au încredințat 

pe Iacob harului lui Dumnezeu împreună cu multe lacrimi și inimi mâhnite și după  ce și-au luat 

rămas bun în mod solemn de la el, l-au trimis pe drumul său însoțit de rugăciunile bisericii.  

Oamenii de pe întinsul bărăgan se mutau din loc în loc, nedorind să se despartă unul de altul. Dar când 

le-au fost refuzate toate aprovizionările și chiar și apa, au trebuit până la urmă să se separe în grupuri 

de opt sau zece. Fiecare frate cu micul grup încredințat lui știa foarte bine că trebuia ca fiecare cu 

seriozitate să aibă grijă de celălant, Dumnezeu dând fiecăruia în parte har pentru ca nimeni să nu 

cumva să nu ajute pe altul. Era vorba în special ca nimeni să nu părăsească Moravia fără să ceră 

îndrumări. Te lua plânsul privind aceste despărțiri; cu multe lacrimi au pornit ca și Avram, neștiind 

unde îi va așeza Dumnezeu. 

În următoarea perioadă, Hans Amon și asistenții săi și-au îndeplinit îndatoririle cât de bine au știut, 

făcând tot ce se putea face pentru a vizita oamenii oriunde ar fi fost ei, în susul și în josul țării, 

oamenii credincioși ajutându-i în toate nevoile lor cât de mult se putea. Oamenii au hoinărit în ținut 

aflându-se într-o situație grea și suferind pentru aproape un an. 

Cum atunci nu era decât puțină speranță în găsirea unui loc unde s-ar fi putut așeza în Moravia, 

Leonard Lanzenstiel împreună cu aceia încredințați lui s-au apucat de cules și mai târziu și de alte 

munci pentru nobilul Hans Fünfkirchen din Steinebrunn în Austria, nu departe de granița 

moraviană.
115

 Au rămas acolo pentru o perioadă de timp.  

                                                             
114 Din temnița unde se afla la Brünn, Wilhelm Griesbacher a trimis o scrisoare prin intermediul lui Hans 
Donner din Wels, transmițând bisericii despre dorința sa de a muri și sfătuind frații să rămână credincioși unu 
altuia. Își încheia scrisoarea cerându-le să interceseze pentru Loy Salztrager ”astfel încât Dumnezeu să 
deschidă ochii inimii sale și să îl accepte pe el din nou în îndurarea sa.” Salztrager s-a dezis și a fost eliberat pe 
cauțiune, promițând că va rămâne în Brünn la dispoziția instanței; vezi Beck, 118-120. Dezicerea sa scrisă și 
oficială sună cam așa: ”Recunosc că mi-am permis să fiu sedus de către secta reprezentată de Rebotezare și tot 
ceea ce aceasta implică; că am greșit și că o regret din toată inima; că prin urmare mă dezic în mod public și mă 
lepăd de aceeași Rebotezată sectă de seducători; că mă leg de acum înainte de unitatea bisericii Creștine și 
promit să-i rămân credincioasă și să nu mă despart de ea din nou, cât timp voi trăi” (Loserth, Anabaptismus, 
473). 
115 Nobilii de Fünfkirchen dețineau parohia și proprietatea reprezentată de Steinebrunn și castelul Fünfkirchen, 
Austria Inferioară, dincoace de granița austriacă de la Nikolsburg (Mikulov). În 1539 comunitatea rebotezată de 
la Steinebrunn a fost suprimată, iar nouăzeci de membri au fost trimiși la galerele lui Andrea Doria; vezi 
dedesubt, pp. 126-131.  
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În Tirol, Iacob Hutter călătorea și el, aflându-se într-o situație materială precară și având inima 

neliniștită, făcea tot posibilul pentru a salva cât mai multe persoane.
116

 El vizita oamenii cu Cuvântul 

lui Dumnezeu și îi strângea sub mari încercări, pentru că pe cuprinsul țării mandate stricte au fost 

emise împotriva lor. De exemplu, judecătorul din Brixen a călărit până la Lüsen,
117

 a strâns toți 

bărbații, femeile și copiii în stare să meargă și a citit un mandat brutal prin care interzicea tuturor să 

ne primească sau să adăpostească. Dacă cineva totuși o făcea, era pedepsit mai rău decât orice altceva 

de dinainte, iar casa i-ar fi fost arsă din temelii, deoarece stăpânul lor de la Brixen nu ar tolera 

asemenea oameni, ci i-ar elimina. La scurt timp după aceasta, a prins mai mulți frați și surori și i-a dus 

la Brixen.
118

 Curând după aceste evenimente, în noaptea de ajun de sfântul Andrei [29 noiembrie] 

                                                             
116 Hutter însuși descria activitățile sale din Tirol într-o scrisoare adresată bisericii din Moravia. Următorul 
fragment este tradus din Codex I 87. 708, fol. 168ff., Vienna University Library. 

În același timp ne durea amarnic și eram foarte nenorociți –nenorocire dumnezeiască- auzind cât de mult rău 
au putut să răspândească opozanții noștri și nedreptatea și că atât de mulți care s-au oferit  lui Dumnezeu și 

care erau frații și surorile noastre au rătăcit calea din cauza acestor persecuții și a tentaților lumii. Și-au încălcat 
legământul lor avut de Domnul cu oamenii săi într-un fel necuviincios. Ei își retrag promisiunile și i se alătură 

diavolului și lumii din nou, devenind inamici ai lui Dumnezeu și ai copiilor săi . . . .  
Ar trebui să știți că prezența noastră aici nu mai reprezintă un secret. Oamenii ticăloși o știu și sunt foarte 

ostili, stârnind o mare zarvă cu privire la aceasta. Nelegiuita și hoața de preoțime, acei mesageri ai diavolului și 
cruzi cerberi ai infernului, deja delirează din amvoanele lor despre noi și avertizează oamenii despre noi că ne 

aflăm în țară și sus în munți și le ordonă să frecventeze blestematele lor liturghii, venerare de idoli și misa . . . . 
Domnul încă îi adaugă pe aceia salvați bisericii lui. Recolta s-a copt și multă muncă este de făcut, dar slujitori 

de calitate sunt puțini. Trebuie să-l chemăm pe Domnul recoltei, așa cum spune Hristos, rugându-l pe el să 
trimită lucrători în via sa. Mulți dintre oamenii despre care ni s-a spus că au inimile deschise și se află în 
căutarea adevărului nu fac nimic și mulți despre care nu știam nimic vin în față, acceptă credința și ni se 

alătură. Un adept îl trezește pe celelant, și așa cineva este descoperit și condus înspre Dumnezeu de către un 
altul.  Atât de mult există din lucrarea Domnului ce trebuie să o înfăptuim noi –lucrând cu frații și surorile, cu 

aceia care încă îl caută pe Dumnezeu, cu copiii, este de lucru peste tot, doar că nu putem face totul deodată și 
unele lucruri rămân nefăcute. Dar vom face cât de mult putem și nu ne vom cruța. Chiar este nevoie de noi 

peste tot în acest moment. Urgența și măreția sarcinii se simte greu pe umerii noștrii. . . . 
Așa cum știți, Martin Nieder și Christel Bühler s-au îndepărtat de la Dumnezeu și de la oamenii săi, fiind excluși 
în prezent; ei se află acum acolo în Sterzing. Sunt niște oameni nelegiuiți și ticăloși, trădători aflați în alianță cu 

diavolul. Au turnat tot ceea ce știau autorităților aflate la Innsbruck, spunând multe minciuni îngrozitoare și 
continuă să faca asta. Pui ai diavolului ce sunt, batjocoresc și hulesc adevărul lui Dumnezeu. Despre ticăloșia și 

păcatele lor  s-ar mai putea spune destul de multe, dar voi scrie despre aceasta slujitorilor. Voi spune doar 
aceasta: Plănuiesc să vină în zona voastră în câteva zile. Nu au intenții bune – nu vor decât să facă probleme, 

iar intențile lor sunt foarte rele. Dușmanii plănuiesc să îi trimită la voi; dar să nu vă încredeți în acești oameni. 
Vor veni ca hoții și ucigașii, trimiși să jefuiască, înșele și să omoare. Aveți grijă! 

Pentru textul complet al acestei scrisori, vezi MQR, April 1941, 129-140; Fischer, Jakob Huter, Briefe 44-52; 
tradus în Jakob Hutter, Brotherly Faithfulness, Letter VI, 103-118. 
117 Lüsen, o parohie aflată la nord-est de Brixen (Bressanone), Tirolul de Sud (acum Italia) era locul de naștere 
al lui Balthasar Dosser (ME, II, 95); în 1525, reședința Carlstadt-ului (ME, II, 519-521); în 1536, o fortăreață a 
rebotezaților tirolezi, un lider important al acestora fiind Hans Grünfelder; vezi dedesubt, p. 109; ME, III, 415. 
118 Condițiile din Tirol și pericolele cu care se confrunta Iacob Hutter sunt descrise în ultima sa scrisoare 
adresată bisericii din Moravia, fără urmă de îndoială sursa acestei relatări. Aici urmează un pasaj extras din 
scrisoare (Codex I 87. 708, fol. 356, Vienna University Library). 

Iubiți frați și surori, despre noi putem spune că trăim în dragoste și credincioșie, și în pace și unitate a Duhului 
Sfânt. Dar în inimile noastre avem o mare durere și mâhnire gândindu-ne la ce vi se întâmplă și se pare, că 

totuși și noi suferim grave persecuții. Oribilul și înfiorătorul balaur și-a deschis larg fălcile să devoreze femeia 
îmbrăcată cu soare, aceasta fiind biserica și mireasa lui Isus Hristos. 

După adunarea noastră de duminică, un iubit frate din Taufers a fost capturat în drumul lui spre casă. Curând 
după aceasta, judecătorul din Brixen a călărit până în satul numit Lüsen, a adunat toți bărbații, femeile și copiii 

în stare să meargă și le-a citit cu voce tare  un crud mandat care le interzicea să primească sau adăpostească 
pe oricare dintre noi. Dacă cineva o făcea,el ar fi fost pedepsit mai rău decât altceva de dinainte, iar casa i-ar fi 
fost arsă din temelii. Judecătorul spunea că acest lucru se răspândea și scăpa de sub control, iar diabolicul său 
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1535, Dumnezeu a îngăduit arestarea lui Iacob Hutter. A fost înșelat și trădat la Klausen aflat pe râul 

Eisack din regiunea Adige. I-au pus un căluș în gură și l-au dus la Innsbruck, locul de adunare al 

guvernului regelui Ferdinand. L-au torturat și l-au adus la agonie prin tot ceea ce i-au făcut, și chiar și 

așa nu au putut să îi întoarcă inima în cealaltă direcție sau să îl facă să nege adevărul. Chiar și când au 

încercat să dovedească că greșește prin intermediul Scripturilor, nu i se puteau compara. Plini de ură 

și răzbunare, preoții și-au imaginat că vor scoate diavolul din el.  L-au pus în apă rece ca gheața și 

apoi l-au dus într-o cameră caldă unde a fost bătut cu bâtele. I-au sfâșiat trupul, au turnat rachiu pe 

rănile sale și i-au dat foc. I-au legat mâinile și din nou i-au pus călușul în gură pentru a preveni ca el 

să le indice mârșăvia lor. Punându-i pe cap o pălărie ce avea un moț din pene au făcut obiect de 

batjocură din el. După ce le-a îndurat toate cruzimile și totuși a rămas neatârnat și cinstit, un erou 

creștin neatârnat în credință, acești ticăloși fii de Caiafa și Pilat l-au condamnat, arzându-l de viu pe 

rug. O mare mulțime a fost de față, văzând mărturia sa neclintită. Aceasta s-a petrecut pe vremea 

Întâmpinării Domnului [2 februarie], în vinerea de dinaintea primei săptămâni a Postului Mare, 

1536.
119

 

Iacob Hutter a condus biserica pentru aproape trei ani și a lăsat în spate un popor unit și construit 

pentru Domnul. De pe timpul acestui Iacob Hutter a moștenit biserica numele de hutterită sau Frăția 

                                                                                                                                                                                             
stăpân, principele-episcop din Brixen, nu o va tolera, ci o va stârpi. El tocmai ce a fost aici, iar acum amenință 

oamenii cu vorbe mari, interzicând ceea ce este bun și corect și poruncind ceea ce este rău. Totuși, credincioșii, 
încă au curaj și nu iau seama la amenințările sale, ci îl slujesc pe Dumnezeu neîncetat și îi împlinesc voia. 

Judecătorul a fost atent o perioadă să vadă dacă ne-am lăsa intimidați  și să fim parte din venerarea lor 
blasfemiatoare a idolilor. Dacă ar fi fost după el, s-ar face că s-ar uita în altă parte, dar oamenii săi nu îi mai dau 

pace. Frații și surorile noastre deja sunt cunoscuți tuturora din vale și de primprejur.   
Când a văzut judecătorul că ordinele sale nu aveau putere asupra credincioșilor, s-a pus pe treabă și a prins 

cinci sau șase din frații și surorile noastre și i-a dus la Brixen. Cu ocazia asta, Dumnezeu i-a protejat pe ceilalți, 
dar chiar acum am fost informați de către un necredincios că încă cinci au fost luați din Lüsen și duși la Brixen. 
Nu am auzit nimic cert, dar avem un motiv întemeiat să ne îngrijorăm și întrebăm oare ce li se întâmplă și cum 

călătoresc. În acest moment nu știm unde sunt închiși, dar Dumnezeul din cer știe. Imediat am trimis frați la 
Lüsen și peste tot ca să viziteze frații și surorile și să afle cum se simt ei. Aceștia încă nu s-au întors, așa că chiar 

nu am cum să știu cum stau lucrurile. Dar este foarte probabil ca toți să fi fost alungați și împrăștiați și că 
oriunde se află sunt în mare pericol. 

Până acum, tot ceea ce am auzit despre prizonieri, și toți ceilalți, indică înspre neatârnare și credincioșie. Fie ca 
Dumnezeu să îi aline prin intermediul Duhului Sfânt și să-i întărească cu Cuvântul său. Fie ca el să îi țină în 

numele și adevărul său până la final. El să le stea alături cu ajutorul lui Isus Hristos. Să-i susțină în marea sa 
îndurare. Amin. 

Fratele nostru Ieronim vă va relata cu siguranță care este situația noastră și totul ce ar mai fi de spus. El este de 
asemenea bine informat despre tot ce se petrece așa cum sunt și eu în această clipă și știe ce să vă spună. El 

reprezintă scrisoarea noastră vie către voi și vă va răspunde la toate întrebările. Legat de restul, să îl așteptăm 
răbdători pe Domnul. 

Pentru textul integral al acestei scrisori, vezi Müller, Glaubenszeugnisse, I, 150-151; Fischer, Jakob Huter, Briefe 
62-72; tradus în Jakob Hutter, Brotherly Faithfulness, Letter VIII, 137-157 și Robert Friedmann, ”Jakob Hutter`s 
Last Epistle to the Church in Moravia, 1535,” MQR, Jan. 1960, 37-47; de asemenea vezi Beck, 120 n.2. 
119 În timp ce era dus înspre rug, Iacob Hutter le-a spus călăilor săi: ”Veniți mai aproape, aceia dintre voi care 
m-ați contrazice! Haideți să ne testăm credința în foc. Acest foc va face rău sufletului meu atât de puțin ca și 
cuptorul încins lui Anania, Azaria și Misail” (Beck, 123). 
25 februarie 1536, aceasta este data general acceptată ca a morții lui Iacob Hutter, convingere născută din 
următorul citat dintr-un raport al municipalității din Innsbruck pentru Oficiul Trezoreriei Provinciale, datat 26 
februarie 1536: ”Din moment ce rebotezatul Iacob Hutter, care a fost adus la închisoarea Maiestății Sale de aici 
de la Kreuterturm [la Innsbruck] pe 29 noiembrie 1535, iar pe 25 în această lună, Februarie, a fost scos din 
închisoare și executat în concordanță cu legea, și de când în perioada această sus-numitul Hutter. . . i s-a dat 
mâncare și băutură de către agentul nostru judecătoresc, Martin Hayler, care cere 12 creițari pe zi, noi prin 
urmare cerem plătirea sumei de 17 parale și 24 de creițari să fie făcută lui Martin Hayler.” Vezi Loserth, 
Anabaptismus, 558-564; ME, II, 851-854. 
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Hutterită. Până în ziua de azi bisericii nu îi este rușine de acest nume. A stat bucuros în adevăr până la 

moarte și și-a dat viața pentru el. Aceasta a fost soarta tuturor apostolilor creștini.  

Când Iacob Hutter a fost capturat, frații din Tirol i-au dat de vest imediat lui Hans Amon și bisericii 

de la Auspitz din Moravia. 

 

1536 -1547: Creșterea mișcării în ciuda prigoanei aspre 
 

1536 

În primele zile ale anului 1536, biserica a trimis frați la Tirol: Ieronim Käls din Kufstein, directorul 

școlii a comunității bisericii lui Dumnezeu, iar împreună cu el pe Mihail Seifensieder din Wallern, 

Boemia și Hans Oberecker din valea Adige. Au ajuns la Viena în Austria, dar deja pe 8 ianuarie au 

fost luați prizonieri în timp ce erau găzduiți la un han, o oprire pentru trăsurile de Neustadt. În timpul 

mesei de seară oamenii de acolo tot încercau să îi facă să toasteze, așa cum este obiceiul diavolesc. 

Frații le-au spus clar că nu vor lua parte la așa ceva sau la orice alte lucruri oribile. Când alții au 

observat asta și au recunoscut cine erau frații, au început să vorbească urât și să spună minciuni despre 

comunitate, ceea ce a fost respins de către frați. După masă, unul dintre oamenii de la masă a cerut 

hârtie și cerneală și a scris o scrisoare în latină, unde scria printre alte lucruri, ”Sunt trei persoane aici 

și eu cred că sunt rebotezate.” Nu știa că Ieronim Käls înțelegea latina.
120

 

Ieronim le-a spus celorlalți frați. S-au sfătuit și au căzut de acord să aștepte și să vadă ceea ce se va 

întâmpla. După două ore, slujitorii judecătorului au sosit, i-au legat și i-au dus la judecător. Când a 

aflat cu fac parte din biserica lui Iacob Hutter, a spus că fără urmă de îndoială ei sunt oamenii 

potriviți. Ei au spus, ”Slăvit fie Dumnezeu, noi chiar suntem oamenii potriviți!” I-a dus la casa sa și 

apoi i-a aruncat într-o închisoare comună. 

O săptămână mai târziu, judecătorul i-a chemat să apară în fața tribunalului său și i-a îndemnat pe 

fiecare dintre ei în parte să se dezică. Replica lor a fost că prin îndurarea lui Dumnezeu, ei vor ține de 

adevăr până la sfârșitul vieților lor. În schimb, ei și-au îndemnat ascultătorii să se abată de la 

necredința lor și să nu mai folosească în mod greșit numele lui Hristos. Aceasta l-a făcut pe judecător 

să se înfurie pe Ieronim. De fiecare dată când el le spunea că nu sunt creștini, judecătorul îl numea o 

lichea ticăloasă. Când l-a întrebat pe Ieronim pentru a zecea oară și a primit același răspuns, membrii 

tribunalului au spus, ”Acest om rău nu este demn de mânia onoratei dumneavoastră instanțe.” 

După încă o săptămână în închisoare, toți cei trei frați au fost chemați de către judecător. I-a numit pe 

cei trei în special preoți malefici, încercând să vorbească cu ei, turnând dispreț pe chemarea noastră și 

terfelind chemarea noastră. Spuneau că au fost trimiși să le indice eroarea lor. Ieronim a răspuns cu 

bucurie, ”Noi suntem pe cărarea cea bună, iar misiunea noastră este de la Dumnezeu, așa cum ne-a 

învățat Hristos. Nu trebuie să ascultăm de o voce străină.” 

A adăugat, ”Suntem pregătiți să oferim tuturor oamenilor o dovadă de credință și fundamentul 

speranței noastre, dar nu avem vreo dorință de a vorbi cu călugări sau preoți sau oricine trimis de papă 

                                                             
120 Istorisirea de mai sus este bazată pe scrisoarea lui Ieronim Käls adresată lui Hans Amon, citată de către 
Johann Loserth în ”Deutschböhmische Wiedertäufer,” Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen 
in Böhmen, XXX, Nr. 4 (Praga, 1892), 413-414. 
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(care este anticristul), pentru că nu există ticăloși mai mari, desfrânați, adulteri, înșelători și corupători 

decât ei.” 

La aceasta judecătorul a zis, ”Nu, nu, Ieronim al meu. Nu cunoști aceste bune domnii.” 

La care Ieronim a răspuns, ”Dumnezeu este Domn, nu ei.” 

În continuare a fost interogat sub tortură pentru două ore și un sfert despre păcatul originar, botezul 

nou-născuților, misiunea lor și despre misa idolatră. Cei ce îl interogau îl implorau să se gândească la 

soția și copiii săi, să aibă în vedere propria sa viață și să pună la inimă rugămințile lor și să se roage la 

Dumnezeu. Și ei s-ar fi rugat. Dar el le-a spus adevărul și a spus că va rămâne în el, în ciuda atitudinii 

lor. După ce au eșuat să îi impregneze și pe ceilalți doi cu otrava lor, judecătorul a ordonat ca toți să 

reintre în închisoare. Aici au compus cântări (pe care încă le avem) și deseori le cântau unul altuia, 

chiar și noaptea.
121

 Ei erau bucuroși în Domnul și când și-au dat seama că erau în stare să se audă unul 

pe altul, strigau din celulele lor, salutându-se, alinându-se și întărindu-se unul pe celelant. Biserica 

încă se află în posesia scrisorilor pe care și le-au scris unul altuia, pline de dragoste și zel arzător. De 

asemenea și-au scris mărturiile lor de credință și apărare, sprijinite în totalitate de pasaje din Sfânta 

Scriptură și le-a dat aceasta judecătorului și nobililor din Viena.
122

  

                                                             
121  Cele trei cântări ale lui Ieronim Käls sunt în LdHBr, 67-71: ”Ich freu mich dein, o Vater mein” (În tine, o Tată, 
îmi găsesc bucuria; vezi dedesubt, pp.358-360(!) pentru traducerea completă), ”Ich reu und klag den ganzen 
Tag” (Toată ziua sunt mâhnit și plâng), și ”Ich will dich, Herre und mein Gott, loben” (Te voi mări, Domnul și 
Dumnezeul meu). Wolkan, Lieder, 170; Martyrs Mirror, 445-446; ME, III, 139-140; Beck, 127-129. 
De asemenea vezi Friedmann, Schriften, 119. 
Käls însuși descrie cântatul lor în închisoare într-o scrisoare pe care a trimis-o tovarășilor lui captivi (Codex I 87. 
708, fol. 237, Vienna University Library) 
. . . Slăvit să fie Dumnezeu, mă bucur din toată inima mea când vă aud cântând în Domnul, în special tu, fratele 
meu drag Mihail, când cânți cântece de seară. Pot să înțeleg aproape fiecare cuvânt dacă stai chiar la fereastră 
și ascult cu atenție. Te rog, frate foarte drag al meu, trezește-mă mai des din moliciunea mea cu cântecele tale 

în Domnul Isus Hristos. Deseori mă trezesc devreme din cauza lui Hans și încep să cânt și apoi voi doi cântați 
împreună. Iubesc să vă aud pe fiecare dintre voi, pentru că mă bucur să aud cântarea cu Ierusalim când este 

cântată, dragi frați. Chiar faptul că îl rănește pe Satan atât de mult este un semn sigur că îi este plăcut lui 
Dumnezeu; pentru că ei cred că ne-au împiedicat în a ne vorbi și a ne alina reciproc. Așa că să strigăm până 
când răgușim! Am cântat atunci două cântece și mi-aș fi dorit să vi le dau vouă, dar diavolul lucrează mai cu 

sârg decât mi-am imaginat vreodată. Le-am cântat în Domnul, nu în alt mod, pentru că atunci când 
necredincioșii își încep blasfemiile și vorbirea inutilă, încep să fac cântece ca și cum aș fi surd astfel încât să nu 

le aud vorbirea lor necredincioasă. Fie ca Domnul să vă învețe să cântați cântecele sale” Amin. 
122 Pentru mărturiile de credință, datate ”Vineri înainte de duminica Pasiunii (două săptămâni înainte de 
Paște), vezi Müller, Glaubenszeugnisse, I, 206-210; Codex I 87. 708, fol. 219-230, Vienna University Library. De 
la fol. 228 reproducem următoarea scrisoare de rămas-bun pe care Ieronim Käls a scris-o soției sale: 

Dragă soție a mea, a mea preaiubită Traindel, eu, Ieronim, îți urez tot ceea ce este bun de la Dumnezeu, 
credinciosul nostru Tată ceresc prin Isus Hristos, preaiubitul său Fiu, Domnul nostru. Amin. Preaiubită soră 

Traindel, îți trimit o cântare creștină, pe care am cântat-o cu inima curată în celula mea prin Harul lui 
Dumnezeu. Fie ca Domnul să te învețe, de asemenea, să o cânți întru-mărirea și gloria sa. Ți-o trimit din 

dragoste și din toată inima mea pentru a-ți reaminti de pleadoria mea drăgăstoasă și avertizarea făcută atunci 
când am plecat de la tine: să rămâi în frică de Dumnezeu, credincioasă și neatârnată în adevăr. Nu am nimic să 

îți reproșez, dragă surioară. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine; îi mulțumesc Tatălui meu ceresc pentru 
tine; îi mulțumesc Tatălui meu ceresc care în îndurarea sa mi te-a dat și ne-a unit prin credincioșii săi slujitori. 

Acum i te dau lui înapoi, darul meu ales de la Dumnezeu și cu toată inima mea te încredințez în grija lui 
Dumnezeu, împreună cu copii pe care în îndurarea sa ni i-a dat amândurora. 

Dragă surioară a mea, mărește-l și mulțumește-i lui Dumnezeu din toată inima ta pentru că m-a făcut pe mine 
– slabă, săracă și nevrednică făptură ce sunt – demn de a fi mărturisitor al adevărului său ceresc în acest crud și 

sodomit oraș al Vienei. Mă rog din cu din ce în ce mai multă ardoare ca Dumnezeu să vă țină printre sfinții săi 
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De trei ori, Hans Oberecker (menționat mai sus) a avut o viziune a zilei în care Domnul va veni 

asupra întregii lumi. Încă avem scrisoarea pe care a scris-o din închisoare unde a văzut cu ochii 

intrinseci ai inimii – atât de clar ca și cum ar fi văzut cu ochii din cap – anumite lucruri pe care 

cuvintele nu le pot exprima. A văzut cum este cu copiii lui Dumnezeu, care au primit din abundență 

îndurarea lui Dumnezeu, iar în contrast, cu ce putere covărșitoare și teroare această zi se abate asupra 

necredincioșilor. Aceasta l-a făcut să se roage, ”O Dumnezeul meu, fie ca niciodată să nu cădem sub 

mânia ta, care este atât de mare și de înfricoșătoare pentru toți copiii ticăloșiei.” 

După ce tot felul de torturi au fost folosite pe acești frați, timp în care ei au rămas statornici ca și 

vitejii cavaleri și iubitori de Dumnezeu, au fost condamnați la moarte de către acești fii ai lui Pilat și 

arși de s-au făcut cenușă în Viena, vinerea dinainte de duminica Pasiunii [cu 2 săptămâni înainte de 

Paște], Postul Mare 1536. Același Ieronim Käls care a scris următoarele rugăciuni pentru școlari: 

ÎNAINTE ȘI DUPĂ MESE 

O, Domn preamăreț, etern și milostiv Dumnezeu, Tatăl nostru, noi, micii tăi copilași te mărim, cinstim 

și îți mulțumim din toată inima. Îți cinstim al tău sfânt, atotputernic și glorios nume pentru a ta 

măreață și nespusa îndurare și milă, pe care ne-ai arătat-o nouă prin Isus Hristos. Îți mulțumim pentru 

că ne îngrijești ca pe micii tăi copilași tot timpul cu loiala și părinteasca ta grijă și ne dai nouă 

mâncare și băutură pentru trupușoare și suflete și tot timpul cu bunătate ne oferi tot ceea ce avem 

nevoie. Te mărim și te glorificăm pe tine în sfântul tău cer și îți mulțumim din toată inima prin Isus 

Hristos de acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

RUGĂCIUNEA LUNGĂ A COPIILOR 

înainte de a merge la culcare seara 

și înainte de trezire dimineața 

O preamăreț, etern și milostiv Dumnezeu, tu care ai creat toate lucrurile în cer și pe pământ și în mare 

și care ai făcut tot ceea ce este sfânt și bun, iar prin îndurarea ta ne-ai făcut după chipul și asemănarea 

ta – îți mulțumim pentru toate. 

O Tată divin, îți mărim numele tău sfânt pentru nespusa ta îndurare și milă. Cu toții îți cerem din toată 

inima, O preaiubit Tată, privește în jos din ceruri cu ochii tăi miloși la săracii de noi, cei micuți și 

neajutorați. Fie ca noi să fim încredințați grijii tale. Dă-ne binecuvântarea și înțelepciunea ta cerească.  

O Dumnezeule îndurător și milos Tată, fie ca noi să ne stabilim în concordanță cu voia ta. Fie ca noi 

să creștem în frica și ascultarea de tine, în adevărul și cinstea ta. Fie ca să învățăm să îți slujim, să te 

cinstim și să te glorificăm împreună cu oamenii tăi sfinți, pe care i-ai ales din întreaga lume, dintre 

toate națiile, din pricina aceasta fiind urâți și persecutați de către toți oamenii. O Doamne, întărește și 

alină-ți oamenii și păstrează-i în adevărul tău astfel încât să rămână în grațiile tale, sfinți și nepătați 

                                                                                                                                                                                             
copiii. Fie ca întotdeauna tu să fii ascultătoare de preaiubitele surori și frați și să  ai o inimă umilă și modestă și 

întotdeauna să stimezi mai mult pe cineva decât pe tine însuți. O dragă Traindel, iubește-i mult pe copiii lui 
Dumnezeu și fii umilă și respectuoasă când vine vorba de ei. Nu uita niciodată ceea ce Dumnezeu a făcut 

pentru tine. Te implor să îți adjustezi inima pe lucruri bune și dumnezeiești astfel încât să mă vezi și eu pe tine 
și toți să îl vedem cu bucurie pe Domnul în ultima zi. Fie ca Dumezeu să ne ajute pe toți în aceasta. Amin. 

Salută toți sfinții pentru mine și unde ți-am greșit, iartă-mă în Hristos. Aceasta o cer de la toți copiii lui 
Dumnezeu. Transmie-i salutările mele fiului meu David. De asemenea salută-l și pe dragul meu frate Leonard 

Lanzenstiel pentru mine și roagă-l să te învețe cântecul; cântă-l în amintirea mea. Fie ca Domnul să-și aline 
poporul pentru totdeauna. Amin.  
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înaintea prezenței tale. O Tată sfânt, noi cei care încă suntem foarte tineri ne rugăm din toată inima 

noastră pentru părinții noștri, pe care ni i-ai dat prin îndurarea ta și a căror autoritate ai impus-o asupra 

noastră.  Dă-le lor har și putere, înțelegere și înțelepciune pentru a ne crește pe noi în concordanță cu 

voința ta divină, să ne ferească de rău și să ne învețe ceea ce este bine.  

O sfânt Tată, ne rugăm pentru preaiubiții frați și surori din închisoare din lumea întreagă, care îndură 

torturi, frică și neliniște. O Doamne, întărește-i și alină-i cu puterea Duhului tău Sfânt și păstrează-i în 

adevărul tău, puri și nepătați înaintea binecuvântatei tale prezențe.  

O Tată sfânt, ne încredințăm și ne predăm ție complet. Fă cu noi ceea ce îți face ție plăcere, doar nu fă 

ca grațiile și compasiunea ta să fie luate de la noi sau de la oamenii tăi. Toate acestea ți le cerem, 

preaiubit și unic Tată, prin dragul nostru Domn Isus Hristos. Amin. 

O, unic, adevărat și milos Dumnezeu, de asemenea ne rugăm ție așa cum Fiul tău Isus Hristos ne-a 

învățat: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, 

precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă 

greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne conduce în ispită, ci ne izbăvește de 

cel rău. Pentru că a ta este împărăția, și puterea și gloria acum și în vecii vecilor. Amin.  

Mărit, cinstit, glorificat și binecuvântat să fii, în noi, prin noi și în toți sfinții tăi, împreună cu toate 

oștirile tale cerești, prin Domnul nostru Isus hristos. Amin. 

Pe vremea amintită mai înainte, niște tâmplari și mineri au găsit și de muncă și de locuit la Böhmisch 

Krumau și în minele din Brimsitz; de asemenea ei au locuit și la mina de aur de la Heroltitz la o 

jumătate de milă de Tischlawitz. Slujitorul lor a fost Onofrie Griesinger. 

Primăvara devreme, Onofrie a fost chemat înaintea bătrânilor, iar întreaga biserică a încredințat lui din 

nou serviciul Evangheliei. Curând după aceea a fost trimis la Tirol, încredințat îndurării lui Dumnezeu 

de către rugăciunea sfinților. Pe drum a fost capturat în Styria, dar prin intervenția lui Dumnezeu a 

fost eliberat curând și și-a continuat călătoria la Tirol așa cum i s-a indicat. Acolo i-a vizitat pe toți cei 

care aparțineau Domnului. Și-a trimis asistenții cu scrisori și mesaje Frăției Elvețiene din Elveția într-

un efort menit să-i stimuleze să ducă o viață mai perfectă, dar cu niciun rezultat.  

De Paște în 1536 Hans Amon și bătrânii care îl asistau au convocat oamenii din Böhmisch Krumau, 

Brimsitz, Heroltitz și de oriunde trăiau în susul sau în josul țării. Au adunat biserica în pădurea de pini 

dintre Nikolsburg și Pulgram și au sărbătorit binecuvântata masă de aducere aminte a Domnului Isus 

Hristos cu mare bucurie. Magiștrii locali au venit la ei acolo și le-au ordonat să părăsească zona.  

Astfel că după întâlnire s-au încredințat în grija lui Dumnezeu și s-au întors la locurile din care au 

venit, lăudându-l cu bucurie pe Dumnezeu. 

De asemenea, și fratele Georg Fasser, un slujitor al Domnului și al poporului său, a fost instruit de 

către biserică să călătorească la Tirol. Leonard Lanzenstiel a fost numit însoțitor de-al său. Biserica și-

a luat rămas bun de la ei prin rugăciune arzătoare în timp ce plecau să aducă mulți oameni zeloși 

Domnului. Pe drumul înspre Viena, într-un han de lângă Neudorf din Austria, s-au întâlnit cu un 

număr de oameni cu inima bună și au vorbit cu ei. Acolo era un grup de malefici sodomiți la han care 

îl prinseseră pe un om de rând cu forța și se purtau urât și rușinos cu el. Pentru același tip de ticăloșie 

în timpul judecătorilor, Dumnezeu a nimicit 80.000 de oameni.  

Când frații au plecat din Neudorf, au fost urmăriți, luați prizonieri și puși în butuci în oraș. Ziua 

următoare judecătorul a venit din Mödling împreună cu întregul său sfat și cu un număr de alți oameni 
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și i-au întrebat de ce au fost întemnițați. ”Din pricina sfântului adevăr și a dreptății,” au spus. Au fost 

duși pentru o distanță scurtă în târgul Mödling, la două mile de Viena. Pe tot drumul către închisoare 

au depus mărturie cu bucurie pentru adevăr și au vorbit pe larg despre judecata lui Dumnezeu, la care 

judecătorul și cei ce erau împreună cu el au fost atât de înfricoșați încât nu au găsit cuvinte să le 

răspundă. 

Frații au fost puși într-o închisoare de rând unde oameni răi și necredincioși de toate felurile erau 

închiși împreună cu ei. Această era o sursă de mult stres pentru ei în fiecare zi, și ar fi preferat să se 

afle într-o închisoare urât mirositoare decât să fie martori la toate necredincioșiile lor.  

În timp ce erau întemnițați au fost deseori examinați minuțios cu privire la botezul nou-născuților, 

mesă și întrebați de ce noi ne numim dușmanii ”nelegiuți” și ”necredincioși.” Dar frații noștri le-au 

spus că înțelegeau foarte bine mesa și botezul nou-născuților, iar cei care se numeau pe sine creștini 

își asumau fals acest nume și că nu erau nici măcar aproape de ce a învățat Hristos și poruncit. Ar 

trebui să știe că aparțin diavolului și că dacă nu se vor căi pentru păcatele lor, Dumnezeu le va 

distruge neadevărata pretenție. Vor fi puși împreună cu cei lumești, exact ca și oamenii bogați, și 

aruncați în groapa iadului. Aceasta cu siguranță că se va întâmpla, deși ei nu o credeau. 

Cei doi frați au fost ținuți în închisoare pentru aproape un an. Erau pregătiți în totalitate să moară și să 

depună mărturie pentru adevăr cu sângele lor, asta dacă Dumnezeu nu făcea o minune. Încă avem 

niște scrisori foarte frumoase scrise bisericii în perioada aceea.
123

 Prin intervenția specială a lui 

                                                             
123 Georg Fasser și Leonard Lanzenstiel au scris nouă scrisori din închisoare bisericii din Moravia (dintre care 
cinci sunt în Codex A b 5, fol. 123-174, Budapest University Library) și Hans Amon a răspuns prin patru scrisori, 
(fol. 34-59). Vezi Friedmann, Schriften, 48, 120-121; Beck, 129-130. Părți din scrisorile lor sunt citate aici. Prima 
scrisoare pomenește și povestește detalii de la capturarea lor:  

Ne-am pornit marțea de dinainte de ziua sf. Filip și sf. Iacov [1 mai], luându-ne rămas de la voi în pacea 
Domnului. Pe la ora două în următoarea marți după-amiază am ajuns la Neudorf fără să întâmpinăm vreun 

accident și am tras la han. Din întâmplare ne-am întâlnit cu draga noastră soră, soția lui Hans Schuster și cu alții 
care păreau să fie oameni buni. În aceași casă se aflau un grup de sodomiți scârboși și imorali, făcând 

imposibilă pentru noi orice conversație împreună în Domnul pentru orice perioadă de timp. Ne-am căutat prin 
împrejurimi alt han, iar soția ofițerului de la vamă ne-a promis că ne ține ea. Curând ne aflam în în grajdul din 

spatele casei, vorbind împreună și întrebându-ne de cum mergeau treburile în regiunea Lungau (Austria), apoi 
exact aceiași sodomiți fără Dumnezeu au dat buzna înăuntru și ne-au atacat cu violență. Cum s-au purtat cu noi 

nu ne interesează foarte mult, dar când am auzit numele lui Dumnezeu și de templul său ca fiind defăimate, 
conștiința noastră a fost împunsă. De dragul celor care caută adevărul, am vorbit din inimile noastre zeloase, 

arătându-le acestor oamenii păcatul și căile lor rele și nlegiuite. . . . 
După aceasta am plecat de la han și ne-am despărțit unul de altul.  Am trecut deja puțin de sat când am fost 

ajunși din urmă și arestați, fără ca soția lui Schuster sau ceilalți să știe. Aceasta este, pe scurt, descrierea 
începutului întemnițării noastre. 

Am fost puși în butuci la Neudorf pe durata nopții și până vineri la amiază. Judecătorul din Mödling, un mare 
târg din apropiere, a venit la noi cu întregul său sfat și alții pe deasupra. Judecătorul ne-a întrebat de ce am 

fost luați prizonieri. Am răspuns, ”De dragul adevărului divin și a dreptății.” După aceea am mers cu ei la 
Mödling și pe tot drumul până la închisoare cu bucurie am mărturisit adevărul și le-am spus lor despre 

înfricoșătoarea mânie și judecată a lui Dumnezeu. 
A doua scrisoare, datată 11 mai, 1536, îi avertiza pe frați: 

Am vrea să vă scriem mai mult vouă, frați și surori, dar întotdeauna ne este frică cum că scrisorile noastre ar 
putea fi confiscate. La început v-am scris multe scrisori, dar nelegiuitul judecător le-a confiscat. Ți-am scrie, 

drag frate Hans și lui Blasi și Mihail, Klaus Müller, Osvald și Baltazar Mair, cât și dragelor surori din bucătărie și 
trei scrisori altor frați și surori. Acum că unele din numele voastre sunt cunoscute judecătorului, fiți și mai 

vigilenți astfel încât să nu pățiți nimic, pentru că judecătorul se află acum la Dieta din Viena. 
A treia scrisoare, datată 13 mai, este una de încurajare interioară. În a patra, datată 19 mai, cei doi frați spun: 
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Dumnezeu au fost eliberați, conștiința lor păstrată în mod minunat de la durere. Au sosit bucuroși în 

satul Drasenhofen
124

 și au fost primiți de către biserică cu mare bucurie ca iubiți și onorați musafiri.  

Pe vremea aceea Dumnezeu le-a furnizat oamenilor săi mai multe locuri în care să trăiască, așa cum 

am relatat mai sus. El le-a mișcat inimile populației pentru a avea compasiune pentru ei și pentru a le 

da adăpost. De la un nobil pe nume Sturtzhauser, bătrânii din Austria au reușit să facă rost de o casă în 

Drasenhofen, chiar la ieșire din Steinebrunn. Acolo au construit din nou comunitatea creștină. Acum 

pentru o perioadă prestabilită de timp, regele Ferdinand a trebuit să tolereze în teritoriul său 

patrimonial ceea ce nu dorea a tolera în Moravia. Aceasta ar trebui să fie recunoscută ca o faptă a lui 

Dumnezeu și nu un accident.  

Grupuri de credincioși au început, de asemenea, să se întâlnească în orașul Kostel și la Rohrbach 

lângă Gross Seelowitz în Moravia.
125

 Membrii bisericii lui Hristos s-au întâlnit nerăbdători în mare 

bucurie și curaj.Au venit pe zi și pe noapte, mergând multe mile prin vânt, ploaie, zăpadă și noroi 

pentru a auzi Cuvântul Domnului. Fiecăruia îi păsa de celelant într-o manieră frățească și creștinească 

cu căldură și tandrețe, fiecare fiind gata să îi slujească celuilant în dragoste. Au stat în locuințe mici și 

aproape neîncăpătoare, toți mișcându-se mai aproape unul de celelant și îndurând multe neajunsuri și 

griji. Și totuși au mulțumit din toată inima și l-au mărit pe Dumnezeu pentru toate. Cu toții erau 

amabili și răbdători, așa cum se cade sfinților care spun că sunt musafiri și pribegi pe pământ. Ei caută 

o țară mai bună, una cerească condusă de către Domnul Isus Hristos și de aceea se suportă unul pe 

celelant cu răbdare, ca musafirii într-un ținut străin. 

Copiii lor au fost crescuți în comun, încredințați la surori cu frică de Dumnezeu, care într-un mod 

conștiincios au avut grijă de ei și i-au ghidat la Domnul prin disciplina creștină. Și așa credincioșii îl 

lăudau pe Dumnezeu în continuare, care le-a găsit locuri de locuit. 

În acele vremuri de încercare, nu exista vreun loc în Moravia pentru ca frații și surorile să se așeze, 

Ulrih Stadler și Leonard Lochmaier (amândoi slujitori ai Cuvântului),
126

 Mihai Kramer (un slujitor al 

                                                                                                                                                                                             
În aparență, condițiile noastre de întemnițare sunt destul de bune, dar Domnul știe cât de mult suferim zilnic 

din pricina nerușinării tovarășilor noștri de închisoare. Cu adevărat că mai bine am sta într-o gaură urât 
mirositoare decât să le ascultăm vorba lor rea. 

A cincea scrisoare, datată de ziua Înălțării Domnului 1536, este plină de premoniții întunecate. 
Avem impresia că aceasta va fi ultima scrisoare a noastră către voi din cauza judecătorului cel nelegiuit și a 

întregului său consiliu. Mai devreme ne-au asigurat că acest caz al nostru se va sfârși în favoarea noastră, dar 
nu i-am crezut, așa cum am scris și mai înainte. Acum încep să ne amenințe cu arderea și alte torturi crude și 

agonizante dacă nu ne dezicem. . . .O, Dumnezeu milostiv, fă-ne să fim vrednici de a muri pentru numele tău, 
pentru că bucuria noastră este mare și tânjim a ne despărți de această viață. Acum așteptăm de la oră la oră și 
nu ne mai putem baza pe faptul că mai am avea vreo zi de trăit. Georg și cu mine stăm împreună pentru cât de 

mult este voința lui Dumnezeu. Ori ne vor judeca în continuare sau își dau seama că niciodată nu ne vom 
dezice, așa cum le-am spus la începutul întemnițării noastre. 

 Cât despre Leonard Lanzenstiel, vezi de asemenea deasupra, p. 63 n.82.  
 

124 Drasenhofen, Austria, lângă granița cu Moravia, înainte făcea parte din proprietatea Steinebrunn. 
125 Kostel (Podivín), la nord-vest de Lundenburg (Břeclav); proprietate a familiei liechtenșteiniene până în 1533, 
când a fost vândut guvernatorului provincial Vaclav din Ludanice, care a apărat libertatea religioasă în 1550 la 
Dieta din Brünn; Ioan de Zerotin a cumpărat proprietatea în 1559. Vezi ME, II, 552, ”Gostal”; Zeman, 
Topography, #63. 
Rohrbach (Hrušovany u. Brna), la sud de Brno, la vest de Gross Seelowitz (Židlochovice); vezi Zeman, 
Topography, #132, #139. 
126 Ulrih Stadler, un fost oficial minier de la Sterzing s-a născut la Brixen, Tirol. La începutul anilor 1520 a 
devenit luteran, dar curând s-a alăturat fraților la Austerlitz. Când persecuția a început, s-a mutat cu o parte 
din comunitate în Polonia. Una din scrisorile sale referitoare la păcatul originar este datată 1536 la Ladomir 
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treburilor curente) din Gangkofen și un mic grup de frați și surori au plecat din biserica de la 

Austerlitz din pricina diferendelor legate de credința lor.  

S-au mutat la Krasnik în regatul Poloniei, unde au trecut prin perioade de frică și suferință, așa cum 

este explicitat în următoarea scrisoare: 

Biserica lui Isus Hristos, adunată în numele său, adresează următoarele cuvinte vouă, celor doi 

guvernatori: Dumnezeu cel Atotputernic cunoaște cruda cale prin care voi i-ați tratat pe săracii copii 

vânați toată iarna. Ne-ați ținut prin forță, deși niciodată nu am dorit să rămânem în locul acesta. Ne-ați 

deportat bătrânii credincioși fără vreun motiv întemeiat și până în momentul acesta nu știm dacă ei 

trăiesc sau au murit; ne-ați luat frații cu forța, fără vreo justificare. 

Acuma amenințați că ne veți arde pe toți, deși nu v-am făcut vreun rău la nimeni din poporul vostru. 

Singurul vostru motiv este acela că refuzăm să îngenunchiem înaintea idolilor voștri (pentru că voi 

venerați rezultatul muncii mâinilor voastre) și vă supuneți bisericii voastre romane. Ne supunem doar 

Domnului Hristos și numai lui, în viață și în moarte. Voi nu aveți vreo altă plângere împotriva noastră. 

Am trăit printre voi ca oameni care se tem de Dumnezeu, am lucrat cu credință pentru voi și am 

cheltuit doar ce am câștigat în Moravia prin munca mâinilor noastre. 

Ne-ați aruncat în temniță pentru sfidarea ordinului regal de a părăsi pământurile regelui. (Am auzit-o 

pe aceasta de la Măria-Sa Voievodul
127

 însuși). Dar doream să ne supunem acelei porunci așa cum n-

am refuzat să ascultăm de autorități, așa cum oamenii zic greșit.  

Până acum întotdeauna v-ați purtat în mod ticăloșit cu noi. În mod continuu ați amenințat să ne 

divizați și să ne împrăștiați ca și cum am fi fost prizonieri de război sau criminali aflați sub arest sau 

sclavi pe care i-ați cumpărat. Nu doar ne-ați amenințat că ne faceți lucrurile acestea ci chiar ni le-ați 

făcut nouă. N-ați fost doritori să vă cercetați inimile și în umilință să aveți în vedere că Dumnezeu, 

protectorul văduvelor și al orfanilor, știe cât de nedrept vă purtați cu săracii copii ai săi exilați. Da, 

foarte adevărat că Domnul Dumnezeu, judecătorul cel drept, va pune în cârca fiecărui om orice a făcut 

în lumea aceasta, fie că bun sau rău, pentru că în ziua judecății cu claritate tuturora li se va arăta. O 

judecată strictă fără de clemență se va abate tuturor celor care nu au fost miloși cu aproapele lor în 

această lume. Vă folosiți greșit de puterea ce ve-o dă Dumnezeu pentru a proteja pe cei credincioși și 

a pedepsi pe făcătorii de rele. El nu vi-a dat putere în chestiuni legate de credință. Singur Hristos 

stăpânește peste credința noastră, nu papa sau vreo altă putere lumească. Acest Domn nu dorește ca 

oricine să fie constrâns din pricina credinței sale, cu atât mai puțin ucis așa cum lumea procedează 

astăzi. 

Domnul Hristos însuși va veni să se răzbune pe toți aceia care nu doresc să se supună sfintei sale 

Evanghelii pe timp de har. Ne e frică că ați făcut toate aceste lucruri și că nu sunteți nevinovați. De 

asemenea nu e corect să ne chemați să ne căim, ca și cum nu am ști destule ca să discernem dacă 

viețile și faptele voastre sunt sau nu de la Dumnezeu. Apostolul Ioan spune că omul lui Dumnezeu 

                                                                                                                                                                                             
(Vladimir-Volynskij), și este adresată fraților din Kraśnik, la sud-vest de Lublin, unde evident că ființa o altă 
comunitate; vezi Müller, Glaubenszeugnisse, I, 228-232; (Codex I 87.708, fol. 28-35, Biblioteca universitară din 
Viena). Stadler a murit în 1540 la Butschowitz în Moravia. Pentru tratatul lui Stadler despre comunitate, vezi 
Rudolf Wolkan, Die Hutterer: Oesterreichische Wiedertäufer und Kommunisten in Amerika (Viena, 1918), 153-
160; Williams, Writers, 274-284. De asemenea vezi Robert Friedmann, ”Stadler, Ulrich,” ME, IV, 607-608; Beck, 
133; Fast, Der linke Flügel, 137-147; Friedmann, Schiften, 127-128. 
   Despre Leonard Lochmaier, vezi mai jos, pp. 114-116. 
127 Wojewoda (poloneză), guvernatorul militar al unei provincii sau regat. 
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face ceea ce este bine. Iar Pavel spune, ”Să nu vă lăsați înșelați, dragi frați, căci nu știți că cei nedrepți 

nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu?” 

Așa că cum puteți să ne puneți la colț, spunând, ”Căiți-vă și convertiți-vă, deveniți creștini,” când voi 

înșiși nu sunteți creștini, ci păgâni? Prin urmare, vă spunem vouă la unison și cu frică de Dumnezeu, 

”Întoarceți-vă de la căile voastre rele și faptele voastre nedrepte sau veți căpăta damnarea eternă.” 

Luați în considerare cu atenție ceea ce scriem. Va veni timpul când vă veți da seama de adevărul 

cuvintelor noastre. 

În continuare vă amintim că am venit aici în pace și că am trăit cu voi pe cale pașnică, n-aducând vreo 

ofensă nimănui. Dacă nu ne-ați fi sechestrat pe nedrept, ne-am fi mutat mai departe la fel de pașnic 

oriunde ne-ar fi condus Dumnezeu. În adevăr, Dumnezeu nu le-a dat autorităților puterea lor pentru a 

vătăma oameni pașnici, ci să îi protejeze. Dar din moment ce voi cu noi nu suntem uniți în credință, 

voi nu ne puteți ajuta. Prin urmare, trebuie să lăsăm totul în mâinile lui Hristos, pentru că atunci când 

va veni timpul va alege oile de capre. El singur este Judecătorul cel just. 

Prin urmare, dacă se află în voi măcar puțină frică de Dumnezeu, ar trebui să luați inițiativă și să 

încetați a mai păcătui împotriva sărmanilor și pașnicilor străini. Dar dacă nu vă veți opri din cruzimile 

ce le îndreptați împotriva noastră cu care vă pierdeți timpul, noi îl vom aștepta pe domnul Hristos, 

care va veni la vremea lui pentru a ne salva din mâinile voastre. Dacă insistați în a ne opri cu forța, 

vrem să știți că suntem aici împotriva voinței noastre – suntem aici doar pentru că intenționați să 

împrăștiați cruzime și violență printre noi. Dacă aveți ordine de la regele voastru să ne țineți aici (ceea 

ce noi nu credem), atunci îndrumați-ne înspre un loc unde ne putem întreține ca oricare alți oameni 

liberi care nu sunt prizonieri sau sclavi ce au fost cumpărați; pentru că în ochii lui Dumnezeu suntem 

liberi. Veți vedea că suntem gata să lucrăm pentru voi și pentru toți oamenii cu credință și hărnicie, 

atât cât suntem în stare – într-adevăr, ca și cum l-am sluji însuși pe Hristos, așa cum apostolul Pavel 

ne învață. 

Oricum, dacă continuați în a ne amenința și trata cu asprime, suntem pregătiți să o îndurăm, 

încredințându-ne că îndurătorul nostru Tată ne va înzestra cu răbdare, precum și pe toți cei care se 

încred în el și cred în Hristos. Dar nu veți beneficia de un asemenea traseu. Nu vom sta cu voi, decât 

dacă ne țineți în lanțuri și cătușe. Știți foarte bine că oricine este ținut așa este incapabil să lucreze cu 

bucurie și eficiență. În afară de aceasta, conștiințele voastre vă vor tortura pentru că ne maltratați și cu 

toții vor vedea nedreptatea și brutalitățile voastre, pentru că sunt chiar în acest loc mulți oameni a 

căror inimi sunt pline de compătimire, deși nu îndrăznescă să o spună din frică față de voi.  

Prin această scrisoare vrem să vă aducem la cunoștiință toate acestea și ne rugăm ca pedeapsa eternă a 

lui Dumnezeu să nu vă cuprindă, așa cum cu siguranță îi cuprinde pe toți aceia care nu îl iubesc și nu 

le e frică de Dumnezeu cu inima curată. Dar toate urările noastre nu vă vor ajuta decât dacă vă căiți și 

vă schimbați viețile din toată inima.  

Prin urmare, vă avertizăm cu onestitate să nu acționați în continuare, ci să vă fie frică de Dumnezeu 

din toată inima. Din moment ce în repetate rânduri ne-ați îmboldit: ”Căiți-vă, căiți-vă și convertiți-

vă,” se cuvine de asemenea ca și noi să vă îndemnăm să vă căiți la rândul vostru. Așa că vă spunem cu 

toată sinceritatea, abandonați căile voastre rele și apoi indicați-ne ceea ce am făcut greșit în timp ce 

coabitam cu voi. Suntem pregătiți să ne abatem de la orice rău pe care îl cunoașteți despre noi, și 

totuși în același timp trebuie să vă indicăm cu acuratețe relele pe care le faceți. Sau credeți că putem 

să rămânem silențioși cu privire la tot ceea ce ne faceți? 
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Printre voi, creștinismul constă în a vă ospeți vinerea, conform obiceiului vostru și a vă ghiftui la 

miezul zilei până când nu mai încape în burțile voastre. Și când păstrați și duminica, atunci credeți că 

ați făcut tot ceea ce ar trebui să faceți. O, că tare vă mai înșelați!  Dacă doar am vorbi limba voastră, 

nu am menaja niciun fel de cuvinte în a vă spune vouă și tuturor oamenilor păcătoșenia unui asemenea 

comportament.  

V-am scris acestea cu bună credință. Dacă domnul voievod vine îi vom scrie și lui, de asemenea, ceea 

ce Domnul Dumnezeu ne-a arătat. Această scrisoare este scrisă în spiritul întregii comunități 

bisericești a lui Hristos. Sperăm că vă va cerceta și chema la pocăință. De asemenea v-am indicat ceea 

ce ne-ați făcut. Fie ca Dumnezeu cel îndurător și plin de empatie, Tatăl tuturor celor credincioși să 

aibă milă de voi și să vă ofere înțelegerea sa în Hristos, dacă tânjiți după lucrul acesta. Amin. 

Dacă sunteți ofensați de ceea ce am scris, amintiți-vă de acest proverb: Adevărul face ca invidia să 

sporească, iar adevărul îl înjunghie pe mincinos. Latina în care v-am scris este foarte simplă; nu am 

fost în stare să ne exprimăm mai bine. În germană nu am fi putut să ne exprimăm vouă mai clar. A lui 

Dumnezeu să fie cinstea.  

Prin puterea acestei scrisori, fraților li s-a permis să părăsească ținutul. Unii din ei au ajuns chiar până 

în Slovacia, dar cu greutate se urneau înspre Moravia din pricina numărului ridicat al tâlharilor.  

Acești frați au cumpărat atunci o casă în Butschowitz.
128

 În curând, Ulrih Stadler, Leonard Lochmaier 

și Mihai Kramer au pornit în numele comunității lor să îl viziteze pe Hans Amon și biserica de la 

Kostel și Drasenhofen. Au vorbit cu bătrânii bisericii lui Dumnezeu despre chestiunile de credință și 

alte întrebări specifice pe care le-au avut. După o discuție cuprinzătoare cu bătrânii, Ulrih, Leonard și 

Mihai Kramer, ca și comunitatea lor, au fost convinși; cu toții l-au cinstit pe Dumnezeu și au admis 

public că au săvârșit o greșeală mai devreme când au sprijinit grupul din Austerlitz împotriva bisericii 

și că au procedat de asemenea greșit referitor și la alte chestiuni. Apoi, Ulrih, Leonard și Mihai, 

acompaniați de bătrâni și de alți frați s-au întors la Butschowitz și s-au unit cu toți frații și surorile de 

acolo. Aproximativ o sută de suflete s-au adăugat bisericii în ziua aceia. Astfel că credincioșii au 

început să se adune la Butschowitz pe pământurile domnului Václav Černohorský, iar numărul lor 

creștea în fiecare zi. 

De asemenea, prin îndrumarea lui Dumnezeu, un nobil din Slovacia – Nikoläsch de Slopnie și de 

Werschätitzi – a trimis un sol bisericii (pe cheltuiala proprie) să-i exprime prin viu graiu și prin 

scrisoare dorința ca biserica să trimită un slujitor sau frate care să invețe poporul său adevărata 

credință; aceasta i-ar dovedi lui o foarte mare bunătate. 

Cererea sa a fost aprobată, iar Leonard Lochmaier, un slujitor al Cuvântului care a fost preot și care 

cunoștea bine latina a fost trimis cu încă câțiva. El a predicat Evanghelia în acel loc printr-un 

translator. O parte dintre aceia care l-au ascultat au acceptat sfântul Cuvânt și după ce și-au mărturisit 

credința au fost incluși în legătura îndurării și au fost uniți cu biserica lui Hristos prin botezul creștin. 

Printre ei se aflau doi frați de origine nobilă, Jan și Petru Holba. Astfel, o comunitate de credincioși s-

                                                             
128 Pe atunci în 1536, moșia și orașul Butschowitz (Bučovice), chiar la est de Austerlitz, Moravia, se afla în 
proprietatea Annei de Ojnice și a soțului ei, contele Václav Černohorský de Boskovice, iar după moartea 
acestora a trecut în proprietatatea fiilor Albrecht Černohorský și Jan Šembera; vezi Zeman, Topography, #27. 
Din Butschowitz, hutteriții au înființat comunități la Bohuslawitz (Bohuslavice), Urschitz (Uhřice) și Milonitz 
(Milonice) etc.; vezi articolele din Zeman, Topography. 
Primul bătrân al comunității hutterite de la Butschowitz a fost Ulrih Stadler, care pleda pentru un puternic 
leadership al slujitorilor Cuvântului; vezi scrisoarea sa, Codex I 87.708, Biblioteca Universitară din Viena, 
publicată în Müller, Glaubenszeugnisse, I, 215-227, în special pp. 220-221. Friedmann, Schriften, 61. 



110 
 

a pornit și în locul acela. Domnul lor cu bucurie le-a oferit pământ pentru acest scop, unde au trăit 

până în anul 1540. În seceta din vara aceea, cam șaizeci dintre ei s-au mutat la biserica lui Dumnezeu 

din Moravia și au rămas acolo.  

1537 

Așa cum Domnul a început să-și strângă poporul și să elibereze din greșeli pe aceia care încă erau 

credincioși, el a mișcat inimile a șase foști bătrâni din grupul decăzut de la Austerlitz. Numele lor erau 

Hans Wucherer, Hans Hueter, Hans Beer, Hans Lindner, Iorgu Dräxler și Urban Lintzer. Hans 

Wucherer a fost mai târziu ars la Burghausen din pricina adevărului sfânt, iar aceasta se va relata la 

locul potrivit. Ceilalți au murit în Domnul în timp ce se aflau în comunitate.  

Când acești oameni s-au unit cu biserica, au indicat în mod public neajunsurile și erorile comunității 

din Austerlitz. Aceasta a determinat și mai mulți să părăsească grupul decăzut și să se unească cu 

biserica lui Dumnezeu, care a început să fie însuflețită în comunitatea lui Hans Hueter din nou. Din 

pricina aceasta, acei căzuți care și-au pierdut toată bucuria în adevăr s-au înfuriat, ca un urs rănit sau 

ca un leu jefuit de prada sa. S-au mâniat împotriva credincioșilor în casele lor și pe străzi, oriunde se 

întâlneau cu aceștia. I-au atacat cu potop de invective și cuvinte blasfemiatoare. Prin aceasta au arătat 

cu claritate cărui spirit aparțineau, refuzând să se supună adevărului în dragoste, Dumnezeu i-a dat 

înspre adânca eroare. Acțiunile lor o înfățișează până în ziua aceasta.  

Pe vremea aceasta Cristoph Gschäl, un frate ce i-a fost încredințat serviciul Evangheliei a fost trimis 

de către biserica lui Dumnezeu în Stiria și Carintia pentru a-i căuta pe acei zeloși pentru Dumnezeu și 

pentru salvarea sufletelor lor. A convertit mulți oameni și i-a trimis comunității bisericii, unde au fost 

primiți cu bucurie.  

Alt slujitor al bisericii lui Dumnezeu, Georg Fasser a fost trimis de către biserică la Pöggstall
129

 în 

Austria deoarece un dor arzător se afla într-o multitudine de lume. Nu cunoștea alfabetul, dar predica 

Evanghelia cu putere. Deși tocmai se întorcea din închisoare de la Mödling (lângă Viena), a pornit cu 

bucurie în munca Domnului, a strâns credincioșii și a pus bazele unei comunități-biserici în 

concordanță cu ordinele lui Dumnezeu. 

Dar dușmanul nu putea îndura lucrarea Domnului. După un timp diavolul a stârnit un om viclean, 

vătaful nobilului Roggendorf de la Pöggstall, care pretindea că dorește să învețe despre adevărata 

credință de la Georg Fasser. A plantat conetabili în apropiere care aveau ordine să îl prindă pe Georg 

Fasser când va da semnalul. Au făcut exact ceea ce li s-a spus. În temniță s-au pus pe el, torturându-l 

cu cruzime. A rămas de neclintit, totuși, iar fii de Pilat l-au condamnat la moarte. A fost executat cu 

sabia, oferind mărturie adevărului divin cu sângele său. Aceia pe care i-a strâns și învățat s-au pornit 

și au mers la biserica lui Dumnezeu. În același an 1537, frații Bastel Glaser și Hansel Grünfelder au 

fost luați prizonieri în Imst pe valea superioară a Inn-ului din pricina credinței lor.
130

 Au fost executați 

cu sabia, iar apoi arși. Au mărturisit Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu și adevărul său cu o bucurie ce 

sfidează orice descriere. Aproximativ o mie de oameni au fost prezenți la execuția lor. Hansel le 

striga, îndemnându-i și avertizându-i și așa făcea și Bastel, chiar până în momentul morții lor. 

Oamenii au fost zdruncinați în profunzime. A fost imposibil ca oasele lor să fie arse, astfel că acestea 
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 Pöggstall, un târg mai în jos de castelul Roggendorf, la sud-vest de Krems, Austria Inferioară. 
130 Hans Grünfelder venea din Lüsen, Tirol și a fost tezaurar și mai târziu slujitor al Cuvântului în comunitatea 
din satul lui de acasă, și și în Michelsburg și Schöneck. Relatarea de aici este inspirată din scrisorile pe care 
Onofrie Griesinger le-a scris lui Hans Amon și Ulrih Stadler. Vezi Loserth, Anabaptismus, 148-149; ME, II, 604. 

Despre Bastel Glaser, vezi Martyrs Mirror, 446-447; Beck, 131-132. 
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au fost aruncate în apă, iar inima unuia dintre cei doi nu a ars. Asemenea mărturie cu certitudine că nu 

a fost în zadar.  

În 1535, cum a fost relatat mai sus, Hans Betz,
131

 un slujitor al Evangheliei și mulți alți creștini au fost 

întemnițați din pricina sfântului adevăr la Passau, unde râul Inn se unește cu Dunărea. După o 

perioadă îndelungată de suferință și tratament aspru, el și alți mărturisitori ai adevărului au adormit în 

Domnul în timp ce se aflau în temniță, rezistând până la sfârșit cu eroică neatârnare, după cum putem 

observa din numeroasele cântări compuse de Hans Betz în timp ce se afla în lanțuri. 

În același timp, cum Dumnezeu își ducea la îndeplinire lucrarea într-un chip minunat, biserica a 

crescut și s-a împrăștiat, deoarece el dorea să își facă lucrarea văzută limpede de către oricine, să își 

aline și să întărească poporul și să salveze pe mulți. Astfel că a oferit oamenilor săi adăpost și cazare 

în mai multe locuri, mai ales în Austria, unde nobilul Hans Fünfkirchen le-a îngăduit să se așeze la 

Steinebrun. Credincioșii au primit acestea de la Dumnezeu cu recunoștință. Au cumpărat case și le-au 

decorat pentru a le face potrivite stilului lor de viață. 

În acest an 1537 o casă a fost cumpărată la Poppitz
132

 în numele credincioșilor de către fratele Wolf 

Strobel și acolo au început o comunitate creștină. 

 

În această vreme, Petre Riedemann, un slujitor al Domnului, a fost eliberat din închisoarea din 

Nuremberg, unde a fost ținut pentru patru ani și zece săptămâni,
133

 Prima dată a călătorit la frații 

filipiți din Austria superioară, care i s-au plâns despre ruptura ce a avut loc la Auspitz. Le-a spus că 

din moment ce Dumnezeu l-a ajutat să iasă din închisoare, el dorea să viziteze ambele părți care se 

aflau în pace în timp ce plecase, atât de mult cât va permite Dumnezeu, pentru a afla de la ambele 

părți ceea ce s-a întâmplat. Apoi v-a proceda în concordanță cu ceea ce Dumnezeu îi va arăta să facă. 

Auzind acestea, filipiții i-au numit doi însoțitori, pentru ca aceștia să vină înapoi cu o relatare 

completă.  

Pe 14 sepembrie 1537, Petre Riedemann a sosit în piața Feldsberg din Austria,
134

 unde s-a întâlnit cu 

Leonard Lanzenstiel, care a venit însoțit de alți slujitori ai treburilor curente pentru a face cumpărături 

pentru comunitate. L-au luat pe Petre și pe însoțitorii săi cu ei la Steinebrunn și apoi la Drasenhofen. 

Acolo, în prezența celor doi însoțitori ai săi, a vorbit cu bătrânii bisericii despre toate tensiunile și 

despre ruptura de la Auspitz.  

În acel moment Petru Hueter a ajuns în Drasenhofen. El a fost ajutorul lui Gabriel Ascherham în 

serviciul Cuvântului și a venit pentru a se căi. S-a învinovățit cu asprime pentru eșecurile și greșelile 

                                                             
131 Hans Betz a fost un țesător din Eger (Cheb), Cehia de nord, botezat lângă Donauwörth, Bavaria, de către 
Georg Haffner. ME, I, 319; Martyrs Mirror, 447. Cât despre cântecele sale, vezi Wolkan, Lieder, 31-35; LdHBr, 
74-77; Beck, 132. 
132 Poppitz (Popice), un sat la sud-vest de Auspitz; faimos în secolul al XIV-lea pentru podgoriile sale; 
proprietatea a nobililor de Lomnice în 1537; mai târziu, parte a proprietății Nikolsburg. Vezi Zeman, 
Topography, #116. 
133 Eliberarea lui Petre Riedemann din închisoare a avut loc pe 14 iulie 1537. Decretul consiliului din 
Nuremberg de la aceea dată spune: ”Petre Riedemann, rebotezatul fanatic din turn v-a fi eliberat în urma 
promisiunii sale de a nu mai predica aici sau oriunde altundeva pe teritoriul nobilului, ci să meargă direct la 
frații săi din Moravia. I se  vor da articolele vestimentare de bază și un gulden pentru mâncare.” Aceasta arată 
indulgența consiliului din Nuremberg comparată cu incredibila cruzime din Tirol. Vezi Hochhuth, Zeitschrift für 
historische Theologie, XXVIII (1858), 536-644; XXIX (1859), 167-209. 
134 Feldsberg (Valtice), în Cehia la aproximativ 30 km. est de Drasenhofen de peste granița austriacă.  
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sale și a promis să se îmbunătățească. Astfel că în prezența lui Petre Riedemann a trebuit să își 

amintească pas cu pas întâmplările care au dus la separarea de Gabriel [Ascherham] și Filip 

[Blauärmel].
135

 Era clar, pe măsură ce Petru Hueter se confesa, că Gabriel și Filip nu aveau vreo 

plângere justificată împotriva bisericii pentru a-și scuza propria deviație. Petre Riedemann, trăgând 

concluzile pentru el, și-a dat seama că Gabriel și Filip se aflau în eroare, astfel că a decis să îl susțină 

pe Hans Amon și comunitatea sa. Cei doi însoțitori ai săi s-au întors acasă, dar aveau un entuziasm 

scăzut pentru pace și unitate. 

Petre Riedemann a făcut tot ceea ce s-a putut vizitând cu credincioșie ceilalți gabrieliți și filipiți. Mulți 

dintre ei, totuși, au refuzat să asculte. L-au atacat pe el și pe biserica lui Dumnezeu prin minciuni 

răutăcioase, așa cum va fi relatat mai târziu. 

Având motive întemeiate, Petre Riedemann nu a putut să îi viziteze pe cei care locuiau în Austria 

superioară. Astfel că ei au trimis un mesager pentru a afla care este starea bisericii. Cu rapiditate, 

Petre Riedemann l-a trimis înapoi cu o scrisoare avertizând oamenii împotriva răului ce se va petrece 

în continuare și spunându-le despre recunoașterile sale și acțiunilor sale susținute în Domnul. 

Scrisoarea sună astfel: 

Petre, fratele și slujitorul vostru în Domnul, pentru frații locuind în diferite locuri ale Austriei 

superioare. Vă doresc milă adevărată în harul lui Dumnezeu-Tatăl și a Domnului Isus Hristos. 

Dumnezeu l-a făcut pe el salvarea și viața veșnică a tuturor acelora grefați pe el prin ascultare de 

adevăr în Duhul Sfânt. Și vă doresc dragoste curată și din inimă prin Isus Hristos. A lui să fie lauda în 

veci de veci. Amin. 

Preaiubiților, din scrisoarea voastră îmi dau seama foarte bine de dorul pe care îl aveți în a-mi face 

timp pentru voi și a vă vizita cât de curând posibil (așa cum și Wolf o spunea), pentru ca să aranjez tot 

ceea ce nu este în ordine. Nu pot face aceasta acum pentru că am alte sarcini pe care Dumnezeu mi le-

a pus înainte; dar vă vorbesc din inimă, ca și copiilor mei dragi, pentru a lua în considerare harul pe 

care l-ați primit de la Dumnezeu când Cuvântul său a fost pentru prima dată adus de către oameni ai 

căror învățătură era pură, curată și neprefăcută. Eu împreună cu alții am avut grijă de voi așa cum tatăl 

își îngrijește copiii și am trudit din greu cu slujitorii voștri Wolfgang Brandhuber
136

 și Wolfgang 

Wimmer, acei martori adevărați ai Domnului, pentru a fi în stare să vă prezint Domnului Isus ca pe o 

virgină curată și ca voi să nu fiți înșelați de către viclenia șarpelui, ci să fiți protejați de orice deziluzie 

care vă îndepărtează de salvare. După cum știți, asemenea deziluzii au devenit larg răspândite în 

grupul de la Austerlitz în timp ce am fost în închisoare și mulți oameni au fost duși pe calea greșită, 

dar voi ați fost protejați atunci și ați rămas în pace.  

În dragoste din inimă și îngrijorare pentru voi, vă reamintesc de harul prin care ați putut atunci să 

discerneți ceea ce era fals. Ce foc a aprins Dumnezeu în îndurarea sa în voi pe atunci, ce unitate a 

inimii și a minții v-a oferit când ați putut vedea pentru prima oară natura divină și moștenirea 

cerească! Și când v-ați pus credința în adevăr, cum ați fost înnoiți prin Duhul Sfânt să slujiți sfinților 

lui Dumnezeu! Depun mărturie cu privire la următoarele despre voi: V-ați fi scos ochii din orbite și ni 

i-ați fi dat dacă una ca asta ar fi fost posibilă. Nu mai zic nimic despre mâncarea pe care voi cu atât de 

multă deschidere ați împărțit-o cu noi – ceea ce a fost dincolo de toate așteptările noastre – 

împlorându-ne să o acceptăm. Da, voi chiar ne-ați mustrat pentru a o lua ca și cum este a noastră. O, 

                                                             
135 Despre aceste evenimente, vezi deasupra, p. 70. 
136

 Wolfgang Brandhuber din Passau; vezi ME, I, 404-405; Martyrs Mirror, 433; Beck, 88; de asemenea vezi mai 
sus, pp. 47-48. 
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cât de fericiți ați fost atunci, când asemenea foc strălucitor de la Dumnezeu ardea în voi. Acela era un 

semn sigur al salvării voastre. 

Acum, dragii mei copii, când Dumnezeu a aprins asemenea foc în toți sfinții săi prin Sfântul Duh, a 

vrut ca acest foc să ardă în copii săi la intensitate maximă. De aceea și-a mutat slujitorii, să refacă 

zelul care mai devreme ardea în ai săi copii, încurajându-i să demonstreze legătura Sfântului Duh 

printre ei înșiși. Voi susțineți aceasă lucrare și voi toți erați o minte cu toți copii aleși ai lui Dumnezeu 

din Moravia și de pretutindeni când eu am plecat, după cum știți. Când am ajuns în Nuremberg, am 

fost azvârlit în închisoare și în timp ce am stat acolo, diavolul provoca divizare în casa lui Dumnezeu, 

ce împrăștia confuzie printre și stânjenea mulți frați și surori ce aveau inima simplă. Într-adevăr, 

multora li s-a răcit zelul lor inițial, chiar abandonând și întorcându-se la casele lor private, unde 

mergeau la ruină totală, după cum fusese prezis de către profeți cu mult timp în urmă. Aceasta chiar li 

se întâmplă multora acuma, deoarece se uită înapoi după ce au pus mâna pe plug și prin urmare, 

părăsesc lucrarea lui Dumnezeu după ce aceasta a licărit în ei.  

Diavolul încearcă din răsputeri să-i inducă în eroare pe cei ce iubesc adevărul, provocând prăpăd 

printre slujitorii lui Dumnezeu pentru a devia mulți oameni de la regatul lui Dumnezeu. Oricând 

diavolul dorește să creeze probleme o face prin ticăloșii săi. Dar dacă unii sunt induși în eroare doar 

din cauza simplității și a ignoranței lor, ei oricum aparținând de Dumnezeu, Dumnezeu îi va salva la 

timpul potrivit. 

Acum, copiii mei dragi, vedeți ce motive rele pune diavolul în inima omului să provoace asemenea 

distrugeri. Pentru a preveni ieșirea la lumină a propriei falsități, Schützinger hoțul a încercat să îl pună 

în dificultate pe Iacob Hutter, care era mai credincios decât el, prin ținerea acestuia departe de 

serviciul Cuvântului. Iacob (din moment ce avea același servici și cu siguranță că a adus mai mulți 

copii în adevăr decât oricare altul) nu i-a permis aceasta. În acțiunea bisericii ce a urmat, Filip și 

Gabriel și adepții lor au declarat că Schützinger avea dreptate, dar frăția nu era de acord cu ei. Astfel 

că Filip a spus, printre altele, că Iacob era idolul lor. Frăția a negat una ca asta. Ca rezultat, Filip și 

Gabriel și adepții lor au părăsit întâlnirea. Frăția i-a rugat să mai rămână din moment ce mai era de 

discutat, dar au refuzat și nu au ascultat de frăție.  

După-amiaza, frăția s-a întrunit din nou și i-ai condamnat pe bună dreptate ca nesupuși. Cu discursuri 

măgulitoare și rafinate, Gabriel și Filip și-au păstrat adepții, care îi susțineau fără să fi auzit întreaga 

poveste și apoi au condamnat celelant grup. Din moment ce am ascultat ambele părți am aflat întregul 

adevăr și am putut judeca situația pe baza adevărului. Apoi, în fața lui Hans Amon și a altor slujitori, 

l-am ascultat pe Petru Hueter, care l-a început a fost de partea lui Gabriel și a lui Filip. Din ceea ce a 

mărturisit Petru Hueter a fost clar pentru mine că aceștia au acționat fără să le fie frică de Dumnezeu 

și nu am mai dorit să îmi mai petrec timpul ascultând despre asta. 

Deoarece voi, de asemenea, ați fost dezinformați, ați fost stânjeniți pentru o vreme și v-ați retras de la 

cei credincioși cu care voi și cu mine obișnuiam să ne considerăm în unitate. Cât despre acest ticălos 

Filip, care, cât timp se afla printre voi, ponegrea întreaga frăție fără de motiv, Dumnezeu l-a expus ca 

și hoț, astfel încât multe suflete simple ar putea să-și deschidă ochii pentru a nu condamna pe cei 

inocenți împreună cu înșelătorul. Vă explic aceasta vouă în cât de puține cuvinte pot, pentru că știu că 

nu cunoașteți chestiunea în profunzime; dar nu e nevoie tocmai acuma de explicații despre cum un 

lucru a dus la un altul. Acum ceea ce vreau să vă transmit vouă: Din moment ce Dumnezeu cel 

Preamăreț m-a dat înapoi oamenilor săi și eu m-am întors și apoi am venit la această frăție ca să pot să 

aflu adevărul, am descoperit prin harul lui Dumnezeu și despre separare, cât și despre viața aici. Am 

găsit această frăție în aceeași dragoste și credincioșie ca atunci când am plecat de la ei și nu doar s-au 
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ținut de aceasta ci au crescut și mai mult în întregimea ei. Prin urmare, sunt obligat de către mărturia 

inimii mele să rămân împreună cu ei în această dragoste, pe care Dumnezeu a aprins-o inițial în noi și 

suntem determinați să mergem înainte împreună în lucrarea Domnului. Vă implor din inimă să faceți 

același lucru cu credincioșie și să vă întoarceți la copii Domnului, pe care voi i-ați părăsit pentru că ați 

fost păcăliți de cuvinte (ceea ce nu a fost corect) și înstrăinați de copii lui Dumnezeu de către făcători 

de rele. Adresați Domnului rugăciuni pentru ca să vă dea din nou slujitori credincioși care să vă 

conducă în găsirea unei reconcilieri cu copiii lui Dumnezeu. Cu siguranță că este necesar ca voi să 

faceți asta în absolută sinceritate, altfel inițiativa nu va avea vreun rezultat.  

Am auzit de la Baltazar Sattler (și dacă mă gândesc mai mult la el, mai mult mă întristez) că el nu mai 

dorește să se înhămeze la atelajul copiilor lui Dumnezeu și, așa cum el o spune,  fie ca ei să 

domnească peste el. Și totuși nu este felul nostru să domnim peste nimeni, ci mai degrabă să veghem 

unul asupra celuilant ca și copilași ai lui Dumnezeu. Și el îmi spune că de asemenea și tu, Sigmund al 

meu nu mai vrei să fii parte a atelajului, acele ”legături și lanțuri.” Doresc ca tu, Sigmund al meu, să 

ai mai multă grijă de tine; și voi toți, să nu vă referiți la ce a aprins pentru prima dată Dumnezeu în 

voi, ca la ”legături umane și lanțuri.” 

Știți că Dumnezeu și-a îndemnat slujitorii să ducă la împlinire lucrarea sa, să o învețe și să crească în 

ea; prin urmare este datoria lor să convingă și să ghideze frații și surorile înainte. Cel care eșuează 

punând mâna pe plug și apoi uitându-se înapoi nu este potrivit pentru regatul lui Dumnezeu. 

Prin urmare, apelez la voi, voi care odată ați luat parte în lucrare împreună cu toți copiii lui 

Dumnezeu, dar care acuma ați părăsit-o, să vă întoarceți la ea cu toată inima, astfel încât cursa voastră 

îndelungată să nu fie pe degeaba, ci să primească o recompensă completă. Când un frate părăsește 

comunitatea și se întoarce la proprietate privată, este un semn cert că s-a întors de la Dumnezeu și și-a 

părăsit prima iubire. Aceasta este dușmănie față de Dumnezeu și pierdere a tuturor darurilor lui 

Dumnezeu. 

În plus, ceea ce mi-ați scris despre căsătoria lui Baltazar cu Gretel mă face cumva să îmi fie teamă că 

veți duce lucrurile prea departe și că poate ochii pofticioși au vreo legătură cu această treabă. Același 

lucru este adevărat despre Adam Schlegel. Las aceste chestiuni în pace, dar ar trebui să vegheați 

încotro vă îndreptați. Nu știu mai multe despre aceasta, în afară de ce am auzit de la câțiva dintre voi. 

Nu e îndeajuns pentru ca să vin până la voi acum, și și dacă aș veni, nu m-aș aventura să mă împlic 

într-o asemenea chestiune până când nu m-ș simți mai sigur în inima mea, pentru că nu pot să ofer 

vreun sfat legat de o chestiune pe care nu o cunosc.  

Deși am sperat să vin și să vorbesc cu voi față în față, să vă reamintesc de prima dragoste pe care 

Dumnezeu a lăsat-o printre voi, această scrisore ar trebui să ajungă pentru moment. Nu pot să mă 

sustrag atât de mult treburilor. Dar dacă aud că inimile voastre s-au întors întru-totul la dragostea 

voastră timpurie de Dumnezeu și de copiii săi, atunci încă mai sper să vă vizitez într-o vreme potrivită 

prin îndurarea lui Dumnezeu. Apoi, vă voi sluji cu darul pe care Dumnezeu mi l-a dat și cu întreaga 

mea viață. Din toată inima mea că mi-aș dărui întreaga mea viață vouă dacă ați mai trăi în dragoste ca 

atunci când v-am cunoscut la începuturi. Asta-i totul. Fie ca Dumnezeul îndurării toate să vă întoarcă 

inimile la dragostea de Hristos. Amin. 

Transportată de Wolf Wägerer 

din Steinebrunn, Austria 
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Mai înspre iarna acelui an, Onofrie Griesinger s-a întors din Tirol la biserica lui Dumnezeu din 

Austria și Moravia (după ce a trimis mai mulți frați și surori devotate înaintea sa) pentru a susține și 

alina credincioșii prin serviciul său. În același an 1537, următorii frați au fost numiți în serviciul 

treburilor de rând de către biserică în Steinebrunn: Matia Legeder; Hans Gütten; Mihai Planer, un 

ciubotar; și Mihai Kramer din Gangkofen. 

1538 

În 1538, fratele Petre Riedemann a fost trimis de către biserica lui Dumnezeu să viziteze filipiții 

împrăștiați din Austria superioară. Când au acceptat cele spuse de el, a inițiat din nou frăția dintre ei, a 

numit bătrâni în diverse locuri, a pus în ordine ceea ce era necesar și apoi s-a întors la biserica din 

Steinebrunn. Imediat după, bătrânii bisericii lui Dumnezeu au luat un frate pe numele Simon Waindel 

și l-au trimis la Linz și în Stiria să sfătuiască biserica din aceea zonă. 

În primăvara lui 1538, ansamblul copiilor lui Dumnezeu a simțit îndrumarea lui Dumnezeu în a-i 

trimite pe Onofrie Griesinger și Leonard Lochmaier, amândoi slujitori ai adevărului divin și 

predicatori ai Evangheliei lui Hristos, la Tirol pentru a-i strânge pe cei aleși în Domnul. Sfinții și-au 

luat rămas bun de la ei intercesând pentru ei și încredințându-i milei lui Dumnezeu. Apoi ei au plecat 

la Tirol, unde și-au îndeplinit sarcina cu maximă dedicație, aflându-se în pericol constant din partea 

persecuției. Ei au ajutat pe mulți să găsească bucurie eternă și mântuire și, după un rămas bun adecvat, 

i-a trimis bisericii lui Dumnezeu. 

Pe vremea aceea, Leonard Lochmaier a fost prins și dus la Brixen.
137

 Aici o întreagă mulțime de preoți 

l-au hărțuit cu șmecherii ticăloase până când l-au adus la colaps. Apoi l-au întrebat dacă vrea să 

                                                             
137 Leonard Lochmaier, un nativ din Freising, Bavaria, a fost un preot catolic pentru opt ani înainte să fie 
botezat în 1526 de către Jörg Krautschlögel (care a fost ars pe rug împreună cu soția sa în 1527). S-a alăturat 
frăției în 1527 și a venit în Moravia în 1528. Pentru doi ani a fost slujitor al Cuvântului în Austria și Ungaria. În 
1538 a mers în Tirol și a strâns o comunitate în valea superioară a Inn-ului și valea Pitz, dar a fost în curând 
capturat împreună cu opt însoțitori și întemnițat la Petersberg (castel și sat în Tirol, pe valea Inn-ului, între Imst 
și Stams). A fost dus la Brixen, unde predicatorul curții Gallus Müller (vezi ME, III, 769-770) și Albrecht 
episcopul din Brixen au reușit în a-l convinge să se dezică; fiind cât pe ce să fie grațiat, s-a căit de 
necredincioșia sa. Guvernul de la Innsbruck a ordonat ca el să fie ars, dar ca fost preot a fost executat cu sabia. 
Scrisoarea sa adresată bisericii din Moravia se află în Codex Hab. 17, Arhivele Orașului Bratislava. Vezi ME, III, 
381-382; Martyrs Mirror, 448-449; Beck, 135-138. Cele trei cântece ale lui Lochmaier sunt în LdHBr, 82-85; de 
asemenea vezi, Wolkan, Lieder, 171-172. 
Din închisoarea din Brixen, Leonard Lochmaier a trimis următoarea scrisoare soției sale (Codex A b 5, fol. 245, 
Biblioteca Universitară din Budapesta): 

. . . Soția mea dragă și soră în Domnul, îi mulțumesc Domnului de fiecare dată când mă gândesc la tine și la 
dragostea și credincioșia pe care mi-ai arătat-o tot timpul cât am fost împreună. Dar acum, dragă soră și 

partener în mariaj, dacă îl mulțumește pe Dumnezeu  și el dorește să mă liniștească, și dacă nu ne vom mai 
vedea vreodată, te îndemn din toată inima mea și în dragostea divină pe care o am pentru tine și pentru toți 
sfinții să îmi întregești bucuria mea în Domnul. Fii devotată din inimă și cu frică de Dumnezeu și slujește-l pe 

Domnul toată viața ta, așa cum ai fost învățată de Cuvântul îndurător al lui Dumnezeu, care deseori ți-a arătat 
cum să trăiești într-un fel care să îl mulțumească. Încrede-i-te în credință, dragoste și răbdare divină, draga 

mea soție și soră și prin această modalitate învinge lumea, pentru că știi că cei credincioși au de dus o mare 
luptă aici. Duhul Sfânt ne spune că trebuie nu numai să credem în Hristos, ci de asemenea să suferim pentru el; 

timpul suferinței și durerii din pricina adevărului divin a venit cu siguranță peste noi împreună cu măreața 
luptă pe care o ducem împotriva propriei noastre cărni aici pe acest pământ . . . . 

Sora mea, uite-te la Domnul din ce în ce mai mult și bucură-te alături de mine, pentru că sper să rămân devotat 
Domnului până la moarte și aștept să te văd din nou pe tine în bucurie în ultima zi. Fie ca Tatăl nostru Domnul 

să îți ofere ție și tuturor copiilor lui Dumnezeu puterea de obține regatul său și măreața sa glorie, în care toți 
cei aleși vor fi bucuroși și se vor odihni pentru totdeauna . . . . 
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călătorească prin țară pentru un an pentru a predica cu dr. Gallus Müller împotriva adevărului divin și 

pentru a-l contrazice. El a refuzat, astfel că l-au ținut în închisoare, din moment ce fusese un preot 

înainte de a găsi credința adevărată. 

În închisoare a simțit remușcări acute pentru a sa necredință; teama l-a învins când s-a gândit la 

judecata lui Dumnezeu și la condamnare. Dumnezeu i-a văzut inima sa credincioasă și pentru a-l 

ajuta, i-a deschis o cale prin Onofrie Griesinger, care a fost arestat la scurt timp după din pricina 

adevărului lui Hristos și dus la Brixen. Acolo a fost întemnițat aproape de Leonard Lochmaier, așa că 

puteau vorbi unul cu celălant. Leonard și-a mărturisit căderea lui Onofrie și i-a spus despre imensa 

durere, nenorocire și neliniște pe care el le-a simțit în inima sa din pricina necredinței sale. Într-un 

sfârșit, pe fundul farfuriei sale și-a scris cererea de iertare. Onofrie la rândul său a fost o mare alinare 

pentru Leonard. Văzându-i credincioșia și căința adevărată, Onofrie a declarat iertarea păcatului său în 

numele Domnului, aducându-l din nou la credință prin mijlocirea sa pe lângă Dumnezeu și l-a 

reacceptat ca și frate și membru al bisericii.  

Curând după aceasta, Onofrie, credinciosul slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu și a bisericii sale și 

autor al câtorva exceptionale scrisori pe care încă le avem, a fost amenințat cu tortura dacă nu 

trădează aceia din frații lui care nu erau încă împrăștiați, în special pe aceia care au făcut ceva pentru 

a-l ajuta. La aceasta Onofrie a spus, ”Decât să-mi trădez frați, mai bine trec prin toate acestea cu 

putere de la Dumnezeu. M-am predat pe mine pentru a suferi până la moarte atât de multă durere și 

                                                                                                                                                                                             
Cu aceasta te încredințez în mâinile Dumnezeului și Tatălui nostru milos și te binecuvântez din inimă în Domnul 
și îmi iau rămas bun de la tine în loialitate, dacă este voia lui Dumnezeu ca acum să depun mărturie adevărului 

cu sângele meu. Nu am altă intenție decât să fac aceasta prin intermediul puterii lui Dumnezeu și te salut în 
Domnul, Bärbel a mea, cu pacea lui Dumnezeu. Te salut pe tine, sora mea, și pe toți copiii lui Dumnezeu de o 

mie de ori cu un sărut oferit din dragoste. Îți doresc pacea eternă a lui Dumnezeu și te încredințez lui 
Dumnezeu. Transmite-le salutările mele din inimă în Domnul dragilor frați și surori, fiecăruia în parte. Cu 

această scrisoare îți trimit o batistă și cu ea întreaga mea inimă. Domnul fie cu tine pe veci prin Duhul său. 
Amin. 

O, prea iubiți frați ai mei Hans și Ulrih, vă trimit fiecăruia dintre voi mii de salutări din inimă în pacea lui 
Dumnezeu, deși știu că v-ați întristat foarte tare de căderea mea.  Vă implor din inimă să mă iertați, și implor și 

pe ceilalți copii ai lui Dumnezeu pentru iertare. Fie ca Domnului din ceruri să i se mulțumească în veci de veci, 
pentru că el m-a ajutat din nou și și-a întins generoasa mână la mine. Fie ca el să fie binecuvântat în toată vecia 

pentru aceasta. Bucurați-vă cu mine încă o dată, dragi frați,  pentru că știu că voi și toți copiii lui Dumnezeu 
care au auzit despre aceasta erau în mare nefericire și îi durea tare, totul din cauza mea.  

O, Dumnezeul meu, apără-ne de necaz pentru totdeauna. Dă-le tuturor sfinților sfânta și eterna ta bucurie în 
regatul tău și în măreața ta glorie, pe care o vei oferi în binecuvântarea în fiul tău și în acei aleși de către tine în 

măreața zi când vei veni să ne ei pe noi la tine. Lăudat să fii pentru vecie. 
Această scrisoare a fost scrisă pentru el de către Onofrie Griesinger, care a adăugat câteva rânduri personale. 
Onofrie însuși a scris următoarea scrisoare frăției în timp ce se afla în închisoare (Codex A b 5, fol. 384): 

Vă dorim binecuvântarea Domnului vouă; Leonard și cu mine vă trimitem multe mii de salutări din inimă în 
Domnul, . . . în special lui Hans [Amon], dragul meu frate și prieten în Domnul, lui Ulrih și Petre și tuturor 

slujitorilor voștri pentru treburi de zi cu zi după nume, și și ție, dragul meu Nickel, și ție, micul meu fiu Hensel. 
Salutările noastre din inimă vouă tuturor. Îți trimit și ție, dragă soră a mea Ana, salutări genuine și din inimă în 

Domnul. Mesajul tău mi-a adus mare bucurie. Fie ca Domnul să fie cinstit pentru totdeauna! 
O, Hans al meu, te rog să îi saluți pe dragii frați și surori din partea mea oriunde îi întâlnești, pentru că nu îi pot 
numi pe fiecare în parte, deși cu bucurie aș face asta. Te rog să îi dai caldele mele urări de bine ginerelui meu și 

dragului frate Hans Plattner și dragilor copii de la școală împreună cu învățătoarele lor. Pacea și dragostea lui 
Dumnezeu și Duhul său să fie împreună cu voi toți tot timpul. Amin. 

Preaiubitul meu frate, fie ca Domnul să te aline. Să nu fii trist din cauza mea. Domnul Dumnezeu nu îți va uita 
credincioșia. Roagă-l pe Domnul dacă încă mă va mai lăsa să fiu ajutorul tău, și dacă nu, atunci vino la praznicul 

nunții mele, tu și toți frații și surorile tale. Domnul să fie cu tine pe veci. Amin. 
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tortură cât poate un bărbat suporta. Știam prea bine că mi se vor întâmpla acestea mie. Mă aflu în 

mâinile voastre. Faceți cu mine tot ceea ce Dumnezeu vă permite. Dacă doriți să vă purtați urât cu 

mine, puteți. Dumnezeu vă va afla. Nu mai am nimic de spus și nicio informație de dat.” 

Apoi l-au presat cu putere, spunându-i că dacă iubește adevărul, ar trebui să vorbească și să le spună 

adevărul. Fratele Onofrie a spus: ”Vă știu eu bine, pe voi și adevărul vostru. Ați auzit ce am spus.” 

L-au întrebat chiar și, dacă vom spori numeric cu mult, ne vom ridica împotriva lor, omorându-i pe 

cei care refuzau să ni se alăture. Onofrie a răspuns, ”Dacă am face una ca asta, nu am mai fi creștini, 

ci doar creștini falși așa cum sunteți voi. Dacă voi ați fi creștini, nu v-ați purta rău, n-ați tortura sau 

omorî pe nimeni.” 

Și-au bătut joc de el și l-au supus la suplicii, dar curând i-au dat pace pentru a-l amenința și a încerca 

să îl înduplece, întrebându-l de ce ar vrea să-i fie smulse membre. Le-a spus, ”Nu mă aflu în mâinile 

voastre. Faceți cu mine ceea ce vă dă voie Dumnezeu. Mai mult decât să-mi luați viața nu puteți să 

faceți.” Astfel că au renunțat.  

O săptămână mai târziu întins pe masa de tortură de două ori, fără greutăți. El doar le-a spus, ”Deja v-

am spus tot ce am putut, dar știu că Dumnezeu vă va afla din pricina cruzimii voastre.” Au renunțat a 

doua oară, lăsându-l singur și s-au oprit din a-l tortura. Tortura l-a măcinat, așa că le-a vorbit foarte 

puțin.  

Săptămâna viitoare, călugări au sosit de la Bozen și a fost adus în fața lor de două ori, dar n-au rămas 

mult după ce a făcut să le bâzâie urechile vorbindu-le despre propria lor ticăloșie și nedreptate.  

După ce a îndurat grele suferințe, Onofrie Griesinger a fost condamnat la moarte în Brixen de către fii 

de Pilat, îmbrâncit de viu în foc și ars până la cenușă. Astfel el a depus mărturie cu vitejie pentru 

credința și învățătura sa cu constanța unui erou creștin și a pecetluit acestea cu sângele său în ajunul 

Sărbătorii Tuturor Sfinților [31 octombrie] 1538.
138

 

Clanul preoților l-a împiedicat pe Leonard Lochmaier să moară împreună cu Onofrie din cauză că 

înainte acesta a fost un preot. Prima dată au vrut să-l azvârle afară din blestematele lor ordine, dar 

Dumnezeu le-a dat planurile peste cap prin intermediul morții episcopului sufragan, care ar fi trebuit 

să o facă. Leonard Lochmaier a fost prin urmare executat cu sabia la câteva zile după Onofrie, dându-

și viața ca și un adevărat preot al lui Dumnezeu ca și sacrificiu acceptabil și dovedindu-se adevărat 

până la capăt. O scrisoare și câteva cântece ale lui încă ne sunt păstrate.  

Acești frați au fost executați în timp ce Aichelin era guvernator al întregului imperiu.
139

 Prin 

integritatea și neclintirea slujitorilor săi, totuși, Dumnezeu l-a copleșit pe Aichelin cu asemenea 

teroare că până la urmă și-a ridicat mâna și a jurat că, atâta timp cât va trăi, nu va mai condamna un 

frate niciodată. Mai târziu a fost înjunghiat și a murit la Württemberg. 

[Cam pe vremea aceasta fratele Mihai Widemann, sau Beck, a fost prins împreună cu un grup de alți 

credincioși la Reutte în regiunea Allgäu. Cu toți au fost trimiși acasă, excepție făcând Mihai, și acesta 

                                                             
138

 Cântecele lui Onofrie Griesinger sunt în LdHBr, 77-82; de asemenea, vezi Wolkan, Lieder, 171; ME, II, 579-
580; Martyrs Mirror, 448-449; Beck, 136-141. 
139 Guvernatorul imperial, Bertold Aichelin din Wiesensteig (a nu se confunda cu Iosif Lauscher, supranumit 
Aichele, un judecător regional de pe proprietatea Lienz, Tirol, care a avut dificultăți asemănătoare cu 
rebotezații în 1585); vezi Beck, 140 n. 1. El este același guvernator responsabil pentru raidul de la Mantelhof de 
lângă Aalen din 1531 (vezi deasupra, p. 41). 
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a fost pus în închisoare, torturat și terorizat pe baza credinței sale. A fost îndemnat să se dezică, dar a 

rămas ferm în credința sa în Isus Hristos și a spus, ”Înainte, când trăiam o viață de nedreptate, păcat și 

ticăloșie ca și restul lumii, nimeni nu m-a îndemnat să mă schimb. Toți mă considerau un bun creștin. 

Dar acum că m-am schimbat, m-am căit și mi-am îndreptat viața, mi se spune că ar trebui să fac roată-

împrejur. Deja am făcut roată-împrejur și m-am îndepărtat de toate relele. În această pocăință voi 

rămâne până la sfârșit și nimeni nu mă va clinti, pentru că fundația de pe care mă înalț este adevărul.” 

După ce a petrecut șase luni în închisoare, el a fost decapitat și apoi ars în anul 1538.]
140

 

În anul 1538 un om pe nume Wendel Fürman a oferit comunității posesia legală a unei case în 

Schakwitz, unde el s-a stabilit de la Württemberg. 

În plus, ni s-a dat posesia pe cale legală a unei case din Schakwitz ce aparținea lui Valtin Häselwanter, 

care a fost primit în biserică; soția sa Madel de asemenea era sora noastră. Casa se afla lângă casa 

mare, iar fierăria era construită pe un loc unde nu mai fusese construită casă înainte. Astfel că am 

făcut aranjamentele necesare pentru a locui din nou în Schakwitz. 

În anul 1538 am construit o casă la Austerlitz pe pășune. Nobilul Jan Zischko, proprietarul Austerlitz-

ului ne-a dat un pământ să construim acolo și nu a trebuit să plătim nimic pentru acesta. Astfel că am 

trăit și ne-am adunat acolo.  

Cam de Sărbătoarea sf. Bartolomeu [24 august] din acel an 1538, Filip Blay din Flehingen, 

Württemberg s-a unit cu noi. Înainte un filipit, el a fost un cărămidar la Pausram.
141

 El ne-a dat nouă 

posesia legală a unei case cu vie la Pausram, unde am început să trăim.  

În toamna lui 1538, ni s-au dat case la Pulgram
142

 de către frații care au venit la noi dintre rândurile 

filipiților și aceștia s-au unit cu noi. Aceste clădiri cuprindeau brutăria, casa mare unde fusese școala, 

fierăria și o casă nouă lângă fierărie, care a fost construită pe fundații noi, de asemenea casa 

cărbunarului și a pălărierului, și acolo am viețuit.  

De Sărbătoarea Tuturor Sfinților [1 noiembrie] în acel an, serviciul pentru treburi curente de la 

Schakwitz a fost încredințat fraților Hans Klampferer, Andreas Gauper (pentru prima oară), Georg 

Han, Kaspar Braitmichel
143

 și Lorenz Schuster. 

În anul 1538 Hans Wucherer a fost arestat. El a fost un bătrân al Frăției de la Austerlitz dar mai târziu 

ni s-a alăturat. Împreună cu un alt frate, Bärtel Synbeck sau Weber (un țesător) a fost capturat în 

Bavaria și dus la Mermos. În timpul celor șaisprezece zile pe care le-au petrecut în închisoare au fost 

interogați de două ori – o dată sub tortură – de către copiii Caiafei, specia aceea de preoți. Au fost 

întrebați ce credeau despre mesă. I s-au opus cu putere, spunând că era o abominație și idolatrie în 

ochii Domnului. De asemenea nu puteau credea că trupul și sângele lui Hristos cum atârna pe cruce 

puteau fi transformate în pâine și mâncate de o sută de mii de ori. Nu, era mai degrabă a rememorare a 

felului prin care Hristos a suferit și a murit și și-a vărsat sângele pentru a ne mântui. Credincioșii, care 

                                                             
140 Pasajul din paranteze (Wolkan, Geschicht-Buch, 696, errata și addenda) este din codexul ”1580” al acestei 
cronici, fol. 146r-146v. De asemenea, vezi Beck, 141; Martyrs Mirror, 449. 
   ”Reutte din regiunea Allgäu”: oraș din Tirolul de nord, de pe râul Lech, lângă granița cu Germania. 
141

 Pausram (Pouzdřany), târg  la aproximativ 18 km nord de Nikolsburg (Mikulov); în 1538 proprietatea 
nobililor de Liechtenstein; în 1556 a procuratorului provincial Ambroz de Ottersdorf; între 1574 și 1630 a 
familiei Zerotin; după 1630 a familiei Dietrichstein. Zeman, Topography, #106. 
142 Pulgram (Bulhary), sat și parohie la nord de Nikolsburg, în 1538 proprietate a nobililor de Liechtenstein. 
Zeman, Topography, #124. 
143 Despre Kaspar Braitmichel, primul scriitor al acestei cronici, vezi dedesubt, p. 293, n.325. 
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sunt membrele corpului săi și a bisericii sale, ar trebui să țină Cina Domnului pentru a-și aminti de 

acest fapt și pentru a-i mulțumi din inimă. 

În continuare, frații au fost întrebați despre botezarea nou-născuților și cum îi vedeau ei pe preoții 

nelegiuiți și biserica lor. Au combătut toate acestea cu adevărul. Au fost întrebați de ceea ce credeau 

legat de căsătorie, cât și despre cele Zece Porunci. Ei au dat răspunsuri corespunzătoare Cuvântului lui 

Dumnezeu. 

După aceasta, au fost luați, legați și duși la Burghausen. Fiecare a fost înlănțuit într-o temniță separată 

și scos afară de șase ori în vederea interogării. Li s-a spus că dacă se vor dezice și își vor nega credința 

li se va arăta milă. Dar sub nici o formă nu doreau să convertească mila lui Dumnezeu în milă a lumii, 

pentru că se simțeau asigurați că fundamentul lor se afla în adevărată credință și în adevărul lui 

Dumnezeu. 

A șaptea oară, preoții au venit la ei în închisoare, dar au rămas neclintiți în Dumnezeu. De asemenea i-

au torturat cu cruzime. Hans Wucherer care era bolnav a fost tras pe masa de tortură, iar fratele Bärtel 

a fost tras de două ori, dar preoții nu au căpătat nimic prin aceasta. 

Pentru a opta oară, judecătorul a mai venit cu alți doi și i-a condamnat la ardere pe rug după ce primii 

au fost supuși la cele mai crude și terifiante torturi, după cum Hans Wucherer scria din închisoare 

bisericii într-o scrisoare pe care încă o avem.
144

 Într-un sfârșit au fost arși pe rug din pricina credinței 

                                                             
144  În ajunul morții sale în 1537 (nu 1538), Hans Wucherer a scris o scrisoare de adio soției sale. Următorul 
fragment este luat din Codex A b 5, fl. 236-245, Biblioteca Universitară din Budapesta. 
             O, preaiubita mea soție, 

Vreau din toată inima mea să îți scriu, astfel că atunci când nu voi mai fi să ai ceva care să îți aducă aminte de 
mine pentru salvarea sufletului tău. Dar poate că Dumnezeu nu va vrea asta. Fizic mă simt slăbit de febră, 

întemnițare, tortură, necaz și tentație pe care nelegiuiții le aruncă asupra noastră din pricina sfântului adevăr. 
S-a ivit ceasul potrivit pentru mine și pentru dragul meu frate Bärtel, un tovarăș-luptător viteaz pentru 

adevărul lui Dumnezeu. Da, timpul deja a venit pentru noi să lăsăm deoparte acest cadru lumesc. Dumnezeu, 
preaiubitul nostru Tată vrea să ne ia acasă la el și să ne aducă în regatul său ceresc. . . . Acum ne-au condamnat 

la moarte prin ardere  miercurea următoare ce vine. . . . Dar te rog în numele lui Dumnezeu să nu îți pierzi 
curajul. Domnul lucrează într-un fel minunat prin navele sale umile și șubrezite, chiar și acelea de la care ne-am 
aștepta cel mai puțin, pentru că nu mă consider demn de ceva în ochii lui Dumnezeu. Dar, sper ca îndurarea sa 

să nu îmi fie oferită în van. . . . 
O, Bärbel a mea, de dragul lui Dumnezeu, a milei sale și a salvării sufletului tău, te rog să îți fie teamă și să îl 
iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, ținându-l întotdeauna înaintea ochilor tăi. Slujește-l zi și noapte în 

sfințenie și virtute, în blândețe și smerenie, în bunătate și răbdare, în dragoste, credință, auto-control și 
înțelepciune. . . . Fii liniștită și cuminte, ducând o viață pe placul lui Dumnezeu în Hristos, așa cum i se cade 

unei văduve cucernice. . . . Stai cu acești oameni toată viața ta, așa cum ți-am spus atunci când ne-am 
despărțit. Am încredere totală în Domnul că va avea grijă de tine și de micii orfani pe care îi las în spate. . . . 

Aș putea să scriu multe despre arestarea și întemnițarea noastră, dar timpul este prea scurt. Noi am îndeplinit 
cu credincioșie sarcina de a încuraja frații și surorile după cum dragul nostru frate Hans ne-a rugat să o facem. 
Peste noapte am stat într-o moară și pe când se crăpa de ziuă gloata celor care nu cred în Dumnezeu a venit la 

aceea casă și a strigat să fie lăsați înăuntru, spunând că doreau făină. Soția morarului i-a lăsat înăuntru și noi 
nu aveam cale de scăpare din camera noastră. Au deschis ușa și o păzeau cu sulițele în timp ce conetabilul a 

venit la noi cu arma sa scoasă și ne-a arestat. 
Atacul a fost crud și înfricoșător. Ne-au legat împreună și ne-au dus la închisoare la Mermos. Am fost ținuți 

acolo pentru șaisprezece zile și interogați de două ori, o dată sub tortură. Ne-au întrebat ce credeam despre 
mesa lor și ne-am pronunțat clar împotriva ei, numind-o o abominație și idolatrie în ochii Domnului. Apoi ne-au 

întrebat despre botezul nou-născuților și ne-au întrebat ce credem despre bisericile și preoții lor ce nu cred în 
Dumnezeu . Am combătut acestea prin intermediul adevărului. În continuare ne-au întrebat cum vedem noi 

mariajul și cele Zece Porunci. 
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lor. Cu curaj au depus mărturie adevărului până în momentul morții lor și au obținut coroana 

martirilor lui Hristos.  

În 1538 fratele Martin din Villgraten și Kaspar Schuster au fost puși în închisoare în castelul 

Michelsburg din valea Puster din pricina adevărului divin. După ce și-au menținut poziția cu curaj, au 

fost condamnați la moarte și au fost executați cu sabia, rămănând neclintiți până la final. Încă avem 

cântările lor, care ne fac să reflectăm îndelung, pentru că acestea ne arată cum acești frați erau alinați 

în legăturile dintre ei și suferințele lor și cum dragostea de Dumnezeu ardea în inimile lor.
145

 Nimeni 

nu putea să rupă legătura dragostei acesteia a lor: nici supărări, nici frica, nici persecuția, nici foamete, 

nici sărăcia, goliciunea și nici pericolul. Nicio sabie nu era destul de ascuțită, niciun foc nu era prea 

fierbinte, niciun drac prea rău, niciun om prea în serviciul diavolului. Nimic nu îi putea întoarce de la 

Dumnezeu și adevărul său, de la Domnul și Mântuitorul lor Isus Hristos. Ceea ce buzele lor au 

confesat, de asemenea a fost mărturisit cu sângele lor prin harul și puterea lui Dumnezeu. 

Dumnezeu Atotputernicul se delecta în construirea casei sale. În mila sa, așa încât Cina și casa 

Domnului să fie plină, a readus în biserică niște membrii din grupuri care slăbiseră sau care s-au 

dizolvat. S-a petrecut astfel: Filipiții trăiau acum în Württemberg în Palatinat lângă râul Rin, în 

Margrafatul Baden și în Austria și Moravia. Unii dintre ei, tânjind după o cale mult mai bună, vroiau 

să viziteze frăția credincioșilor adevărați, astfel că și-au trimis unul dintre slujitori, Hans Gentner la 

comunitatea-biserică. El a avut multe conversații cu bătrânii bisericii; pioasă, viața predată în mâinile 

Domnului pe care a găsit-o aici l-au convins pe el  și oamenii pe care îi reprezenta că urmau o cale 

care nu se baza pe adevăr. Apoi, Hans și încă câțiva au venit la biserica lui Dumnezeu și s-au contopit 

cu noi.  

Alții dintre filipiți care de asemenea depuneau mărturie învățăturii bisericii nu simțeau vreo aplecare 

spre această cale mai perfectă, alegând proprietatea privată și câștigul personal în detrimentul predării 

răbdătoare în comunitatea creștinească. Mulți au fost pierduți pe această cale. Apoi Petre Riedemann, 

care dorea să îi protejeze de viitoare pericole a făcut tot ceea ce a putut să îi avertizeze, să caute 

întâlniri și să le întindă o mână de ajutor frățească. Putem observa acestea din următoarea scrisoare: 

Petre, un slujitor al lui Isus Hristos și al bisericii sale, pentru toți frații filipiți oriunde se află: har și 

milă de la Dumnezeu Atotputernicul și de la preaiubitul său Hristos, care a fost uns și trimis de către 

Dumnezeu Tatăl. El este sursa virtuții ce emană din credință autentică în el care unește toate lucrurile 

într-un singur corp prin legătura dragostei și a păcii. El conduce în unitate inimile tuturor copiilor săi 

preaiubiți, iar viețile lor sunt petrecute în servirea reciprocă întru-mărirea sa veșnică. Amin.  

                                                                                                                                                                                             
Am fost legați și duși la Burghausen, unde fiecare a fost înlănțuit într-o temniță separată. De șase ori am fost 

scoși afară și interogați. Ne-ar fi grațiat dacă ne-am fi dezis. A șaptea oară preoții cei răi au venit la noi în 
închisoare, dar Dumnezeu cu milă ne-a oferit putere să rezistăm prin toate. Mărit și binecuvântat să fie și 

cinstea să meargă la el prin Isus Hristos. Amin.  Ne-au torturat și m-au întins pe masa de tortură până când m-
au cam sleit de puteri. Pe Bärtel l-au întins de două ori. La a opta vizită, judecătorul a venit și ne-a condamnat 

să fim executați prin ardere. Au fost incredibil de cruzi. Nu mai sunt în stare să scriu. O las în mâinile lui 
Dumnezeu. 

   Scrisoarea de deasupra a fost, evident, folosită ca și sursă de către cronicar. Vezi Martyrs Mirror, 447; Beck, 
133-134; Friedmann, Schriften, 131.  

 
145 Martin din Villgraten (de pe valea Puster) și Kaspar Schuster au compus fiecare o cântare în închisoare: 
”Merkt auf und nehmt zu Herzen” (Acum ascultă și lasă să își atingă inima), ”Erzürn dich nicht, o frommer 
Christ” (Să nu te cuprindă mânia, O, creștin adevărat); vezi LdHBr, 86-87; Ausbund, 198-201; Wolkan, Lieder, 
142; Wackernagel, Kirchenlied, V, 787-788; Martyrs Mirror, 449; Beck, 135. 
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Binecuvântare, glorie și cinstire din inimă să fie pentru Dumnezeu, preamărețul și Tatăl veșnic. În 

mila sa incomensurabilă și în dragostea sa el ne-a luminat dezvăluindu-ne Cuvântul puterii sale 

divine. L-am pierdut din vedere din pricina întunecimii care ne-a orbit inimile prin lucrarea 

diavolului. Cel rău a sădit buruieni și înșelăciune în fiecare inimă omenească. A sufocat glorioasele 

semințe ale lui Dumnezeu provocând spinii să crească în loc de grâu  și toată carnea a fost coruptă. 

Duhul Sfânt aduce dovada: toți oamenii au fost corupți și au devenit de nimic, străini de viața pioasă; 

fiecare s-a dus pe calea sa, rezultând în amăgiri și ticăloșie. Dumnezeu cel Atotputernic a declarat 

război la asemenea ticăloșie. În harul și dragostea sa devotată, și-a trimis lumina sa divină, aceasta 

fiind cunoașterea adevărului, astfel încât întunecimea păcatului să fie gonită și ca noi toți să putem 

păși ca și copii ai luminii. Aveți aceeași chemare pe care o avem și noi: a fi un trup al cărui cap este 

Isus Hristos. Știți, preaiubiților, cum Dumnezeu Atotputernicul ne-a adus la unitate a minții și 

credinței în Duhul Sfânt; la aceeași dragoste, comunitate, supunere și speranță a vieții veșnice; la o 

recunoaștere unită a Fiului lui Dumnezeu, astfel ca să ne maturizăm în maturitatea perfectă a lui 

Hristos.  

Dar diavolul,  marele dușman al salvării noastre, nu pierde niciodată timpul.  Stă la pândă pe ici pe 

colo ca un leu mugind, căutând a devora pe aceia pe care-i poate prinde. Niciodată nu a încetat în a 

distruge și în a diviza, deoarece dorește să inverseze fiecare lucru care îi aduce cinstire numelui lui 

Dumnezeu. Astfel, el nădăjduiește să conducă oamenii de la dragostea lui Dumnezeu și de la slujirea 

reciprocă.  

Preaiubiților, îi strig Domnului Dumnezeu, fiind foarte îndurerat, căci diavolul și-a început vânătoarea 

printre voi.  Știți că ne-am despărțit în pace și unitate, dar acum vă găsesc separați. Îmi e teamă că în 

inimile lor, slujitorii voștri niciodată nu au fost în totalitate împăcați cu noi. Acțiunile lor arată că 

niciodată nu au gravitat înspre noi, pentru că nu au rămas cu noi. În schimb, ei erau adepții diavolului, 

trimiși să devieze în răutate pe toți cei care îi urmau. Știți doar prea bine ce confuzie și neliniște au 

provocat prin ticăloșia lor. Dar pentru că voi încă aparțineți lui Dumnezeu, el în mila sa a marcat 

finalul ticăloșiei lor, prin asta prevenindu-vă de asemenea și pe voi de la a cădea pradă ispititorului. 

Prin persuasiunea făcătorilor de rele v-ați separat de credincioși. Acum deschideți-vă ochii voștri cât 

mai este timp și întoarceți-vă la pace, dragoste și unitate întru-Duhul Sfânt. Hans Gentner (pe care voi 

l-ați trimis pentru exact același scop) și cu mine am lucrat neobosiți pentru a ajunge la acest rezultat și 

Preamărețul Dumnezeu ne-a adus înapoi la adevărată pace, dragoste și unitate. În mila sa ne-a readus 

la prima noastră dragoste, să trăim și să muncim în supunere față de Duhul Sfânt și în comunitiate 

pentru aceasta astfel ca nimeni să nu mai trăiască doar pentru el, ci să slujească pe Dumnezeu și 

preaiubiții copii ai lui Dumnezeu.  

Când au auzit de reconciliere, unii frați cu mintea orientată spre lume i-au întors spatele lui Hans 

Gentner și altor frați, deși au motivat printr-un argument diferit (despre care voi vorbi mai târziu). Dar 

era clar că Filip și alții reprezentau o asemenea piatră de împiedicare pentru ei  încât aceștia sunt 

acuma apostați. Acțiunile lor arată că acum ei și-au pierdut curajul și zelul pentru Dumnezeu, și 

fiecare dintre ei se întoarce la casa lui. În acest moment ei nu sunt pregătiți să își recunoască greșeala. 

O nenorocire mai mare le-ar putea livra-o totuși acasă.  

Astfel că scriu să vă avertizez să nu vă corupeți împreună cu corupții, nici să deveniți mânioși cu 

mânioșii, nici să vă împiedicați cu aceia care deja s-au împiedicat, nici să cădeți mai departe printre 

cei ce au căzut deja.  

Vreau să vă explic pe scurt motivul despărțirii. Putem să dezvoltăm mai târziu când vă vom vizita, așa 

cum plănuim să o facem dacă aceasta este voia lui Dumnezeu, dar acum vă scriu în dragoste pentru a 
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vă încuraja să așteptați răbdători până când vom veni. Fiți tari și nu vă înstrăinați mai mult prin 

asocierea cu alte grupuri. Fiți răbdători. Ați trimis un slujitor să caute unitate și să afle motivul 

despărțirii. El a făcut acestea prin ceea ce a experimentat cu mine și cu alți frați credincioși; el sau 

altul va veni la voi. Între timp, nu lăsați pe nimeni să vă inducă în eroare.  

 Asta este ceea ce s-a întâmplat: 

MAI ÎNTÂI, părea corect ca Iacob Hutter, căruia i s-a încredințat de către Dumnezeu același servici al 

Cuvântului ca și Schützinger, ar trebui să slujească cot la cot cu Schützinger fără vreun fel de 

restricție, în loc ca Schützinger să aibă întâietate, acest lucru fiind dorit de Filip [Blauärmel], Gabriel 

[Ascherman] și susținătorii lor.  

ÎN AL DOILEA RÂND, împotriva conștiinței lor, oamenii au cedat presiunii venite dinspre Gabriel și 

luat decizia nedreaptă de a-l plasa pe Schützinger deasupra lui Iacob. Acum, ei s-au smerit și și-au 

mărturisit greșeala, rugându-se la Domnul Dumnezeu să le ierte lipsa lor de înțelepciune.  

ÎN AL TREILEA RÂND, deși oamenii au luat o decizie greșită, aia nu înseamnă că ei aparțin de 

diavol, așa cum susține Filip. Chiar și credincioșii fac greșeli.  

ÎN AL PATRULEA RÂND, vorbind în răutate,  Filip și Gabriel l-au numit pe Iacob un idol, iar pe 

oameni idolatrii, deoarece s-au smerit înaintea lui Dumnezeu și și-au cerut iertare pentru greșeala lor. 

În opinia acestora, oamenii erau blasfemiatori care trebuiau a fi excluși.  

ÎN AL CINCILEA RÂND, Filip a mințit. Și-a schimbat punctul de vedere în mod public. Prima dată 

spunea că trebuie să se despartă ca frați și surori. Apoi, când dădea să plece, s-a întors înspre cei din 

cameră, spunând că se desparte de ei ca de niște străini și săraci cu duhul.  

ÎN AL ȘASELEA RÂND, Gabriel a încercat să îndreptățească înșelătorul și să-l condamne pe 

credincios, spunând, ”Lui Schützinger îi este aruncat în cârcă totul, dar el va fi acceptat din nou când 

altcineva este exclus.” 

ÎN AL ȘAPTELEA RÂND, ei [Gabriel și Filip] disprețuiau o cerere a frăției prin a pleca împotriva 

dorinței întregii frății, care dorea ca ei să rămână și să vorbească pe mai departe despre chestiune. 

ÎN AL OPTULEA RÂND, s-a decis în unanimitate în Austria superioară și în Moravia că ei [Gabriel 

și Filip] meritau excluderea pentru comportamentul lor nelegiuit. Totuși, niște oameni cu mintea 

lumească care prima dată participaseră la luarea deciziei au spus după aceea că aceasta nu s-a făcut în 

concordanță cu ordinea firească, din moment ce  lor [lui Gabriel și lui Filip] nu li s-a cerut să mai 

apară o dată în fața frăției. Ei spun că acesta este singurul motiv pentru separarea de slujitorii lor și de 

către toți copiii lui Dumnezeu și pentru continuarea în păcat a lor. Dar noi și toți care dorim pacea 

cădem de acord, în timp ce ar fi bine să fie chemați înaintea frăției iarăși, nu era vreun păcat sau 

nedreptate în a nu face aceasta, din moment ce ei au disprețuit cererea întregii frății și nu s-au supus. 

Din moment ce necredincioșii fac din această omitere singurul motiv pentru decăderea lor, ne este clar 

că ei pur și simplu evită supunerea creștină, dragostea și comunitatea. Aproape toți dintre ei s-au 

întors la proprietatea privată, lăsând casa Domnului pradă paraginii. 

ÎN AL NOUĂLEA RÂND, ei de asemenea sunt de acord că au greșit când au crezut acestea, acum că 

sunt excluși, și să-și lase comunitatea și copiii lui Dumnezeu, refuzând să ia în considerare 

avertismentul serios al acestora (astfel că nu este nedrept că biserica Domnului v-a lăsat să mergeți în 

drumul vostru pe când nu a-ți vrut să ascultați.)  Dumnezeu Atotputernicul le-a arătat în ce constă 

eroarea lor. Se simt înclinați acuma să-i caute pe toți aceia pe care i-au rănit și se bucură să se 
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reunească cu ei în Domnul. Sunt împiedicați de alții, oricum, care fac tot posibilul să împrăștie 

confuzie.  

Percepeți acest avertisment cu inima. Dacă acești oameni vin la voi, să nu vă dezorienteze. Așteptați 

până la vizita de care vă spuneam; apoi puteți să ascultați o relatare mai exactă despre toate cele 

descrise aici în doar câteva cuvinte. Rugați-vă la cel Atotputernic să vă protejeze de la a devia și mai 

mult și să vă elibereze din greșeala voastră. Fie ca el încă o dată să vă aducă la pace în adevăr 

împreună cu toți ai lui cei sfinți, prin Isus Hristos pururea. Amin. Fie ca Dumnezeul a tot harul și a 

milei toate, care și-a trimis preaiubitul Hristos să proclame unitate și pace, să vă conducă inimile 

înspre dragostea lui Hristos și înspre supunere și ascultare genuină în veci de veci. Amin. 

Hans Gentner, ca un adevărat păstor al oamenilor săi, a fost dintotdeauna entuziasmat să trimită o 

asemenea scrisoare. Acum că urma calea mai perfectă, s-a gândit că ar trebui să-și viziteze oamenii 

din nou, pe aceia care l-au trimis la biserică și să le arate calea mai excelentă care duce la mântuire. 

Totuși, biserica și bătrânii au simțit că o abordare diferită ar fi mai bună în acest moment, iar Hans 

Gentner a fost de acord cu promptitudine.  

Cam pe vremea asta Cristoph Gschäl a trimis mulți oameni cu frică de Dumnezeu din Carintia și Stiria 

la biserica lui Dumnezeu și la începutul iernii el însuși a venit cu câțiva însoțitori. 

Dar doi dintre ei, Hans Seidel din Murau și Hans Donner din Wels au fost luați prizonieri din pricina 

adevărului divin miercurea dinainte de Sărbătoarea Nașterii Domnului 1538 la St. Veit în Carintia. 

După ce s-au ținut cu curaj de credința lor și adevărul lui Hristos, au fost condamnați la moarte și 

executați cu sabia. Depunând mărturie adevărului cu bucurie până la final, au pecetluit această 

mărturisire cu sângele lor. Acestea sunt spuse în cântarea lor și în scrisoarea pe care ei au scris-o din 

închisoare, care s-a păstrat până în ziua de azi.
146

 

1539 

În 1539 Dumnezeu a trezit curaj și fervoare în Hesse printre oamenii care adoptaseră deja poziția lor 

pentru adevăr. Unii dintre ei au făcut parte din grupul lui Hans Both. (După cum am scris mai 

devreme, Hans a fost odată membru al comunității de la Auspitz.) Acest grup și-a trimis doi dintre 

membrii săi în Moravia și Austria în căutare de învățătură și pentru îndrumare interioară.  

Frăția le-a luat în considerare cererea și a căzut de acord să îl trimită pe fratele Petre Riedemann, un 

slujitor al Domnului și a bisericii sale. El trebuia să călătorească până la Württemberg și până la locul 

unde locuiau ei în Hesse pentru a culege numeroase fructe pentru Domnul și de asemenea să îi 

îndeplinească dorința arzătoare a lui Hans Gentner de a-i vizita pe ai săi. 

Încredințat harului lui Dumnezeu, Petre s-a pornit. Prima dată s-a dus la comunitatea din Austria 

superioară, făcând tot ce stătea în puterea lor pentru a-i instrui. I-a alinat cu Cuvântul adevărului, 

punându-i pe gânduri. A plecat de la ei în pace și a călătorit în continuare în locurile unde trebuia să 

ajungă în Württemberg și Hesse. Vă veți da seama de toate ce le-a înfăptuit acolo citind următoarea 

scrisoare către Hans Amon, slujitorul Domnului care avea în grijă biserica: 

                                                             
146 Scrisoarea de la cei doi frați, Hans Seidel și Hans Donner, se află în A b 5, fol. 250-255, Biblioteca 
Universitară din Budapesta; vezi Friedmann, Schriften, 111, 127. Cântarea lui Donner, ”Ich dank dir, lieber Herr, 
mein Gott” (Îți mulțumesc, Domn iubit, al meu Dumnezeu), este în LdHBr, 88-89; de asemenea vezi Wolkan, 
Lieder, 172; ME, II, 84; Martyrs Mirror, 450; Beck, 141-142; MQR, oct. 1947, 238. 
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Petre, fratele tău și prieten adevărat în Domnul, dragului meu frate Hans Amon: Îți doresc multă 

compasiune, putere, înțelepciune și înțelegere de la Dumnezeu Tatăl nostru și preiubitul său Fiu Isus 

Hristos pentru îngrijirea turmei sale și în învățarea lor a căii cele bune. Harul Duhului Sfânt ne este 

dat pentru a pregăti o sfântă biserică fără de pată sau cusur, preaiubită și care îl mulțumește.  

Dragul meu frate, îi mulțumesc Dumnezeului meu tot timpul mărindu-l și cinstindu-l din pricina 

harului pe care l-ați primit în slujirea copiilor săi. Tu faci tot ce poți, lucrând atât de intens că nici nu 

este nevoie ca eu să te tot îndemn, pentru că Dumnezeu lucrează în tine. Rugăciunea mea permanentă 

este ca Domnul să își păstreze acest zel arzător, chiar și mai arzător să fie, în tine, astfel ca tu să ai 

grijă de oamenii săi cu dragoste, păstrându-i în inima ta ca aceia ce sunt prețioși și în ochii tăi. Într-

adevăr, întotdeauna am simțit asta ca fiind așa.  

Din dragoste, dragă Hans, fratele meu în Domnul, nu pot să îmi înfrânez o grijă a inimii mele. Mi-ai 

cerut în special să trimis vești cât de curând, astfel că am fost necăjit că nu am putut-o face decât 

acum. Blasi știe cât de mult am vrut să scriu și v-a putea să îți spună tot ceea ce am discutat. Nu a fost 

posibil să scriem mai devreme pentru că nu am avut a spune nimica. 

Acum că s-a ivit ocazia, nu am vrut să întârzi mai mult în a răspunde cererii tale și ți-am trimis acest 

frate ție să îți spună că facem ceea ce Domnul deja ne-a arătat în această călătorie. Probabil că deja 

știți că ne-am pornit pe direcția Austriei superioare, încredințați în Domnul și ceea ce s-a petrecut 

acolo. Apoi am mers la frații tăi – din pricina mamei tale - și am ajuns în plină dimineață. Dar ea, 

frații tăi și soțiile lor au plecat cu toții la nuntă. Argații de la fermă au spus că nimeni nu va veni acasă 

până la noapte, așa că nu am așteptat. Din moment ce nu am avut succes, Blasi a plănuit să îi viziteze 

la întoarcere, și dacă vor să vină, îi va lua cu el. 

După aceasta am mers la Lauingen și ni s-a spus despre niște frați, dar nu știam care era liderul lor.
147

 

Am mers la ei și am aflat că fac parte din Frăția Elvețiană. I-am întrebat despre Jörg Sattler și Matia și 

am fost foarte șocați când ni s-a spus cât de rău merg lucrurile. Toți slujitorii lor ai Cuvântului și-au 

pierdut slujirile din pricina unui om dintre ei care tot spunea că a primit o revelație. I-a întrebat pe 

slujitori dacă serviciile lor erau de la Dumnezeu și când spuneau că da, el spunea că nu este așa. 

Prima dată i-a mustrat pe Jörg Sattler și alți doi, spunând că pentru că au luat decizii care ulterior au  

fost schimbate, slujirea lor nu era de la Dumnezeu. Cei trei au acceptat acest lucru și nu au mai 

predicat. Următorul lui pas a fost înspre Matia (pe care voi îl cunoașteți), dar Matia i s-a opus. S-au 

luat la ceartă, despărțit și s-au întâlnit din nou în dimineața următoare. Cum omul acela nu putea face 

nimic cu Matia, a confruntat alt slujitor și i-a pus același set de întrebări. Acel slujitor a răspuns că nu 

credea să fie rău în a da oamenilor înapoi ceea ce li se dădea de la Dumnezeu. Omul a spus că el a fost 

de acord, spunând că nu pretindea ca slujirea sa este de la Dumnezeu. Când Matia a auzit asta, a zis ca 

și celelant slujitor, rezultând în cei doi înțelegându-se. Cum toți au fost îndepărtați de la serviciile lor, 

au întrebat ce este de făcut acum și dacă ar trebui să se oprească din a se întâlni. Omul spunea că ar 

trebui să țină unii de alții cu și mai mare zel ca înainte. Deși nu era cineva să îi sfătuiască și nimeni 

care să interceseze înaintea Domnului, ei tot ar trebui să se întâlnească și să continue să se roage cu 

ardoare, iar Dumnezeu le va trimite slujitori devotați în timp util. Toate acestea s-au întâmplat curând 

după ce au părăsit Moravia, când au strâns oamenii pentru a le comunica ceea ce au făcut acolo. 

Acuma se întâlnesc pentru a discuta chestiune, dar nu cunoscut rezultatul ei.  

                                                             
147 Lauingen, Suabia, cam la 241km sud-est de Stuttgart, unde un grup rebotezat este posibil să fi existat de 
prin 1528 până în anii 80 ai aceluiași secol. Doi frați au fost omorâți la Lauingen după tabelul martirilor (vezi 
dedesubt, pp. 217-220), probabil în 1530. Vezi Claus-Petru Clasen ”The Anabaptists at Lauingen: A Forgotten 
Congregation,” MQR, aprilie 1968, 144-148. 
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Apoi am călătorit în continuare la filipiți și am vorbit cu ei. Ei simțeau la fel ca aceia din Moravia 

privitor la diviziune și la decizia de a-l exclude pe Filip, dacă într-adevăr s-a schimbat direcția așa 

cum noi spuneam. Dar ei se opuneau conviețuirii în comunitate și cum nu puteam să ne înțelegem, am 

plecat de la ei. Nu știm ceea ce cred ei despre mariaj sau alte chestiuni. Au pus pe tapet mai multe 

nemulțumiri legate de Hans Gentner, în special în legătură cu bani; cred că dacă ar fi mers la ei, l-ar fi 

exclus. Fiind prea mult pentru mine să scriu totul, Blasi îți va spune mai multe când va veni. De 

asemenea, ei spuneau că Adam nu spunea adevărul când zicea că frații erau doritori să îi accepte.  

Am găsit situația din Hesse foarte tristă. Înainte era un grup mare aici, dar aproape toți au deviat, 

urmând duhuri neadevărate. Toți sunt ademeniți înapoi la temple idolatre, botezul nou-născuților, 

masa idolatră, război și alte abominații. Aproape toți s-au depărtat de Matia. Chiar și cei ce se 

presupunea că sunt uniți cu el au rețineri față de el. Dacă nu am fi venit ca și mediatori, l-ar fi 

îndepărtat din serviciul Cuvântului. Ne-am dat seama că și el și ei trebuiau să fie corectați. După ce 

am vorbit cu ei, grupul s-a divizat. Egoiștii și cei răzvrătiți au deviat, în timp ce ceilalți s-au răzgândit 

și l-au urmat pe Domnul – patruzeci dintre ei, cred – suflete obediente și credincioase.  

Dacă am fi să mergem acolo să trăim, îmi imaginez că unii din valea Puster poate chiar s-ar întoarce. 

Dacă Matia ar rezona 100% cu noi, cred că am fi în stare să trăim împreună în pace. Totuși, lipsesc 

multe în el, iar frații și surorile văd prea bine asta. Însă, sper ca Dumnezeu să ne ghideze împreună, 

chiar dacă el [Matia] nu vrea să fie implicat. Are un temperament înfocat și vorbește în pripă și fără să 

gândească. N-am face bine dacă l-am trata așa cum el ne tratează pe noi. Acuma, și el și frații și 

surorile pot vedea cu claritate că Domnul este cu noi. Pentru că frații și surorile ne iau toți acuma 

partea și depun mărturie împotriva lui. Într-o zi, și el de asemenea se va întoarce.  

Ceilalți ne-au dat multe bătăi de cap. Am sperat să îi câștigăm înapoi și să îi ajutăm, dar asta nu era cu 

putință. Așa că nu știam nimic în afara faptului că Matia este încăpățânat și îndărătnic. Toți frații și 

surorile care aud asta se întristează că ni se opune în atât de multe chestiuni. Nu ne înțelege. Unii 

dintre ei sunt în stare să plece dacă voi pleca. Nu știu ce să fac și am nevoie de sfatul tău în Domnul. 

L-am încurajat să meargă în Moravia pentru o perioadă, ca să experimenteze ordinea și viața bisericii, 

dar nu l-am putut convinge să o facă. Toți frații și surorile care erau de față au considerat că ar fi bine, 

dar el nici măcar nu se gândea să accepte.  

Nu pot pleca de la oamenii de aici cu conștiința curată, pentru că nu vor fi îngrijiți cum se cuvine și 

îmi e teamă că ultima lor stare va fi mai rea decât prima. Dar noi [Riedemann și Matia] nu putem 

lucra și să fim hrăniți amândoi aici, așa cum îți va comunica Blasi. L-am rugat să se grăbească pentru 

ca să îți poată spună personal până când se răspândesc veștile și apoi poți decide ce e de făcut. Frate, 

este imperios necesar ca ceva să se întâmple curând, pentru că nu voi face nimic până când nu aud 

ceva de la bătrâni. Aștept ca deja să îmi fi trimis unul sau doi frați credincioși care au cunoștințe și 

experiență a ordinilor bisericii astfel ca să putem continua cum se cuvine. Prin urmare, înainte de a 

face ceva, aștept un răspuns.  

Astfel că, drag frate, îți cer ție și tuturor fraților să puneți cele întâmplate la inimă. Știu că o veți face. 

Asta e tot la ce mă pot gândi să scriu acum. Vă încredințez Domnului. Fie ca el să vă aline, întărească, 

îndrume și susțină în harul său pentru vecie. Amin. 

Și acum, de la prietenul tău adevărat și frate în Domnul, multe mii de salutări călduroase în sfântă 

dragoste și cu binecuvântata pace a Domnului nostru Isus Hristos. Salută-i pe Hans Gentner, Ulrih, 

Leonard [Lanzenstiel], amândoi Mihai [Kramer și Planer, slujitori ai treburilor curente la 

Steinebrunn], Oswald și toți copiii credincioși ai lui Dumnezeu. Multe mii de salutări în Domnul de 
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asemenea și soției tale. Fratele Blasi de asemenea vă salută cu dragoste și de asemenea și toți sfinții de 

aici. Fie ca harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi pentru totdeauna. Amin 

Transportată de Kaspar Klaindopf 

din Hesse în Austria 

La începutul lui 1539, patru bătrâni au fost numiți de către biserica lui Dumnezeu în serviciul pentru 

treburi de zi cu zi, să aibă grijă de credincioși și pentru doritori. Ei erau, Leonard Lanzenstiel, un 

frânghier de meserie, care a venit din Niederalteich din Bavaria; Iacob Säckler din Schwäbisch 

Gmünd; Baltazar Maierhof bătrânul, din Niedervintl din valea Puster; și Mihai Matschidel, cunoscut 

ca și micul Mihai, din valea Gail, Carintia. 

Înspre primăvara aceluiași an, frăția a decis să îl trimită pe Cristoph Gschäl să viziteze biserica din 

Austria superioară și apoi să se întoarcă în Stiria și în Carintia, ceea ce a și făcut, dar cu rezultate mici.  

De asemenea s-a decis în unanimitate de către biserica lui Dumnezeu ca Leonard Lanzenstiel
148

 (sau 

Seiler) să fie numit în slujba Cuvântului. Curând după aceea a fost confirmat punându-i-se mâinile 

peste el și a fost trimis la Tirol unde a dus binecuvântări și mântuire la multe suflete.  

Cristoph și Leonard împreună cu aceia de care erau acompaniați au fost încredințați harului lui 

Dumnezeu cu rugăciuni înfierbântate și după ce și-au luat rămas bun au plecat spre Linz. În timp ce s-

au întâlnit cu tovarășii credincioși de acolo, au primit scrisorile citate mai sus de la Petre Riedemann 

din Hesse. Apoi Leonard și-a continuat drumul în Tirol, în timp ce Cristoph a vizitat biserica din 

Austria superioară și apoi a călătorit în Stiria, așa cum fusese instruit.  

Toți credincioșii au fost bucuroși când aceste vești din Hesse au ajuns la Hans Amon și la biserică. 

Curând frăția i-a cerut lui Hans Gentner să meargă la Württemberg, la grupul care îl trimisese la 

biserică mai devreme. S-au rugat intens lui Dumnezu în timp ce el pornea în călătoria sa. Și-a 

îndeplinit sarcina cu bucurie și cu frică de Dumnezeu și a ajutat mulți să găsească mântuirea și 

binecuvântarea eternă.  

Pe vremea aceasta, biserica din Austria și Moravia nu avea slujitori, învățători sau predicatori pentru a 

proclama Cuvântul lui Dumnezeu în afară de Hans Amon și Ulrih Stadler. Aceștia doi, în concordanță 

cu harul ce le-a fost dat, și-au pus toate forțele în această sarcină. Ca și  păstori devotați, ei au învățat 

credincioșii să urmeze calea adevărului și cu inimi oneste au ajuns la Dumnezeu. 

După ce Leonard Lanzenstiel a vizitat cât de mulți oameni temători de Dumnezeu se putea în Tirol și 

a muncit din greu să strângă sfinții pentru Domnul, s-a întors bucurs în toamnă la biserica-comunitate. 

A adus cu el mulți care și-au predat viețile lor lui Dumnezeu. Dar soția lui Leonard, Apollonia, a fost 

arestată și dusă la Brixen. Deoarece a rămas neclintită în credința în Hristos și a refuzat să se dezică, 

ea a fost înecată.  

Puțin mai târziu, de ziua sf. Martin [11 noiembrie], Cristoph Gschäl și însoțitorii săi s-au întors din 

Carintia și Stiria la biserica-comunitate a lui Dumnezeu. În săptămâna de după ziua sf. Nicolae [6 

decembrie], Petre Riedemann s-a întors de la Hesse la Steinebrunn în Austria, neștiind că 

guvernatorul a deportat frații. A găsit doar surorile și copiii. Inimi au fost frânte și era o mare tristețe.  

De asemenea, Hans Gentner s-a întors de la Württemberg în acest copleșitor dezastru al bisericii-

comunitate a lui Dumnezeu. 

                                                             
148 Cât despre Leonard Lanzenstiel, vezi deasupra, p. 63 n.82; Beck, 143; 



127 
 

Începutul acestui timp al mâhnirii este descris în ce urmează. Când Dumnezeu a dorit să își sporească 

gloria sa și prosperitatea credincioșilor, i-a pus pe aceia care se adunaseră în numele său la o încercare 

riguroasă, așa cum aurul este testat în foc. Aceasta a fost pentru a verifica ce era în inimile lor, astfel 

că statornicia credinței lor să fie vizibilă în ei ca la copiii lui Dumnezeu. În același timp răutate 

șarpelui bătrân s-a arătat prin intermediul falșilor săi profeți, care l-au pus la încercare pe regele 

Ferdinand (prin aceeași modalitate prin care diavolul la pus l-a încercare pe Iov), împuiându-i urechea 

cu acuzații false împotriva bisericii lui Dumnezeu. L-au tot zorit până când, într-un final, a făcut așa 

cum vroiau ei și și-a trimis mareșalul de la Viena împreună cu guvernatorul și niște călăreți, care au 

ajuns fără vreun avertisment la Falkenstein.
149

 Luând o gloată netrebnică cu ei, au atacat comunitatea 

creștină din Steinebrunn seara târziu pe 6 decembrie 1539. Au închis toți bărbații pe care i-au putut 

găsi într-o cameră, femeile și fetele într-o alta. Au postat santinele și au făcut mare zarvă, jefuind tot 

ceea ce puteau.  

Cel mai mult doreau să captureze bătrânii și slujitorii bisericii, sperând să obțină mari sume de bani și 

bunuri de la ei, astfel jefuindu-i pe cei săraci fără să se gândească că Dumnezeu se va răzbuna printr-o 

pedeapsă aspră. Deși oamenii pe care îi căutau erau în casă, Dumnezeu în providența sa i-a salvat pe 

frați de la gloata aceea fără de minte.  

Nedorind să lase nici măcar puțină mâncare pentru văduve și orfani, au căutat în fiecare colț, dar nu 

au putut găsi nimic, pentru că Dumnezeu le-a răstălmăcit toate planurile și le-au transformat eforturile 

lor în pură stupiditate. În timpul infamului raid, cei bolnavi, copiii și gravidele au fost cuprinse de 

groază, temându-se pentru viața lor. Frații și surorile care erau sub cheie s-au pregătit să își dea viețile 

lor pentru Dumnezeu, murind prin ardere sau de sabie.  

În aceeași seară, în mijlocul nenorocirii, mai mulți oameni au sosit de la filipiți să vadă bazele după 

care trăia biserica-comunitate de la Steinebrunn.
150

 Ei au fost printre cei 150 de frați capturați și duși 

sub escortă la castelul Falkenstein.
151

 Printre captivi se aflau și unii care încă nu fuseseră botezați și 

                                                             
149 Falkenstein, Austria de nord-est (lângă granița cu Cehia, la sud-vest de Mikulov), loc al unei curți 
comitatense și o fostă proprietate; în secolul al XV-lea includea și vechea citadelă din Falkenstein; de la 1529 la 
1571 proprietate a nobililor de Fünfkirchen. Vezi Beck, 144 n. 2. 
150  În acea seară fatidică de 6 secembrie 1539, un număr de filipiți și alții din Frăția Elvețiană au sosit la 
Steinebrunn, sperând în pregătirea terenului unei eventuale uniri cu hutteriții; vezi Martyrs Mirror, 450-453; 
Beck, 144-149; ME, IV, 624. În 1539, Steinebrunn era proprietatea nobililor de Fünfkirchen. Cardinalul Franz 
von Dietrichstein a achiziționat-o în 1637. 
151

 O corespondență însuflețită a început să se poarte între frații duși la Falkenstein și biserica din Moravia. 
Patru scrisori pe care frații le-au scris comunității se află în Codex A b 5, Biblioteca Universitară din Budapesta; 
vezi Friedmann, Schriften, 108, ”Brüder d.” Stoffel Aschelberger a scris patru scrisori, trei dintre ele soției sale. 
Leonard Roth, alt prizonier, a scris trei scrisori bisericii. Hans Amon a trimis patru scrisori ca și răspuns și Antoni 
Erfordter de asemenea a scris prizonierilor; vezi Friedmann, Schriften, ”Aschberger,” 106; ”Roth,” 125; 
”Amon,” 105 (10-14); ”Erfordter,” 113. Următoarele fragmente din aceste scrisori suplimentează relatarea de 
deasupra. 
Dintre cele patru scrisori scrise în numele tuturor prizonierilor,  prima se termină cu câteva dintre numele lor: 
Nickel Schreiber, Cristian Häring, Petre Schuster, Jörg Planer, Ulrih Gschäll (de asemenea numit Ulrih Hofer), 
Stoffel Aschelberger și scribul scrisorii, Leonard din Braunau. A doua relatează că patru frați au fost puși în 
lanțuri – Mihai Oswaldt, Nickel Obster, Jobst și Stoffel Aschelberger - și continuă: 

Nu știm ceea ce Domnul va îngădui pe viitor pentru noi, dar credem că au trimis după călăi și că ne vor tortura 
din nou. Voia celui Preaputernic va fi făcută. Lăsați să ne amenințe cât poftesc, pentru că nouă nu ne e frică de 

abuzurile lor.  
A patra scrisoare conține informații cu privire la calea prin care frații au reușit să trimită scrisorile acasă: 

Oamenii cărora le-am încredințat aceste scrisori cu siguranță că vă for spune cum stau lucrurile cu noi. Cu 
credincioșie nu ne pierd urma  și își riscă pielea pentru Domnul și pentru noi. Am fost duși într-o coloană lungă,  
implorând și suferind de lipsuri, mergând pe cărări dificile prin țara Wenzilor [în sudul Austriei] până la mare. . . 
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. Nu știm ce vor mai face cu noi, în afara faptului că alt ordin a sosit de la rege și că este posibil ca la Trieste să 

fim separați și puși în diferite castele. 
Optzeci și unu de frați au fost duși la Trieste, printre ei aceia care au semnat scrisoarea de deasupra: Oswaldt, 
Nickel, Blasi Schneider, Cristian Häring, Ulrih Gschäll, Casperle Schneider (Kaspar Braitmichel) și Liendl. 
Din prima scrisoare a lui Aschelberger aflăm că aproximativ 136 au fost duși ca și prizonieri la Falkenstein. 
Leonard Roth, într-una din scrisorile sale pentru biserică adresate lui Hans Amon, menționează activitatea lui 
Amon din Tirol: 

Am auzit despre lucrarea ta din Tirol. Când  au ajuns la mine veștile despre unirea cu elvețienii [Frăția 
Elvețiană], m-am temut pentru tine. Cunosc perfidia elvețienilor din Tirol. Îi mulțumesc lui Dumnezeu din 

ceruri, care m-a salvat de la ei în simplitatea mea, pentru că imediat ce am intrat în țară am observat că ei 
trăiau într-un fel care ducea la propria lor ruinare și prăbușire. Fie ca Dumnezeu din ceruri să îi ajute să facă 

voia sa cerească. Sper ca totul să meargă bine. Am sperat că puteți face ceva legat de câțiva oameni, ca și 
Mihai din Cinsen, Melchior Zimmermann, Hans din Elbrun și pentru unii din aceia din Laymen și Malsch. Fie ca 

Domnul să îi îndrume astfel ca numele său să fie glorificat. 
Dragă frate, te rog să o iei pe Clara a mea în grija ta deosebită și te rog să trimiți frați mamei mele la Dannowitz 

cândva pentru a o convinge să își schimbe viața, dar procedați la aceasta doar cu sfatul Clarei mele,  pentru că 
ar trebui făcută cu discreție din pricina tatălui meu vitreg. El reprezintă un mare obstacol. Dacă nu era el, 

mama mea ar fi găsit calea cea bună de mult timp. Clara mea îți va spune totul despre ea. Nu am prea mult 
timp să scriu. Cu siguranță că te întrebi despre ceilalți care vroiau să se unească cu noi – ca Hans Schneider din 

Gutenbrunn, Gilg din Rakwitz, Paulo Schumacher și soția sa și Ana din Pawlowitz - și care probabil că au fost 
descurajați de această întemnițare și  zarvă. 

. . . Am auzit că Galle, care a venit cu mine, s-a dezis. Este foarte posibil, deși nu știm nimic sigur, dar el și alți 
patru frați nu mai sunt cu noi. . . . Să nu te cătrănești cu mine din cauza lui; tu însuți știi cum era. El mi-a 

pricinuit multe necazuri; mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat de el. 
În a treia scrisoare pentru Amon citim: ” Fiind în arest, ne-au pus să mărșăluim până la un sat numit Kagran, 
cam la 1km și jumătate de Viena. Acolo ni s-a îngăduit să ne odihnim pentru o zi, dar ni s-a spus că tot trebuie 
să mergem până la mare.” 
Hans Amon scrie în cea de-a doua scrisoare adresată prizonierilor de la Falkenstein: ”Am trimis niște frați să vă 
urmărească ca să vadă unde vă permite să mergeți Domnul Dumnezeu și mai târziu vrem să trimitem alții care, 
cu  ajutorul și prin puterea lui Dumnezeu, vă vor căuta și alina.” De asemenea, aflăm că trei surori erau gata să 
li se alăture fraților în captivitate. Amon le-a sfătuit să nu facă asta, pentru că îi era teamă că vor fi curând 
separate de frați, în special ”printre câinii străini.”  
Într-o scrisoare pentru surorile și cei bolnavi  care au rămas în spate la Steinebrunn, Amon le mulțumește că au 
rămas credincioși și neclintiți, adăugând, ”Este limpede că am fost protejați, pentru că la Kostel și Pulgram alor 
noștri li s-a ordonat să plece. Bolnavii și copiii au fost alungați fără milă, iar la Kostel s-a produs o rumoare când 
oamenii noștrii nu doreau să plece.” 
Altă scrisoare de-a lui Amon este adresată fraților care nu au reușit să scape din Trieste: Stoffel Aschelberger, 
Jörg Geier, Martin din Elbogen, Kaspar Müller, Thoman Graber și Melchior Stockner. (Vezi dedesubt, p. 195 
(!)pentru povestea evadării) El încearcă să îi aline amintindu-le de mulțimea de frați ce a stat la închisoare cu 
anii – de exemplu, ”Un frate stă la Bamberg [Bavaria] de doisprezece ani deja, iar alții au stat la închisoare 
pentru șapte sau opt ani, iar Dumnezeu i-a păstrat devotați și credincioși. Altul este dragul frate [Jörg] Liebich 
și o soră [Ursula Hellrigel] care se află în închisoare la Innsbruck deja de trei ani.” Amon continuă prin a relata 
condițiile din Moravia:  

Știi că noi trăim în Moravia ca până acum, dar la Whitsun au hotărât să îi alunge pe toți cei care vor să trăiască 
în comunitate. . . . Mulțumită lui Dumnezeu, dragii frați care au fost întemnițați cu tine s-au întors cu toții, în 

afară de tine și de Cristian. Lamprecht Creutztaller și Kaspar Braitmichel încă sunt în Carintia sau Stiria. Îi 
așteptăm în fiecare zi și nu știm ce s-a întâmplat cu ei. Mihai Schneider și Hansel Koll s-au întors în țara lor; cei 

doi frați dragi încă sunt întemnițați la Graz, iar Nickel la Viena. Jörgel din Salzburg, Bastel Beck și Alt-Rupp au 
fost chemați la ultimul lor popas după ce s-au întors înapoi. Fratele nostru drag Leonard Lanzenstiel se află în 

ultimul său loc. Fratele Petre [Riedemann] s-a dus să facă lucrarea lui Dumnezeu în Hesse. 
Într-o ultimă scrisoare de la Amon la frații ”din Trieste sau de la mare,” el le cere vești despre ei: ”Am întrebat 
peste tot împrejur la Trieste și Laichab (unde Domnul ne-a dat câțiva frați noi), dar nu am auzit nimic sigur 
despre voi.” Puțin mai încolo în scrisoare, el descrie condițiile din Moravia: 

Trăim în Moravia în aceleași locuri ca înainte, în special comunitatea de la Schakwitz din casa mare unde 
stăteam și înainte. Dar în fiecare zi suntem amenințați cu persecuția. De exemplu, chiar acum, o Dietă 
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alții care au deviat de la adevăr și căutau să se mântuiască. Când au ajuns cu toții la castelul 

Falkenstein, frații s-au întâlnit afară cu toți aceia care făcuseră legământul de credință și i-a întrebat ce 

vor face aflându-se într-o situație atât de grea. Cu multă dragoste le-au explicat că de dragul mărturiei 

și-ar pune viețile în mâinile lui Hristos pe timp de suferință, indiferent de orice frică sau nevoie ar 

putea să întâmpine, frații i-ar considera ca tovarăși moștenitori ai regatului lui Dumnezeu, având 

siguranța că Dumnezeu ar fi milostiv față de ei. Frații au adăugat că prin ajutorul lui Dumnezeu 

oricare dintre ei ar trebui să-și recapete libertatea și să se întoarcă la comunitate, apoi biserica avea 

autoritatea de la Dumnezeu să aducă în discuție situația personală a fiecăruia în concordanță cu 

ordinea bisericii. Între timp, frații i-ar informa pe bătrânii de acasă cu tot ceea ce ar fi dorit, 

transmițându-le după aceea decizia bisericii. Toți bărbații și-au dat acordul cu entuziasm. Erau plini 

de bucurie și mulțumire față de propunere și au primit-o ca un cadou de la harul lui Dumnezeu. 

Imediat, un raport scris a fost trimis bisericii și o scrisoare a venit imediat înapoi spunând că toți 

credincioșii au căzut de acord ca: Din moment ce aceia care nu au devenit încă membrii ai bisericii 

conform cu ordinea divină (pentru motive valide în ochii lui Dumnezeu) erau acum o minte cu 

biserica și erau pregătiți să depună mărturie pentru adevăr, să sufere împreună cu frații și să își pună în 

pericol propriile vieți, ar trebui să li se ofere cu bucurie recunoaștere ca și tovarăși credincioși.  

Când decizia bisericii li s-a adus la cunoștință, cu dragă inimă s-au încredințat pe ei înșiși Domnului, 

dovedindu-se răbdători în toată aceea tristețe, oferind bună mărturie în fața mai multor martori, așa 

cum alți credincioși făcuseră. 

Între timp, regele Ferdinand și-a trimis mareșalul,  mai mulți savanți și preoți, precum și călăul ca al 

lor ”mare preot” și ajutor. Au folosit zilele creștine (un lucru rar făcut oriunde) pentru a-și începe 

tratamentul lor malițios al martorilor captivi pentru adevăr. Pe unii i-au interogat sub tortură cu privire 

la credințele lor de bază și speranțe și pe unde își țineau comorile. Credincioșii au mărturisit în 

unanimitate că Hristos Mântuitorul era unica lor speranță și cea mai dragă comoară a lor, prin care au 

obținut mila Tatălui. 

                                                                                                                                                                                             
imperială se ține la Regensburg și unii spun că se va ține de asemenea și un consiliu, care, ei cred, că nu ne va 

mai tolera. Dar ne aflăm în mâinile lui Dumnezeu și nimic nu ni se va întâmpla decât dacă aceasta este voia sa. 
Fratele Hans Gentner se află în imperiu [Germania] și avem și acolo mulți frați de asemenea, Domnul fie mărit. 

Petre [Riedemann] a fost prins în Hesse. După cum știi, el a stat în închisoare opt ani înainte și acum stă de 
aproape un an. Andreas Keller, pe care l-au lăsat în urmă pe când veneați înapoi se află tot în închisoare în 

Graz. Încă mai sunt la Innsbruck Jörg Liebich și o soră[Ursula Hellrigel]. 
Soția lui Schuster, sora logodnicei tale dragi Stoffel [Aschelberger] se află cu noi în Domnul. Soția ta, draga 

[Jörg] Planer a murit în Domnul. Tatăl tău, dragul [Melchior] Stockner și de asemenea cu mama ta, se află cu 
noi în Domnul cu toți copiii lor, făcând excepție fiul cel mare,  și ei te roagă să rămâi devotat Domnului. Sora ta, 

draga Kaspa Müller de asemenea a murit în Domnul. Dar acești dragi nouă încă se află cu noi în Domnul; a ta 
Tilga, draga Stoffel; Sofia a ta, dragul Matei; al tău Agnes, draga Valtin și sora ta, draga Jörg Geier. Te roagă din 

inimile lor să rămâi credincios și să nu îți faci griji pentru ei. Sunt pregătiți să renunțe la tine pentru Domnul, 
astfel ca voi să vă întâlniți cu toții în eternitate cu toți credincioșii. Tu, dragă Jörgel Maier, preaiubit cumnat, 

tatăl tău Baltazar și Iustina lui te roagă in adâncul inimilor lor să te lupți cu curaj pentru adevăr. . . . 
Prin fratele nostru Petru vă trimitem fiecăruia dintre voi o batistă ca semn de iubire și ca să vă reamintim, în 
timp ce vă ștergeți ochii în amărăciunea și suferința voastră, că într-o zi Dumnezeu va șterge toate lacrimile.  

Vezi și Beck, 146-148. Pentru mărturisirea de credință scrisă de frații captivi, vezi Müller, Glaubenszeugnisse, I, 
190-205. 
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Torționarii lor i-au întrebat despre multe alte aspecte, cu intenția de a le predica și a-i converti. În 

special s-au învârtit în jurul euharistiei, ridicând-o în slăvi, încercând  să îi facă pe prizonieri să creadă 

că sângele și carnea lui Hristos era prezentă în ea, că acestea erau ”Domnul nostru Dumnezeu.” Frații 

au răspuns că era un idol prostesc și că ei aveau o concepție întreagă diferită a Cinei Domnului, decât 

cea sucită folosită de către adversarii lor pentru a înșela lumea. După ce au auzit aceasta și după multe 

alte mărturii de credință, emisarii regali s-au întors la Viena, iar frații au rămas întemnițați la castelul 

Falkenstein. 

1540 

În 1540, mareșalul regal a venit la Falkenstein însoțit de un călăreț cunoscut ca și Lang Hans (Hans 

cel Înalt), guvernatorul și alți călăreți înarmați. Au interogat frații întemnițați unul câte unul. Toți cei 

care au refuzat să fie de acord cu ei și se țineau tare de adevăr erau legați în perechi cu cătușe de fier, 

mâinile lor fiind înlănțuite împreună.  

Când se auzea că prizonierii erau să fie trimiși la mare, multe surori în credință au venit la castelul 

Falkenstein. Unele dintre ele erau soțiile fraților, altele erau prieteni sau rude. Au îngenunchiat 

împreună, rugându-se cu ardoare Tatălui lor, cel mai măreț Dumnezeu, pentru protecția de toate 

păcatele și răutatea de pe pământ sau de pe mare și pentru inimi neclintite care rămân credincioase 

adevărului până la moarte.  

După ce s-au rugat, însoțitorul mareșalului, Lang Hans a dat ordine tuturor să se pregătească de 

plecare. Au plecat vărsând multe lacrimi amare, încurajându-se unul pe celelant să se țină bine de 

Domnul și de adevăr. Fiecare l-a încredințat pe celelalt protecției milostive a lui Dumnezeu, neștiind 

dacă se mai vor vedea vreodată pe acest pământ. Fiecare să gândească el singur ce nenorocire mare a 

fost ca soții să fie despărțiți de soțiile lor, și tații să își lase micuții lor copii în spate. Adevărat că 

sângele și carnea nu pot, dar Dumnezeu îi va căuta pe aceia care provoacă asemenea tristețe și îi 

pedepsește cu asprime.  

Rămasul bun a reprezentat o scenă atât de tristă că nici măcar mareșalul regal și unii din oamenii lui 

nu își puteau stăvili lacrimile. Când totul a fost gata și escorta a sosit, credincioșii au fost trecuți prin 

poartă doi câte doi, ei crezând cu putere că Dumnezeu îi va proteja. Atunci au pornit nouăzeci de 

oameni, după ce au fost întemnițați pentru șase săptămâni și jumătate.  

Surorile au trebuit să rămână în urmă în castel. S-au urcat pe zid și, având inima ruptă de durere, 

priveau după frații lor, de care erau legați prin dragoste divină, până când nu se mai puteau zări. Apoi, 

au fost trimise de la castel acasă. 

Acei frați care nu au fost duși la mare pentru că erau slabi sau bolnavi sau prea tineri erau ținuți în 

castel. Mai mulți băieți tineri au fost dați unor nobili austrieci, dar aproape toți s-au întors la biserică.  

Frații mai mari au rămas în castelul Falkenstein până când Dumnezeu în îndurarea lui i-a condus 

afară. 

Cu aceea ocazie, domnul Hans Fünfkirchen, a jurat că va amplasa o inscripție deasupra porții 

castelului, în care să fie scris că de când a fost construit acel loc, nu au mai fost în el atât de mulți 

credincioși la un loc, dar cel mai probabil că a uitat să facă asta. În ciuda sinelui său, a trebuit să fie 

martor la adevăr. 

Această mare tristețe s-a pogorât asupra credincioșilor pentru că ei mărturiseau împotriva papei și a 

preoților, împotriva vieților lor păcătoase și a întregului sistem idolatru, zicând că Dumnezeu îi va 
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pedepsi cu asprime pentru nelegiuirile lor și îi v-a lăsa să moară în păcatele lor. De aceea, regele 

Ferdinand a împuternicit gloata preoților însetată de sânge să facă ceea ce doreau cu prizonierii. 

Preoții au fost rapizi în luarea deciziei că frații meritau să moară, că nu puteau fi tolerați pe pământ, ci 

ar trebui trimiși pe mare să se vestejească și să sufere mult ca și sclavi la galere. Trebuiau să fie dați 

pe mâna amiralului flotei Andrea Doria
152

 pentru a fi folosiți în cadrul flotei sale de nave de război 

care lupta cu turcii și cu alți dușmani. Chiar pe când frații erau transportați cu ajutorul violenței și 

întemnițați, i-au avertizat pe agenții regelui că nu vor vâsli măcar o dată pentru a fi de folos războiului 

și jafului. Pe pământ, ori pe mare, au refuzat să fie parte în răutate și în păcat împotriva lui Dumnezeu 

deoarece inimile lor respingeau toate păcatele. Dumnezeu în puterea sa de neînvins îi va proteja pe 

mare așa ca și pe uscat și îi va ține în harul său. 

Cu toate acestea, oamenii regelui au primit instrucțiuni severe ca prizonierii să fie târâți sub pază din 

tribunal în tribunal. Astfel că acești martori ai adevărului au fost aduși în fața magistraților din orașe și 

sate, unde au trebuit să dea piept ostilității și să sufere neajunsuri. Dar Dumnezeu întotdeauna are 

mijloace de a oferi har oamenilor săi. Frații au putut să se roage lui Dumnezeu în fiecare dimineață și 

seară fără să fie opriți de cineva. Orice frate care primea cuvinte de mângâiere sau încurajare de la 

Dumnezeu putea vorbi fără frică, astfel aducând alinare fraților săi. Credincioșii erau adânc 

recunoscători pentru acest dar special și mila lui Dumnezeu. 

Aceasta printre alte lucruri au adus o schimbare în atitudinea oamenilor privitoare la ei în mai multe 

locuri, rezultând în a fi priviți cu simpatie în loc de a fi luați drept criminali, ca atunci când au sosit 

pentru prima oară. În afara de asta, soldații care îi însoțeau deseori vorbeau pentru ei și îi încurajau să 

dea mărturie pentru credința lor în cântări și prin alte mijloace, în loc de a trece prin orașe în tăcere.  

În acest fel, trupa de credincioși era dusă ca o turmă de oi prin oraș și la sat înspre mare și Trieste, 

prima dată de la castelul Falkenstein la Viena, apoi la Neustadt, Schottwien, peste Semmering la 

Bruck an der Mur și în jos spre Graz, la Leibnitz și Marburg (Maribor) și înspre Cilli (Celje), apoi la 

Stein (Kamnik) în Carniola, peste râul Sava la Laibach (Ljubliana), pe cursul superior al râului 

Laibach și într-un final la Trieste. 

În tot acest timp, frații au îndurat foamete și mari lipsuri, fiind hrăniți cu pâinea fricii și cu apele 

tristeții. 

Aceea a fost calea prin care Dumnezeu a ales să își descopere adevărul oamenilor care încă se aflau în 

ignoranță, să fie auzit ca sunetul unei mărețe trompete. Dumnezeu întotdeauna a furnizat căi de a găsi 

harul pentru a trage oamenii din calea răului, ca în acest caz. Când credincioșii treceau prin mai multe 

locuri unde se auzeau limbi stranii, iar oamenii nu auziseră niciodată adevărul, au găsit pe câțiva în 

sudul Austriei, Carniola și în nordul Italiei care au fost mișcați de mărturia lor pentru a-l căuta. Un 

număr de oameni au îmbrățișat adevărul și îl slujesc pe Dumnezeu cu inimi sincere până în ziua de 

azi.  

Cât despre răul tratament pe care l-au primit prizonierii în mai multe locuri – cum au fost bătuți sau 

tratați cu asprime, cum erau legați unul de altul cu frânghii și lanțuri – nu e nevoie ca toate acestea să 

fie descrise. Toată lumea își poate imagina că tot ce se petrece în astfel de locuri e departe de a fi 

plăcut. Dar deși a fost o experiență îngrozitoare, Dumnezeu întotdeauna i-a alinat pe frați în inimile 

lor. 

                                                             
152 În 1528, Andrea Doria (1468-1560), faimosul amiral genovez, s-a pus pe sine și flota sa în serviciul 
împăratului Carol Quintul, folosind sclavi, dar și condamnați pe galerele sale. 
Din 1492 până în 1559, cu o scurtă întrerupere, Trieste și Fiume (Rijeka) au aparținut Austriei. 
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Chiar și în vremuri de mari tristeți, Dumnezeu nu și-i uită pe ai lui. El le-a dat la câțiva prizonieri 

imbolduri interioare de speranță și încredere că Dumnezeu le va arăta o cale să scape. Au vorbit 

despre aceasta împreună în frică de Dumnezeu. Deși erau determinați să sufere și să moară pentru 

adevăr mai degrabă decât a lua parte la ticăloasă piraterie, aveau toate motivele să continue să ofteze 

și să pledeze că Dumnezeu ar putea să-și arate cinstea în ei. 

Pe când se rugau, Dumnezeu le-a arătat că ar trebui să cadă de acord între ei cum cei puternici vor 

avea grijă de cei slabi și cum să se ajute unul pe celelalt. Deși aveau puțină mâncare, aveau încredere 

că Domnul le va furniza cele necesare, astfel să nu fie nevoiți să cerșească sau să caute pâine. În cea 

de-a doisprezecea noapte în Trieste cu toții au fost dezlegați. Au ieșit din închisoare, și Dumnezeu le-a 

arătat un loc unde în decurs de o oră cu toții au putut să se coboare cu ajutorul frânghiilor. Frânghiile 

care îi legau și în care au fost conduși în închisoare slujeau acuma la evadarea lor. Astfel că orice 

planuri rele au oamenii nelegiuiți pentru credincioși, Dumnezeu le schimbă în bine pentru oamenii săi. 

Mulțumită intervenției lui Dumnezeu, au scăpat de dușmanii lor. Cu toate santinelele agere puse de 

nelegiuiți pe zidurile orașului, Dumnezeu le-a preschimbat precauțile lor în nebunie: el le-a arătat 

fraților un loc chiar lângă căsuța santinelei de pe zid. Când toți, bolnavi și sănătoși, erau pe cealaltă 

parte a zidului, au îngenunchiat să îi mulțumească și să îl mărească. De asemenea, Domnul le-a 

pregătit calea pentru majoritatea dintre ei să se întoarcă la biserica sfinților din Moravia, umplându-se 

inimile lor cu bucurie și cu pace. 

Totuși, doisprezece dintre ei au fost prinși în nemiloasa urmărire ce a avut loc în continuare. Au fost 

dați pe mâna lui Andrea Doria, amiralul împăratului pentru război naval și au fost duși la galere cu 

intenția de a fi folosiți la vâsle. Dar credincioșii erau determinați să își riște viețile, să fie mai degrabă 

biciuiți decât să își folosească mâinile la vâslit. Încă nu știm cu exactitate cum care a fost sfârșitul 

fiecăruia, dar dacă au rămas credincioși în Domnul cu siguranță că nu le-a mai rămas multe zile 

senine.
153

 Frații pe care Dumnezeu i-a răscumpărat s-au întors la biserica din Moravia în a patra 

duminică din Postul Mare în 1540. Au fost primiți cu mare bucurie și recunoștință ca un cadou de la 

Dumnezeu.
154

 

                                                             
153 Frați au fost trimiși la Trieste să îi caute pe frații dispăruți, dar fără de succes; unul dintre aceștia a fost Jörg 
Maierhofer. Vezi Beck, 147. În studiul său, ”Die ungarischen Wiedertäufer bei Grimmelshausen,” Zeitschrift für 
Kirchengeschichte (1940), LIX, A. J. F. Zieglschmid pune bazele teoriei cum că câțiva, dacă nu toți cei 
doisprezece au ajuns la republica muntelui Athos în Grecia, fiind preluați de către mănăstirile de la Athos. Este 
posibil ca și călugării de la Athos, după ce au auzit relatările fraților să trimită trei reprezentanți în Moravia în 
1540 pentru a stabili un contact și învăța mai multe despre bazele credinței rebotezate. Despre Athos, de 
asemenea vezi Schaff-Herzog, I, 348-349; 
154 Pentru istorisirea deportării și a evadării fraților, de asemenea vezi Martyrs Mirror, 451-453. Această 
experiență a dus la o bogăție de cântece scrise de către sau despre prizonieri; vezi Falkensteiner Lieder în 
LdHBr, 89-115. Leonard Roth a scris trei cântece: ”Ach Gott im höchsten Reiche” (Dumnezeul meu din cel mai 
înalt regat), ”O Gott, Vater in Ewigkeit” (O, Dumnezeule, Tată veșnic) și ”Herr Gott, Vater vom Himmel” 
(Doamne Dumnezeule, Tată din ceruri) cu acrostihul ”Hinzug der gefangenen Brueder” (Plecarea fraților 
întemnițați). Hans Amon scria, printre altele, o cântare care începea așa ”Unbillig haben’s gehandelt” (S-au 
comportat criminal) cu acrostihul ”Und ihr Erledigung” (Și evadarea lor). Petru Hagen sau Schuster a scris 
”Ewiger Gott vom Himmel” (Dumnezeul veșnic din ceruri); Kaspar Braitmichel, printre alte cântări ”Merkt auf, 
herzlieben Brüder mein” (Auziți acum, preaiubiți frați).  
Un cântec a fost scris în colaborare de mai mulți frați, fiecare contribuind cu unul sau două versuri, primul vers 
fiind: ”O Gott, Vater vom Himmelreich” ( O Dumnezeule, Tată din regatul ceresc). Autorii au fost Oswald 
Falger, Stoffel Aschelberger, Jobst din Villach, Bastel Beck, Blasi Schneider, Wolf Schwägel, Leonard Roth, Hans 
Brigel, Kaspar Braitmichel, Georg Krel, Jörgel din Salzburg, Georg J. Schneider, Hansel Taurer, Petru Hagen, P. 
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Înainte de aceasta, biserica-comunitate a fost forțată să părăsească Schakwitz-ul, dar în anul 1540 au 

primit permisiune de la domnul mareșal de Mährisch Kromau să înceapă să construiască din nou și să 

strângă credincioșii acolo. La Întâmpinarea Domnului [2 februarie] din acel an, Mihai Matschidel și 

Blasius Tischler (amândoi slujitori pentru treburi de zi cu zi) au cumpărat casa mare de la Schakwitz 

în numele nostru pentru a doua oară de la persecuția din 1535, de la un cetățean din Brünn numit 

Schleicher. Au aranjat-o din nou, ca și alte două case care intraseră în posesia noastră pe timpul acela 

când oameni din Schakwitz ni s-au alăturat. Mai târziu ni s-a dat posesia legală a altor câtorva case. 

Pentru a construi casa lui Dumnezeu cu ai săi aleși, Dumnezeu le-a dat slujitorilor săi curajul și 

ardoarea pentru a trimite frați în diverse direcții. Un zel arzător pentru adevăr era acum aprins printre 

oameni prin intermediul mărturiei formate în timpul problemelor din trecut de la Steinebrunn 

atrăgându-i pe aceștia înspre credincioși, care purtau crucea ca semn al victoriei pe al lor stindard 

pătat de sânge. Pe vremea lui Faraon, care a dat ordin ca toți băieții să fie uciși la naștere, sperând să 

slăbească poporul lui Israel, Dumnezeu i-a dat peste cap planurile, iar israeliții au crescut în număr 

până când pământul roia cu copiii lor. La fel, intenția regelui Ferdinand de a extermina copiii lui 

Dumnezeu prin trimiterea fiecărui bărbat la mare a slujit doar la sporirea numărului lor. 

În acest același an 1540, adunarea Domnului a trimis frați în călătorii misionare. Leonard Lanzenstiel 

a fost trimis din nou în Tirol, Cristoph Gschäl în Stiria și Carintia, iar Petre Riedemann la Hesse.
155

 

                                                                                                                                                                                             
T., Klein Gilg P., Georg Schuster, Antoniu Schuster, Iacob din Sternenfels, Martin Schuster, L. H., Matia 
Schuster, Ulrih Gschäll. 
Alți compozitori de cântări: Antoni Erfordter ( de asemenea vezi ME, II, 242-243), ”Von Trübsal, Schmerzen, 
Elend gross” (De suferință, durere și nenorocire mare); Hansel Taurer, ”Herr Gott, ich tu dich bitten” (O 
Dumnezeule, eu te implor pe tine) cu acrostihul ”Hennsel Taurer”; Hans Brigel, ”Herzliebster Vater in deinem 
Himmelreich” (Preaiubite Tată în regatul tău ceresc) cu acrostihul ”Hans Brigl.” 
155 Petre Riedemann a fost însărcinat cu reînoirea vechilor contacte dintre frații din Hesse și aceia din Moravia 
și să formeze o relație pe cât de strânsă era posibil. Următoarea scrisoare de la Hans Amon adresată bisericii 
din Hesse, pe care Riedemann trebuie să o fi luat cu el în călătorie, probabil că avea același scop. (Codex A b 5, 
fol. 97, Biblioteca Universitară din Budapesta); de asemenea vezi Günther Franz, Wiedertäuferakten, 1527-
1626, Vol. IV din Urkundliche Quellen zur hessischen Reformationsgeschichte (Marburg, 1951), 276-277 
(fragmente). 

Din partea bătrânilor și slujitorilor și a întregii biserici de la Auspitz în Moravia, strânsă în numele Domnului 
nostru Isus Hristos prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu: Preaiubiți frați din Hesse, care ați fost aruncați când 

încoace, când încolo, suferind multe încercări, vă dorim har și pace de la cel atotputernic, Dumnezeu cel milos, 
Tatăl nostru ceresc, prin pura, nealterata cunoaștere a Domnului nostru Isus Hristos. El este speranța noastră, 

un Dumnezeu care este peste toate lucrurile, binecuvântat în toată eternitatea. Amin. 
Dragi frați, din pricina dragostei pentru voi care stă să se reverse am trimis de câteva ori frați pentru a vă găsi și 
pentru a vă arăta dragoste frățească, deși era mare nevoie de aceștia aici acasă. Acești frați au dat întotdeauna 

aceeași mărturie despre noi, mărire și mulțumiri lui Dumnezeu, mai precis că Dumnezeu ne menține cu 
hotărâre în singurul său fiu. 

Dar acum, dragi frați, am înțeles că aveți îndoieli din pricina câtorva oameni fără de scrupule care v-au zis 
lucruri rele despre noi. Ne-a șocat și îndurerat să auzim că v-ați îndepărtat și întors împotriva noastră atât de 

repede. Când lucrurile n-au mers tocmai bine cu voi, am fost foarte îngrijorați la adresa voastră și ne-am 
bucurat când am auzit că sunteți bine în Domnul. V-am vizitat mai mult decât o dată pentru a ne deschide 

inimile în fața voastră și voi ne-ați crezut pe vremea aceea și ați trimis frații și surorile voastre la noi. Încă se 
află printre noi și sunt bucuroși să stea împreună cu noi. Ni se alătură ori de câte ori vă scriem sau trimitem 
mesageri la voi. Cu toate acestea, ați permis atât de repede să fiți deviați de către oameni pe care noi i-am 

exclus pentru păcatele lor.  
O, dragi frați, ne e teamă că nu veți ajunge nicăieri. Așa cum depune mărturie Sfântul Duh, când oamenii cred 

în minciuni, mai degrabă decât adevărul, Dumnezeu îi pălește cu asemenea orbire și confuzie că ajung să 
bâjbâie din loc întunecos în loc întunecos ca un bețiv de-a lungul unui zid. Am venit la voi în dragoste, cu frică 
de Dumnezeu și cu rugăciune arzătoare pentru Cel preaputernic. Frații noștri întotdeauna v-au oferit aceeași 

mărturie despre noi și nu ne-am schimbat.  Dar înțelegem că dușmanii noștri v-au făcut să fiți nesiguri cu 
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Hans Gentner a fost trimis în Suabia inferioară și la Württemberg. Din toate aceste locuri, Dumnezeu 

a adus mulți oameni la biserica sa, care s-a răspândit într-o bună parte din Moravia.  

Și totuși Satana întotdeauna se află în preajma celor credincioși pentru a-i împiedica să facă lucrarea 

lui Dumnezeu [Ps. 109:6]. Acum agitase câțiva dintre credincioși să se revolte împotriva bisericii, în 

special pe Hermann Schmidt și alții de teapa lui, care susțineau că frații au evadat din Trieste nu prin 

intermediul intervenției lui Dumnezeu, ci prin a fi necredincioși, fugind de disciplina lui Dumnezeu și 

că aceștia ar trebui să se întoarcă în închisoarea lor. Acest grup a încercat să submineze încrederea pe 

care o aveau acești oameni care sosiseră de curând și să provoace o scindare în frăție. 

Când biserica a opus rezistență încercării lor, au căutat alte modalități să îi facă pe oameni suspicioși 

cu privire la slujitorii lor. Printre alte lucruri, ei spuneau că slujitorii favorizau surorile care aveau 

mânecile jachetelor lor umflate (pe care le-au adus cu ele din lume pentru că aceasta era moda vremii) 

și că le luau cu ei în călătorii prin țară. Slujitorii le-au răspuns că fac aceasta  doar pentru ca oamenii 

cu care se întâlnesc să se bucure împreună cu biserica în harul lui Dumnezeu. Apoi, în stupiditatea lor, 

Hermann Schmidt și ceilalți s-au gândit că credincioșii nu ar trebui să țină porumbeii ce zburau 

împrejurul caselor lor pentru hrană. Aceasta a fost contrazisă de către mărturia divină a lui Dumnezeu 

cum că Dumnezeu a creat mâncare pentru fiecare ființă. Obiceiul în această țară este de a mânca 

porumbei și nu este nimic greșit ca și credincioșii să se bucure de ei. 

De asemenea, agitatorii criticau frăția pentru că slujitorii beneficiau de mâncare și băuturi deosebite.  

Toate acesteau au fost puse pe tapet într-o întâlnire a frăției. Cum Hermann Schmidt și cei care-l 

urmau nu acceptau vreun fel de corecție, cu toții au fost excluși pentru tulburările revoltătoare 

provocate. 

Nu cu mult după, alt membru, Hans Edelmair a început la fel, deși în mod secret, să strângă câțiva 

oameni iresponsabili în jurul lui și să formeze o opoziție la biserică și slujitorii ei. În curând a fost 

demascat ca și agitator și el și cei care-l urmau au fost excluși din biserică. 

Din această cauză, cât de mulți frați au putut s-au întâlnit să se consulte fără bătrâni – slujitori ai 

Cuvântului și slujitori ai treburilor de zi cu zi. Recurgând la Sfânta Scriptura, și-au dat seama că aceia 

care slujesc Evanghelia ar trebui să primească mâncarea lor zilnică pe baza aceasta. Unui bou de 

treieratat nu trebuie să-i acoperi gura, iar aceia cu cea mai mare responsabilitate merită cinste dublă. 

                                                                                                                                                                                             
privire la noi. Reprezintă un șoc dureros pentru noi când voi credeți că atâta ușurință răul vorbit despre noi. Nu 

știți că oamenii vor vorbi urât, fals și nedrept despre noi așa cum o spune Hristos? 
Acum, dragi frați, vă iubim mai mult decât o putem zice, astfel că trimitem frații noștri să vă viziteze din nou. Ei 

reprezintă o scrisoare vie pentru voi și veți auzi auzi de la ei care este de fapt adevărul, pentru că le-am 
transmis lor toate grijile inimilor noastre. Ei vă vor explica totul vouă și ar cam trebui să îi credeți. Frații noștri 

vă vor spune personal despre Hans Both și Valtin [Schuster]; ei reprezintă mărturia noastră cea vie, din 
moment ce au trecut și ei înșiși prin aceste lucruri. Dacă îi veți crede, îl vom lăuda pe Cel preaînalt. Dar dacă 
nu, aceasta va reprezenta o mărturie în ziua Domnului Isus Hristos că v-am trimis vouă relatări adevărate și 

tuturor alor voștri, comportându-ne într-o manieră dreaptă și creștinească. 
Aceia dintre noi care au venit aici de la Hesse vă poruncesc în numele Domnului nostru să îi credeți pe frați și 

să nu permiteți inimilor voastre să se înstrăineze și mai mult. Le-am trăit pe toate personal și i-am rugat pe 
acești frați să vă viziteze ca și scrisoare vie pentru a vă explica vouă totul. Nu știm ce altceva să mai scriem. În 

dragoste frățească și din toată inima vă încredințăm harului lui Dumnezeu. Fie ca El să vă păstreze inimile 
voastre și pe ale noastre în pace și unitate a Sfântului Duh prin Domnul nostru Isus Hristos, care ne-a chemat 

pe această cărare. Amin. Noi slujitorii și întreaga biserica vă trimitem ca și salut pacea lui Dumnezeu din toate 
inimile noastre. Fie ca el să fie cu voi și cu noi acum și pentru totdeauna. Amin.  
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Din moment ce servesc cu credincioșie frăția cu hrană spirituală, nu ar trebui să li se dea cu regret 

hrana pământească. Astfel că frăția și-a dat seama că era greșit să facă loc unor nemulțumiri pline de 

pizmă. Membrii frăției au afirmat că era drept să aibă grijă de slujitorii lor în dragoste și grijă 

frățească. Oricine care găsea vreo greșeală în acest fapt nu trebuia le reproșeze aceasta slujitorilor, ci 

ar trebui să meargă înaintea frăției pentru un răspuns. 

Pe vremea aceasta, Petre Riedemann se afla în închisoare la Marburg și apoi la Wolkersdorf în 

Hesse.
156

 Când acest Hermann (menționat mai sus) a ajuns la Hesse împreună cu însoțitorii săi, care 

ascultau de el, unul dintre ei s-a întâlnit cu o moarte bruscă prin mânia lui Dumnezeu. La aceasta, 

Hermann a suferit un șoc puternic și s-a umplut de remușcări. A mers la Petre Riedemann în 

închisoare și i-a dezvăluit ceea ce făcuse. După multe insistențe și lacrimi, l-a determinat pe Petre să îl 

trimită la biserică, alinându-l prin harul Domnului și având de asemenea încredere în biserică că 

aceasta va cădea la pace din nou cu el, care s-a petrecut atunci. În afară de aceasta, Petre a scris o 

scrisoare gravă adresată bisericii, spunând că ei ar trebui să îl privească ca neinfluențat, din moment 

ce încă se afla în lanțuri și nu știa dacă se va mai bucura din nou de binecuvântarea bisericii. I-a 

îndemnat pe toți să fie foarte îngrijorați cu privire la slujitorii lor și scrisoarea pe care a trimis-o atunci 

sună astfel: 

De la Petre, fratele vostru și prizonier al lui Hristos ca și martor al numelui său. Tuturor din Hesse, 

Suabia și Moravia care au găsit o credință comună împreună cu noi,dragii mei frați membrii în 

Domnul: 

Fie ca binecuvântarea raiului, unde locuiește Tatăl în totalitatea sa, să fie întotdeauna cu voi și să vă 

împrospăteze ca o ploaie de seară și să vă facă virtuțile să crească verzi și pline de fruct ca o plantă, în 

cinstea și gloria Tatălui nostru din ceruri, invizibilul și Singurul înțelept.  

Dragi frați, vă păstrez în inima mea ca și tovarăși în har, chiar și în lanțurile mele. Din cauza 

responsabilității mele de a reprezenta Evanghelia, nu pot să neglijez a vă scrie, având încredere că veți 

face ceea ce eu vă spun, din moment ce deja ați început să urmați calea Domnului  și să trăiți la modul 

activ poruncile sale.  

Este voia lui Dumnezeu pentru voi - și v-a dat al său Duh în acest scop și a pus pecetea pe voi ca și 

aleși cu acest semn – ca toți să fiți îndrumați de către același Duh să trăiți înaintea sa cu o inimă și o 

minte asemenea Fiului lui Dumnezeu, Isus Hristos, Domnul nostru, care a arătat prin întreaga sa viață 

că avea comuniune cu Tatăl și Tatăl avea cu el. Aceasta înseamnă că Tatăl locuiește în el, iar el în 

Tatăl. În același fel voi ar trebui să aveți comuniune cu el, ceea ce înseamnă că el locuiește în voi, iar 

voi în el. Așa cum Fiul nu face nimic altceva în afară de ce vede la Tatăl său și voi, de asemenea, ar 

trebui să nu faceți nimic altceva decât ceea ce îl vedeți că face sau ceea ce el vede în voi. Apoi, veți fi 

întotdeauna parte din ființa sa; și nicio scindare, nemulțumire, răutate sau orice de felul acela nu se va 

mai putea trezi în voi. După aceea, Satana nu vă mai poate face rău, pentru că orice încercare de a vă 

accesa va fi oprită și împiedicată lui. 

Prin urmare, fiți atenți la chemarea pe care ați ales-o și acceptat. Luați în considerare valoarea 

prețioasei comori care vi s-a oferit spre păstrare, prin care voi deveniți o preoțime regală și sfinți 

moștenitori. Deci, nu cruțați nici un efort în a păzi comoara eficient, pentru că este viața voastră, 

bogățiile voastre, siguranța voastră. Să nu vă descurajați în a sluji unul pe celelant cu dragoste și 

bucurie, pentru că atunci Dumnezeul dragostei și al pacei va fi cu voi. Cu cât puneți mai multă inimă 
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 Riedemann nu s-a întors la comunitatea din Moravia până în 1542; Beck, 151. Despre ”Confesiunile de 
Credință” sau Account of Our Religion, Doctrine, and Faith, vezi mai jos, p.195. n.204. 



136 
 

și suflet în lucrarea sa, mai mult se apropie de voi; și cu cât îl slujiți mai mult, cu atât mai mult vă 

dăruiește al său har vouă. Prin urmare, oricine dorește să fie bogat în Dumnezeu, nu trebuie să fie 

zgârcit în muncă. Lăsați-l să se scuture de lenevia cărnii sale și i se va da un spirit săritor care slujește 

cu bucurie, o bucurie care va crește pe măsură ce va sluji. Aceia care sunt conduși de acel duh vor 

primi putere mai mare; vor merge și nu vor slăbi, vor fugi și nu vor obosi. 

Dragi frați, nu vă scriu acestea ca și cum nu le-ați fi știut. Deja le știați din moment ce sunteți copii ai 

cunoașterii lui Dumnezeu. Scriu acestea cu singurul scop de a vă reînvia înțelegerea limpede în 

Hristos, astfel să puteți împărtăși ceea ce știți cu mai mare râvnă, lăsându-vă, prin urmare, lumina să 

strălucească din ce în ce mai mult. Apoi nu vă veți lăsa să fiți speriați de către opoziție, nemulțumirea 

și clevetirile de la aceia pe care greșit îi numiți frați, și în loc îi veți lăsa să vă îmboldească înspre mai 

mare ardoare, mai multă dragoste, supunere din întreaga inimă și adâncă stimă unul pentru celelalt, 

cel mai mult înspre slujitorii voștri, prin intermediul cărora Dumnezeu vă oferă vouă al său har.  

Dumnezeu vă spune în mod expres să faceți asta și pentru că este un serviciu plăcut pentru el, diavolul 

țipă și se înfurie împotriva lui în totalitate prin aceia care îi slujesc. El încearcă să vă facă nepăsători și 

suspicioși cu privire la slujitorii voștri, ca să nu vă facă plăcere auzirea Cuvântului de la ei și Cuvântul 

să nu facă fruct în voi. Pe această cale, diavolul va putea să vă împrăștie și să vă târască în regatul său.  

Unde ar putea el să atace mai cu forță decât aici? Ce cale mai bună este de a demola o casă decât să 

sapi și să scoți stâlpii care o susțin? Acum slujitorii sunt numiți stâlpi ai casei lui Dumnezeu. Așa cum 

spune Pavel, ”Au fost recunoscuți ca și stâlpi.” Credinciosa Iudita a spus, ”Voi, bătrâni de care depind 

viețile oamenilor.” Astfel că el, diavolul, caută cel mai potrivit loc în care să atace și spune, ”Un 

păstor adevărat își pune viața în pericol pentru oi; dar când apar probleme, slujitorii fug de voi, astfel 

că ei sunt salariați și nu păstori.” Mai mult decât atât: ”Ei mânâncă singuri și din ce e mai bun. Vă 

învață comuniunea bunurilor, dar ei nu o respectă.” Cu acestea și cuvinte asemănătoare încearcă 

diavolul și ajutoarele sale să vă înșele și să vă încâlcească în conștiințele voastre, precum și să vă facă 

refractari în a face binele. Blestemați să fie aceia care îi ascultă! 

Dragii mei copii, nu scriu acestea deoarece cred că sunteți neglijenți în ceea ce privește această 

chestiune, pentru că știu că voi însuși sunteți gata să procedați așa. Dar pentru a preveni ca vreunul 

dintre voi să slăbiți din cauza injuriilor, vă cer vouă, dragi frați, să luați în considerare severitatea pe 

care o are Dumnezeu cu acei oameni și bunătatea sa față de voi, care până în prezent au continuat în 

ceea ce este bine. Aveți-i în considerare pe cei care i-au pizmuit pe slujitori. Ce li s-a dat de către 

biserică: există unul singur care a rămas cu neclintire în adevăr? A fost vreodată Dumnezeu mulțumit 

de oamenii care îi desconsiderau pe slujitorii lor în loc de a-i găsi demni de cinstea hărăzită lor de 

către Dumnezeu? N-au decăzut toți în zădărnicie și nu s-au conformat lumii din nou? Voi, cei care ați 

menținut respectul pentru slujitorii voștri ați rămas cu statornicie în adevăr, iar Domnul v-a însoțit 

până în ziua de azi. De ce a fost așa? Pentru că i-ați ținut decretele și i-ați prețuit darurile mult. 

Domnul, care cunoaște asta, v-a dat cele mai bune daruri (pentru că le-ați meritat mai mult decât mulți 

alții), retrăgându-le de la alții care le disprețuiau, nefiind așadar vrednice de ele. Un om care prețuiește 

darurile pe care Dumnezeu i le oferă va primi din ce în ce mai multe, dar cineva care disprețuiește 

aceste daruri i se vor lua de la el deoarece este nevrednic. 

Astfel că dragi frați, continuați cum ați început. Nu fiți conduși în direcția greșită de către vorbărie 

lumească, ci cinstiți-vă slujitorii și Domnul întotdeauna va fi cu voi, așa cum a fost până acum și vă va 

crește binecuvântările cerești. Dacă unii se simt ofensați fiindcă nu înțeleg sau sunt persoane prea 

simple, veți fi în stare să îi învățați ceea ce este corect, iar ei vor fi dornici în a învăța să urmeze calea 

corectă. Unde nu e așa, știind că inimile lor sunt împietrite și că niciun semn sau minune îi va ajuta 
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mai mult decât i-a ajutat lui Faraon; asemenea oameni vor sfârși asemenea lui.  Apoi, ca și el, trebuie 

să fie lăsați să meargă pe drumul lor.  Dar nu trebuie să lăsați pe oricine să vă oprească din a face 

fapte pline de dragoste fraților și surorilor voastre, în special pentru aceia care vă conduc, pentru că 

aceea este voia Domnului. Prin urmare, ”Iată, Copilul aceste este rânduit pentru prăbușirea și ridicarea 

multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire.” 

Nu este adevărat, dragi frați, că un bărbat care i se opune poruncii Domnului, se opune însuși 

Domnului? Și porunca Domnului este: ”Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită 

cinste.” Luați în considerare: A dat Domnul vreodată o sarcină fără să stabilească plata pentru care 

sarcina să fie îndeplinită? Dacă a făcut așa pentru alte sarcini, nu cu cât mai mult pentru sarcina 

predicării Evangheliei? Astfel că Pavel spune, ”Dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, 

mare lucru este dacă vom semăna bunurile voastre vremelnice?” El mai spune, ”Cine paște o turmă 

fără și nu mânâncă din laptele turmei?”Spun acestea dintr-un punct de vedere omenesc? Nu spune 

Legea același lucru: ”Să nu legi gura boului care treieră grâul”? Pentru bou se îngrijorează 

Dumnezeu? Nu este zis mai degrabă pentru noi? 

În toate acestea, dragi frați, aveți grijă să vă îngrijiți de slujitorii voștri nu doar din dragoste, ci și 

pentru că este datoria voastră. Dacă clevetitorii vă spun, ”Dacă ei mânâncă la fel ca toți ceilalți, încă 

se bucură de la laptele turmei. Asta nu înseamnă că trebuie întotdeauna să le dăm ce este cel mai bun.” 

Dragii mei frați, știu ce gândiți referitor la asta, dar pentru a vă ajuta să le răspundeți clevetitorilor, vă 

voi arăta adevărul acestor lucruri. Așa cum este de responsabilitatea noastră să vă apărăm din pricină 

că sunteți inscripționați în inimile noastre, astfel că este de responsabilitatea voastră să ne apărați. În 

această încredere mutuală sunt cu atât mai deschis cu cât mă cunoașteți bine și vă dați seama că grija 

mea este doar pentru mântuirea voastră, astfel ca voi să fiți pe placul lui Dumnezeu.  

Pavel ne arată într-o manieră limpede și minunată că nu există validitate în interpretările dușmanilor 

noștri. El spune: ”Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la Templu și 

că cei ce slujesc Altarului au parte de la altar?” Astfel că Domnul a poruncit ca aceia care predică 

Evanghelia să își câștige traiul de la Evanghelie. Uitați-vă la ceea ce ne descoperă Pavel aici, dragi 

frați. 

Nu a pus deoparte Dumnezeu partea bună din ofrandă pentru slujitorii templului și altarului, în loc să 

îi lase să mânânce la fel ca aceia care au adus ofranda? Toată grăsimea aparținea Domnului și după 

porția Domnului, următoarea cea mai bună era a preoților. Oamenii luau restul pentru a mânca 

împreună cu casa lor. Era la fel cu zeciuiala și cu primele produse ale recoltelor și turmelor. Acesta 

este contextul pentru cuvintele Domnului ”Nu vei lega gura boului care treieră grâul.” Asta înseamnă 

că nu veți reține sau restrânge ceea ce este cuvenit celor care slujesc.” Aceste cuvinte enunță simplu 

că slujitorii au drepturi în lucrurile de zi cu zi, drepturi cărora trebuie să le fie acordată atenție și că ar 

trebui să se bucure de libertatea Evangheliei. Așa cum spune Pavel, ”Ar trebui să ni se dea aceeași 

considerație ca și lui Petru și altor apostoli.” Nu era greșit din partea lor să folosească acest drept, care 

este menționat în special în legătură cu Petru. 

Din dragoste, prin urmare - și nu doar din dragoste ci și pentru că o datorați, după cum spune porunca 

– arătați dublă cinste și dragoste, fiți supuși și oferiți cu generozitate în chestiunile temporale, așa cum 

Simon tăbăcarul a procedat în legătură cu Petru. Cine poate spune că Petru nu a mâncat ceea ce era al 

lui? Obiecția se ridică des în cazul lui Petre, când acesta nu s-a folosit de această libertate în câteva 

locuri din Ahaia, fiindcă a avut motivele sale, așa cum el însuși ne-o arată. Asta nu înseamnă că nu a 

folosit-o în alte țări. Da, vă spun că cu siguranță a folosit-o în alte țări – bisericile i-au oferit sprijin 

temporal când era cu ei și când se afla în altă parte. Cu atât de multă ardoare se îngrijeau de el, iar el 
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de asemenea a acceptat acest lucru, numind un asemenea serviciu ”un miros de bună mireasmă, o 

jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu.” El spune Corintenilor, ”În adevăr, în ce ați fost voi puși 

mai prejos decât celelante biserici, afară doar că numai eu singur nu v-am fost o sarcină?” 

Deducem din acestea, dragi frați, că (dacă am vrea una ca asta) chiar dacă slujitorii însuși cedează 

această libertate, voi nu cinstiți biserica, ci o necinstiți prin acceptarea situației, pentru că asta 

înseamnă că nesocotiți decretul și porunca Domnului. Dragi frați, chiar dacă slujitorii voștri sunt gata 

să renunțe la acest drept, voi nu trebui să lăsați să se întemple asta, pentru că este o chestiune a 

onoarei voastre înaintea lui Dumnezeu și a sfinților săi îngeri. Știu bine că slujitorii voștri sunt doritori 

de a ceda nu numai ceea ce li se cuvine, ci însuși viețile lor, de dragul mântuirii voastre. Cât de mult 

ar trebui la rândul vostru, dragi frați, să fiți pregătiți să îi susțineți în drepturile lor, pentru că este în 

beneficiul vostru. Nu lăsați clevetitorii să vă direcționeze greșit. Între voi încercați să faceți tot ce 

puteți pentru a vă învăța unul pe celelalt.  Apoi, faptele voastre bune vor fi făcute cu bucurie și 

entuziasm și acestea vor fi autentice și nu ipocrite. 

Dragii mei frați, v-am scris acestea vouă din pricina dragostei deosebite pe care v-o port de dragul 

Domnului. Știu că dragilor frați le e teamă de a aborda acest subiect și mai degrabă ar continua fără să 

zică nimic -  în cazul în care cineva își imaginează că sunt egoiști. Din moment ce sunt departe de voi, 

un prizonier pentru Domnul, neștiind dacă vă voi mai vedea vreodată în viața aceasta, sau voi pe 

mine, nimeni nu-și poate imagina că scriu acestea pentru mine sau pentru alt motiv trupesc. Vreau 

doar să îmi îndeplinesc slujba mea pentru voi, arătându-vă calea potrivită. Așa cum deja v-am 

explicat, este de datoria voastră să vă susțineți slujitorii, pe care i-ați recunoscut ca și credincioși, 

apărându-i împotriva tuturor clevetitorilor și a opozanților. Slujitorii nu sunt gata doar să dea uitării 

ceea ce le aparține, ci și să pună la bătaie și viețile lor, de asemenea, pentru că tot ceea ce ei caută este 

salvarea voastră. Ei nu vor nimic din ceea ce nu le este dat de către voi, biserica, și cu tot ce ați face 

pentru ei, le datorați încă și mai mult; pentru că le datorați chiar pe voi înșivă, așa cum Pavel îi spune 

lui Filimon. 

Dacă priviți aceasta prin lentilele potrivite, dragi frați, vă va face și mai dornici să îi îndepliniți sarcina 

în întregime. Apoi dragostea voastră unul către celelalt va spori, pacea va înflori, iar a fi virtuos va 

prima printre voi. Dincolo de aceasta, nu consider necesar a scrie mult, dragi frați, pentru că nu vă 

lipsesc mustrările cerești, Domnul fie lăudat! Doar, dragi frați, să priviți cu seriozitate înaintea 

Domnului ceea ce el însuși v-a poruncit: ”Și poruncile acestea, pe care ți le dau astăzi, să le ai în 

inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în 

călătorie, când te vei culca și când te vei scula.” Prin urmare David spune, ”Ferice de omul care nu se 

duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor 

batjocoritori! Ci își găsește plăcerea în Legea Domnului și zi și noapte cugetă la Legea lui! El este ca 

un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc; 

tot ce începe duce la bun sfârșit”; pentru că Domnul Dumnezeul său este cu el și îi netezește toate 

cărările. 

Așa cum am spus, fiți sârguincioși, dragi copii și slujiți-vă unul pe celelalt cu credincioșie în 

beneficiul întregului trup al lui Hristos. Fiți exemple unul celuilalt în dragoste și supunere evlavioasă. 

Cinstiți-vă unul pe celelalt, dar mai presus de toate cinstiți-vă slujitorii și voi îl veți cinsti pe Domnul, 

pentru că este porunca sa și un pas în adevăr. Oricine este nemulțumit și comentează împotriva 

acesteia se opune adevărului.  

Astfel că să nu vă lăsați să fiți deviați de la această sarcină de către opozanții voștri și de către aceia 

fals numiți frați, care s-au fofilat de au pătruns înăuntru pentru a spiona libertatea pe care o avem în 
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Hristos și pentru a vă lua-o de la voi. Fiți atenți să nu vă predați sau supuneți lor; apoi adevărul lui 

Dumnezeu va rezista prin intermediul vostru. 

Motivul pentru care mă simt obligat să vă scriu acestea, dragi frați, a fost cantitatea de bârfă 

răspândită de inamicii noștri. Ei promovează tot felul de ponegriri nejustificabile împotriva adevărului 

și le folosesc pe cei cu mintea simplă pentru a le învălmăși conștiințele. Mulți încearcă să își apere 

nebunia prin asta, care duce apoi la certuri și cuvinte încinse. Domnul respinge asemenea nebunie și o 

pune în lumină. Stați în gardă, deci, și nu vă luați după a lor nebunie a inimii ca nu cumva să ajungeți 

să vă luați la harță cu ei. Singura mea grijă este pentru voi, din moment ce văd cum alte biserici 

pierzându-și ardoarea, au dispărut sau au fost corupte. Dacă vă pierdeți nerăbdarea de a sluji și 

ajungeți să fiți indiferenți, apoi Satana, câștigându-vă în legătură cu acest subiect, vă va ataca cu 

putere într-un altul și nu se va da bătut până când nu va face cu voi ceea ce a făcut cu alții. Oricine 

neglijează sau încalcă porunca Domnului printr-un singur individ va deveni curând necredincios ca și 

grup. 

Prin urmare mă simt obligat să vă avertizez, pentru că văd ceea ce plănuiește Satana să facă și poate 

că vă pot proteja de la rău și mă pot menține nevinovat în legătură cu sângele vostru. Domnul spune, 

”Dacă paznicul vede apropiindu-se dezastrul și nu dă alarma pentru a-și avertiza oamenii și dezastrul 

se întâmplă, unii vor muri prin nelegiuirea lor; dar îl voi trage la răspundere pe paznic pentru sângele 

lor. Dar dă alarma pentru a avertiza oamenii și ei refuză să ia în considerare avertismentul și dezastrul 

se petrece, aceia care mor pentru nelegiuirea lor vor fi socotiți răspunzători pentru propriul lor sânge. 

Paznicul va fi apoi liber de vină pentru că i-a avertizat și ei nu au făcut nimic.” Deși vă scriu în felul 

acesta, aștept ceva mai bun de la voi, dragi frați, decât un refuz care urmează avertismentului meu. Mă 

încred că veți face așa cum am spus.  

Vă scriu această scrisoare de asemenea pentru că nu am mai putut rezista insistențelor lui Kaspar de a 

o face. El spune că este datoria noastră de slujitori să pășim în breșă ori de câte ori scindarea ne 

amenință și să restabilim armonia învățându-vă ceea ce Dumnezeu spune. Nicăieri altundeva nu există 

mai multă scindare, nemulțumire, pică și clevetire decât în legătură cu aceea învățătură, ea fiind 

comanda și porunca lui Dumnezeu. Kaspar a simțit că nu putea să rămână în tăcere și să eșueze în a 

face ordinea lui Dumnezeu să fie cunoscută și menținută. Dacă nu aș fi scris, el nu ar fi fost împăcat 

cu mine referitor la această chestiune. Nu putea să se împace cu ceilalți slujitori, decât dacă ei ar fi 

făcut toate eforturile să aducă această chestiune înaintea bisericii. El spune că la început și el a adoptat 

aceeași poziție, mai precis, că din dragoste slujitorii ar trebui să renunțe la discutarea subiectului din 

pricina ofensei pe care o aducea. Acum că Dumnezeu i-a arătat că este un ordin minunat și porunca 

expresă a lui Dumnezeu, el nu mai crede că trebuie renunțat – mai degrabă ar trebui să se țină cu 

putere de aceasta, astfel ca decretul lui Dumnezeu să nu se deprecieze, iar mânia sa să se pogoare 

peste întreaga biserică.  

În continuare, dragi frați, străduiți-vă pentru tot ceea ce este onorabil și cu reputație bună, tot ceea ce 

Dumnezeu prețuiește în voi. Dați-i dragostei locul principal printre voi, astfel să fie rodnică fiecare 

întâlnire a unuia cu altul. Faceți tot ceea vă stă în puteri pentru a avea o conștiință fără de vină în ziua 

când Domnul se va pogorî din ceruri. Fie ca Dumnezeul tuturor harurilor, care are putere să vă 

mențină neclintiți și să vă facă fără de vină, care vă poate face bogați din abundență în lucrarea lui 

Hristos – fie ca el să vă îngrijească ca o plantă de-a sa, înspre mărirea sa veșnică. 

Amin. 
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Cât despre noi, dragi frați, încă îl așteptăm cu răbdare pe Domnul și ceea ce dorește el să facă cu noi. 

Lucrările pe care le săvârșește pentru credincioși sunt minunate. El este furios pe ei pentru o secundă, 

iar apoi se împacă cu ei și le arată bunătatea lui iubitoare. El spune mării vijelioase, ”Potolește-te,” iar 

mândrele sale valuri se supun. Întunericului temniței îi spune, ”Dați-mi pe fii și fiicele mele ale 

luminii.” Domnul ne-a dat în mâna tiranilor pentru ca ei să facă cu noi ceea ce doresc toanele lor, 

pentru a ne descoperi ce se află în inimile noastre și dacă îl iubim sau nu pe Dumnezeu. Ne-au luat și 

ne-au aruncat într-o gaură întunecată, unde ne-au ținut în lipsuri mari, suferind de foame și de sete. 

Dar Domnul îi supraveghea și ne-a arătat cu claritate în acest chip că oamenii nu trăiesc doar cu pâine 

lumească, ci după fiecare cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Pe vremea Domnului el a spus, 

”Este suficient. Slăbește legăturile grele ale copiilor mei.” Imediat ce a vorbit, s-a făcut. 

Acum, întemnițarea noastră a fost ușurată atât de mult corpurilor noastre, încât îmi umple inima cu 

neliniște, ca și cum aș sta pe ghimpi. Totul împrejurul nostru este atât de favorabil și plăcut încât îmi e 

teamă că ar fi tentația zilnică – așa cum soția lui Potifar îl tot ispitea pe Iosif – pentru a ne face să 

uităm lucrarea Domnului și să avem încredere în bunătatea lor până când se transformă într-o 

capcană. Toate speranțele și voința noastră se îndreaptă înspre a lăsa veșmântul nostru (trupul acesta) 

cu ea, așa cum a făcut Iosif, și cu el să plecăm nepângăriți, decât să cedăm în cea mai mică măsură. 

Vă spun, dragi frați, această libertate de a umbla încolo și încoace neînlănțuit m-a înfricoșat atât de 

tare încât nu aș fi acceptat-o dacă nu mi-ar fi fost frică să nu fiu privat de vizitele de la frați și surori. 

Mi-a fost frică că vom fi izolați de frați și surori prin refuzul de a o accepta. Acum, lăudat fie Domnul, 

nu mai suntem în închisoare, nu mai suntem răpiți de la voi. Astfel că, cu ajutorul Domnului, vrem să 

așteptăm cu răbdare voia sa, pe care o va îndeplini în concordanță cu planul său așa cum a făcut-o 

până acum. Vă implorăm, totuși, să nu ne uitați, ci să ne amintiți înaintea Domnului în rugăciunile 

voastre. Suntem siguri că faceți asta, dragi frați, pentru că nici noi, de altfel, nu v-am uita.  

Acum, dragi frați, ne luăm rămas bun de la voi în Domnul și vă încredințăm lui Dumnezeu, regele 

veșniciei. Fie ca el să vă țină în adevărul său, credincioși și pioși până la sfârșit și să vă protejeze de 

înșelăciunile dușmanului, pentru lauda numelui său sfânt.  

Salutări din inimă în dragoste cerească de la mine, fratele vostru Petre, acum un prizonier al lui 

Hristos. De asemenea, salutați-i pe Hans [Amon], Leonard [Lanzenstiel] și toți slujitorii și bătrânii 

voștri. De asemenea, transmiteți salutări soției mele, cu toți aceia care ne iubesc în Hristos Isus. 

Salutări tuturor fraților și surorilor dragi care slujesc în școală și la bucătărie și tuturor sfinților. 

Kaspar, camaradul meu prizonier în Hristos, vă trimite salutări pline de dragoste tuturor după nume. 

Întâmpinați-vă unul pe celelalt cu sărutul dragostei. Dragi frați, fie ca harul Dumnezeului nostru și 

binecuvântarea Preaiubitului său să fie cu voi întotdeauna și să vă mențină uniți în mintea lui Hristos 

în veci de veci. Fie ca inima, sufletul și duhul meu să fie unul cu voi întotdeauna  și Duhul lui Hristos 

să fie cu noi pentru totdeauna. Amin. 

Scrisă din închisoare 

la Wolkersdorf, în Hesse 

 

Când această scrisoare a fost citită cu voce tare în biserică, inima lui Hans Edelmair a fost mișcată, 

declarând că dacă ar fi auzit de învățătura din scrisoare aceasta mai devreme, niciodată nu ar fi mers 

atât de departe încât să se revolte împotriva slujitorilor și împotriva bisericii. După care a început să 

plângă și a făcut-o atât de mult încât bisericii i-a fost milă de el și l-a reacceptat ca și tovarășul lor 
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credincios. Aceasta a durat doar pentru o perioadă limitată, așa cum se va spune mai târziu în locul 

potrivit.  

În acest an 1540, fratele Hans Zimmerauer a fost întemnițat la Schwaz, pe valea Innului din cauza 

adevărului divin. Cum cei care l-au capturat nu puteau nici să îl facă să se dezică și nici să îl convingă 

pe baza Sfintei Scripturi, i-au atribuit marelui lor preot călăul completarea sarcinii. A fost executat cu 

sabia, oferind mărturie cu sângele său credinței sale în Dumnezeu. Cântările sale, care încă se 

păstrează, oferă o mărturie în plus că a rămas drept în Dumnezeu.
157

 

În 1540 fratele Ulrih Stadler, slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu și a bisericii sale a adormit în 

Domnul la Butschowitz în Moravia după multe necazuri. 

În 1540 am cumpărat o casă la Rakwitz
158

, pe un loc înspre Prittlach. Am trăit acolo după ce am 

construit mare parte de la nivelul solului în sus. 

1541 

În 1541 am cumpărat o casă în Saitz, am pregătit-o și am trăit acolo în comunitate creștină. 

În același an, un învățător pe nume Cornelius din grupul de la Austerlitz a venit la Schakwitz 

împreună cu câțiva oameni și înaintea bisericii adunate au făcut tot ceea ce au putut să-i calomnieze 

ordinea și învățătura. Au sperat să slăbească câțiva dintre credincioși și să-i facă să plece de la 

biserică. Dar credincioșii au rămas neclintiți. 

Într-un mod asemănător, un om pe nume N. Pilgram a sosit imediat după aceea, plin de șiretenie și 

intrigă. El pretindea că a venit în țară să strângă și să unească toate grupurile care s-au despărțit pe 

baza chestiunilor legate de credință, dar imediat a dovedit contrariul. Însuși prezența sa părea că 

provoacă agitație și confuzie, iar vorbirea sa calomnioasă a confirmat acest lucru. Când frații și 

surorile s-au întâlnit pentru a căuta alinare și putere în Cuvântul Domnului și au îngenunchiat cu o 

singură vrere să se roage, acest clevetitor dorea să li se alăture în rugăciune. Frații și surorile nu au 

permis acest lucru din cauza înțelegerii sale deficitare – prima dată turna sfidare pe ei, iar acum dorea 

să se roage cu ei. El vorbea și iar vorbea. Frații și surorile nu au reacționat la asta, ci au continuat să se 

roage. Apoi s-a înfuriat și a zis răspicat că mai degrabă s-ar uni cu turcii sau cu papa decât cu această 

biserică și a plecat tunând și fulgerând. 

Totuși, biserica a rezistat tuturor atacurilor Satanei fără să slăbească sau să se descurajeze. Au rămas 

tari, încrezându-se în Hristos, piatra și fundația lor a adevărului de neclintit și au continuat cu 

fermitate în lucrarea lor de răspândire a Evangheliei. 

Curând după aceasta, s-a decis în consiliul bisericii că Hans Gentner, un slujitor loial al lui Isus 

Hristos, ar trebui să meargă încă o dată la Hesse și Württemberg și așa a fost trimis la drum. La fel, 

biserica s-a despărțit de Cristoph Gschäl cu însărcinarea de a vizita prima dată credincioșii din Austria 

superioară, iar apoi să continue înspre regiunea Salzburg și la Carintia. 

Cum biserica avea puțini păstori și slujitori pe vremea aceea, Christoph Gschäl a fost instruit să spună 

bisericii din Austria superioară că toți aceia care nu aveau motive suficiente să rămână acolo ar trebui 

                                                             
157 Despre cântările lui Hans Zimmerauer, vezi Wolkan, Lieder, 40. De asemenea vezi ME, IV, 1139; Martyrs 
Mirror, 455; Beck, 148-149. 
158 Rakwitz (Rakvice) și Saitz (Zaječi), sate parohiale la nord-est de Nikolsburg (Mikulov), la nord de Eisgrub 
(Lednice), acestea aparținând nobililor de Lipè. În ambele locuri, Jan de Lipè a cedat pământ și suprafețe de 
fermă hutteriților. Zeman, Topography, #128, #134. 
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să se mute la biserica-comunitate din Moravia pentru a nu avea nevoie de un slujitor sau învățător în 

Austria superioară. Când li s-a transmis această decizie, unii dintre ei s-au revoltat, în special Simon 

Schneider, Andreas Kupferschmied și Antoni Kupferschmied. Au fost auziți exprimându-și 

nemulțumirea, întrebând nerăbdători dacă grupul era atât de sărăcăcios în resurse umane încât să nu se 

găsească nimeni căruia să i se încredințeze această sarcină. Se sugera că cineva s-ar putea găsi din 

rândul lor.  

În afară de aceasta se petreceau și alte lucruri pe care biserica nu le mai putea ignora, lucruri care 

arătau că stilul lor de viață nu se conforma cu viața și învățătura lui Hristos, ci i se opuneau, așa cum 

sunt înșirate aici. Prima dată, comunitatea a cumpărat o locuință la Steinbach, lângă Steyr, punând 

acolo unul dint membrii ei, Adam Fichter, la conducere ca și administrator, astfel ca și credincioșii să 

aibă la cine să se ducă când aveau nevoie de ceva. În același timp, tuturor administratorilor li s-a cerut 

de către magistrați să apară cu armele la inspecție, așa cum se procedează în lume. Același Adam 

Fichter s-a prezentat la locul precizat, ducând o halebardă prin acea mulțime, plătind apoi taxe pentru 

vărsarea de sânge din război. 

Apoi Antoni și Andreas Kupferschmied au promis în primăria din Steyr să ajute când vor fi chemați 

pe vreme de război și în alte rânduri. Și le-au dat ajutoarelor lor escortă înarmată pe drumul ce duce în 

afara orașului cu butoaie mari de vin. 

Când și-au dat seama că frații din Moravia vor să îi mustre și să îi pedepsească pentru această 

tulburare, ei, în special Simon Schneider, au luat asupra lor pedepsirea și excluderea unora, neavând 

nici autoritatea, nici dreptul de a le face. Când Christoph [Gschäl] împreună cu alți frați de la biserica 

din Moravia au vrut să investigheze și să pedepsească aceste infracțiuni, au dat piept cu o rezistență 

îndârjită, spunând că deja au fost pedepsiți. Prin urmare, Christoph și însoțitorii săi s-au întors în 

Moravia, descriind situația bătrânilor. Bătrânii l-au trimis foarte repede pe Christoph înapoi în Austria 

superioară cu paisprezece frați care să vorbească cu oamenii de acolo, să afle ceea ce s-a întâmplat și 

să folosească disciplina oriunde ceva era greșit. De asemenea, dacă frații din Austria superioară se 

considerau camarazii lor în credință și în supunere față de adevăr, ei ar trebui să își dovedească 

supunerea făcând ceea ce bătrânii și întreaga adunare dorea să facă, din moment ce felul în care 

locuiau împreună nu era favorabil mântuirii lor. Aceia care doreau să rămână devotați adevărului ar 

trebui să se mute la biserica-comunitate. 

În afară de câțiva care s-au mutat la biserică, majoritatea au fugit, devenind parte din lume, pentru că 

au refuzat să accepte orice avertisment sau disciplinare de la frații trimiși lor. Frații din Moravia 

menționați anterior și-au continuat călătoriile, fiecare în țara stabilită pentru el. Prin această cale, 

biserica din Austria superioară și-a încetat existența. 

Christoph Gschäl și însoțitorii săi au rămas cu un grup de credincioși nu departe de Sf. Georgen in 

Attergau și apoi au mers la oamenii dimprejur de Salzburg. Aceia care doreau să se ofere adevărului 

au fost aduși la Gmunden, unde frații au vorbit cu ei și apoi i-au trimis pe drumul lor spre biserica din 

Moravia. 

În continuare, Christoph Gschäl a mers la Rattenberg, pe valea Innului, ceea ce nu i-a plăcut lui Hans 

Amon, slujitor și învățător al întregii biserici, mai degrabă l-ar fi văzut pe Christoph întorcându-se la 

biserică. A trimis frați din comunitate cu o scrisoare adresată lui spunând că dacă nu avea motive 

importante pentru a rămâne acolo, ar trebui să se întoarcă. Dar Christoph a vorbit cu frații pe care i-a 

adunat în Tirol și ei simțeau că era necesar ca el să rămână acolo cu ei. El însuși nu era doritor să se 

întoarcă la biserică și a stat acolo toată iarna. 
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Christoph i-a trimis pe Matia Legeder și Cristian Lissner prin trecătoarea Brenner în regiunea Adige. 

Amândoi au fst prinși la Sterzing din pricina credinței și au fost întemnițați acolo pentru o perioadă. 

După ce au îndurat multe neajunsuri, au fost eliberați prin voința lui Dumnezeu, venind nevătămați 

din închisoare și au fost primiți de către biserică cu mare bucurie. Christoph, care a rămas la 

Rattenberg pe durata iernii, a căzut grav bolnav, dar mai târziu și-a revenit. 

În anul acesta 1541, în joia de dinainte de Convertirii lui Pavel [25 ianuarie], Hans Amon, slujitor al 

Cuvântului Domnului și Iacob Kircher, slujitor al treburilor temporale, au cumpărat o casă în numele 

nostru în Gurdau
159

 lângă Auspitz și am trăit acolo.  

Tot în acest an, fratele Leonard Roth, un om cu frică de Dumnezeu și înzestrat cu multe daruri ale 

cărui scrieri le avem a adormit în Domnul la Schakwitz în Moravia. El a fost unul dintre aceia care au 

fost duși captivi la mare și care s-au întors.
160

 

În acel an împrejurul zilei de Sf. Iacov [25 iulie], ciuma a izbucnit în Moravia și a ținut pe parcursul 

acelei ierni până în 1542, iar Dumnezeu și-a vizitat oamenii săi cu aceeași boală. Un număr destul de 

mare de credincioși au fost duși la locul de odihnă, cel mai notabil, frații Wolf Röschel și Blasius 

Tischler, care amândoi se îngrijeau de treburile temporale ale bisericii. 

 

1542 

 

De Întâmpinarea Domnului [2 februarie] în 1542, Domnul l-a eliberat pe dragul nostru frate Hans 

Amon din lumea aceasta prin aceeași molimă. Întreaga biserică-comunitate i-a fost încredințată lui. 

Pentru șase ani el a condus-o prin Cuvântul lui Dumnezeu și a ghidat-o prin credincioșie profundă 

prin harul lui Dumnezeu. De asemenea, el s-a bucurat de o mărturie de la toți credincioșii și de 

asemenea de la necredincioși, pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu se vedea din abundență în 

lucrarea sa, așa cum se poate simți din scrisorile pe care le-a scris acelora din închisoare și bisericilor-

comunități. Încă avem multe dintre scrisorile acestea, cât și unele din cântările lui.
161

 Și așa întreaga 

biserică a suferit o profundă amărăciune și pierdere, acum că trebuiau să se descurce fără el.  

Dar Dumnezeu, care își alină oamenii săi în toate nevoile și nu îi lasă fără un lider, încă o dată le-a 

oferit un slujitor credincios înzestrat cu un zel arzător. Acesta era Leonard Lanzenstiel, un frânghier 

de meserie și slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu, care a acceptat îngrijirea bisericii din pricina marii 

sale nevoi. Hans Gentner îl asista cu atașament. Cei doi frați imediat au trimis vorbă, prima dată la 

Rattenberg pe râul Inn, apoi în Tirol, spunând că Hans Amon a fost chemat de către Dumnezeu din 

viața aceasta, Christoph [Gschäl] cam fiind nevoit să se întoarcă fără întârziere. În al doilea rând, i-au 

trimis vorbă lui Petre Riedemann în închisoare la Wolkersdorf în Hesse că Dumnezeu i-a ușurat 

întemnițarea și în anumite feluri i-a deschis o ușă pentru el și că biserica avea mare nevoie de el, era 

                                                             
159 Gurdau (Kurdějov), nord-est de Auspitz (Hustopeče), aparținea de nobilii de Lipé. Beck, 168 n. 2; Zeman, 
Topography, #45; ME, II, 612. 
160

 Cât despre Leonard Roth ca și scriitor de cântări, vezi Wolkan, Lieder, 173; Beck, 149. 
161 Cântările lui Hans Amon sunt în LdHBr, 115-120; de asemenea vezi Wolkan, Lieder, 178 n.2. Printre scrisorile 
lui Amon sunt următoarele, scrise fraților săi întemnițați: 1) prizonierilor de la Mödling, 1537; 2) prizonierilor 
aflați în captivitate la Falkenstein, 1539; 3) fraților dispăruți din Trieste, 1540; 4) fraților ”din Trieste sau de la 
mare,” 1540. Șaptesprezece din scrisorile lui Amon se află în Codex A b 5, fol. 1-122, Biblioteca Universitară din 
Budapesta. Vezi Friedmann, Schriften, 105; Beck, 150; ME, I, 99-100; de asemenea vezi deasupra, p. 126 n.151. 
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convingerea și sfatul bătrânilor și al întregii biserici că el și camaradul său întemnițat ar trebui să se 

întoarcă cât de curând posibil dacă ar putea să plece având o conștiință curată. 

Pe vremea aceasta un val chema un alt val chiar mai mult, iar tristețea bisericii creștea zilnic. O soră a 

avut un proces de conștiință, suferind de o mare frică și groază a sufletului, fiind obligată de către 

Dumnezeu să dezvăluie ce avea pe inimă. Ea a dezvăluit că în timp ce încă se afla în Carintia, înainte 

de a veni la biserică, Christoph Gschäl, care se presupunea că este un slujitor al bisericii a atins-o și s-

a folosit de părțile ei rușinoase. Bătrânii au fost șocați, dar au ținut chestiunea secretă până la 

întoarcerea lui. 

Din moment ce sosirea fraților din afară întârzia din ce în ce mai mult, Leonard Lanzenstiel și Hans 

Gentner au adunat bătrânii bisericii și le-au spus de marea nevoie de a oferi bisericii bătrâni. După ce 

au perseverat în rugăciune arzătoare adresată lui Dumnezeu, întreaga biserică a numit în unanimitate 

cinci frați la o perioadă de probă în slujba Evangheliei. Numele lor erau Petru Walpot, un tăietor de 

stofă de meserie; Kaspar Seidelman sau Kaspar Boemul, un fabricant de cuțite de meserie; Mihai 

Matschidel de asemenea numit Micul Mihai (Mihai cel Scund), un pantofar de meserie; Iacob Kircher 

și Simon Waindel. 

În același fel, cinci frați au fost numiți în serviciul pentru treburi temporale; numele lor erau Andreas 

Stuck, Petru Hagen, Klaus Dreytzel sau Müller (un morar), Pavel Zimmermann, Cristian Stöckel sau 

Häring. 

Biserica-comunitate s-a bucurat cu privire la acești frați și i-a acceptat cu adâncă recunoștință ca un 

dar de la Dumnezeu. 

După toate acestea, Christoph și însoțitorii săi s-au întors de la Rattenberg în Tirol și a stat prima oară 

cu frații ce locuiau în Dannowitz, la un kilometru și jumătate de Nikolsburg. Când bătrânii din 

Schakwitz au auzit asta, au mers acolo pentru a-i întâlni imediat, dar nu cu prea mare bucurie. Bătrânii 

nu l-au primit pe Christoph pe cale pașnică, ci imediat l-au luat deoparte și l-au certat pentru păcatul și 

indecența lui. Le-a spus că le va da o dare de seamă dacă vor fi răbdători cu el. Aceasta i s-a permis. 

Dar în aceeași zi frații, incluzându-l pe Christoph și însoțitorii săi, s-au întors la Schakwitz. Chiar în 

acea noapte mulți dintre bătrâni au venit imediat și s-au întâlnit cu ceilalți. 

Când i s-au pus întrebări lui Christoph, s-a dovedit că ceea ce femeia le-a spus era adevărat. S-a decis 

în unanimitate că el ar trebui să apară în fața întregii biserici și deși a implorat ca din milă chestiunea 

să fie tratată în secret, decizia reunită a fost executată. Biserica s-a adunat în dimineața următoare 

înainte de ivirea zorilor, dar el nu a venit când s-a trimis după el. În schimb, a încercat să fugă pe 

ascuns, dar s-a luminat de zi și a trebuit să rămână. 

Pe durata acelei zile, frații au vorbit deschis cu el de mai multe ori și într-un final a mărturisit că a 

comis păcatul precurviei cu mai multe femei. El se gândea mai degrabă să fie blestemat decât să fie 

nevoit să mărturisească. În acea seară, a fost disciplinat cu toată rigoarea în prezența întregii biserici. 

A fost pus sub interdicție și exclus. Toți aceia care s-au pângărit pe ei înșiși cu el de asemenea au fost 

excluși fără clemență, fiind îndepărtați de biserică. 

Acest eveniment a adus multă tristețe și durere de inimă bisericii-comunitate, iar ei au strigat la 

Dumnezeu în nenorocirea lor. Dar frații cei falși erau încântați; ei insultau și abuzau biserica cu atât 

mai mult. Credincioșii, totuși, au dus la îndeplinire excluderile cu ardoare sfântă, fără diferență de 

persoane, așadar purificându-se pe ei în concordanță cu porunca Domnului și cuvintele lui Pavel. 
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După aceste întâlniri serioase, Petre Riedemann a fost eliberat din închisoarea din Hesse, iar biserica a 

fost din nou plină de bucurie și ridicată deasupra necazurilor ei. Doar cu câteva zile mai târziu, toți 

bătrânii bisericii s-au adunat și au decis în unanimitate ca frații Leonard Lanzenstiel și Petre 

Riedemann împreună să se îngrijească de biserică, ceea ce au și făcut cu dedicație adevărată.
162

 

Domnul și-a dat binecuvântarea, biserica a crescut și numărul credincioșilor sporea zilnic. 

Martorii și mesagerii lui Dumnezeu au oferit o mărturie de neclintit în cuvânt și faptă, vorbind cu 

forță despre regatul lui Dumnezeu. Ei îndemnau oamenii să își schimbe viețile, să se pocăiască și să se 

întoarcă de la păcatul lumii, blasfemie și nedreptate și să dedice persoanele lor Dumnezeului cel viu, 

Creatorul lor și Isus Hristos, Mântuitorul lor. Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a dat bucurie în 

săvârșirea lucrării sale. 

Aceasta, totuși, se petrecea cu prețul a mari suferințe și cu mare vărsare de sânge în multe ținuturi, 

orașe și piețe de dragul lui Isus Hristos și a adevărului său divin. Dumnezeu a vizitat în special 

Germania cu adevărul, dar Germania i-a rezistat, așa cum Ierusalimul orb și încăpățânat le-a rezistat 

apostolilor și profeților trimiși lui. De la începutul bisericii-comunitate până în ziua aceasta sute de 

frați și surori în Hristos au fost condamnați și uciși din cauza credinței lor. Chiar și aceia care de abea 

au început să cunoască adevărul și să trăiască după el, lăsând în spate ororile Anticristului, au fost 

făcuți să sufere pentru acesta. Așa cum s-a înregistrat, așa stăteau lucrurile mai ales în Austria pe 

oriunde mergea guvernatorul regal. Dacă întâlnea pe oricine pe câmpuri sau drumuri care recunoștea 

că era un frate și refuza să se dezică, el ordona ca el să îngenunchieze și îl decapita pe loc. În sate, 

spânzura credincioșii de ușorii ușilor, iar pe câțiva i-a aruncat în închisoare. La fel făcea și Aichelin, 

guvernatorul imperial, care călătorea peste tot în Suabia și Württemberg. Pe oriunde erau găsiți frați și 

surori, el îi omora prin intermediul focului, al sabiei sau frânghiei. 

Această vărsare de sânge nu a încetat, ci continuă până în ziua de azi. În paginile următoare, se face o 

încercare de a înșirui pe toți cei care pot fi amintiți cu certitudine, deși nu sunt cunoscuți toți. Nu ne 

preocupă totalul cu exactitate, care cu certitudine că a fost mai ridicat. Preocuparea noastră este de a 

arăta cum, prin sângele martirilor, credința și adevărul divin au fost descoperite de către Dumnezeu în 

fiecare colț al pământurilor germane. 

 

 

TABELUL MARTIRILOR 
cum prin sângele credincioșilor 

Dumnezeu a depus mărturie pentru adevărul său 

și l-a făcut cunoscut în fiecare colț al tărâmurilor germane 
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 Despre conducerea lui Lanzenstiel cu ajutorul lui Petre Riedemann, vezi Williams, Radical Reformation, 670-
673. 
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Omul gospodar și-a trimis slujitorii la arendașii viei să își primească partea din fructe. Dar argații i-au 

luat slujitorii, l-au bătut pe unu și i-au omorât pe ceilalți,     etc.                                                                                        

(Matt. 21: 33-39) 

 

Babilon, târfa cea mare și mama spurcăciunilor de pe pământ, este îmbătată cu sângele sfinților și cu 

sângele mucenicilor lui Isus.               (Apoc. 17: 5-6) 

 

Printre membrii bisericii, înțelepții pentru o perioadă vor cădea victimă focului și a sabiei, captivității 

și jafului.                                                   (Dan. 11: 33)
163

 

ÎN BOEMIA 

Praga                                                                 11 

 

ÎN UNGARIA 

Kirchschlag (Austria inferioară)                        3 

Loren*
164

                                                            3 

Nusel*                                                                2 

 

ÎN MORAVIA 

Brünn                                                                   4 

Znaim                                                                  7 

Olmütz                                                                4 

 

ÎN AUSTRIA INFERIOARĂ 

Vienna (și mulți au fost executați în secret)       23 

[Wiener] Neustadt                                                2 

Kreuzenstein*                                                      6 

Melk                                                                     3 

Grein                                                                    1 

                                                             
163 Și în codicele ”1580” și în cel ”1581” al acestei cronici, tabelul martirilor are nouă coloane, lăsând spații 
goale între coloane și câteva coloane goale la sfârșit, poate că pentru adaosuri ulterioare. Pe fiecare pagină 
există un verset din Biblie (incluzând aceste trei citate) acesta fiind situat vertical între două coloane. 
164 Locurile marcate cu un asterisc nu au putut fi identificate. 
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Lembach                                                               45 

Mödling                                                                 4 

Pöggstall                                                                1 

Ybbs                                                                       1 

Krems                                                                    3 

Böheimkirchen                                                      2 

Ottenthal                                                                4 

Pottenhofen                                                            4 

Feldsberg                                                               1 

Falkenstein                                                            5 

 

ÎN AUSTRIA SUPERIOARĂ 

Mauthausen                                                             1 

Gmunden                                                                 2 

Enns                                                                         1 

Kropfing                                                                  2 

Steyr                                                                       30 

Wels                                                                       10 

Fesselsbruck*                                                          4 

Gramastetten                                                            3 

Freistadt                                                                 10 

Falkendorf                                                               1 

Vöcklabruck                                                            8 

Weissenburg*                                                          2 

Linz                                                                        72 

 

ÎN BAVARIA 

Munich                                                                    9 
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Rosenheim                                                                1 

[Bad] Aibling                                                            3 

Wasserburg                                                               1 

Mühldorf                                                                   5 

Altötting                                                                    7 

Landshut                                                                    5 

Lambach                                                                  22 

Burghausen                                                                7 

Ried (Austria superioară)                                          4 

Schärding                                                                   3 

Passau                                                                        2 

Vilshofen                                                                   1 

Mermos*                                                                   1 

Ingolstadt                                                                  2 

Nüneburg*                                                                9 

Neuburg                                                                    3 

Freyburg                                                                   2 

Julbach, lângă Braunau                                            1 

 

Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor (Mat. 10:16). 

Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorî (Mat. 24:9; Mar. 13:9). 

 

ÎN STIRIA 

Graz                                                                          7 

Bruck an der Mur                                                    12 

Unzmarkt                                                                  1 

Griesbach                                                                  5 
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ÎN CARINTIA 

Sf. Veit                                                                      7 

Kematen*                                                                  3 

Göpingen*                                                                 5 

Wolsberg în valea Lavant                                         3 

 

ÎN VALEA PUSTER 

Sillian                                                                          3 

Taufers                                                                        1 

Sf. Lorenzen                                                              11 

Kiens                                                                           5 

Schöneck                                                                     4 

Michelsburg                                                              24 

 

ÎN REGIUNEA ADIGE 

Brixen                                                                        16 

Klausen                                                                       7 

Kaltern                                                                        4 

Kuntersweg                                                                 9 

Bozen                                                                        11 

Neumarkt                                                                    9 

Terlan                                                                         3 

Sterzing                                                                     30 

Gufidaun                                                                   19 

Rodeneck                                                                   4 

Schlanders                                                                  2 

Trient                                                                          1 
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ÎN REGIUNEA SALZBURG 

Salzburg                                                                     38 

Tittmoning                                                                   4 

Berchtesgaden                                                            18 

Marklibat*                                                                   2 

Kuchl în valea Kuchl                                                   3 

Abtenau                                                                       1 

 

PE VALEA INNULUI 

Kufstein                                                                      16 

Rattenberg                                                                   71 

Schwaz                                                                        20 

Hall (Solbad Hall)                                                        2 

Innsbruck                                                                      8 

Landeck                                                                        1 

Steinach                                                                        4 

Kitzbühel                                                                     68 

Stams                                                                            3 

Petersberg                                                                     2 

Imst                                                                               8 

Rotholz                                                                         1 

 

ÎN FRANCONIA 

Ansbach                                                                      1 

Bamberg                                                                     3 

Kitzingen                                                                  20 

[Bad] Frankenhausen                                                  1 

Fehelsbruck*                                                              3 
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Würzburg                                                                  10 

 

ÎN SUABIA 

Augsburg                                                                   2 

Landsberg                                                                19 

Lauingen                                                                   2 

Dillingen                                                                   2 

Höchstädt                                                                  2 

Weissenhorn                                                              1 

Zusmarshausen                                                          8 

Nördlingen                                                                1 

Schwäbisch Gmünd                                                  7 

Günzburg                                                                  6 

Mantelhof                                                                 20 

Kaufbeuren                                                                 5 

Sonthofen                                                                   1 

Warthausen                                                                1 

Reutte                                                                         1  

 

Va veni timpul când se va crede că prin uciderea voastră i se aduce un serviciu lui Dumnezeu (Ioan 

16:2) 

Ierusalime, Ierusalime, care-i omori pe proroci și îi lapidezi pe aceia trimiși ție! (Mat. 23:37) 

 

ÎN WUERTTEMBERG 

Urach                                                                         1 

Esslingen                                                                   3 

Schorndorf                                                                1 

Tübingen                                                                   5 

Weil                                                                           2 
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Stuttgart                                                                     2 

Rottenburg de pe Neckar                                         13 

Rottenburg de pe Tauber                                         24 

Herrenberg                                                               12 

Schlüsselfeld*                                                           1 

Stätz*                                                                       18 

Deutschnofen (Tirol)                                                1 

Ulmerfeld*                                                               2 

Waldshut                                                                  5 

Wilhelmsbruck*                                                       1 

Weiden                                                                    3 

Königsberg                                                              3 

Kürchen de pe Eck*                                                1 

Illingen                                                                  10 

În Marcgrafatul Baden 

Baden-Baden                                                          20 

Pforzheim                                                                2 

Prethaim*                                                                9 

Bühl                                                                         2 

Bruchsal                                                                   1 

[Karlsruher] Durlach                                              12 

Gernsbach                                                               1 

Singur, CONTELE PALATIN a fost responsabil pentru executarea a 350 

PE RIN 

Speyer                                                                      1 

Pühelsberg*                                                             1 

Kislach*                                                                  1 

ÎN OLANDA 
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Aurea*                                                                     1 

Andorf                                                                     5 

Lagrentzen*                                                             1 

Brussels                                                                   2 

Aachen                                                                    5 

ÎN VELSCHLAND* 

Fuld*                                                                      18 

ÎN ALSACIA 

Ensisheim                                                             600 

Mühlhausen                                                           17 

ÎN ELVEȚIA 

Zurich                                                                    16 

Basel                                                                       3 

Bern                                                                        1 

Schwyz                                                                   3 

Appenzell                                                               1 

Constanz pe lacul Constanz                                   3 

Waldsee (În Suabia)                                             11 

Ettach*                                                                   1 

Baden                                                                     3 

ÎN ITALIA 

Veneția                                                                   3 

Lavarone (lângă Trento)                                        3 

Lechensteg*                                                           4 

 

De accea, iată, vă trimit proroci, înțelepți și cărturari. Pe unii din ei îi veți omorî (Mat. 23:34). 

Din pricina Ta suntem dați morții toată ziua; suntem socotiți ca niște oi de tăiat (Rom.8:36).  

Acești confesori ai credinței – atâți de mulți că au devenit ca un nou nor al mărturiei împrejurându-ne, 

ca un stâlp de foc mergând înaintea noastră în noapte – acești creștini, viteji pentru adevărul lui 
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Dumnezeu, au fost condamnați la tortură și moarte pe căi prea numeroase pentru a fi descrise. Erau 

bărbați și femei, tinerei și fete, bătrâni și tineri, învățători și ascultatori. În ei vedem că Dumnezeu își 

toarnă harul și puterea în vremurile recente, așa ca și în vremurile trecute.  

Unii au fost puși pe masa de tortură și întinși până când soarele putea străluci prin ei.  

Unii au fost sfâșiați și au murit sub tortură. 

Unii au fost arși până au ajuns cenușă ca și eretici. 

Unii au fost prăjiți pe stâlpi. 

Unii au fost sfâșiați cu clești roșii încinși în foc.  

Unii erau încuiați în case și arși împreună. 

Unii erau spânzurați de copaci. 

Unii erau executați cu sabia, strangulați sau tăiați în bucățele. 

Mulți au avut gurile astupate, iar limbile lor legate astfel să nu poată să vorbească sau să răspundă de 

ei înșiși și în acea stare au fost duși la moarte. 

Au depus mărturie cu sângele lor pentru mărturia pe care o făceau cu buzele lor. 

Au fost luați în turme ca și mieii cum sunt duși pentru a fi măcelăriți și uciși, așa cum îi face plăcere 

diavolului, pentru că el este un ucigaș de la început. 

Unele dintre femei au fost împinse în apă, trase înapoi și întrebate dacă se dezic, când au persistat, ele 

au fost înecate. Prin aceste căi violente, Satana lucra prin copii săi. În multe locuri, cărțile Bibliei erau 

interzise cu strictețe și chiar arse, așa cum făcuse nelegiuitul rege Antioh. Unii oameni au fost uciși 

doar pentru că au fost găsite cărți în casele lor. 

Unii erau înfometați până la moarte în temnițe întunecate unde nu putea intra nicio rază de lumină. 

Unii erau puși în gropi adânci și temnițe insuportabile unde erau lilieci, șerpi și viermi, unde 

picioarele lor putrezeau și priveau cum le luau șoarecii degetele mari de la picioare. Aceasta s-a 

întâmplat fratelui Petru Voit. Unii care au fost legați strâns putrezeau în întregime.  

Mulți erau hrăniți cu pâine și apă mult timp până să fie uciși și mulți erau torturați prin foamete și 

hărțuiți în fiecare mod posibil. Unii care au fost considerați prea tineri pentru a fi executați au fost 

legați și bătuți cu cruzime cu bâte. Aceasta i s-a făcut fratelui Hans Mändel când încă era un tânăr, 

fiind întemnițat la Sterzing. La fel i s-a întâmplat și Annei Tuchmacher din Tirol, o soră care nu avea 

nici măcar șaisprezece ani. Și totuși cu toții au rămas de neclintit. Nimic din acestea nu au putut să îi 

facă să șovăiască în credința lor sau în dragostea față de Dumnezeu în Hristos Isus, Domnul nostru. 

Aici, adevărul cuvintelor lui Hristos din Evanghelii poate fi văzut cu limpezime: ”Veți fi urâți de toți 

oamenii,” și ” Au să vă dea afară din sinagogi; vine vremea când oricine vă omoară va gândi că îi face 

lui Dumnezeu un serviciu.” 

Multora li s-ua promis cadouri de valoare și bogății dacă s-ar dezice: salarii grase unora și putere și 

poziții altora. Mulți erau implorați să zică doar un cuvânt din ceea ce se dorea și li s-ar fi dat drumul. 

Dar ei nu și-ar fi dat acordul pentru o cale de scăpare necinstită. Unora li s-a spus că ar trebui să 
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blesteme doar o dată, un mic blestem și ar fi eliberați. Aceasta i s-a întâmplat fratelui Cristian, dar el a 

ales să sufere o moarte amară și a fost decapitat în districtul Mermos din Bavaria. 

Mulți au fost chinuiți zi și noapte cu șmecherii neauzite și viclenie. Călugări și preoți veneau cu 

cuvinte dulci și cărturari ai Scripturii cu învățături false: insultau și amenințau, aveau accese de mânie 

și făceau abuzuri, cu minciuni și blasfemii oribile. Dar toate acestea nu i-au făcut pe credincioși să 

deznădăjduiască. 

Unii din aceștia care sufereau asemenea întemnițări crude cântau cântări de laudă Dumnezeului lor 

pentru că erau plini de bucurie.  

Unii au făcut la fel când au fost duși din închisoare la locul de execuție. Cântau cu bucurie, vocile lor 

răsunând de parcă și-ar fi întâlnit mirele la o nuntă. 

Înainte de a merge la locul de execuție, multe fete tinere se îmbrăcau cu cele mai frumoase rochii ale 

lor și își puneau podoabe ca și cum aceea ar fi fost o zi de sărbătoare, ca aceia care simt bucurie 

cerească și sunt pe punctul să intre pe porțile beatitudinii eterne. Alții mergeau cu un zâmbet pe 

buzele lor, slăvindu-l pe Dumnezeu că i-a găsit demni de moartea unor adevărați eroi creștini și nu ar 

fi dat-o pe o moarte liniștită în paturile lor. 

Alții vorbeau mulțimilor de privitori, îndemnându-i cu seriozitate să se pocăiască și să-și schimbe 

viețile. Alții, care erau prinși înainte de a primi botezul prin apă, se grăbeau să fie botezați cu botezul 

sângelui pe baza credinței lor vii. Am putea să dăm numele câtorva, dar nu e necesar. 

Da, erau mulți care n-au văzut biserica-comunitate, care doar au auzit și au crezut adevărul și totuși 

rămâneau neclintiți când erau capturați. Nu lăsau focul, apa, sabia sau călăii să îi sperie sau să îi 

convingă. Nicio ființă umană și nimic de pe Pământ nu mai putea să fure adevărul din inimile lor. 

Erau așa niște iubitori zeloși de Dumnezeu că focul ardea în ei și mai degrabă ar muri de cea mai 

amară moarte, mai degrabă să moară de zece ori, decât să abandoneze adevărul pe care l-au 

recunoscut. Ei nu ar fi acceptat nici glorie, nici vreun regat, nici toate plăcerile și bunurile lumii în 

schimbul credinței lor în Hristos, în care își aveau fundația și siguranța lor.  

De la vărsarea unui atât de inocent sânge, pretutindeni s-au ridicat Creștini. Numărul credincioșilor 

creștea în toate acele locuri. A adus fruct și nu a fost vărsat în van. Aceste morți au făcut pe mulți să 

se gândească mai profund și să își îndrepte inimile și mințile lor înspre viitor. În sfârșit, așa cum s-a 

întâmplat în Tirol, multe autorități au încetat să îi mai execute în public. În schimb, îi executau în 

secret noaptea pentru ca puțini să vadă, audă sau să știe despre acestea. Nu se mai făceau în locurile 

obișnuite, din moment ce, deși erau inocenți, erau condamnați și omorâți și câteodată erau pur și 

simplu uciși fără vreo sentință.  

În unele locuri, autoritățile umpleau toate închisorile și temnițele (așa cum făcuse contele palatin pe 

Rin), gândindu-se să înnăbușe focul lui Dumnezeu prin violență. Dar prizonierii cântau cu bucurie 

până când dușmanii lor din afară (care credeau că prizonierii vor fi înspăimântați) erau mai înfricoșați 

decât prizonierii, neștiind ce să mai facă cu ei, pentru că în multe cazuri și-au dat seama că 

credincioșii erau nevinovați. Mulți erau ținuți în închisori și temnițe pentru puțin timp, unii pentru 

mulți ani, îndurând fiecare tortură. Unora li s-au făcut găuri prin obraji cu un obiect încins înainte de a 

li se da drumul. Unii obțineau libertatea prin ajutorul lui Dumnezeu, deseori prin intervenția sa făcută 

în mod minunat. Au rămas neclintiți în credință până când Dumnezeu i-a luat la el. 
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Aceia care scăpau de toate acestea erau vânați și alungați din loc în loc și dintr-un ținut în alt ținut. 

Trebuiau să fie ca bufnițele și bâtlanii de noapte, neîndrăznind să apară pe timp de zi, ascunzându-se 

printre stânci și în spărturi în piatră, în păduri sălbatice și în adâncituri și gropi. Erau vânați de către 

conetabili și câini; curse erau întinse pentru a-i prinde ca pe păsări. Toate acestea fără să fi fost acuzați 

de ceva – ei nu au făcut rău și nici nu au dorit să facă rău cuiva. 

Peste tot, răul și povești în totalitate false erau răspândite împotriva lor: cum că aveau copite ca și 

caprele sau boii; că le dădeau oamenilor să bea dintr-o sticluță pentru a-i face să se ia după ei; că își 

aveau soțiile la comun, stârnind confuzie totală; că își ucideau copiii și că îi mâncau. Erau acuzați de a 

fi răpitori de oameni și că divorțau pentru că adesea un credincios se alătura bisericii și își părăsea 

partenerul necredincios, dacă acesta nu dorea să îl urmeze. Erau numiți rebotezați, vagabonzi, 

seducători, sectari, gangsteri, mâncăi și ale nume rușinoase. 

Din fiecare colț, împărat, regi și principi emiteau mandate care interziceau orice fel de toleranță: ei 

trebuiau să fie înlăturați și distruși și nimeni n-ar fi trebuit să îi adăpostească. 

Mulți dintre acei cruzi fii ai lui Pilat care au ucis credincioșii și i-au făcut să sufere au avut o moarte 

îngrozitoare, fiind răpiți înainte de vreme de stăpânul pe care îl slujeau:  

Unii au murit brusc. 

Unii au fost loviți de Dumnezeu cu alte nenorociri. 

Alții erau cuprinși de o frică mare, remușcare și deznădejde. 

Unii n-au mai avut o zi bună sau fericită cât timp au mai trăit. 

Unul și-a pierdut mințile. 

Altul ar fi dat orice sumă de bani să nu fi făcut niciodată ceea ce făcuse. 

Mulți ar fi dorit ca și credincioșii să nu fi intrat pe mâinile lor niciodată. 

Mulți au luat hotărârea să nu aibă de-a face mai mult cu persecuția, pentru că frica i-a cuprins și 

aceștia aveau procese de conștiință. Am putea să dăm un număr considerabil de nume, dar nu e 

nevoie. 

Toți aceia care nu se căiesc cu sinceritate și care nu găsesc schimbarea adevărată în viața aceasta pot 

să aștepte focul iadului, lacul aprins în care arde pucioasă; întunecimea exterioară, locul plângerii, al 

bocetului și al scrâșnitului dinților; abisul iadului unde fumul de la chinuirea lor se ridică în veci de 

veci și nu au parte de odihnă zi și noapte, focul lor nu va fi înăbușit niciodată și viermele ce roade nu 

va muri niciodată. Nu va mai fi mântuire sau ajutor pentru ei niciodată. Dumnezeu spune prin sfinții 

profeți, ”Deși iert toate păcatele, totuși cu siguranță că voi face dreptate pentru sângele nevinovat și 

nu îl voi lăsa nerăzbunat” (Gen. 9:5-6; Deut. 32:43; Ioel 3:21; 2 Ezr. 15:8; Idt.8:22). 

Când Domnul nostru Isus Hristos va veni în foc strălucitor cu multe mii de îngeri pentru a aduce 

dreptatea în marea lui zi, apoi toți se vor ridica din nou, pentru că Pământul va ceda sângele pe care l-

a înghițit și nu îi va mai ascunde pe cei uciși. 

Când marea va ceda morții săi, când aceia care au fost arși de s-au făcut cenușă se vor ridica și vor 

apărea din nou, va fi o judecată diferită de cele din lume din ziua de astăzi. Împărați și regi vor fi 

țărani, mandatele lor se vor încheia, nu vor mai avea vreun sens, puterea lor nu va mai avea temei. 
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Principele nu va mai fi un principe și nici nobilul nu va mai fi nobil. Acești oameni care vor acum să 

domine conștiința omului, unde doar Dumnezeu sălăsluiește și credința sa, care aparține doar lui 

Dumnezeu, îl vor vedea pe Acela străpuns de ei. Așa cum cartea Înțelepciunii ne spune, ei vor boci: 

”Proști am fost că am considerat nebunie viața acestor oameni și sfârșitul lor neonorabil. Uitați-vă, 

acum se numără printre copiii lui Dumnezeu și le este dat un loc al lor printre credincioși.”  

Sfinții martiri ai lui Dumnezeu și aceia care au rămas neclintiți printre toate nenorocirile vor primi o 

coroană a splendorii, un regat glorios, mare bucurie, pace din cer, viață veșnică, mântuire eternă – 

glorie de nemăsurat, contrabalansând de departe suferințele din prezent. Niciun ochi nu a văzut, nicio 

ureche nu a auzit, nicio inimă umană nu a perceput, nicio limbă omenească, cu cât de multă elocință 

ar fi fost înzestrată, nu a fost în stare să vestească în întregime gloria pe care Dumnezeu a pregătit-o 

pentru aceia care îl iubesc. Această binecuvântare este veșnică și ține din eternitate până în eternitate. 

Să încheiem deocamdată cu acestea; haideți să continuăm cu relatarea noastră. 

În 1542, frații Ulrih Hofer, Hans Greckenhofer, Stoffel Niedermair sau Spängler și Bastel Schmidt au 

fost aleși pentru slujba treburilor temporale și numiți la Schakwitz.
165

 

Cam pe timpul acesta Burkhard Bämerle a venit, unindu-se cu noi în Domnul. El a fost la Auspitz cu 

Filipiții și s-a dus împreună cu ei când ne-au părăsit și s-au unit cu Frățietatea elvețiană.
166

 Burkhard 

era un slujitor al Cuvântului în acest grup, iar când s-a alăturat bisericii noastre, i s-a îngăduit să 

continue să slujească și printre noi.  

1543 

În 1543, Hans Klöpfer din Feuerbach și cu alți patru s-au alăturat în Domnul fraților noștri de la 

Schakwitz. Înainte, el a fost un slujitor al Cuvântului printre cei din Frățietatea elvețiană și a trăit la 

Pollau, la poalele Mayberg-ului.
167

 El a părăsit Frățietatea elvețiană din pricina următoarelor chestiuni 

legate de credință. (El informase Frăția despre acestea mai devreme, când erau strânși la Tasswitz și 

le-a spus că nu ar avea conștiința curată înaintea lui Dumnezeu dacă nu i-ar fi informat prima dată). 

În primul rând, au renunțat la adevărata comunitate Creștină, astfel că Dumnezeu i-a abandonat, iar ei 

merg din rău în mai rău. 

În al doilea rând, ei plătesc taxe de război, prin urmare susțin războiul și vărsarea de sânge. 

                                                             
165 Ulrih Hofer, de asemenea numit Ulrih Gschäll, era unul dintre aceia care scăpaseră de galerele de la Trieste. 
De asemenea vezi dedesubt, p. 324; Beck, 274. 
166 După cum scrie Beck, 152 n.1, numele ”Frățietatea Elvețiană” se aplică 1) anabaptiștilor elvețieni stabiliți în 
Palatinat și lângă Bad Kreuznach și 2) fraților de la Nikolsburg, Moravia, care n-au mai avut un conducător de la 
moartea lui Hubmaier și care s-au stabilit în Pergen, Pollau, Wisternitz, Voitelsbrunn, Tasswitz, Urbau, Jamnitz, 
etc. În timpul persecuților din 1535, congregațiile Frăției Elvețiene au dispărut aproape în totalitate. Întărite de 
noi sosiți din Germania, s-au adunat din nou la Pollau, Muschau, Znaim, Tasswitz și în alte locuri și treptat s-au 
unit cu Hutteriții. Hans Klöpfer (vezi mai jos) a fost de timpuriu un conducător al Frăției Elvețiene din Pollau în 
1543; în 1591 încă mai existau în Znaim; chiar și în 1618 încă mai avea o comunitate mică într-o suburbie 
Eibenschitz-ului, pe atunci un sanctuar pentru toate bisericile libere. Vezi H. S. Bender, ”Frățietatea Elvețiană,” 
ME, IV, 669-671. Pentru diversele orașe și sate menționate, vezi Index-ul și Zeman, Topography. 
167

 Cât despre Hans Klöpfer, vezi ME, III, 206 (Feuerbach, un oraș la nord-est de Stuttgart, Germania); Beck, 
153. Pollau (Pavlov), la nord de Nikolsburg (Mikulov), era proprietatea lui Leonard de Liechtenstein. 
Mayberg-ul (Děvín) este un munte ce aparține de dealurile Pollau (Pavlovské Vrchy), o culme cam de 520m, în 
a cărui peșteri sau ”scobituri” și-au găsit refugiu în timpul persecuților de mai târziu. La capătul estic al culmii 
se află ruinele castelului Maidburg sau Maidstein (Dívčí Hrady). Zeman, Topography, ”Mayberg,” #78; ”Pollau,” 
#114. 
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În al treilea rând, bătrânii sau învățătorii lor devin nesiguri cu privire la sarcinile lor și le abandonează. 

Mai târziu se repuneau singuri în funcții și li se dădea voie să predice cam ceea ce le făcea plăcere. 

Pentru a vorbi cu sinceritate, ei transformă în bătaie de joc lucrarea lui Dumnezeu și aceasta cu 

siguranță că îi va duce la pierzanie. 

În al patrulea rând, la instigarea diavolului ei au ajuns să facă o josnicie adevărată prin permiterea ca 

toate păcatele să se săvârșească în particular între frați și surori, ori că vorbim de curvie, adulter, hoție 

sau orice de felul acesta. În acest mod, au apărut printre ei inimi și suflete murdare, iar astfel au 

participat la vină.  Chiar dacă apostolul Ioan spune, ”Orice nelegiuire este păcat și unele păcate duc la 

moarte; Nu-i spun să se roage pentru păcatul acela,” totuși acestea ar trebui să fie pedepsite înaintea 

întregii biserici pentru ca aceasta să fie luminată, așa cum a spus Hristos.  Pentru a preveni ca cineva 

să spună mai târziu că ignoranța sau minciunile i-au făcut să învârtă forța interdicției , aceasta 

îndreptându-i spre stricarea judecății și a rigorii în casa lui Dumnezeu, Hans Klöpfer a indicat zece 

sau doisprezece accidente, numindu-i pe cei implicați, unde au avut acestea loc printre ei, iar ei au 

știut prea bine despre acestea.  

De aceea el i-a părăsit și de când a aflat că lucrurile stau altfel cu noi, s-a alăturat nouă. Acest Hans 

Klöpfer a fost mai târziu numit în serviciul Evangheliei printre noi, de asemenea, și a fost trimis în 

afară să facă munca Domnului și până la urmă a adormit în Domnul, după cum se va istorisi mai 

târziu. 

În acest an, 1543, am cumpărat o casă la Lundenburg
168

 de la mama nobilului de Lundenburg, am 

pregătit-o și ne-am stabilit acolo; de asemenea aceasta era casa pantofarului, unde este baia publică.  

În același an am cumpărat un loc distrus de incendiu la Saitz, am construit o casă nouă și ne-am mutat 

acolo. 

În același an s-a produs o disensiune legată de întruparea lui Hristos. Aceasta s-a petrecut astfel: Hans 

Gentner, un slujitor al Cuvântului a fost trimis la Württemberg, iar fratele Mihai Kramer, un slujitor 

pentru treburi temporale a fost trimis ca și ajutorul său. Era un mic grup, iar ei între ei se numeau frați, 

condus de un anume Jörg Nörlinger. Ceea ce credeau despre întruparea lui Hristos era că acesta și-a 

adus carnea din Rai. Ei susțineau că dacă el și-ar fi primit carnea de la Maria, aceasta nu ar fi fost o 

naștere a unei virgine. Acești oameni doreau atât de mult să se unească cu Hans Gentner și cu frații 

noștri că Hans i-a acceptat în timp ce el încă se afla în misiune. Deși el și Mihai Kramer știau într-o 

oarecare măsură de credința lor greșită despre întruparea lui Hristos, i-au lăsat să persiste în ea, 

deoarece erau uniți în alte chestiuni referitoare la credință. Au crezut că atunci când grupul va veni la 

biserica-comunitate, ei ar fi convinși referitor la această chestiune, de asemenea, că vor renunța la 

punctul lor de vedere și că vor accepta ceea ce biserica credea. 

Când au sosit la biserica-comunitate, totuși, și-au menținut opiniile, chiar le-au și transmis unor 

membrii. Cât de curând au aflat slujitorii, le-au pus sub semnul întrebării ideea lor greșită. Cu 

siguranță că biserica nu credea asta, nici nu era în concordanță cu adevărul și credința Creștină, care 

susține CĂ HRISTOS A FOST CONCEPUT DE CĂTRE SFÂNTUL DUH, NĂSCÂNDU-SE DIN 

FECIOARA MARIA. Hristos nu a fost conceput printr-un bărbat prin împreunare naturală, nici nu era 

mama lui Hristos pătată ca alte femei, care își pierd virginitatea când dau naștere unui prunc. Ea a fost 

o mamă fecioară, o virgină înainte și după ce a dat naștere.  

                                                             
168 Lundenburg (Břeclav), oraș de pe râul Dyje lângă granița cu Austria, deținut de nobilii von Zerotin până la 
1620. O capitală provincială a secolului al XIII-lea, este unul dintre cele mai vechi orașe din Moravia. Husiții se 
stabiliseră la Lundenburg în 1426. Zeman, Topography, #76; ME, 414. 
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Când soția lui Adam a fost concepută din coapsa sa, când stearpa a dat naștere, când femeile aveau 

sarcini în timpurile străvechi – toate acestea au reprezentat o pregătire pentru  a face mai credibil 

faptul că o virgină poate rămâne însărcinată și a rămas însărcinată, având apoi un copil. Acest 

miraculos mod de concepere și naștere a fost profețit de prorooc, care a spus, ”De aceea, Domnul 

Însuși vă va da un semn: Iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu.” Acesta nu ar fi 

reprezentat un semn dacă el ar fi fost conceput pe cale normală cu participarea unui bărbat, iar ea nu 

ar fi fost o fecioară. 

Când îngerul i s-a arătat Mariei și i-a spus că va fi o mamă, ea a întrebat cum poate fi una ca asta, din 

moment ce nu fusese cu vreun bărbat. Nu ar fi fost nevoie ca ea să pună această întrebare, dacă ea 

însuși nu ar fi știut că este o virgină curată. Dar îngerul a răspuns, ”Duhul Sfânt se va coborî peste tine 

și puterea Celui Preaînalt te va umbri; și Sfântul copil care se va naște din tine va fi chemat fiul lui 

Dumnezeu.”  Nu spune ”din sămânța lui Iosif,” ci din ”Duhul Sfânt” și ”puterea Celui Preaînalt.” 

Aceaștia erau maeștrii muncitori care au lucrat în trupul venerat și pur al Mariei. Deducem că carnea 

și sângele său pur a fost sămânța umană din care Dumnezeu și Sfântul Duh au construit nobilul și 

curatul trup al lui Hristos. Prin urmare, Iosif plănuia să o părăsească discret, deoarece ea purta în 

pântece un copil înainte ca ei să trăiască împreună, dar îngerul i-a apărut și i-a spus, ”Copilul ce s-a 

zămislit în ea este de la Duhul Sfânt.” 

Prin urmare, Scriptura vorbește doar despre o femeie și îl numește pe el ”sămânță a femeii.” Pavel 

vorbește la fel, spunând ”propriul fiu al lui Dumnezeu, născut din femeie.” Alți copii se nasc din 

bărbat și femeie, dar aici Scripturile spun doar despre o femeie și nu se referă la o femeie care a fost 

cu un bărbat.  

Aceasta este promisiunea făcută lui Avram: ”Toate neamurile Pământului vor fi binecuvântate în 

sămânța ta,” pentru că Maria, după sânge, este o descendentă a lui Avram și David, iar Hristos din 

Maria se trage prin sânge, astfel că el însuși provine din sămânța lui Avram. Din partea tatălui, Maria 

provine din tribul Iuda, iar din partea mamei din tribul lui Levi, și astfel mama lui Ioan Botezătorul 

Elisabeta îi era verișoară, ruda sa. Maria cea virgină, din partea tatălui ei, făcea parte din aceeași 

familie ca și Iosif, consortul ei în mariaj și așa fac evangheliștii ca arborele genealogic să ducă la el. 

În maturizarea sa, Hristos reprezintă fructul doar al Mariei (asta însemnând că al unei femei, nu al 

unui bărbat), născut printr-o modalitate supranaturală. Aici un nou Adam a trebuit să se nască printr-o 

cale nouă, fără urmă de păcat, pentru că el trebuia să curețe pata nașterii păcătoase a bătrânului Adam, 

să-i calce capul șarpelui în picioare și să învingă moartea și iadul. Dacă s-ar fi născut în păcat, 

diavolul ar fi avut putere asupra sa așa cum are asupra copiilor mâniei. Dar diavolul, stăpânul acestei 

lumi, nu deținea controlul asupra lui. 

Când el a spus, ”Eu nu sunt din lumea aceasta” (de aici crezând unii că el și-ar fi primit carnea sa din 

ceruri), el nu se referea că nu și-ar datora carnea fecioarei Maria. El se referea că nu avea nimic de a 

face cu răutatea lumii. În continuare, el a spus că discipolii nu erau din lumea aceasta, dar în ciuda 

acestui fapt erau făcuți din carne. Și cum ar fi putut să fie sămânța lui Avram dacă și-ar fi adus carnea 

din ceruri? 

Acum acest Nörlinger și însoțitorii săi vorbeau despre credința lor greșită. Apoi susținea că Hans 

Gentner a adoptat și el această poziție în Württember, din moment ce nu i-a contrazis. Din moment ce 

nu doreau să renunțe la părerea lor și să accepte ceea ce erau învățați, au fost excluși – Nörlinger și 

aceia care erau de acord cu el -  și doisprezece sau mai mult au plecat împreună cu el. S-au dat toate 
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dispozițiile posibile pentru a afla cine era infectat îm mod similar astfel ca asemenea credință greșită 

să fie scoasă din rădăcini din biserică. 

Leonard Lanzenstiel și Petre Riedemann, slujitori ai Domnului și a bisericii sale, cu ajutoarele lor în 

slujba Cuvântului, imediat au redactat o scrisoare prin care-i mustrau și-i corectau pe Hans Gentner și 
Mihai Kramer legat de acest subiect și mai spunându-le să se întoarcă la biserică fără întârziere. 

(Această scrisoare de la Leonard Lanzenstiel încă ni s-a păstrat). A fost dusă la Württemberg de către 

alt slujitor, Hans Klöpfer din Feuerbach, care se alăturase bisericii nu cu mult timp în urmă. 
Când Hans Gentner și Mihai Kramer au sosit, s-a văzut clar că nu doar îi lăsaseră pe cei menționați 

anterior în credința lor greșită fără a o încerca schimba, ci chiar i-au acceptat și i-au trimis la biserica-

comunitate, unde au îndrumat în greșeală și alți membrii. Hans Gentner și-a mărturisit greșeala și și-a 

dat demisia din slujba Cuvântului. Mai târziu, când serviciul său a fost iarăși acceptat, a fost investit 
din nou și a continuat credincios pentru restul vieții sale. Nici Mihai Kramer n-a rămas nedisciplinat, 

pentru că el avea vina mai mare dintre ei doi, convingându-l pe Hans să ignore problema, ceea ce 

Hans nu ar fi trebuit să facă. 
 

1544 

 
 

În 1544, fratele Hans Mändel a fost aruncat în închisoare din pricina adevărului sfânt la Landeck, pe 

valea superioară a Inn-ului pentru douăzeci și două de săptămâni. El a fost torturat cu cruzime acolo 

pentru a-l face să se dezică. Dar a rămas de neclintit. Apoi a slăbit cătușele de fier dimprejurul 
gleznelor bătându-le cu două pietre și și-a strecurat picioarele afară. A înnodat sforile care erau 

folosite pentru a-i coborî mâncarea și pentru a-l tortura și și-a dat jos din înaltul turnului. Astfel a 

ajuns liber, cu inima sa și conștiința împăcate. 
Înainte cu câțiva ani, el fusese întemnițat în tinerețea sa pentru douăzeci și șase de săptămâni la 

Sterzing și a fost bătut cu asprime cu bâtele. Într-o zi, temnicerul nu a încuiat cu atenție ușa, ci a lăsat-

o parțial deschisă, el strecurându-se în secret afară. Astfel că prin intervenția lui Dumnezeu a reușit să 
evadeze ambele dăți.

169
  

În timpul acestui an 1544, fratele Jörg Liebich a fost întemnițat la Vellenburg, lângă Innsbruck din 

pricina adevărului sfânt.
170

 Aceasta este cunoscută în special ca fiind o temniță îngrozitoare pentru că 

este bântuită de duhuri sinistre sau de către cel rău, astfel că acest drag frate a trebuit să îndure foarte 
mult din partea diavolului, care l-a tentat într-o formă vizibilă ochiului, în special în timpul primului 

an. A venit la el deghizat într-o tânără femeie care a dat să îl îmbrățișeze. Când Jörg a îngenunchiat și 

s-a rugat, diavolul în forma femeii s-a întins în patul său, iar pentru el a fost foarte greu să-l facă să 
plece sau să-l îndepărteze.  

Diavolul a încercat să îl ridice și să-l ducă, dar nu a putut. El venea sub forma unui tânăr sau a unui 

soldat și încerca toate tipurile de șmecherii. Când toate încercările s-au dovedit în van, el a dispărut 

prin tavanul închisorii, lăsând o asemenea duhoare malefică în urma sa că fratele aproape a leșinat. 
Diavolul i-a spus multe lucruri ce se întâmplau sau se întâmplaseră printre frații din Moravia și despre 

cum erau frații pe care-i avea. Îi reproșa multe lucruri greșite pe care le făcuse odată, făcând din țânțar 

armăsar și mult din puțin, spunând, de exemplu, că Jörg Liebich ar fi pretins că își iubește aproapele 
ca pe sine însuși și totuși tăiase colțul de pâine, care-i plăcea cel mai mult, în timp ce ce aproapele lua 

restul pâinii. Liebich a răspuns că frații săi deja l-au mustrat și disciplinat despre astfel de lucruri și de 

atunci purtarea sa s-a îmbunătățit, iar el nu va deznădăjdui.  Într-un sfârșit, diavolul nefiind în stare să 
obțină vreun succes, l-a lăsat mai mult sau mai puțin în pace. Aici putem vedea cum lucrează diavolul. 

Pentru a furniza mai multe tentații, diavolul lucra prin copiii săi la fel de bine ca în persoană. Unul 

dintre copilașii săi a venit deghizat pentru a-l vizita pe Liebich în închisoare, recomandându-se ca Dr. 

                                                             
169 Prima întemnițare a lui Hans Mändel s-a petrecut în anul 1537 (nu în 1536), chiar după botezul său; vezi 
Beck, 134-135. Cât despre ultima întemnițare și execuția sa în 1561, vezi dedesubt, pp. 251-255; ME, III, 454-
455. 
170

 Castelul Vellenburg este o ruină acum. Cât despre Jörg Liebich, vezi ME, III, 337; Martyrs Mirror, 466-467; 
Beck, 155-158; Mecenseffy, Österreich, III, 500-501. 
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Weber.
171

 Odată a venit îmbrăcat ca un frate și se purta ca unul, spunând, ”Domnul să fie cu noi, drag 

frate,” și dându-i salutul păcii. Această viclenie avea rolul de a-l dezorienta, dar Liebich l-a întrebat 
cine era și de unde venea. Când i-a răspuns că a venit de la biserica lui Dumnezeu din Moravia, 

Liebich s-a interesat cum mergeau treburile acolo. El i-a spus că biserica-comunitate și toți frații au 

fost alungați și împrăștiați și nici un frate nu a mai rămas împreună cu altul. S-a terminat de tot cu ei. 

La aceasta, Liebich a văzut prin înșelăciune, l-a certat pentru reaua lui credință, acum destul de 
evidentă și l-a expediat cu sfaturi pline de gravitate, care i-au dat destul de gândit pentru o perioadă 

lungă de timp. 

Pe deasupra acesteia, pentru a umple urciorul tentațiilor sale și a nu omite nimic, nelegiuita speță a 
Satanei a pus o soră lângă Liebich în închisoare, a legat-o de piciorul său și i-a lăsat împreună pentru 

o perioadă lungă de timp. Ea, de asemenea, a fost întemnițată pentru credința sa, o femeie tânără și 

frumoasă pe nume Ursula Hellrigel.
172

 Este ușor să îți imaginezi ceea ce ar fi vrut să vadă diavolul și 
acoliții săi, dar celor doi le-a fost frică de Dumnezeu și nu au cedat tentației. Această Ursula Hellrigel 

a scris o cântare pe care încă o avem. De asmenea, în timpul întemnițării sale, Jörg Liebich, a scris 

mai multe cântări care încă sunt cunoscute și cântate în biserică.
173

 

Liebich știa în avans ziua în care el va fi eliberat, dar nu și care an. Când acea zi a trecut, el a știut că 
va mai trebui să rămână în închisoare încă un an. Mai târziu a fost eliberat chiar în acea dată și s-a 

întors la biserică. După un timp a adormit în Domnul la Bohuslawitz, lângă Gaya.
174

 Ursula Hellrigel 

a fost eliberată mai târziu prin intervenția lui Dumnezeu, cu credința și conștiința sa nevătămate. A 
venit la biserica-comunitate și a adormit în Domnul. 

 

În același an 1544 la Schakwitz, fratele Walser (Baltazar) Maierhof cel bătrân (din Niedervintl), Hans 
Gütten și Cristian Häring au fost confirmați în slujba treburilor temporale de către bătrâni punându-li-

se mâinile pe cap.  

1545 

În 1545, am cumpărat o casă și tot mobilierul necesar la Rakschitz
175

 lângă Kromau, prin Hans 
Greckenhofer, Melhior Kellner sau Zimmermann (un tâmplar) și Hans Klampferer ca reprezentanți ai 

noștri. Am pregătit-o și am trăit acolo. 

Pe 16 februarie în acel an, Bärtel Riedmair sau Schlesinger (silezianul), Fabian Fitz, Martin Voyt și 
Iacob Heusler au vorbit cu frații noștri în Domnul și s-au alăturat nouă. 

Bärtel Riedmair a fost înainte un slujitor al Cuvântului în Frăția Gabrielită, dar atunci el și alții au 

experimentat căile dezordonate  și atitudinile lui Gabriel Ascherham, slujitorul lor (care a fost exclus 

și pus sub interdicție de către biserica-comunitate a noastră). Gabriel făcea să circule o carte printre 
oamenii săi în care a scris, ”Dacă mă întreabă oricine dacă botezul nou-născuților este greșit, voi 
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 Pseudonim de-al Dr. Gallus Müller, predicator al curții la Innsbruck; de asemenea vezi mai jos p. 170(!). 
172

 Ursula Hellriger, o fiică de agricultor din zona Petersberg din valea superioară a Inn-ului, avea șaptesprezece 
ani în 1538, când a fost întemnițată pentru credința sa în turnul Petersberg. De acolo a fost transferată la 
închisoarea în care se afla Liebich de la castelul Vellenburg și într-un final la Kräuterturm în Innsbruck. În 
februarie 1544, după șase ani de temniță, a fost eliberată când gardianul ei, Petru Müller din Silz, care s-a 
oferit să plătească costurile cazului. Vezi ME, II, 695; Beck, 157-158; Martyrs Mirror, 466-467; Mecenseffy, 
Österreich, III, 377, 522. 
173 Cântarea Ursulei Hellrigel, ”Ewiger Vatter von Himelreich, Ich ruff zu dir gar inniglich” (Tată veșnic din 
ceruri, pe tine te chem cu cea mai mare ardoare) a fost atribuită în mod eronat Annei din Freiburg; vezi 
Ausbund, 209-211; Wackernagel, Kirchenlied, III, 487-488; Wolkan, Lieder, 178. 
 Dintre cântările lui Liebich doar una s-a păstrat; vezi LdHBr, 120-121: ”Zum ersten preis’ ich meinen Gott” (Mai 
presus de toate l-aș lăuda pe al meu Dumnezeu). 
174  Bohuslawitz (Bohuslavice), un sat parohial de lângă Gaya (Kyjov), la nord de Göding (Hodonín), Moravia, 
parte din proprietatea Butschowitz. În 1544, proprietatea se afla în posesia judecătorului districtual, contele 
Václav de Boskovice; vezi deasupra p. 108, n. 128; Zeman, Topography, #16. 
175 Rakschitz (Rakšice) la periferia Mährisch Kromau-ului (Moravský Krumlov) la sud-vest de Brno. M. Kromau 
era centrul unei mari proprietăți deținută de trei sute de ani (1320-1620, cu întreruperi scurte) de către casa 
de Lipé, care a protejat husiții, cât și picarzii și alte grupuri, atât la M. Kromau, cât și în orașul vecin Eibenschitz 
(Ivančice).  
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răspunde că nu. Dacă vrea să știe motivul, voi spune că nu există unul.” El a adăugat că până când 

motivul va fi cunoscut, botezul nou-născuților ar trebui întrerupt din pricina folosirii sale greșite.  
La un moment dat a plătit proprietarului o chirie mai mare pentru o casă, astfel că dacă un război va 

veni, el să fie scutit [de taxe]. 

De asemenea el a făcut o cupă, iar când se desfășura momentul de aducere aminte a lui Hristos în 

greșitul și superficialul lor spectacol, unul dintre bătrânii săi ducea cupa în manieră papală, cu un 
material înfășurat împrejurul ei ca și cum ar fi fost sfântă și nu putea fi atinsă cu mâna goală și li se 

dădea fiecăruia să bea din ea. El chiar a susținut că această pâine și vinul erau hrană și băutură 

spirituale.  
Odată l-a disciplinat pe Bärtel Riedmair din pricina unei haine de blană și i-a luat serviciul, deși 

Gabriel însuși avea două haine și mai bune. Conform lui Gabriel, nimeni nu trebuie să îl eclipseze în 

acest sau alt privilegiu, din moment ce nici unul nu îl egala în daruri – ca și cum acestea le-ar fi 
obținut el singur și nu le-ar fi primit. Și totuși el nici măcar nu avea ceea ce ar fi trebuit să aibă. 

Acuma chiar dacă Gabriel l-a îndepărtat pe acest Bärtel de la serviciul său, nu avea niciun motiv 

întemeiat să îl excludă. El a scris grupului din Silesia, unde Bärtel fusese slujitor, spunându-le că la un 

moment dat Bärtel a făcut ceva greșit, astfel că a fost îndepărtat de la serviciul său, dar că aceștia nu 

trebuie să se intereseze mai în amănunt de chestiune. Aceasta însemna că unei congregații i se lua 

slujitorul fără a i se permite să cunoască motivul. Dacă întrebau, erau acuzați că ar avea duhul lui 

Datan și Abiram. Toate acestea au determinat frații menționați mai sus și alții să se gândească mai 

profund și să caute ceva mai bun. Modalitatea prin care acești frați de la Gabrieliți ni s-au alăturat, 

fiind mulțumiți de principalele chestiuni de credință și evlavie, este următoarea: 

În primul rând cei patru oameni, Bärtel Riedmair, Fabian Fitz, Martin Voyt și Iacob Heusler au fost 

trimiși la noi de către oamenii lor, care deja au observat din anumite întâmplări că Gabriel se purta 

rușinos și fără frică de Dumnezeu. Acești oameni au venit având instrucțiuni să afle adevărul celor 

întâmplate, ori că au făcut bine că ne-au evitat atât de mult timp, ori că Gabriel a fost pe bună dreptate 

exclus sau nu. Când ne-am dat seama că manifestă o ardoare adevărată pentru adevăr, ceea ce era 

perfect, ne-am bucurat că încă o dată Domnul le-a mișcat inimile în căutarea a ceea ce au pierdut fără 

să știe, fiind atrași mai mult de fermecătorul șarm al persoanei înșelătoare și viclene, Gabriel, decât să 

se predea clarului și de netăgăduit adevăr. În frică de Dumnezeu le-am explicat tot ceea ce s-a 

întâmplat și le-am zis destul de deschis la ce speram, din moment ce am văzut unde procedasem 

greșit.  

Le-am spus că excluderea lui Gabriel a fost aruncată asupra sa din pricina îngrozitoarei blasfemii 

spusă public în fața bisericii. Gabriel a respins judecata ca și nedreaptă și nu ca fiind în concordanță 

cu adevărul divin din cauză că biserica a pronunțat-o în absența sa, deși de fapt, întreaga biserică a 

stăruit pe lângă el să rămână deoarece doreau să vorbească cu el. Nu a ascultat de biserică, ci și-a 

făcut loc prin adunarea de frați și surori și a ieșit pe ușă afară. Am continuat să ne ocupăm de el în 

concordanță cu adevărul din pricina îngrozitoarei sale blasfemii. Am trimis frați care să explice 

justețea acestei decizii grupului său, dar Gabriel deja se impusese în fața lor, evident spunând 

minciuni și nu mai doreau să ne asculte. Într-un final nu mai puteam face nimic. Aceasta a produs 

multă durere întregii biserici-comunitate și am simțit o adâncă compasiune pentru acest grup care, 

după ce formase o pâine și un trup în Hristos cu biserica, a fost înșelat de către spiritul disensiunii 

descris mai sus. 

După ce au ascultat această relatare, cei patru oameni s-au convins că excluderea a fost justificată. Au 

spus că fiind foarte îndurerați ne-au evitat pentru atât de mult timp fără să cunoască întreaga poveste 
și și-au mărturisit în public ignoranța înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor săi. De asemenea ne-au 

rugat să le spunem mai multe despre principalele noastre articole de credință, pentru a vedea cât de 

mult s-au abătut de la fundația originală. Am văzut că tânjeau după reconciliere la modul sincer și prin 
urmare ne-am conformat cererii lor după cum se vede în următoarele: 
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PRIVITOR LA BOTEZ 

 
I-am întrebat dacă, de prima dată de când s-au supus botezului, au rămas fermi și neclintiți în jurul 

acestui punct. Ne-am dat seama că văd chestiune la fel ca noi, în concordanță cu cuvintele lui Hristos. 

Totuși, ne-au spus că Gabriel a scris recent o cărticică (și a trimis-o mai peste tot unde era stabilit 

grupul pentru a fi citită) în care trecea cu vederea această blasfemie îngrozitoare. Acela ar fi fost 
motivul, spuneau ei, pentru care se interesau mai în detaliu despre ceea ce făcuse. Nu și-au dat 

consimțământul, nici în cuvinte și nici în inimile lor, ci și-au păstrat credința în aceeași convingere 

într-o singură minte pe care cu toți o împărtășeam pe când eram un singur grup. În aceasta, am fost în 
întregime de acord cu ei.  

 

PRIVITOR LA COMUNITATE 
Comunitatea, și spirituală și temporală, este piatră de temelie și fundament a întregii vieți creștine a 

credincioșilor, a căror inimi cresc împreună în dragoste mutuală, legate una de alta prin har. 

Comunitatea interiorară, obținută prin predarea la Dumnezeu și la singurul său fiu Isus Hristos, se 

reflectă în acțiunile lor din exterior, în dăruire adevărată și din toată inima tuturor copiilor lui 
Dumnezeu, necăutând alt avantaj decât cel al celor mulți.  Întreaga viață a lui Hristos este cel mai bun 

exemplu al nostru pentru aceasta. 

Și totuși, deși Gabrieliții susțineau că trăiesc în comunitate, exista o lipsă însemnată de ajutor mutual 
în chestiuni exterioare. Modul lor de viață nu era susținut de fundamentul potrivit.  

Au mărturisit aceasta înaintea lui Dumnezeu și a tuturor oamenilor săi și au afirmat că de acum încolo 

vor fi mai atenți. Cu referire la acest fel de eșec, au fost gata să se supună de bună voie oricând în 

ascultare adevărată întregii biserici. Am fost mulțumiți în totalitate din acest punct de vedere. 

PRIVITOR LA CĂSĂTORIE 

Credeau același lucruri ca și noi: soții și soțiile nu trebuie să divorțeze excepție făcându-se în caz de 

adulter.Totuși, nu au urmat întreaga învățătură a apostolului Pavel: ”Dacă un frate are o soție 

necredincioasă și ea dorește să trăiască împreună cu el, el nu ar trebui să divorțeze de ea. Și dacă o 

soție care este o soră are un soț necredincios care este de acord să trăiască cu ea, ea nu ar trebui să 

divorțeze de el.” 

Aici Pavel clarifică faptul că, fie soț sau soție, cel credincios este capul. Dacă soțul necredincios al 

unei soții credincioase încearcă să îi înăbușe acesteia credința și nu va îngădui ca și copiii lor să fie 

crescuți în frică de Dumnezeu, cu siguranță că nu trebuie să i se permită așa ceva. Într-un asemenea 

caz, partenerul credincios nu este legat de căsătorie, pentru că Dumnezeu ne-a chemat pe noi la pace. 

Pe baza aceasta, prin urmare, spunem că dacă o soție credincioasă este supusă presiunii de către soțul 

ei necredincios să facă orice împotriva conștiinței sale, ea îi datorează supunere lui Dumnezeu mai 

degrabă decât soțului ei și se poate separa de el în dreptul acestui motiv. Dar atâta timp cât soțul ei 

trăiește, ea trebuie să rămână singură și nu va lua pe altul. În aceasta, ei se află în consens perfect cu 

noi.  În această chestiune, ca și în altele s-au supus în ascultare supremă bisericii Domnului pentru a 

face o îmbunătățire radicală. 

PRIVITOR LA AUTORITĂȚILE DE LA GUVERNARE 

Împărtășim credința apostolului Pavel că autoritățile de la guvernare sunt slujitori ai mâniei lui 

Dumnezeu. Prin urmare, plătim taxele și impozitele, ne achităm de partea noastră de muncă 

obligatorie și tot ceea ce nu este împotriva conștiințelor noastre. Dar dacă autoritățile de la guvernare 

au nevoie de orice care distruge pacea, cum ar fi taxe de război, cotizații pentru călău sau orice 

slujește vărsarea de sânge, noi refuzăm să sprijinim acestea prin cuvânt sau faptă, pentru că știm că 

răzbunarea aparține doar Domnului. Noi nu ne luptăm cu răul, ci ne iubim dușmanii. 
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Nu încercăm să ne înșelăm pe noi înșiși prin plătirea mai multor taxe decât sunt necesare pentru a ne 

scuti când taxele de război sunt impuse, nici nu ne folosim munca noastră, sau orice altceva ce ni s-ar 

cere, ca un paravan pentru taxe de sânge. Privim la Domnul în loc. El ține inimile conducătorilor în 

mâna sa și îi va ghida așa cum dorește.  

Nici nu le dăm liderilor noștri onoarea care aparține lui Dumnezeu prin a face plecăciuni sau a 

îngenunchia înaintea lor, adresându-ne lor ca ”Alteța voastră, Luminăție, Înțeleaptă și Providențială 

Excelență,” pentru că știm că Domnul este un Dumnezeu gelos, care nu îi dă altuia cinstea sa. Harul 

aparține doar lui, pe când toți conducătorii sunt lipsiți de cinste înaintea lui Dumnezeu prin 

comportamentul lor pompos. Doar Dumnezeu este luminat, înțelept și providențial. Fără el, oamenii 

trăiesc nepăsători, inimile lor sunt orbite și sunt ignoranți cu privire la adevăr. De aceea nimeni nu ar 

trebui să-i cinstească prin a se pleca sau a îngenunchia înaintea lor. Doar la auzirea numelui lui Isus 

Hristos orice genunchi ar trebui să se plece. 

Vizavi de această chestiune, Gabrieliții care au venit la noi s-au îndepărtat cu mult de adevăratul 

fundament. Și totuși își recunoșteau greșeala și se supuneau în umilă ascultare bisericii lui Dumnezeu 

pentru a-și schimba viețile și a începe din nou. 

PRIVITOR LA PREOȚI ȘI FALȘI FRAȚI 

Ne distanțăm de toți preoții nelegiuiți, proroci falși și false frății și nu avem nimic de-a face cu ei. Nu 

facem nicio afacere cu ei, nu lucrăm cu ei, nu îi salutăm, nu mâncăm și nu bem cu ei, deoarece prin 

harul lui Dumnezeu știm că posesiunile lor vin din sacrificile făcute idolilor. De accea nu îi susținem 

prin servicii, taxe, zeciueli sau orice fel de muncă; în loc, în frică de Domnul, evităm să participăm la 

nelegiuirea lor. Avem fiecare motiv să ne păzim de ei, din moment ce ei conving pe mulți cu duhul lor 

mincinos, împiedicându-i de a urma calea adevăratei sfințenii. 

Abordăm cu cuvinte prietenoase pe aceia păgâni care sunt ignoranți și nu au îndrăzneala să se răscoale 

împotriva adevărului; dorim ca Dumnezeu să îi ajute. Și facem acest lucru în frică de Domnul – 

cuvintele de pe buzele noastre sunt și în inimile noastre și numele lui Dumnezeu nu este vorbit în 

deșert.  Nu suntem influențați de frica de oameni sau de ipocrizie, ci ne raportăm doar la Dumnezeu. 

Nu îi salutăm nici pe frații neadevărați. Nu mâncăm sau bem sau nu avem nimic de-a face cu ei mai 

mult decât cu preoții, deoarece se laudă cu harul lui Dumnezeu prin intermediul gurilor lor, dar îl 

neagă prin acțiunile lor. Îi evităm, nu din aroganță (pentru că noi căutăm din toată inima salvarea 

tuturor oamenilor), ci pentru că Sfântul Duh ne avertizează referitor la această chestiune, spunând, 

”Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți: 

”Bun venit!” Pentru că oricine-i zice ”Bun venit!” este părtaș nelegiuirilor lui.” 

Oamenii numiți mai sus au recunoscut că acest articol de credință era în concordanță cu adevărul. 

Deși au procedat greșit în legătură cu această chestiune, precum și în toate celelalte, acum s-au supus 

judecății întregii biserici. S-au străduit să depășească toate eșecurile lor, dorind întotdeauna să rămână 

supuși în frică de Domnul. 

În concluzie, le-am cerut acestor oameni să își supună grijile lor în supunere evlavioasă judecății 

bisericii. (Această supunere la o persoană cuprinde tot ceea ce este plăcut voinței lui Dumnezeu). Am 

dorit foarte tare să mijlocim pe lângă Domnul pentru ei deoarece au rătăcit gândind că fac bine, dar 

acum au recunoscut neclaritatea lor înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor săi. Apoi, aflându-se la pace 

cu noi, ei se puteau strădui pentru ceea ce este perfect și împreună am putea să corectăm defectele și 

erorile care s-au produs printre ei. Apoi, viața lor s-ar afla în armonie cu ordinea lui Dumnezeu – în 
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armonie cu a noastră și a noastră cu a lor și  am constitui o singură minte în dragoste curată. După ce 

și-au dat din inimă consimțământul pentru a rămâne neșovăielnici înaintea lui Dumnezeu, uniți cu 

Dumnezeu și cu oamenii săi, am chemat numele Domnului în numele lor și cu bucurie i-am reacceptat 

în comunitatea tuturor sfinților, 
176

 astfel că ei, ca și noi, să reprezinte un popor înaintea Domnului, în 

sfântă ascultare, în Duh cu noi, iar noi cu ei, să înflorim în Domnul. Doar a lui să fie lauda, cinstea și 

gloria în veșnicie. Amin. 

După ce uniunea a avut loc, Hans Gentner a fost trimis ca și slujitor împreună cu fratele Jörg Liebich 

și cu toți frații care tocmai se uniseră cu noi, să meargă la cei trei sute de oameni din Silezia și să le 

spună despre unire. Ei au fost întâmpinați cu cadouri ca purtători de vești bune. Fratele Bärtel 

Riedmair, slujitorul lor, a rămas în urmă o perioadă pentru a experimenta lucrarea Domnului în 

biserica noastră comunitate. Primăvara de timpuriu, Masa de Aducere Aminte a fost ținută la 

Butschowitz. Bärtel a rămas pentru a lua parte și el, după care a plecat înspre Silezia. Apoi, toți cei 

trei sute de oameni ni s-au alăturat în unitatea Duhului și au venit la biserica-comunitate de aici. A 

fost o mare bucurie de ambele părți. Aceasta a determinat mulți alți oameni în Silezia să urmeze 

adevărul cu mult entuziasm. În concordanță cu voința Domnului și cu dorința bisericii, Bärtel 

Riedmair a continuat cu credincioșie slujba Cuvântului pentru mulți ani și a murit în Domnul, așa cum 

va fi relatat mai târziu. 

De Întâmpinarea Domnului [2 februarie] în acest același an 1545 am închiriat o casă la Gobschitz
177

 

de la Matias (proprietarul din Mährisch Kromau) și ne-am stabilit acolo. 

Pe 16 februarie ne-am mutat într-o casă în Eibenschitz, pe care fratele Leonard Lanzenstiel, slujitor al 

Cuvântului Domnului și Cristian Häring, slujitor al treburilor temporale au cumpărat-o în numele 

nostru. 

În prima săptămână a Postului Paștelui, Leonard Lanzenstiel și Petre Riedemann, amândoi slujitori ai 

Cuvântului Domnului și Hans Klampferer [slujitor al treburilor temporale] a cumpărat o casă în 

numele nostru la Bisenz.
178

 

În același an acolo, de asemenea am achiziționat locul pe care arsese o casă. Bastel Schmidt, slujitor 

pentru treburi temporale, l-a cumpărat în numele nostru și am construit o casă pe partea de jos a 

locului. 

Nobilul Pavel von Zerotin ne-a închiriat două case în Napajedl
179

 cu posibilitate de rambursare a 

banilor, pentru un an. Ne-am mutat în ea de ziua Sf. Gheorghe [23 aprilie], dar am plecat din nou anul 

următor de Sărbătoarea Arhangelilor Mihail, Gabriel și Rafael [29 septembrie]. 

De Rusalii, Iacob Säckler, slujitorul nostru pentru treburi temporale, a cumpărat o casă în numele 

nostru în Pawlowitz.
180

 Matias cel Înalt era majordom acolo pe vremea aceea. 

                                                             
176 Unirea s-a produs pe 16 ianuarie, 1545; vezi Beck, 159. Un grup schismatic de Gabrieliți a rămas în afara 
uniunii și de abea a reușit să supraviețuiască la Kreutz lângă Göding (Hodonín) până când și ei, de asemenea, s-
au unit cu Biserica huterită în 1565 (vezi dedesubt, p. 391 ). Din acel moment, aproape toți anabaptiștii din 
Moravia și Austria făceau parte din Frățietatea huterită. 
177 Gobschitz (Kubšice) în vicariatul de Wolframitz (Olbramovice), parte a proprietății Mährisch Kromau, sud-
vest de Brno. Beck, 164 n.3; Zeman, Topography, #42. 
178 Bisenz (Bzenec), vechi oraș la nord-est de Göding (Hodonín), faimos pentru creșterea viței de vie din 
deceniul al doilea al secolului al XIII-lea. Beck, 164 n.4; Zeman, Topography, #13. 
179 Napajedl (Napajedla) pe râul Morava. Beck, 164 n.5; Zeman, Topography, #90. 
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La scurt timp după Rusalii am cumpărat două case în Altenmarkt
181

 lângă Lundenburg. Erau una 

lângă alta, aproape în centrul satului. 

În anul acela am cumpărat altă casă în Lundenburg, lângă proprietatea nobilului, unde am trăit sub 

protecția nobilului Bartolomeu von Zerotin. 

De ziua sf. Ioan Botezătorul [24 iunie] am cumpărat o casă bine utilată în Bilowitz.
182

 

Mai târziu în anul acela am cumpărat altă casă în Bilowitz, lângă prima și am construit o baie publică 

acolo. 

De ziua sf. Iacov [25 iulie] am cumpărat o casă bine utilată la Göding
183

 și am început o comunitate 

acolo. 

Cu o săptămână înainte de sărbătoarea sf. Mihail am cumpărat o casă la Tscheikowitz,
184

 am pregătit-

o și ne-am mutat în ea. 

De sărbătoarea sf. Mihail, Iacob Säckler, slujitorul nostru pentru treburile temporale ale bisericii 

șiThoman Schmidt, interpretul nostru, au cumpărat o casă în numele nostru la Boretitz.
185

 

Mai apoi am cumpărat altă casă lângă prima și am trăit acolo în comunitate creștină. 

În același an, fratele Osvald
186

 a fost luat prizonier în Viena, Austria, din pricina credinței sale în 

adevărul divin. S-au făcut multe încercări pentru a-i răsturna credința. Orășenii îl vizitau în închisoare 

și îi spuneau să se dezică, spunând că altfel vor fi forțați să îl condamne și să îl înece în Dunăre. Dar a 

spus, ”Chiar dacă mă înecați, nu îl voi renega pe Dumnezeu și adevărul său. Hristos a murit pentru 

mine și îl voi urma și voi muri pentru adevărul său mai degrabă decât să îl părăsesc.” Nu au putut să îl 

facă să se dezică, cu toate vorbele lor, cuvinte mieroase sau aspre. Doi frați au venit să îl aline și și-a 

încredințat soția și copiii săi lor.
187

 L-au îmbrățișat și sărutat și și-au luat rămas-bun de la el, urându-i 

tărie morală de la Dumnezeu în suferințele pe care trebuia să le îndure în nevinovăție. După un an și 

șase săptămâni în închisoare, a fost scos în afara orașului la miezul nopții (ca mulțimea să nu se 

adune) și aruncat în Dunăre, unde s-a înecat. N-a existat un proces, nu s-a menționat vreo crimă. A 

găsit putere să îndure până la final și în ultima zi, Dumnezeu îl va încorona și îi va judeca inamicii. 

Există și o cântare scrisă de acest frate.
188

 

                                                                                                                                                                                             
180 Gross Pawlowitz (Velké Pavlovice), la nord-vest de Lundenburg (Břeclav); în 1545 proprietate a nobililor de 
Lipé. Zeman, Topography, #107. 
181 Altenmarkt (Stará Břeclav = Vechiul Lundenburg), acuma parta a Lundenburgului (Břeclav), unde frații 
hutteriți își aveau tăbăcăriile și atelierele de pielărie. Zeman, Topography, #3. 
182 Bilowitz (Velké Bílovice), sat la aprox. 32 km. vest de Göding. Din 1532 satul a aparținut domeniului 
Lundenburg a familiei Zerotin. Zeman, Topography, #10. 
183 Göding (Hodonín), pe râul Morava, la sud-est de Brno; proprietate a nobililor de Lipé între 1512 și 1594. 
Zeman, Topography, #43; ME, II, 534. 
184 Tscheikowitz (Čejkovice), sud-est de Auspitz, în districtul administrativ al Göding-ului; între 1545-1624 
proprietate a familiei Víckov. Zeman, Topography, #159. 
185 Boretitz (Bořetice), sat lângă Tscheikowitz, sud-est de Auspitz. Zeman, Topography, #18. 
186

 Osvald Glait sau Jannitz; vezi deasupra, p. 40 n.32. 
187 Cei doi frați erau Anthoni Keim din Guntzenhausen și Hans Staudach din Kaufbeuren. ME, II, 523c; Martyrs 
Mirror, 475. 
188 Despre cântările lui Osvald Glait, vezi Wolkan, Lieder, 179. O cântare anonimă a servit ca bază pentru 
relatarea de mai sus; vezi LdHBr, 121. Cântarea lui Glait, ”Es redet Gott mit Mose” (Dumnezeu i-a vorbit lui 
Moise) se află în Wackernagel, Kirchenlied, III, 465-467. Martyrs Mirror, 472-473; Beck, 160. 
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Fratele Andreas Kofler
189

 din regiunea Adige a fost întemnițat în același an la Ybbs pe Dunăre din 

pricina adevărului divin. Când a refuzat să se dezică sau să lase preoții sau profeții neadevărați să îl 

ghideze în direcția greșită, a fost condamnat la moarte de către acești fii ai lui Pilat. L-au dat pe mâna 

marelui lor preot, călăul, care i-a mulțumit pe acești nelegiuiți executându-l pe acesta cu sabia. 

Aproape de moarte, a purtat o mărturie curajoasă pentru adevărul veșnic reprezentat de însuși 

Dumnezeu. 

În 1545, un frate pe nume Hans Blüetel de asemenea a fost prins la Ried, Bavaria,
190

 unde a fost trimis 

de către biserica-comunitate. Magiștrii din Ried au promis o recompensă tuturor celor care l-au prins 

și astfel un om pe nume Gugelwein l-a trădat. A vorbit la modul prietenos cu Hans ca și cum ar fi fost 

nerăbdător să îl întâlnească și l-a invitat în casa sa.  

Fratele gândindu-se că Gugelwein era îngrijorat de salvarea propriului său suflet a mers împreună cu 

el. Odată ce-a intrat, trădătorul a încuiat casa și a spus, ”Hans, ești prizonier.” 

Hans i-a răspuns, ”Doamne ferește, pentru că am venit la tine cu intenții bune!” Apoi, trădătorul a 

cerut bani pentru eliberarea sa. Când Hans l-a refuzat, Gugelwein a mers la magistrați și l-a trădat. Pe 

când trădătorul făcea asta, soția lui, de asemenea i-a cerut bani, spunând că magistrații îl vor ridica 

oricum. Dacă i-ar fi dat cinsprezece guldeni, ea l-ar fi eliberat. Dar fratele Hans Blüetel a refuzat să-i 

dea vreun sfanț și a spus că prin ajutorul lui Dumnezeu, el era pregătit pentru orice necaz.  

Între timp, magistrații au sosit cu o mulțime de oameni înarmați, l-au arestat pe frate împreună cu 

trădătorul și soția sa. I-au legat bine cu frânghii și au pus gărzi să îi supravegheze. Când au ajuns în 

piața din Ried au fost schingiuiți într-un mod îngrozitor, și trădătorul împreună cu fratele; magistrații 

au crezut că Gugelwein i-a furat banii lui Hans pentru că i se găsise puțin la el. Pentru a-i face soția să 

vorbească, i-au strâns mâinile într-o menghină până când au sângerat, deși ea și soțul ei nu aveau 

nimic. Astfel că înșelăciunea lor nu le-a adus decât nenorocire. Într-un final, trădătorul s-a spânzurat 

în disperarea sa.  

Împrejurul zilei de sf. Ioan [27 decembrie], când fratele Hans era deja în închisoare de patru sau cinci 

săptămâni, el a primit sentința cu moartea: va fi ars de viu. A fost dus la locul execuției, iar preoții au 

venit la el, somându-l să-și abandoneze credința. Dar el le-a spus, ”Ați proceda bine să vă întoarceți 

de la monstruoasa voastră înșelăciune. Nici nu voi fi de acord cu ea și nici nu voi asculta învățătura 

voastră greșită. Astăzi am lucruri mai importante de făcut decât să vă ascult profețiile voastre 

neadevărate. Trebuie să îl urmez pe Domnul Dumnezeul meu, în Hristos și să îmi îndeplinesc 

promisiunile față de el.” Și le-a vorbit într-o asemenea manieră că preoții s-au dat înapoi și l-au lăsat 

în pace. 

Pe drum înspre execuția sa, s-a întâlnit cu un om numit Mihai Dirk sau Kramer (un comerciant), pe 

care îl cunoștea foarte bine. Hans Blüetel s-a uitat la el având un zâmbet pe buze care reprezenta o 

mărturie a raiului pentru acest Mihai. A rămas uimit că Hans poate să zâmbească pe drum înspre 

arderea sa. Aceasta i-a atins inima lui Mihai în profunzime și de asemenea și a soției sale. Ea n-a mai 

mâncat trei zile, i-a jelit și i-a plâns moartea nevinovată a lui Hans. Mai târziu, amândoi s-au alăturat 

bisericii-comunități și au devenit credincioși, așa cum au făcut și alții.  

                                                             
189 Despre Andreas Kofler, vezi ME, III, 212; Martyrs Mirror, 473; Beck, 163. 
190 Ried im Innkreis, Austria Superioară. 
Despre Hans Blüetel, vezi ME, I, 366; Martyrs Mirror, 473-474; Beck, 161-163. LdHBr, 123-128, are o cântare 
despre suferința și moartea lui Blüetel; autorul nu este cunoscut. 
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Când acest frate drag a venit la locul de execuție, el s-a gândit la biserica-comunitate a lui Dumnezeu 

și strigat cu voce tare astfel încât să fie auzit de întreaga mulțime, ”O, dacă se află cineva aici care 

poate fi de încredere să trimită vestea că am fost ars de viu la Ried în Bavaria de dragul Evangheliei.” 

Un om a înaintat care încurajase pe mulți să îmbrățișeze credința, deși el însuși nu era capabil să facă 

aceasta. El a promis să informeze biserica din Moravia că Hans Blüetel a fost ars de viu la Ried din 

pricina adevărului divin. Aceasta l-a încurajat pe fratele Hans să continue să vorbească oamenilor: 

”Această credință a mea reprezintă adevărul divin și vreau să vă clarific acest lucru. Vă spun vouă că 

dacă nu vă pocăiți, nu vă schimbați viața și nu vă părăsiți căile greșite pe care ați apucat, Dumnezeu 

vă va prăvăli păcatele voastre peste voi și vă va pedepsi cu chinul veșnic care este destinat tuturor 

păcătoșilor. El va răzbuna sângele nevinovat pe care voi l-ați vărsat și vi-l va cere înapoi până la 

ultima picătură.” 

Când focul a fost făcut, l-au legat de o scară. În tot acest timp a continuat să le spună ceea ce era 

adevărul, calea vieții veșnice și biserica adevărată a lui Dumnezeu; cerurile și pământul ar putea 

depune mărturie. ”Chiar în această zi,” el spunea, ”Dumnezeu va face un semn în ceruri că aceasta 

este calea către viață veșnică.” Și așa s-a și întâmplat. Lumina soarelui a pălit, scăzându-i intensitatea, 

ca și cum nu se mai putea împrăștia pe pământ. Deși cerul era senin și fără niciun strop de nori, 

soarele arunca o umbră pe pământ și nu era altceva decât o formă galbenă palidă. Astfel, Dumnezeu 

și-a întărit mărturia. 

Acest iubitor de Dumnezeu, Hans Blüetel a rămas în viață și cânta în flăcări pentru o perioadă destul 

de lungă. El îl lăuda pe Hristos și se ruga ca toți cei vrednici să fie luminați de către Dumnezeu. Și 

astfel, ca aurul pur, a trecut testul flăcărilor, dovedindu-se neclintit în credință. 

El a mai prezis că fumul se va ridica drept în sus, iar duhul său se va ridica la ceruri cu el. S-a 

întâmplat cum a zis. Fumul de la execuție s-a ridicat drept la cer. Mai mulți oameni ne-au spus că o 

turturică albă ca zăpada tot înconjura focul ca până la urmă să se înalțe drept la ceruri. Slăvit să fie 

Dumnezeu care îi ține în așa credincioșie și cu atâta putere pe ai săi și el însuși poartă mărturie 

adevărului său divin prin minunile pe care le săvârșește pentru sfinții săi. 

În toamna anului 1545, Andreas din Villach a jefuit comunitățile din Schakwitz, Pulgram și 

Rampersdorf,
191

 luând în special vitele, caii, boii, pielea și vinul, ceea ce Dumnezeu accepta și 

autoritățile permiteau. El a pricinuit mare pagubă bisericii-comunitate din cauza propriului său frate 

Stoffel, un fost căpitan în armată, care se alăturase frăției și care dăduse bisericii toate proprietățile 

sale. Andreas vroia să le ia înapoi. Până atunci, comunitatea n-a mai avut probleme grave de la 

persecuția din 1535. 

Numărul credincioșilor a crescut, cu oameni venind din multe țări, în special din Kaufbeuren și din 

zona aceea înconjurătoare. Mulți s-au alăturat bisericii, predându-și viețile voinței Domnului. Multe 

persoane aveau nevoie de un loc să trăiască, astfel că mai multe case au fost cumpărate, după cum 

urmează: 

Înaine de ziua sf. Gallen [16 octombrie] Stoffel Niedermair a cumpărat o casă în numele nostru în 

afara Bochtitz-ului
192

 și ne-am mutat în ea. 

                                                             
191 Rampersdorf (Ladná), sat la nord de Lundenburg (Břeclav); proprietate a nobililor de Zerotin; frații aveau o 
moară și o fermă. ME, IV, 249; Zeman, Topography, #129. 
192

 Bochtitz (Bohutice), sud-vest de Brno, sat și proprietate ce aparținea familiei Kusý de Mukoděl, c. 1500-
1620. Zeman, Topography, #14; ME, IV, 197. 
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Pe 5 octombrie, Hans Klöpfer din Feuerbach și Hans Mändel din regiunea Adige au cumpărat o casă 

în numele nostru în afara satului Hrubschitz,
193

 lângă Eibenschitz și ne-am așezat acolo. 

De sărbătoarea sf. Martin [11 noiembrie] Iacob Säckler a cumpărat o casă în numele nostru de la un 

nobil la Wessely. Ne-am mutat acolo, dar pe 2 iunie, 1546, casa a ars și astfel am făcut un contract cu 

proprietarul pentru locul pe care avusese loc incendiul. 

De ziua sf. Ecaterina [30 aprilie], Mihai Matschidel, slujitorul cuvântului Domnului de pe vremea 

aceea, a cumpărat altă casă în numele nostru la Wessely.
194

 Și această casă a ars în focul din 1546. 

Nobilul din Wessely ne-a oferit alt loc de casă în care fusese incendiu în schimb, situat lângă poarta 

de sus de lângă râul Morava. Această locație era mai convenabilă pentru noi și ne-am construit o casă 

acolo în 1547. 

De ziua sf. Andrei [30 noiembrie] am cumpărat și ne-am mutat într-o casă la  Bohuslawitz lângă 

Gaya, care avea o moară cu trei angrenaje. Achiziția s-a făcut în numele nostru de către Mihai 

Matschidel, slujitor al cuvântului Domnului, Melchior Kellner, slujitor pentru treburi temporale și 

Thoman Schmidt, interpretul nostru. 

1546 

În anul 1546, de Întâmpinarea Domnului [2 februarie], am cumpărat altă casă la Bohuslawitz, lângă 

Gaya. Hans Gütten, Paul Zimmermann și Hans Klampferer au făcut achiziția. 

De Postul Paștelui în același an am cumpărat o fermă la Tscheikowitz, unde am construit o casă nouă 

din temelii. 

Pe 29 iulie, am cumpărat o moară în care nu se mai lucra de la Clement Pap la Sabatisch în 

Ungaria,
195

 am făcut din ea locuințe și am trăit sub protecția lui Franz Niáry la Branc. Achiziția a fost 

făcută în numele nostru de către Avram Schneider, Hans Klampferer și Christel Stampfer. Mai târziu, 

                                                             
193 Hrubschitz (Hrubšice), sat pe râul Jihlava, lângă Eibenschitz (Ivančice); în 1545 proprietatea lui Wenzel din 
Hodic; după 1550, satul făcea parte din proprietatea de Mährisch Kromau. Zeman, Topography, #51. 
194 Wessely (Veselí nad Moravou), un oraș de pe râul Morava la aprox. 27 km. nord-est de Göding (Hodonín), 
pe vremea aceasta proprietate a lui Hynek Bilík de Kornice, el însuși un ”piccard” zelos. Hutteriții ocupau o casă 
învecinată cu grădinile zoologice seniorale în suburbia din Wessely numită Břeh. Beck, 165; Zeman, 
Topography, #171. 
195 Sabatisch (Cehă: Sobotiše;  Germană: Freischütz), târgușor slovac la est de Lundenburg (Břeclav), între 
râurile Morava și Vah. Freischütz era numele german folosit de către hutteriții sec. al XVI-lea. ”Freischütz” sau 
”Freischutz,” un loc unde libertatea este ocrotită, poate deriva din cuvântul maghiar Szabad = libertate, așadar 
Sabatisch sau Sobotište. O altă posibilă explicație a numelui Sobotište ar fi derivarea din cuvântul slovac 
Chobot sau Sobota, ”târgul de sâmbătă.” Vezi Beck, 196 n.2. 
În cuprinsul cronicii, denumirea ”Ungaria” sau ”ungar” a fost păstrată pentru bucata din Slovacia care 
aparținuse regatului Ungariei și care este acuma parte din Slovacia. 
Sabatisch era deținut în parte de către Franz Niáry de Bedek și ținea de proprietatea Branc (Branč). Ruinele 
castelului Branc încă se pot vedea din Sabatisch. În 1938, acolo încă existau 150 de descendenți ai vechilor frați 
hutteriți care deveniseră catolici la sfârșitul sec. al XVIII-lea și erau numiți Habaner; unii încă mai locuiau în 
casele originale acoperite cu paie. Originea numelui Habaner este incertă: Poate deriva din cuvântul german 
Haushaben, însemnând ”case la comun.” Unii învățați caută originea cuvântului în cuvântul slovac care 
înseamnă ”oameni care și-au pierdut toate posesiunile,” și mai sunt și alte ipoteze (vezi de asemenea ME, II, 
618-619). Robert Friedmann, Die Habaner in der Slowakei (Vienna, 1927); ME, IV, 557-558; Beck, 165 n.4; 
Zieglschmid, ”Die ungarischen Wiedertäufer...,” Zeitschrift für Kirchengeschichte, nota 29 sau un fragment al 
aceluiași în Publications of the Modern Language Association of America, LIV, No. 4 (decembrie 1939), 1031-
1040, nota 12. 



170 
 

nobilul Franz Niáry a cumpărat două treimi din moară, lăsându-se pe noi doar cu o treime ca 

proprietate a noastră. 

În același an, patru frați au fost luați prizonieri în Austria împreună cu soțiile și copiii lor. Ei erau 

Hans Staudach din Kaufbeuren; Anthoni Keim, un croitor din Gunzenhausen; Blasius Beck și 

Leonard Schneider, amândoi din Kaufbeuren.
196

 Ei erau pe drum înspre comunitatea de aici. Pe 3 

august au fost duși la Viena. Au fost duși prin oraș ca niște criminali, înlănțuiți doi câte doi și cu 

cătușe la picioare, soțiile și copiii lor urmându-i. O mulțime s-a adunat ca și cum venea regele.  Frații 

au fost duși la închisoare și lăsați cu soțiile și copiii lor pentru patru zile. În timpul acestor patru zile 

au fost interogați cu înverșunare iar și iar dacă vroiau să își păstreze credința. Și-au oferit mărturia: da, 

cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi cei patru frați au fost mutați la o închisoare diferită, unde au fost 

interogați din nou. Soțiile și copiii lor au fost duși în casa judecătorului, iar frații au fost împiedicați 

de a vorbi cu ei. 

Duminica, pe 16 august, un număr mare de oameni au venit la frați în închisoare pentru a vorbi cu ei, 

aceștia dorind ca frații să se dezică, măcar de dragul soțiilor și a copiilor lor. Dar ei au fost curajoși și 

au rămas fermi, deși erau făcute amenințări că le vor lua copiii de la ei. Între timp, soțiile lor au fost 

eliberate și s-au întors la biserica-comunitate de aici.  

Multe trucuri haine au fost încercate pe acești frați pentru a-i înfricoșa, a-i încurca și a-i face să se 

dezică. Au fost duși la Viena și au trebuit să apară de patru ori în fața autorităților. În acestea 

includem călugări, preoți și învățați, pe care Isus îi numește corect lupi răpitori, avertizându-ne să 

stăm în gardă. Ca lupii care mănâncă pe săturate doar după ce au omorât fiecare animal din țarc, 

profeții falși nu sunt satisfăcuți cât timp rămâne vreun credincios care n-a fost direcționat greșit. De 

aceea i-au chinuit pe atât de multe căi, așa cum au făcut acești iubitori ai lui Dumnezeu; dar nu au 

înfăptuit nimic. Au fost doar făcuți de rușine, pentru că nimeni nu-i poate lua pe ai lui Hristos din 

mâna sa. 

Apo mandatul regal a fost citit fraților. Erau amenințați cu foc, apă și sabie; ei vor fi ținuți cu pâine și 

apă și vor fi separați unul de altul. Pentru a-i teroriza, fratele Osvald din Jamnitz a fost înecat noaptea, 

așa cum s-a relatat deja.
197

 

Joia, după ziua sf. Mihai [31 octombrie] au fost puși din nou împreună. Prin toate acestea au rămas 

neclintiți, continuând să depună mărturie că aceasta era calea adevărului divin, pe care ar întări-o cu 

sângele lor. Pe 22 noiembrie, la scurt timp după ziua sf. Martin, au fost condamnați la moarte și dați 

pe mâna călăului. I-a legat și i-a condus la locul de execuție  în zori de zi, astfel ca veștile să nu se 

răspândească și să nu se adune o mulțime.  

Cântau cu bucurie în timp ce erau duși la calapodul de măcel. Cum era obiceiul la execuții, un cerc s-a 

făcut, iar frații au îngenunchiat în mijlocul lui și s-au rugat cu ardoare. Călăul avea inima grea și era 

șovăitor în a duce la capăt această sarcină. Ceilalți fii ai lui Pilat, de asemenea, ar fi rămas inocenți cu 

bucurie, doar că trebuiau să o facă din pricina autorităților și pentru a-și proteja proprile poziții. Ar fi 

dorit să se afle la kilometrii distanță.Cel mai tânăr dintre frați a fost luat primul. I-a binecuvântat pe 

ceilalți din inima sa, spunându-le să suporte cu curaj: ”Astăzi vom fi împreună în regatul Tatălui 

nostru ceresc.” 

                                                             
196 Cât despre cei patru frați menționați aici, vezi ME, 619; III, 161; I, 260; IV, respectiv 470; Martyrs Mirror, 
475; Beck, 165-167. 
197 Osvald din Jamnitz = Osvald Glait; vezi deasupra pag. 166. 
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Astfel că toți cei patru au fost decapitați. Cu curaj și bucurie și-au dat gâturile sabiei de dragul 

numelui lui Hristos. O cântare pe care Wolf Sailer a compus-o despre ei oferă mărturie despre aceasta. 

La fel și cântarea compusă de Hans Gurtzham, care se afla în aceeași închisoare pe vremea aceea. În 

plus, încă avem ceva cântări și scrisori ale lui Hans Staudach și ale camarazilor lui de temniță.
198

 

Pe vremea aceasta, Mihai Matschidel, de asemenea cunoscut ca și micul Mihai, un slujitor al lui Isus 

Hristos și a bisericii sale a fost luat prizonier la Ortenburg în Carintia superioară. Alți doi au fost 

capturați împreună cu el, soția sa Lisel și Hans Gurtzham,
199

 un pantofar. Au fost interogați în 

prezența unui vicar și a preotului paroh din Vilach, care încerca să se certe cu ei. Dar acești frați au 

continuat să răspundă până când cei care-i întrebau au trebuit să plece rușinați, neînfăptuind nimic. 

După aceasta, prizonierilor li s-au pus lanțuri și cătușe și au fost duși prin Stiria la Viena. În sala de 

judecată au fost dați pe mâna temnicerului, care le-a spus, ”Veniți, vă voi duce într-o temniță unde 

sunt unii din frații voștri.” Acolo l-au găsit pe Hans Staudach și pe cei trei prinși împreună cu el. Când 

s-au întâlnit, s-au îmbrățișat și s-au sărutat, lăudându-l pe Dumnezeu care i-a adus împreună pentru 

gloria numelui său. Mai târziu, Hans Staudach și cei trei au fost executați, după cum tocmai s-a 

consemnat. Ceilalți au fost ținuți în închisoare pentru aproape trei ani, până în 1549, când s-a produs 

un incendiu în Viena. Așa cum era obiceiul când izbucnește un incendiu, porțile orașului se închideau, 

iar prizonierii erau eliberați. Când focul a fost stins, fratele Mihai și soția sa Lisel –prin pronia 

dumnezeiască- au fost ajutați de către un orășean să plece din oraș și ei s-au întors la biserica-

comunitate. Astfel, Dumnezeu le-a clădit o cale pentru ca ei să scape nevătămați și împăcați.  Încă 

avem epistole și scrisori scrise de către acest Mihai.
200

 

Totuși, Hans Gurtzham a fost pus din nou în închisoare pentru încă un an, până în 1550. Foarte 

devreme într-o dimineață de vineri, împrejurul la 27 iunie a fost înecat în Dunăre. Unii spun că pe 

când se pregăteau să îl înece, l-au dus într-o cameră încălzită, unde a murit în timp ce stătea după 

cuptor și astfel el a murit în Domnul, dar apoi ei i-au aruncat trupul în fluviu. Încă mai avem una sau 

două cântări pe care le-a compus în închisoare. 

1547 

În 1547, la Gurdau, Hans Greckenhofer, Wolf Sailer și Petru Hagen au fost alești pentru serviciul 

Cuvântului lui Dumnezeu și puși de către biserică într-o perioadă de testare.  

Pe 18 martie, slujitorul pentru afaceri temporale, Bastel Schmidt a cumpărat o casă în numele nostru 

la Fraitz
201

 lângă Bisenz și ne-am așezat acolo. 

Pe 17 mai, am cumpărat o altă casă la Bohuslawitz lângă Gaya. Petre Riedemann, slujitor al 

Cuvântului Domnului și Andreas Stuck, slujitor al afacerilor temporale au făcut această achiziție.  

                                                             
198 Pentru scrisorile lor, vezi Adolf Mais, Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Stadt Wien, Vol. 19/20 (1963-
1964), 137-152, 159-161, 161-162. 
Vezi Wolkan, Lieder, 179-185 și LdHBr, 128-138, pentru cântări scrise de către sau despre Hans Staudach și 
camarazii săi martiri. Wolf Sailer, un slujitor al cuvântului și un tâmplar de mobilă de artă a murit în 1550 la 
Saitz în Moravia; vezi dedesubt, p. 315. ME, IV, 400; Zeman, Topography, #134; Beck, 167. 
199

 Despre Hans Gurtzham vezi în ME, II, 612; Martyrs Mirror, 474; Beck,167-168. 
200 Despre Mihai Matschidel vezi în ME, III, 538. Despre scrisorile sale (în Arhivele Orașului Bratislava, Codex 
Hab. 17), vezi Beck, 168 n.1; Friedmann, Schriften, 121. 
201 Fraitz (Vracov), la sud-est de Gaya (Kyjov), aparținea nobililor de Zerotin până în 1547, când a trecut în 
stăpânirea lui Franz Niáry de Bedek, care le-a permis fraților să se așeze acolo. Beck, 168 n.3; Zeman, 
Topography, #178. 
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Cele Cinci Articole de Credință 
 

Aceste cinci articole de credință sunt motivul marii controverse dintre noi și lume. Toți aceia din 

biserica noastră care au fost executați prin foc, apă sau cu sabia au fost condamnați din pricina acestor 

articole. Toate necazurile, persecuția, întemnițarea și moartea credincioșilor petrecute de curând  s-au 

bazat pe aceste articole despre botez, Cina Domnului, comunitatea bunurilor, autoritățile 

guvernamentale și separarea soților credincioși de cei necredincioși. 

Cum istoria înregistrată în cronica noastră este legată strâns de aceste principale articole de credință le 

vom evoca aici, așezându-le pe temeiuri scripturale, care ne arată că credința noastră nu a fost 

inventată acum patruzeci de ani de către Iacob Hutter sau orice alt om, ci a fost stabilită de către 

Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos și de către sfinții săi apostoli, scrierile și Evangheliile lor.  

PRIVIND ADEVĂRATUL BOTEZ CREȘTIN 

opunându-i-se botezul nou-născuților 

Matei 28:18-20 

Hristos spune, ”Toată puterea mi-a fost dată. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, 

botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ceea ce v-am 

poruncit.” El pune învățătura prima, botezul al doilea. Astfel că oamenii trebuie prima dată să li se 

predice și să creadă și să fie botezați doar când ei cu bucurie sunt doritori să primească învățătura, 

știind ceea ce fac și mărturisindu-și credința. Altfel, botezul nu are rost.  

Marcu 16: 15-16 

”Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va 

fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit.” Aici, de asemenea, ni se spune că învățătura ar trebui să 

vină prima, apoi credința și al treilea lucru, botezul credincioșilor. Nou-născuții nu pot avea credință. 

Nu știu nimic despre Dumnezeu, despre Hristos, despre Evanghelie sau despre suferința și moartea lui 

Isus Hristos. Prin urmare, ei nu ar trebui să fie botezați imediat după ce se nasc. Dumnezeu nu cere ca 

ei să aibă credință cât timp sunt bebeluși, nici ca ei să fie botezați cât timp nu cunosc ceea ce este 

botezul. 

Matei 3:1-12; Marcu 1:4-8; Luca 3:3 

Ioan Botezătorul prima oară a predicat pocăința și transformarea. Pe aceia care au fost mișcați de 

cuvintele lui, el i-a botezat cu botezul pocăinței și al credinței în Acela care avea să vină după el. 

Toate acestea nu sunt posibile pentru nou-născuți, prin urmare Ioan nu a botezat nou-născuți. 

Matei 3:13-17; Marcu 1:9; Luca 3:21 

Hristos însuși, care reprezintă exemplul nostru, nu a fost botezat până când avea treizeci de ani și și-a 

început misiunea. Prin urmare, nici noi nu ar trebui să fim botezați până când nu suntem destul de 

înaintați în vârstă să înțelegem și să începem să facem voia lui Dumnezeu. 
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Matei 16:24 

Hristos a spus, ”Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare 

zi și să mă urmeze.”[Luca 9:23] Bebelușii nu au o voință a lor proprie și nu pot să se lepede de sine și 

totuși aceast lucru este necesar în botez. Prin urmare, botezul nou-născuților se opune lui Hristos sub 

fiecare aspect.  

Luca 14:28 

”Căci care dintre voi, dorind să zidească un turn sau să dea o bătălie, nu se așează mai întâi să-și facă 

socoteala costurilor?” În același sens, oricine dorește să i se ofere lui Dumnezeu în botez trebuie să fie 

în stare să facă socoteala costurilor dinainte. 

Luca 24:46-47 

”A fost necesar ca Hristos să sufere și să se ridice din morți în a treia zi, iar pentru ca pocăința și 

iertarea păcatelor să fie predicată în numele său tuturor neamurilor.” Deși doar învățătura și pocăința 

sunt menționate, botezul nu este exclus, dar învățătura și pocăința trebuie să vină înaintea botezului. 

Faptele apostolilor 8:5-12 

Apostolul Filip predica în Samaria. Când oamenii cuvintele lui Filip despre regatul lui Dumnezeu și 

despre numele lui Isus Hristos, erau botezați, și bărbați și femei. Nimic nu este spus despre nou-

născuți, din moment ce nu era menit pentru ei. 

Faptele apostolilor 8:26-38 

În același capitol, Filip a vorbit cu eunucul, un famen de-al reginei Candance a Etiopiei și l-a învățat 

Evanghelia lui Isus. Când eunucul a cerut să fie botezat, apostolul i-a spus, ”Dacă crezi din toată 

inima ta, se poate,” ca și cum ar fi vrut să zică, ”Dacă nu crezi sau nu înțelegi, apoi nu se poate.” Așa 

ar trebui procedat în cazul botezului. Prima dată cineva trebuie să îl dorească, altfel nu are rost. 

Faptele apostolilor 10:34-48 

Petru a predicat Cuvântul lui Dumnezeu casei lui Cornelius și i-a învățat ce să facă. Apoi, Sfântul Duh 

s-a pogorât asupra celor care ascultau și ei vorbeau în limbi străine și îl glorificau pe Dumnezeu. La 

asta, Petru le-a poruncit să se boteze. Nou-născuții nici nu pot vorbi în limbi străine și nici nu îl pot 

glorifica pe Dumnezeu, astfel că nu au fost botezați. 

Faptele apostolilor 16:14-15 

”...Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. 

Domnul i-a deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa 

ei...” Aici, de asemenea, învățătura vine prima, apoi credința, apoi la urmă, botezul. Ceilalți din casa 

ei care au fost botezați, ca și ea, prima dată au auzit Cuvântul, i-au acordat importanță și apoi l-au 

acceptat în credință. 

Faptele apostolilor 16:29-34 

”Atunci temnicerul...s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila, i-a scos afară și le-a zis, 

`Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?` Ei au spus, `Credeți în Domnul Isus și vei fi salvat, tu 

și casa ta.` Apoi i-au vorbit din Cuvântul Domnului lui și tuturor celor din casa sa și imediat el și toată 
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familia sa au fost botezați.S-a bucurat împreună cu toată casa sa în această nou-găsită credință în 

Dumnezeu.” Bebelușii plâng. Nu se pot bucura că au găsit credința în Dumnezeu, cum a făcut acest 

temnicer împreună cu casa lui. Dacă vreodată vor face asta, să îi botezați! 

Faptele apostolilor 19:2-7 

Cam doisprezece dintre discipolii lui Ioan de la Efes au primit doar botezul lui Ioan. Ei nu au primit 

Sfântul Duh și nici măcar nu au auzit că exista un Sfânt Duh. Astfel că ei au fost botezați în numele 

Domnului Isus. Dacă botezul lui Ioan nu a fost suficient, botezul nou-născuților contează și mai puțin. 

Bebelușii nu au auzit niciodată de Sfântul Duh și prin urmare știu și mai puține despre el.  

Romani 6:3-4 

Pavel a spus, ”Nu știți că toți câți am fost botezați în Isus Hristos, am fost botezați în moartea lui? 

Noi, deci, prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el, pentru ca, după cum Hristos a 

înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă.” Dacă copiii mici că asta 

înseamnă botezul, apoi să fie botezați; dacă nu, nu este altceva decât o înșelătorie și o insultă la adresa 

botezului adevărat. 

Romani 6:13 

”...Dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu” (luați aminte: pe voi înșivă) ” ca vii, din morţi cum eraţi; şi 

daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii.” Nou-născuții nu se pot da 

ei însuși lui Dumnezeu. Dacă alții o fac în locul lor, nu înseamnă nimic.  

 

Romani 14:12 

”Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu,” spunea Pavel. Astfel că 

botezul, de asemenea, necesită consimțământul personal și predarea fiecăruia. 

1 Corinteni 1:16 

Nu sunt menționați bebelușii printre cei botezați în casa Ștefanei. Pavel spunea despre casa Ștefanei 

că se devotaseră slujirii sfinților. Dacă bebelușii din leagăn fac lucrul acesta, atunci să fie botezați 

imediat. 

1 Corinteni 1:17 

Pavel a spus, ” De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia.” El de 

asemenea a mai spus, ”Pentru că eu v-am născut în Hristos Isus, prin Evanghelie.” ”Eu am sădit, 

Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească.” Nu vrea să spună că nu a fost trimis deloc să boteze, 

dar acea învățătură, luând naștere prin Cuvânt și implantarea credinței ar trebui să preceadă botezul 

prin apă; și aceasta a fost ordinea păstrată de apostoli, pentru că Domnul le-a poruncit și să predice, și 

să boteze. 

Galateni 3:27 

” Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos.” Nou-născuții nu se pot îmbrăca 

cu Hristos. Nu știu cine este Hristos. Prin urmare doar adulții raționali și credincioși se cuvine să fie 

botezați. 
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Evrei 6:1-2 

”De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos şi să mergem spre cele desăvârşite, fără să 

mai punem din nou temelia pocăinţei de faptele moarte şi a credinţei în Dumnezeu, învăţătura despre 

botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morţilor şi despre judecata veşnică.” El descrie din 

nou ordinea pe care apostolii și bisericile lor le-au urmat de la început. 

Evrei 10:38 

”Și cel neprihănit va trăi prin credință.” Nu spune, ”Cel neprihănit va trăi prin botez,” ci ”prin 

credință.” Credința este necesară prima dată, pentru a fi urmată de botez. Astfel este greșit să pui 

botezul înaintea credinței. 

1 Petru 3:21 

”Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţire de 

întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus 

Hristos.” Nou-născuții nu știu nimic despre un cuget curat înaintea lui Dumnezeu, astfel că botezul nu 

este necesar din partea lor până când nu capătă înțelegere și credință. 

Faptele apostolilor 2:42-46; 4:32 

”Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni. Fiecare 

era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne. Toţi cei ce credeau erau împreună 

la un loc şi aveau toate de obşte.” Dacă orice bebeluș ar fi făcut asta, apoi și ei ar fi fost botezați; altfel 

nu ar fi fost. Așa cum ar fi fost prostesc să ne gândim la nou-născuți în leagăne frângând pâinea la 

Cina Domnului, tot prostesc este să fie botezați sau măcar să te gândești la așa ceva. 

Romani 10:17 

”Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” 

Efeseni 4:5 

”Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez,” a spus Pavel. Astfel că nu pot fi două 

credințe, una care ne aparține nouă și una împrumutată; nu poate exista botezul adevărat bazat pe 

Scripturi și botezul nou-născuților despre care nu este scrisă nici măcar o silabă. 

Efeseni 2:8 

”Credința este un cadou de la Dumnezeu,” nu este cadoul unui naș de botez, care răspunde în numele 

bebelușului și crede în numele lui, ceea ce ne arată cu claritate că bebelușul nu poate crede pentru el 

însuși. 

Romani 4:3 

 ”Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire.” În Noul Testament, 

necredincioșii nu pot fi acceptați ca parte a legământului copiilor lui Avram. Dacă nu ar fi existat 

credința, păgânii nu ar fi putut niciodată să intre în legământul lui Avram. Prin credință îi justifică 

Dumnezeu pe păgâni, îi conduce înspre neprihănire și îi include în legământul lui Avram, nu prin 

botezul nou-născuților, care nu necesită credință. Prin urmare botezul nu trebui oferit sau primit fără 

de credință. 
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Evrei 11:1 

”Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite” (RSV). Nou-născuții nu știu nimic 

despre încrederea neclintită în lucrurile nădăjduite. Apoi cum pot ei să aibă credință? 

1 Ioan 5:1 

”Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu,” a spus Ioan. Nou-născuții nu cred și 

nici nu pot să creadă că Isus este Hristos. Astfel că nu sunt născuți din nou prin Dumnezeu, iar 

botezul, baia renașterii, nu este menită lor. 

Deuteronom 1:39 

”Pruncii nu știu nici binele, nici răul.” 

Iona 4:11 

Domnul i-a vorbit profetului despre bebeluși, care nu pot deosebi dreapta de stânga. Este bine ca 

bebelușii să rămână în inocența și puritatea lor, așa cum i-a creat Dumnezeu. Ei aparțin Domnului de 

la început, iar Dumnezeu îi acceptă pe ei așa cum sunt, nebotezați, deoarece Hristos a suferit și pentru 

ei. Este blasfemie să spui că bebelușii nebotezați sunt condamnați și că diavolul este în ei și că trebuie 

scos afară. 

Ioan 15:15 

Hristos a spus, ”V-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu.” Nu ne-a spus o silabă despre 

botezul nou-născuților. Astfel că putem fi siguri că nu a auzit-o niciodată de la Tatăl său,  aceasta 

nefiind o plantă plantată de către Tatăl, ci a fost plantată de către oameni și trebuie să fie scoasă din 

rădăcină. 

Faptele apostolilor 20:20 

Când Pavel, ultimul apostol chemat, a vorbit cu bătrânii din Efes și a recunoscut că nu a ascuns nimic 

de ei ce ar putea să le aducă un beneficiu. Prin urmare, el nu se găsea vinovat de vărsarea sângelui lor, 

pentru că le-a oferit sfatul întreg al lui Dumnezeu. Dar el nu a scris și nu a spus un singur cuvânt 

despre botezul nou-născuților; astfel că acesta nu este sfatul lui Dumnezeu, ci vine de la anticrist, care 

răsucește ordinea lui Dumnezeu.  

 

PRIVITOR LA CINA DOMNULUI OFERITĂ DE CĂTRE HRISTOS 

în opoziție cu mesa preoților 

Matei 26:26-28; Marcu 14:22-24 
Luca 22:17-19; 1 Corinteni 11:23:25 

În noaptea în care Domnul Isus a fost trădat, a luat pâinea, a mulțumit, a frânt-o și a zis, ”Luați, 

mâncați; acesta este trupul meu care se va frânge pentru voi.” Într-un mod asemănător a luat un pahar, 

spunând, ” Beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă 
pentru mulți, spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea.” Fiți atenți,adaugă el explicând: 

că trebuie să o facem în amintirea lui. 

El a vorbit despre trupul său ca pâine și despre sângele său ca vin doar într-o manieră simbolică, 

însemnând chiar corpul și sângele pe care l-a vărsat pentru noi. Astfel să nu uităm sursa salvării 
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noastre, trebuie iar și iar să ne reamintim de aceasta și să o primim în inimă, dându-i laudă și 

mulțumiri pentru că ne-a izbăvit pe noi cei pierduți. 

În continuare, declarăm că prin harul lui Dumnezeu noi suntem părți ale corpului lui Hristos. Oricine 

ține Cina lui Hristos ar trebui să fie o ramură vie, un lăstar verde crescând pe vița cea adevărată, trăind 

în comunitatea bunurilor ca o parte a trupului lui Hristos, biserica sa. Ni se arată aceasta prin bucata 

de pâine făcută din mai multe grâne puse laolaltă și zdrobite și prin vinul realizat ca băutură din mai 

mulți ciorchini de struguri care au fost zdrobiți. Din această cauză Pavel spune, ”...Pâinea pe care o 

frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi, care 

suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine.” 

Matei 26:26-28 

Marcu 14:22-24; Luca 22:17-19 
Trupul lui Hristos nu s-a aflat în pâine când a ținut Cina cea de Taină cu discipolii săi. El a rămas 

așezat printre ei la masă și nu s-a transformat dintr-o bucată de pâine în alta. Nu mai mult face el acest 

lucru acum. 
 

1 Corinteni 11:26 

”Pentru că, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea 
Domnului până va veni el.” Dacă Hristos ar fi fost fizic în pâine cu carnea, oasele, mâinile și 

picioarele care au atârnat pe cruce, apostolii nu ar fi spus ”până va veni el,” pentru că el deja ar fi fost 

prezent la modul fizic. 

 
Luca 22:20; 1 Corinteni 11:25 

Luca și Pavel au scris că Hristos a spus la Cina cea de Taină, ”Acest pahar este legământul cel nou, 

făcut în sângele meu...” Atunci vinul ar trebui să fie în sânge, nu sângele în vin. Și ce să mai spunem 
despre pahar, dacă ar fi să luăm totul cuvânt cu cuvânt și nu avem altă explicație?  

Matei 26:29 

După ce a ținut cina sa de taină, Hristos a spus, ”Vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din acest 
rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăția Tatălui Meu.” Aici el încă vorbește de 

vin ca vin și ca să arate și mai limpede acest lucru spune, ”rod al viței,”nu sânge adevărat, deși vinul o 

simbolizează. 

 
Ioan 15:1 

Hristos a spus, ”Eu sunt adevărata viță...”, dar el nu este o viță în sensul fizic. El este numit un miel, 

dar nu unul în carne și oase. El l-a numit pe Simon Petru o piatră, dar nu l-a transformat pe Petru într-
o piatră adevărată. El a rămas un om. Pavel a spus de Sara și de Hagar, ”Aceste femei sunt cele două 

legăminte...” Erau legăminte în sensul strict al cuvântului? Nu, erau doar simboluri. Hristos a spus, 

”Adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor.” Și din nou, ”Cine crede în mine, din inima lui vor 

curge râuri de apă vie...”, ceea ce nu înseamnă că va lua ființă un pârâu. A spus că ipocritul are o 
bârnă în ochi. Asta nu înseamnă că este o grindă sau  un ceatlău în el. 

Aflându-se pe cruce i-a spus Mariei, ”...Femeie, iată fiul tău. Fiule, iată mama ta.” Apoi, Ioan ar fi fost 

propriul frate al lui Hristos, pentru că aceste cuvinte sunt la fel de clare ca și cele scrise mai sus. Nu, 

alta era mama lui Ioan. 

Sămânța este Cuvântul lui Dumnezeu, câmpul este reprezentat de lume. Cele șapte vaci frumoase și 

cele șapte vaci sprijite reprezintă șapte ani. Pot fi date ca exemplu multe pagini din Scriptură, și dacă 

toate ar fi luate cu sensul lor propriu, ar rezulta multe lucruri ridicole. Astfel că Hristos când a spus 

referindu-se la pâine, ”acesta este trupul meu,” și la vin, ”acesta este sângele meu,” nu s-a referit la 

sensul propriu al acestora, ci ca un simbol. 

Ioan 20:24-25 
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Faptul că Toma a refuzat să creadă că Hristos a înviat ne arată clar că discipolii nu au înțeles cuvintele 

lui Hristos, ”acesta este trupul meu,”ca și cum le-ar fi dat lor trupul său pentru ca ei să îl mânânce 
într-un sens fizic. Dacă ei credeau că l-au mâncat și că îl vor mânca pe Hristos la modul fizic în pâinea 

de la Cinei Domnului, atunci lui Toma i s-ar fi părut mult mai ușor să creadă că Hristos trebuie să se 

scoale dintre cei morți și că deja înviase. 

 
Faptele apostolilor 2:42 

Luca a spus, ”Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în 

rugăciuni.” Observați cum a spus, ”în frângerea pâinii,” și nu ”în mâncatul trupului său.” 
 

Ioan 6:35-36 

Hristos a spus, ”Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine 
nu va înseta niciodată” (RSV). Aici, ”a veni” înseamnă a mânca, iar ”a crede” înseamnă a bea. La fel 

este pe parcursul celui de-al șaselea capitol din Ioan. Mâncând carnea lui Hristos și bând sângele său 

pur și simplu înseamnă să credem în el, el care a suferit pentru noi și care ne-a împăcat prin 

intermediul sângelui său. Nu e acțiunea de a mânca cu gura, pentru că el a spus, ”...carnea nu folosește 
la nimic...” (dacă mâncatul este înțeles în sensul propriu, așa cum îl înțelegeau evreii) ci ”cuvintele pe 

care vi le-am spus eu sunt duh și viață.” 

 
Ioan 4:32-39 

Când discipolii îl implorau pe Hristos să mânânce, el a spus, ”Eu am de mâncat o mâncare pe care voi 

nu o cunoașteți.” Prin aceasta nu se referea că va mânca samaritenii care credeau în el după ce au 
auzit istorisirea femeii. El le spunea discipolilor săi că mâncarea sa consta în salvarea oamenilor și în 

îndeplinirea voinței tatălui său. Așa cum un om tânjește după mâncare, așa și Hristos tânjește pentru 

salvarea omenirii. Într-un fel asemănător, când a spus, ”Luați, mâncați; aceste este trupul meu care se 

frânge pentru voi,” nu dorea să spună că carnea ar trebui mâncată propriu-zis, ci că mântuirea reușită 
pentru noi pe cruce este mâncarea noastră, dacă noi credem în el. Așa cum oamenii se susțin 

hrănindu-se cu mâncare pentru viața lor de pe pământ, așa și dacă avem credință în Hristos, noi vom fi 

cu adevărat susținuți de către el în viața eternă. 
 

Matei 24:23-24 

Marcu 13:21-22; Luca 17:23 

Hristos a spus, ”Atunci, dacă vă va spune cineva: `Iată, Hristosul este aici sau acolo!` să nu-l credeți. 

Căci se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo 

încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși.” 

 

Matei 24:26-27 

Hristos spunea, ”Deci, dacă vă vor zice: Iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo! Iată-l în odăițe ascunse, 

să nu credeți.” Aceasta nu  prezintă vreo diferență față de cum spun ei acum, ”El este aici în pâine, el 
este aici în vin,” sau ”El este în tabernacol.” Nu trebuie să o credem. ”Căci, cum iese fulgerul de la 

răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea fiului omului.”  

 

Evrei 2:16 
Nu și-a luat înfățișarea îngerilor, ci pe aceea a seminței lui Avraam. Dacă ar fi fost prezent la modul 

fizic corpul lui Hristos în pâine, cu siguranță că ar rezulta ca Hristos, și prin urmare Dumnezeu, să ia 

înfățișarea pâinii. 
 

Faptele apostolilor 1:9-11 

”...pe când se uitau la el, s-a înălțat la cer, și un nor l-a ascuns de ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii 
pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: ‘Bărbați 

galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Isus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni 
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în același fel cum l-ați văzut mergând  la cer.’” El nu s-a înălțat la cer în pâine; nici nu va veni în 

pâine sau va veni jos la noi sub formă de pâine. 
 

Mai departe, unul dintre articolele de credință creștină pe care le recunoaștem este că Hristos s-a 

înălțat la cer și că stă la dreapta tatălui său ceresc. De acolo va reveni pentru a judecata pe cei vii și pe 

cei morți. El nu va veni în pâine. Dacă Hristos ar fi venit în pâine, ei l-ar fi mâncat pe judecătorul 
celor vii și celor morți.  

 

Coloseni 3:1 
Apostolul a spus, ”Dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde 

Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu.” El nu ne spune să îl căutăm pe el aici în pâinea de la Masa de 

Aducere Aminte. 
 

Psalmii 40:6; Evrei 10:5-7 
Apostolul, parafrazându-i cuvintele Regelui David, a spus „Tu n-ai voit nici jertfă , nici prinos, ci mi-

ai pregătit un trup; n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis: `Iată-mă (în 

sulul cărții este scris despre mine), vin să fac voia ta, Dumnezeule!`” Aici se vorbește despre acel trup 

pe care Dumnezeu l-a pregătit, nu despre multe sute de mii de trupuri, așa cum preoții o fac când 
vorbesc despre preschimbarea trupului său în pâine.  

 

Ioan 1:30 
Ioan Botezătorul a spus, ”După mine vine unul care este mai puternic decât mine.” Dacă Hristos este 

acela, nu pot fi la fel de mulți hristoși ca dăți când preoții oficiază mesa. 

Matei 28:6 
Scripturile ne relatează că trupul lui Hristos niciodată nu poate fi în mai mult de un loc odată, chiar și 

după înviere. Îngerii i-au spus femeilor care îl căutau în mormânt, „Nu este aici; a înviat,” știind că el 

era Dumnezeu adevărat și om adevărat. Pe lângă asta, chiar dacă îngerii și femeile s-au întâlnit în 

numele său, ceea ce însemna ca el era printre ei, totuși ei au spus, „Nu este aici,” ca și cum ar fi vrut 
să spună, „El nu este trupește în mai mult de un loc odată.” Ni s-a spus că discipolii au mers la el în 

Galileea; astfel că nu încape îndoială că Hristos, deși era în inimile lor, nu era cu ei în carne și oase, 

altfel nu ar fi avut nevoie să meargă la el.  
 

Matei 26:11; Marcu 14:7 

Hristos a spus, „Căci pe săraci îi aveți întotdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe 

mine nu mă aveți totdeauna.” El se referea la prezența sa trupească, la aceasta referindu-se preoții. 
 

Psalmii 16:10 

David a spus, „Nu vei îngădui ca preaiubitul tău să vadă putrezirea.” Dacă pâinea ar fi Hristos, el ar fi 
cu mult mai perisabil și ar putea să putrezească mult mai ușor decât oamenii, pentru că ceea ce se 

mănâncă, se digerează. 

 
Matei 15:17 

„Nu înțelegeți că orice intră în gură merge în pântece și apoi este aruncat afară, în hazna?” așa cum 

ne-a spus Hristos. 

 
Romani 14:17 

„Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul 

Sfânt.” Acum dacă Hristos ar fi fost mâncat la propriu și aceasta  ne-ar fi putut aduce mântuirea sau ar 
ajuta ca noi să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, atunci apostolul a vorbit aici prea pe scurt despre 

el. 

 
Evrei 13:9 

„Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine,” spunea Pavel, „căci este bine ca inima să fie 

întărită de har, nu prin mâncăruri, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit.” 
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1 Corinteni 15:50 
Apostolul Pavel a spus, „Putrezirea nu poate moșteni neputrezirea.” Oamenii putrezesc, dar trupul lui 

Hristos nu putrezește. Un corp care putrezește nu poate mânca sau primi corpul ce nu putrezește al lui 

Hristos; trupurile lumești nu pot mânca trupurile cerești. 

 
 

Evrei 1:5; 5:5 

Apostolul a spus despre Hristos că Hristos era făcut ca orice alt om, exceptând faptul că era fără de 
păcat. Dacă lipsa păcatelor, astfel, era singura excepție, nu putea exista o alta excepție care îi permitea 

să fie peste tot. Prin urmare, este evident că el nu se află în mai multe bucăți de pâine mai mult decât 

ar fi fost în mai multe locuri în același timp pe când învăța pe Pământ. El mergea dintr-un loc în altul.  
 

Mai departe, dacă trupul lui Hristos este în mai multe locuri, cum este primit în gura unei persoane? 

Dacă este primit în întregime, atunci nu este în mai multe locuri. Dacă este primit doar parțial, atunci 

nu este Hristos în carne și oase așa cum a stat pe cruce. 
 

Efeseni 2:8 

Prin credință Hristos locuiește în inimile noastre. Apostolul nu spune, „prin mâncarea ce o mâncăm.” 
 

Ioan 14:23 

„Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom 
locui împreună cu el.” Nu spune, „prin mâncatul corpului său.” 

 

2 Ioan 9 

„Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos n-are pe Dumnezeu,” și el nu îl va primi 
nici în cuminecătură. „Cine rămâne în învățătura aceasta are și pe Tatăl și pe Fiul.” Nu spune, „Cine a 

mâncat cuminecătura îl va primi pe Hristos.” 

 
Ioan 10:11 

Hristos a spus, „Eu sunt păstorul cel bun.” Astfel că atunci când ei mănâncă cuminecătura, ei mănâncă 

păstorul și pretind a fi oi. Chiar oi! Lupii îl mănâncă pe păstor. Oile niciodată nu își mănâncă păstorul. 

 
Înțelepciunea lui Solomon 13:10 

„Dar sunt cu totul ticăloşi şi şi-au pus nădejdea în lucruri fără de viaţă cei care au numit dumnezei 

lucrurile mâinilor omeneşti, aurul şi argintul cu meşteşug lucrat şi închipuiri de dobitoace sau piatră 
netrebnică, cioplită de mână de demult, iar speranța lor este cu cei morți.” Aceia care venerează 

pâinea sau cuminecătura ca și cum acestea ar fi Hristos sunt la fel de idolatri și ticăloși. 

 
1 Corinteni 12:2 

Pavel a scris corintenilor, „Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați 

călăuziți.” În afară de Hristos, care s-a ridicat la cer, orice este ridicat și venerat este un idol. Astfel că 

mesa falsă a preoților nu e nimic altceva decât un idol mut și reprezintă o practică păgână primirea și 
venerarea ei. 

Dacă oricine spune că are loc la nivel spiritual și că este hrană spirituală, atunci trupul lui Hristos 

trebuie să fie un duh și nu un trup făcut din carne și oase. Atunci cine se hrănește cu cuminecătura, 

trupul sau sufletul? Dacă trupul se hrănește, cum putem să o mâncăm la modul spiritual? Dacă sufletul 

se hrănește, cum putem să o mâncăm din punct de vedere fizic? Sufletul chiar mănâncă hrană reală? 

Dacă voi spuneți că din moment ce trupul lui Hristos a fost conceput prin Sfântul Duh poate fi oriunde 

și în orice formă, negați că Hristos a venit întrupat și că a fost un om adevărat. 
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Voi spuneți: El este acum glorificat și astfel este peste tot, pentru că ce altceva înseamnă că este 

glorificat? Răspuns: Încă nu a fost glorificat când a instituit Cina Domnului, luând-o cu discipolii săi. 

Și după ce a fost glorificat, ca și înainte, avea doar un singur trup. 

Este spus că din pricină că Cuvântul s-a întrupat, oriunde se află Cuvântul, se află și Hristos; astfel 

Cuvântul nu poate fi despărțit de carne; și că el nu este doar în locul acesta sau acela, ci peste tot unde 

Cuvântul este prezent prin intermediul credinței. Răspuns: este adevărat că Cuvântul este peste tot, 

dacă prin „Cuvânt” ne referim la Dumnezeu, natura sa și puterea sa. Nu este adevărat dacă ne referim 

la Cuvântul acceptat prin credința pentru mântuire, pentru că acela îi include pe evrei și pe păgâni. La 

fel, Cuvântul nu se află în pâine, pentru că pâinea nu poate auzi sau crede, nici carnea nu se află în ea. 

Dacă spuneți că credința nu ar trebui discutată în acești termeni, ci că cuvintele simple ale lui Hristos 

ar trebuie să fie crezute fără să ne aplecăm asupra felului în care aceasta se petrece, răspunsul este 

acesta: Trebuie să testăm duhurile și să veghem că cuvintele nu sunt înțelese greșit și luate diferit față 

de înțelesul pe care l-a avut de fapt în vedere Isus și cel înțeles de către apostoli. Trebuie să le 

înțelegem în lumina credinței noastre în Hristos. Domnul ne-a poruncit să ascultăm cu discernământ. 

Prin urmare, trebuie să ne testăm pe noi dacă cu adevărat ne aflăm în credință. 

În fiecare an Israel, poporul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, omora mielul de Paște și îl mâncau 

pentru a comemora cum Dumnezeu i-a cruțat, eliberat și condus afară din Egipt. Într-un mod 

asemănător, Hristos din Noul Testament ne-a poruncit să luăm pâinea, să o frângem și să o mâncăm, 

ținând Cina Domnului în amintirea suferințelor sale, a morții sale și a vărsării sângelui său. Prin 

aceasta ne-a mântuit și a câștigat har și viață veșnică pentru noi. Acesta este sensul cuvintelor, „Faceți 

aceasta spre pomenirea mea.” 

 

PREDAREA ADEVĂRTĂ (Gelassenheit
202

) 
și comunitatea creștină a bunurilor 

 

 

Exodul 16:14-20 
Când Domnul Dumnezeu i-a condus pe copiii lui Israel în afara Egiptului, iar aceștia se aflau în pustia 

Sin, el le-a dat pâine din cer, mană, pe care au strâns-o, unii mai mult, iar alții mai puțin. Când au 

cântărit-o cu omerul, cei care strânseseră mult nu aveau nimic în plus, iar cei care strânseseră puțin nu 
aveau în lipsă. Dar când unii au ținut din ea și pentru ziua următoare, a făcut viermi și s-a împuțit. 

Acesta este un exemplu pentru noi. Acum că Dumnezeu a adus biserica creștină în afara Egiptului 

timpului prezent, biserica din pustia acestei lumi ar trebui să fie ca Israeliții; bogații nu ar trebui să 
aibă mai mult decât săracii, iar săracii nu mai mult decât bogații, ci totul ar trebui să fie pus la comun 

și pentru folos uniform. Apostolul Pavel ne explică chiar acest lucru nouă. 

 

Leviticul 25:1-7; Deuteronomul 15:1-11 
Pentru șase ani fiecare om din Israel să își semene ogorul, dar al șaptelea an să fie un an de odihnă 

pentru pământ, ținut ca Sabat Domnului. Ceea ce producea pământul în al șaptelea an aparținea 

tuturor, de la stăpânul casei, până la robi și roabe, celui tocmit cu ziua, celor din casă și străinilor, 
vitelor și fiarelor. În același mod, un creditor care l-a împrumutat pe aproapele său nu putea să ceară 

datoria în al șaptelea an, ci trebuia să dea uitării datoria, pentru că atunci era o proclamare glorioasă și 

festivă a anului eliberării oferite de către Domnul. Acest an al eliberării aducea atenția asupra timpului 

                                                             
202 Gelassenheit nu poate fi tradus printr-un singur cuvânt.  Denotă predare încrezătoare în voința lui 
Dumnezeu, abandonarea sinelui și acceptare bucuroasă a suferinței de dragul lui Hristos. Vezi Robert 
Friedmann, „Gelassenheit,” ME, II, 448-449. 
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noului legământ în Hristos, care este adevăratul an al eliberării, anul acceptabil al Domnului de care a 

vorbit profetul.  De aceea toate bunurile cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu în vremea aceasta nouă 
ar trebui să fie ținute la comun în dragoste creștină. Ar trebui să ne bucurăm de ele împreună cu frații 

noștri, aproapele, cei ai casei și să nu le mai strângem pentru noi așa cum am făcut în timpul celor 

șase ani. Acuma este o cu mult mai glorioasă și festivă proclamare a anului harului lui Dumnezeu 

decât era în Vechiul Testament.  
 

Deuteronom 15:4-5 

Domnul i-a poruncit lui Israel: „Totuși la tine să nu fie niciun sărac.” Cât mai perfect ar trebui să 
îndeplinim aceasta în noul legământ trăind în comunitate creștină! 

 

Numeri 18:20; Deuteronom 12:12 
Iosua 13:14; Ezechiel 44:28 

Domnul i-a spus lui Israel, „Tu să n-ai moștenire în țara lor și să n-ai nicio parte de moșie în mijlocul 

lor. Eu sunt moștenirea și partea ta de moșie în mijlocul copiilor lui Israel.” Aceasta se aplică 

întregului popor adunat în Hristos Isus, pentru că ei sunt cu toții o preoțime regală de-a lui Dumnezeu 
și Hristos. Preoțimea de dinainte trăia din sacrificii, care odată făcute, nu mai aparțineau celor care le 

făceau. Așa ar trebui să se procedeze și în biserica creștină de azi. 

 
Isaia 23:18 

Când Dumnezeu era pe punctul de a distruge Tir-ul, profetul a spus, „câștigul” (luați aminte: în 

întregime) „și plata lui vor fi închinate Domnului, nu vor fi nici strânse, nici păstrate; ci câștigul lui va 
aduce celor ce locuiesc înaintea Domnului o hrană îmbelșugată și haine strălucite.” Aceasta este o 

profeție a bisericii adunate în Hristos. 

 

Isaia 60:9 
Domnul indică aceasta când vorbește prin profetul său, „Căci pe mine mă așteaptă ostroavele (mai 

precis păgânii), și corăbiile din Tarsis sunt în frunte, ca să aducă înapoi, de departe, pe copiii tăi, cu 

argintul și aurul lor, pentru numele Domnului, Dumnezeului tău, pentru numele Sfântului lui Israel, 
care te proslăvește.” 

 

 

Zaharia 14:21 
Profetul a spus, „Nu vor mai fi canaaniți în casa Domnului oștirilor în ziua aceea (pe vremea noului 

legământ),” așa cum se întâlnește în anumite traduceri. 

 
Luca 3:11 

Când oamenii l-au întrebat pe Ioan Botezătorul ce ar trebui să facă, el le-a răspuns, „Cine are două 

haine să împartă cu cine n-are niciuna; și cine are de mâncaresă facă la fel.” Vedeți cât de limpede 
este lucrul acesta! 

 

Matei 5:3 

Hristos a spus, „Fericiți sunt cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăția cerurilor.” Aici sunt incluși 
oamenii care și-au dat toate posesiunile lumești de dragul lui Hristos și nu mai dețin nimic. Când 

cineva este îndemnat de către Duhul să trăiască în sărăcie și Gelassenheit (predare adevărată), el este 

unul dintre cei săraci cu duhul. El poate aștepta bogățiile cerești și va fi numit binecuvântat. Dar 
nefericiți sunt cei ce fac opusul. 

 

Matei 6:24; Luca 16:13 

Hristos a spus, „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălant; sau 

va ține la unul și va nesocoti pe celălant. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona,” care se referă 
la posesiuni materiale private sau bogății. Aici Hristos ne spune că este imposibil să ne agățăm de 

amândouă. Prin urmare, nu lăsați pe nimeni să spună că este posibil, căci niciun slujitor al lui 

Mamona nu poate fi slujitor al lui Hristos. Oricine vrea pe unul trebuie să renunțe la celălant.  
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Mai departe,  este unul dintre principalele articole de credință creștină să mărturisești o singură sfântă 

și creștină biserică și o singură comunitate de sfinți, care nu este o comunitate parțială, ci o comunitate 

completă a ambelor feluri de bunuri, spirituale și temporale. Oricine care mărturisește comunitatea 

sfinților cu buzele sale, dar nu și în practică este un înșelător și nu un membru credincios al bisericii. 

Matei 8:20 

Celui care a vrut să îl urmeze și să-i devină discipol, Hristos i-a spus, „Vulpile au viziuni și păsările 

cerului au cuiburi, dar Fiul omului nu are unde-și odihni capul,” ca și cum ar fi vrut să spună, „Atât de 
sărac trebuie să ajungi dacă dorești să fi unul dintre discipolii mei. Trebuie să renunți la proprietatea ta 

și să te eliberezi de ea.” 

 
Matei 13:22 

Hristos a spus, „Sămânța căzută între spini este cel ce aude Cuvântul, dar îngrijorările veacului 

acestuia și înșelăciunea bogățiilor îneacă acest Cuvânt și ajunge neroditor.” Cele două nu pot coexista. 
Dacă un om vrea să se țină de amândouă, el se înșeală pe sine însuși. 

 

Matei 14:19-21; 15:36-38 

Ioan 6:10-13 
De asemenea, Hristos a predicat comunitatea creștină prin exemplul pe care l-a dat, primul printre 

5000 de bărbați ( nenumărând femeile și copiii), apoi a doua oară printre cei 4000 care au venit la el în 

pustie. El i-a hrănit cu pâine și pești și când discipolilor li s-a spus să împartă totul, ei cu bucurie au 
distribuit micile provizii printre oameni și le-au dat fiecăruia ce aveau nevoie. Aceasta reprezintă o 

lecție pentru noi. Exact ca și discipolii, noi, de asemenea, ne-am părăsit casele, rudele și țările noastre 

de dragul Cuvântului Domnului, de care ne agățăm în pustie. Ca și ei noi ar trebui să ne ținem 
bunurile noastre temporale în comun din dragoste pentru aproapele nostru. 

 

Matei 13:44-46 

„Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o 
ascunde și, de bucuria ei, se duce și vinde tot” (luați aminte: tot) „ce are și cumpără țarina aceea.” Și 

aceia care găsesc comoara adevărului divin ar trebui să facă la fel, și să o facă cu bucurie.  

„Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Și când găsește 
un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot (luați aminte: tot) ce are și-l cumpără.” Când 

Dumnezeu ne arată adevărul său, ar trebui să facem cum a făcut negustorul și să ne dăm toate bunurile 

temporale în schimb. 

 
Matei 19:20-24 

Marcu 10:20-25; Luca 18:21-25 

Tânărului bogat care a întrebat ce-i lipsește Hristos i-a spus, „Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te de 
vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer! Apoi vin-o și urmează-mă.” Luați seama, el 

spune că desăvârșirea stă în a vinde ce ai și a da la săraci. Dragostea este o legătură de desăvârșire; 

unde sălășluiește dragostea, nu se oprește la jumătate de măsură, ci face să ia loc comunitatea 
întreagă. Datul la săraci (înțeleși ca cei săraci din punct de vedere spiritual) nu înseamnă să fii mântuit 

de către săraci. Un om este mântuit urmându-l pe Hristos și poruncile sale. 

 

În continuare, Hristos a spus, „Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă 
mai spus iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în 

împărăția lui Dumnezeu. Nu ar fi greu pentru bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu dacă Hristos 

nu ar fi cerut Gelassenheit și comunitatea bunurilor în biserica sa de la toți aceia care vor să intre în 
viața eternă și să moștenească comoara cerească. Ar fi la fel de simplu ca și pentru săraci. 

 

Mai departe, fiecare persoană credincioasă ar trebui să fie în stare să spună împreună cu Petru, „Iată 
că noi am lăsat totul (luați aminte: totul) și te-am urmat.” Domnul a spus, „Adevărat vă spun că nu 

este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevasta sau frații sau părinții sau copiii pentru împărăția lui 
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Dumnezeu și să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor, viață 

veșnică.” Aceasta nu înseamnă să rămâi să te stabilești în casa, ferma sau pe proprietatea cuiva.  
 

Matei 21:12-13; Marcu 11:15-17 

Luca 19:45-46; Ioan 2:14-16 

Isus a intrat în templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a 
răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: Este scris: 

Casa mea se va chema o casă de rugăciune. Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Hristos nu 

vrea vreun fel de comerț în casa sa; el dorește comunitate creștină. Această vânzare și cumpărare este 
un semn prin care cineva poate recunoaște falsa biserică, recunoscând răul pe care Hristos l-a scos 

afară de două ori cu un bici bun. 

 
Matei 22:37-39 

Marcu 12:29-31; Luca 10:27 

„Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Iar a 

doua, (care curge din cea de dinainte) asemenea ei: Să iubești pe aproapele tău ca pe tine insuți.” 
Oricine vrea să facă aceasta va trebui să își împartă toate lucrurile cu aproapele și fratele său; altfel, nu 

îi iubește ca pe sine însuși, iar dragostea sa este doar falsă și fariseică. 

 
Matei 23:34-46 

În ziua judecății viitoare Hristos va spune celor de la dreapta sa: „Căci am fost flămând și mi-ați dat 

de mâncat; Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut; am fost străin și m-ați primit,” însemnând că nu le-ați 
ținut doar pentru voi singuri. „Adevărat vă spun că, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din 

acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut.” Aceia care nu au făcut astfel vor fi puși la 

stânga sa și vor fi condamnați la pedeapsa veșnică. 

 
Luca 12:33 

„Vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată 

în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia.” El nu vorbește despre cadouri caritable 
oferite în maniera lumii. Nu este greșit să fii înțelegător și să ajuți un cerșetor trecător care și-a irosit 

bunurile și și-a distrus viața pariind sau bând sau ceva asemănător sau care este nevoiaș din pricina 

leneviei sale. Cu siguranță că el este sărac și totuși la fel de plin de ticăloșie ca orice alt om. Dar 

aceasta nu se poate spune că a fost făcută lui Hristos, deoarece omul nu era unul dintre membrii săi. 
Hristos vorbește aici despre predare totală în comunitate cu credincioșii, de a da tot ce are un om în 

putere să dea. 

 
Luca 16:9-12 

„Faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru ca, atunci când veți muri, să vă primească în 

corturile veșnice.” Aceste locuințe reprezintă adevărata biserică a lui Dumnezeu, care primește pe 
oamenii nevoiași și din acel moment are grijă de nevoile lor spirituale și temporale  în dragoste 

frățească. Este drept să îți faci prieteni prin aceste bogății nedrepte, iar aceia sunt prieteni adevărați 

care își pun toate posesiunile la dispoziția fiecăruia din dragoste creștină. „Cine este credincios în cele 

mai mici lucruri este credincios și în cele mari și cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept 
și în cele mari.” Cele mai mici lucruri sunt cele temporale. Dacă un om nu este sincer în lucrurile 

temporale și nu practică comunitatea creștină în interiorul bisericii lui Dumnezeu, atunci în ochii lui 

Dumnezeu nu este demn de ceea ce este mare, mai precis, lucrurile Duhului. 
„Deci, dacă nu ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și 

dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru?” Isus numește lucrurile 

temporale lucrul altuia. Prin urmare, un om care caută posesiuni lumești pentru el însuși greșește.  
 

Luca 21:1-4; Marcu 12:41-44 

„Isus și-a ridicat ochii și a văzut pe niște bogați care își aruncau darurile în vistierie. A văzut și pe o 

văduvă săracă aruncând doi bănuți. Și a zis: Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai 
mult decât ceilalți, căci toți aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat, din sărăcia ei, 

tot” (luați aminte: tot) „ce avea ca să trăiască.” Dumnezeu ne cere toată proprietatea noastră și 
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întreaga noastră inimă pentru comunitatea creștină. Bogaților le-a spus (așa cum i-a spus tânărului 

bogat), că trebuie să dea tot ceea ce au și pentru a-i împiedica pe săraci de la a spune, „Am puțin,” el 
i-a învățat să facă la fel. Prin urmare, ar trebui cu toții să practicăm comunitatea creștină. 

 

Ioan 13: 34-35 

„Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe 
alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.” 

Hristos ne-a iubit atât de mult încât ne-a promis să împartă cu noi moștenirea lui din cer, în timp ce 

aici pe Pământ el era în comunitate cu discipolii săi. Astfel că ar trebui să împărțim toate lucrurile cu 
frații noștri aici pe Pământ, să fim pregătiți să fim bucuroși sau necăjiți, să trăim timpuri bune sau rele. 

Acela va fi semnul pentru ca toți să vadă că suntem o credință în Hristos, că suntem adevărații lui 

adepți; pentru că dragostea este pecetea oamenilor credincioși și dedicați.  
 

Ioan 17:10 

Hristos a spus, „Tată, tot ce este al meu este al tău și ce este al tău este al meu.” Așa ar trebui să fie 

printre copiii lui Dumnezeu cu privire la bunurile lor temporale.  
 

Ioan 12:6; 13:29 

Hristos, care a venit înainte de noi, a pus în practică comunitatea bunurilor cu discipolii săi. Aveau un 
portmoneu comun și Iuda era responsabil de el.  

 

Faptele apostolilor 2:44-45 
Când s-a pogorât Duhul Sfânt, el a pus bazele comunității complete, iar cei trei mii și cinci mii de 

oameni din Ierusalim, „Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau 

ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia.” 

 
Faptele apostolilor 4:32-35 

„Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci 

aveau toate de obște. Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsa: toți cei ce aveau ogoare sau 
case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și-l puneau la picioarele apostolilor, apoi se 

împărțea fiecăruia după cum avea nevoie.” 

 

Faptele apostolilor 5:1-13 
„Niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei.” Anania și soția lui Safira și-au vândut 

proprietatea și au adus o parte din bani apostolilor, dar a păstrat restul (fără îndoială pentru a mai avea 

ceva în caz că nu ar fi fost în stare să reziste; ceea ce arată ca dacă membrii erau necredincioși, ei nu 
și-ar fi primit proprietatea înapoi). Amândoi au murit brusc din pricina avariției lor și a vicleniei 

Satanei.  

 
Faptele apostolilor 2:41-42 

„Cei ce au primit propovăduirea lor au fost botezați; și în ziua aceea , la numărul ucenicilor s-au 

adăugat aproape trei mii de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în 

frângerea pâinii și în rugăciuni.” Aici vedem că este la fel de necesar pentru noi să continuăm în 
comunitate creștinească, ca și în învățăturile apostolilor, frângerea pâinii și rugăciune. 

 

Faptele apostolilor 11:26-27; 13-1 
Ucenicii s-au adunat la Antiohia pentru un an întreg. Printre ei erau profeți și învățători. Ei se adunau 

cum o făceau și la Ierusalim și probabil că au locuit în gospodării comune ca și în Ierusalim. Aceia 

care au fost alungați din Ierusalim și împrăștiați în timpul persecuției lui Ștefan au venit la Antiohia și 
au pus bazele unei comunități acolo. 

 

 

2 Corinteni 8:3-5 
Biserica din Macedonia a procedat la fel. Pavel însuși a lăudat această biserică: „Vă mărturisesc că au 

dat de bunăvoie, după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru 
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harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta nu numai cum 

nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu.” Nu 
este aceasta aceeași comunitate ca aceea din Ierusalim? Nimeni n-o poate nega.  

 

2 Tesaloniceni 3:10-12 

Biserica de la Tesalonica [sau Salonic] de asemenea trăia în comunitate, pentru că atunci când Pavel 
le-a scris despre membrii leneși și nepăsători care nu lucrau, ci își băgau nasul în treburile altor 

oameni, el le-a spus că acești oameni ar trebui să își mănânce propria lor pâine. Asta ne arată că ei 

luau masa în comun, pentru că Pavel nu ar fi scris în acest fel dacă fiecare dintre ei și-ar fi mâncat 
propria pâine. 

 

1 Corinteni 10:17 
„Noi, care suntem mulți, suntem un trup,” spunea Pavel. Ca boabele de grâu, am predat tot ceea ce 

suntem și trăim în comunitate creștină. 

 

Romani 12:4-5; 1 Corinteni 12:12 
Efeseni 4:4; Coloseni 3:15 

Apostolul ne-a învățat că suntem un singur trup și membrele unele ale celuilalt și că așa ar trebui să 

trăim.  Gândiți-vă ce înseamnă să fim ca și membrele unui singur trup. Nu poți avea o învățătură mai 
puternică cu privire la comunitatea creștină. 

 

1 Corinteni 10:24; Filipeni 2:3-4 
Pavel ne-a învățat, „Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia.” Pentru a putea 

face aceasta, trebuie să urmărim același folos comun. 

 

1 Corinteni 13:5 
„Dragostea...nu caută folosul ei.” Cu siguranță, prin urmare ea caută doar comunitatea. 

 

Filipeni 2:5-9 
„Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, 

totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși 

și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și 

s-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de 
mult...” În același fel el dorește ca noi, cât de minunați și de bogați am fi fost în lume, să nu ne 

gândim ca un lucru de apucat când suntem privați de aceste lucruri, ci să ne dezbrăcăm pe noi înșine 

și să luăm chip de slujitor în casa lui Dumnezeu.  Chiar dacă am fi fost stăpâni când trăiam în 
proprietate privată, nu ar trebui să fim ca orice alt frate în Hristos, ar trebui să ne smerim și să 

rămânem ascultători lui Dumnezeu până la moarte. Apoi Dumnezeu ne va înălța nespus de mult. Doar 

pentru acest motiv este greu ca bogații să intre în împărăția cerurilor.  
 

2 Corinteni 8:9 

„Căci cunoașteți harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru 

voi, pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți.” Acesta este exemplul pe care el ni l-a dat nouă, 
astfel că atunci când ne scuturăm de vechiul nostru fel de a fi și ne îmbrăcăm cu Hristos, suntem 

doritori să devenim săraci de dragul celorlalți și să ne iubim unul pe celălalt așa cum el ne-a iubit pe 

noi.  
 

1 Ioan 1:7 

„Dar, dacă umblăm în lumină, după cum el însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții.” 
 

1 Ioan 4:21 

„Si aceasta este porunca de la Domnul: cine iubește pe Dumnezeu iubește și pe fratele său.” Avem 

dovezi solide că Hristos și ucenicii săi predicau comunitatea neobosiți. În fiecare țară, în fiecare loc, 
oriunde exista o oportunitate, ei se adunau cât de mulți se putea pentru a demonstra viața în 

comunitatea creștină. Aflăm că biserica se afla în casa lui Priscila și Acvila și în Laodiceea biserica 
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era în casa lui Nimfas. Arhipus, camaradul de credință al lui Pavel avea biserica ce ființa în casa lui. 

Pavel scrie din Corint la Roma că fratele Gaius este gazda lui și a întregii biserici de aici și în aceeași 
epistolă îi îndeamnă pe cei din Roma, „Primiți-vă unii pe alții, cum v-a primit și pe voi Hristos, spre 

slava lui Dumnezeu.” Cu siguranță că apostolul nu a dorit ca fiecare ucenic să caute o casă pentru el și 

să își mențină gospodăria proprie. Însuși Pavel nu a făcut asta. Când a venit la Roma ca și prizonier și 

a trăit în proprile lui camere închiriate pentru doi ani, i-a primit pe toți cei care au venit la el. Aici se 
află împlinirea profeției pe care oamenii o vor rosti, „Mutați-vă împreună și faceți-mi și mie loc, ca să 

pot să mă așez!” „Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alții, 

și cu atât mai mult, cu cât vedeți că Ziua se apropie.” 
 

 

CREȘTINII NU POT PORNI LA RĂZBOI, 
nu pot administra legea lumească sau să folosească forța și sabia 

 

Oamenii care fac asemenea lucruri 

nu se pot considera creștini 
 

 

Geneza 9:5-6 
La începuturi, Dumnezeu i-a spus lui Noe, „Căci voi cere înapoi sângele vieților voastre; îl voi cere 

înapoi de la orice dobitoc și voi cere înapoi viața omului din mâna omului, din mâna oricărui om, care 

este fratele lui. Dacă varsă cineva sângele omului , și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a 
făcut pe om după chipul lui.” 

 

Geneza 49:10 

Iacob, patriarhul, a profețit că sceptrul de domnie va trece de la Iuda la venirea învingătorului, acesta 
fiind Hristos. Din moment ce puterea conducătoare a evreilor (oamenii lui Dumnezeu din zilele 

acelea) s-a sfârșit în Hristos și le-a fost luată, este clar că în Hristos nu ar mai trebui să existe și că de 

acum înainte noii oameni ai lui Dumnezeu ar trebui să poarte sau să folosească sabia lumească sau să 
domnească prin ea. Singur, Hristos va domni peste oamenii lui, conducându-i cu sabia Duhului său. 

 

Judecători 9:7-15 

În Cartea Judecători, o parabolă este dată casei lui Ghedeon. Ghedeon a spus lui Israel, „Eu nu voi 
domni peste voi, nici fiii mei nu vor domni peste voi, ci Domnul va domni peste voi.” (RSV). 

[Judecători 8:23] Dar Abimelec, fiul servitoarei lui, a ieșit și a fost făcut rege. Atunci, Iotam le-a spus 

într-o parabolă cum măslinul a refuzat să fie împărat când a fost întrebat de ceilalți copaci și cum 
smochinul și vița de vie a refuzat. Dar spinul a acceptat imediat. Din aceasta noi învățăm că un creștin 

(care este comparat în multe pasaje ale Scripturii cu vița de vie, cu măslinul și cu smochinul sau cu 

alți pomi și copaci) nu ar trebui să participe la guvernarea lumească, pentru că el atunci nu ar mai avea 
rodul creștin al păcii, blândeții și smereniei și s-ar lipi lumii certurilor și va zgâria cu un tufiș de spini. 

Dar noi nu vom trăi astfel, dragi frați. În loc, așa cum Isaia a spus, „ În locul spinului se va înălța 

chiparosul, în locul mărăcinilor va crește mirtul.” 

 
1 Samuel 8:7 

Când Israel a cerut un împărat cum au toate neamurile, să îi conducă în război, Samuel n-a văzut cu 

plăcere acest lucru. Domnul i-a spus, „...nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă, ca să nu mai 
domnesc peste ei.” Iar el în furia sa le-a dat un împărat. 

 

1 Cronici 17:1-15; 22:7-9; 28 
Regele David a vrut să construiască o casă pentru  Domnul, dar Cuvântul Domnului a venit la el, 

spunând, „Tu ai vărsat mult sânge și ai făcut mari războaie, de aceea nu vei zidi o casă numelui meu, 

căci ai vărsat înaintea mea mult sânge pe Pământ. Iată că ți se va naște un fiu, care va fi un om al 

odihnei și căruia îi voi da odihnă, izbăvindu-l din mâna tuturor vrăjmașilor lui de jur împrejur, căci 
numele lui va fi Solomon (Pace), și voi aduce peste Israel pacea și liniștea în timpul vieții lui. El va 
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zidi o casă numelui meu.” Aceasta ne indică că casa lui Hristos va fi a oamenilor pașnici, nepătată de 

sânge.  
 

 

 

1 Împărați 6:7 
Când Solomon a construit templul (care va fi simbolizat de către biserica lui Hristos în Noul 

Testament) a fost făcut din pietre cioplite de înainte, astfel că niciun ciocan, secure sau unealtă de fier 

nu s-a auzit în casă în timp ce era zidită. Aceasta ne arată clar că biserica lui Hristos nu ar trebui să fie 
construită cu zgomot și nici să fi forțat să crezi nu ar trebui să fi, ci va exista din propriul liber arbitru 

în ziua puterii lui Dumnezeu. 

 
Psalmi 46:9 76:2-3 

Osea 1:7; 2:18; Zaharia 9:10 

David, în profeția sa despre biserica lui Hristos, a spus, „Cortul lui este în Salem și locuința lui în 

Sion; acolo a sfărmat el săgețile, scutul, sabia și armele de război.” 
 

Isaia 2:3-4; Mica 4:2-3 

Profeții Isaia și Mica, având același gând, au vorbit despre templul și biserica lui Hristos: „...Căci din 
Sion va ieși legea și din Ierusalim, Cuvântul Domnului. El va fi judecătorul neamurilor, el va hotărî 

între un număr mare de popoare; așa încât din săbiile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor, 

cosoare; niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul.” Aceste 
cuvinte sunt clare. Așa de pașnici vor fi oamenii lui Hristos. 

 

Isaia 11:6-9; 65:25 

„Atunci lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul; vițelul, puiul de 
leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș; vaca și ursoaica vor paște la un loc și 

puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, pruncul de țâță se va juca la gura bortei 

napârcii și copilul înțărcat va băga mâna în vizuina basiliscului. Nu se va face niciun rău și nicio 
pagubă pe tot muntele meu cel Sfânt.” Astfel că oriunde este bătaie, înjunghiere, împușcare și vărsare 

de sânge, acesta este muntele nelegiuit al diavolului, sălașul lui Lucifer. 

 

Osea 13:11 
„Ți-am dat un împărat în mânia mea și ți-l iau înapoi în urgia mea.” Ceea ce a fost oferit în mânie, nu 

se va supune harului și binecuvântărilor lui Hristos. Niciun copil al binecuvântării și al pacei nu poate 

fi un slujitor al furiei.  
 

Matei 5 

Hristos a spus, „Ferice de cei săraci în duh...Ferice de cei milostivi...Ferice de cei împăciuitori...Ferice 
de cei prigoniți din pricina neprihănirii.” Toate acestea se opun domniei prin forță și a sabiei. 

 

Mai departe: „Ați auzit că s-a zis celor din vechime: Să nu ucizi; oricine va ucide va cădea sub 

pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa 
judecății.” În Vechiul Testament se spunea, „Să nu ucizi,” aceasta [este la singular prin urmare] fiind 

aplicată individului și a violenței sale personale or mâniei. Uciderea trebuia săvârșită de judecători și 

magistrați. Dar aici Hristos spune, „Dar eu vă spun” [acesta este un plural] însemnând nu anumiți 
indivizi, ci toți creștinii fără excepție. Fiecare creștin ar trebuie să se comporte în conformitate cu 

aceasta. De aceea puterea lumească a sabiei este abolită în casa lui Hristos, dar reținută în lume.  

 
„Ați auzit că s-a zis: Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun: Să nu vă împotriviți celui 

ce vă face rău. Ci, oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt.” În alte cuvinte, mai 

degrabă decât să te răzbuni singur dând lovitură pentru lovitură, ar trebui să fi pregătit să suferi chiar 

și mai mult. Aceasta este singura cale pentru fiecare creștin. Orice oficiu al magistraturii este în 
opoziție directă cu aceasta, pentru că sarcina sa este să servească răzbunarea. 
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„Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa.” Din moment ce creștinii nu ar 

trebui să meargă la tribunal, procedurile legale și puterea judiciară nu-și are locul în creștinătate. 
„Ați auzit că s-a zis: Să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun: Iubiți pe 

vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru 

cei ce vă asupresc și vă prigonesc.” Aceste cuvinte sunt adresate tuturor creștinilor. Guvernul 

folosește sabia și prin urmare este în opoziție directă cu asta. De aceea niciun creștin nu ar trebui să 
aibă vreo funcție într-un guvern lumesc. 

 

Matei 6:12 
Hristos și-a învățat ucenicii să se roage: „Și iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm 

greșiților noștri.” Este clar că un creștin nu trebuie să caute să se răzbune, fiindcă dacă un om s-ar 

răscula împotriva nedreptății cu întemnițare sau cu sabia, el s-ar ruga, „Cum i-am făcut eu fratelui și 
aproapelui meu, așa fă-mi și mie, o Doamne.” 

 

Matei 7:1-2 

„Nu judecați,” spunea Hristos, „ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați; și 
cu ce măsură măsurați, vi se va măsura” (RSV). Prin urmare, sabia, tribunalele legii și răzbunarea nu 

poate fi niciodată tolerată în biserica lui Hristos. 

 
Matei 10:16 

Hristos ne-a spus, „Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor.” O oaie este un animal pașnic și 

fără apărare care poate să se salveze doar fugind cât de repede poate. Oile sunt reprezentate de 
creștini, care își au la fel de puțin locul în guvern cum și-l au oile printre lupi sau lei. 

 

Matei 13:28-30 

În pilda neghinei, robii întreabă, „Vrei dar să mergem s-o smulgem?” Stăpânul a răspuns, „Nu, ca nu 
cumva, smulgând neghina, să smulgeți și grâul. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la 

seceriș.” Hristos a spus asta de asemenea pentru că dorea să prevină războiul și vărsarea de sânge. El 

nu a interzis aruncarea afară a neghinei din biserica sa prin puterea cheilor împărăției. El, totuși, le-a 
interzis ucenicilor săi să-i ucidă. 

 

Matei 16:24 

„Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze.” Nu 

menționează sabia, pentru că ea nu-și are locul la cruce. Sunt la fel de distanțate între ele ca Hristos cu 

Pilat. Așa cum Hristos nu poate avea nimic în comun cu Satana, așa nici sabia acestei lumi nu are 
nimic de-a face cu crucea lui Hristos. 

 

Matei 16:19; 18:18; Ioan 20:22-23 
Hristos le-a dat apostolilor cheile bisericii-comunități a lui când i-a spus lui Petru, „Îți voi da cheile 

împărăției cerurilor.” Lor toți, le-a spus, „Luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate 

și celor ce le veți ține vor fi ținute.” Aceasta este puterea pe care Hristos le-a dat-o apostolilor și 
bisericii sale. Niciodată nu i-a încredințat puterea sabiei vreunui apostol sau ucenic din biserica sa. 

Excluderea (puterea cheilor încredințată bisericii) și sabia (puterea dată lumii) sunt la fel de diferite ca 

ziua și noaptea. Sunt la fel de diferite ca viața și moartea și nu pot fi amestecate. Autoritatea cheilor 

exclude din biserică ceea ce este rău, dar de rău te poți lepăda. Sabia acestei lumi îndepărtează 
persoana din viața pământească, privându-l pentru totdeauna de șansa pocăinței. 

 

Matei 10:17-18; 24:9 
Marcu 13:9; Luca 21:12; Daniel 11:33 

Evanghelistul le-a relatat creștinilor ceea ce Hristos a profețit despre ei: „Păziți-vă de oameni, căci vă 

vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina mea, veți fi duși înaintea 
dregătorilor și înaintea împăraților...”„Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când 

oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu.” Gândiți-vă atunci, dacă asemenea 

autoritate este creștină.  La fel se întâmplă astăzi ca pe vremea apostolilor.  
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Matei 20:20-23 
Cei doi fii ai lui Zebedei l-au rugat pe Hristos ca să stea la dreapta și la stânga lui în împărăția sa. Au 

dorit locurile cele mai de onoare, pentru că credeau că va fi o împărăție lumească. Când tot nu au 

înțeles,  Hristos i-a îndrumat într-o altă direcție, provocându-i să se chinuie și să sufere, asta 

însemnând, să bea din cupa lui. 
 

Matei 20:25-26 

Marcu 10:42-43; Luca 22:25-26 
Isus și-a chemat ucenicii la el și le-a spus, „Știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele, și mai-

marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa.” El a vorbit aici despre autoritățile și 

conducătorii lumești și a adăugat simplu, „Între voi să nu fie așa.” Nu s-a referit doar la cei 
doisprezece, ci la fiecare creștin și membru al bisericii sale. 

 

Matei 26:51-52 

Marcu 14:47; Luca 22:49-51 
Când Hristos a fost luat prizonier, Petru a luat o sabie și l-a lovit pe robul marelui preot, tăiându-i 

urechea. Domnul l-a dojenit, spunându-i, „Pune-ți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia de sabie 

vor pieri.” El a respins sabia complet, iar ucenicii săi au trebuit să o abandoneze, din moment ce nu 
avea vreun loc printre ei. Sabia Duhului și sabia lumii acesteia au fiecare propria teacă.  Sabia 

Duhului aparține de biserica lui Hristos. Sabia lumească aparține lumii și răufăcătorilor. Nu există 

vreo relatare ca Petru sau orice alt apostol să folosească sabia din nou. Au lăsat-o la locul lor.  
 

 

Luca 9:52-55 

Ucenicii au mers într-un sat samaritean să găsească găzduire pentru Isus, dar oamenii au refuzat să îl 
primească. Apoi ucenicii săi Iacov și Ioan l-au întrebat, „Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc 

din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie?” Dar Isus s-a întors și i-a mustrat, spunând, „Nu știți de ce 

duh sunteți însuflețiți! Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le 
mântuiască.” Nu sunt necesare cu mult mai multe cuvinte.  Este clar că răzbunarea nu are loc în 

împărăția lui Hristos și că un creștin nu va merge la război și nici nu va căuta răzbunare. Oricine face 

acestea l-a părăsit pe Hristos și calea sa. Așa cum nu le-a ajutat ucenicilor să îl pomenească pe Ilie, nu 

te va ajuta să spui că David a fost un rege și că mulți oameni credincioși au folosit puterea sabiei și au 
mers la război; pentru că Hristos a spus, „Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți!” 

 

Luca 12:13-14 
„Unul din mulțime a zis lui Isus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea 

noastră. Omule, ia răspuns Isus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi?” La fel, 

niciun ucenic de-al său care are duhul lui Hristos nu poate să aibă autoritate judiciară sau să judece în 
chestiunile lumii. 

 

Ioan 6:15 

„Isus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l  ia cu sila și să-l facă împărat , s-a dus iarăși la munte, 
numai el singur.” A făcut așa ca să avem un exemplu și ar trebui să îi călcăm pe urme. Apostolul 

Pavel a spus, „Căci, pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie 

asemenea chipului Fiului său.” Aceasta dovedește cu claritate că orice om doritor să dețină un mandat 
în lume nu are Duhul lui Hristos. Dacă nu are Duhul lui Hristos, el nu este un creștin. Prin urmare, un 

creștin cu certitudine că nu poate deține o poziție de autoritate în lume.  

 
Ioan 8:3-11 

Hristos a refuzat să condamne femeia adulterină la moarte, deși așa era legea. La fel, niciun membru 

al trupului lui Hristos nu poate face asta în ziua de azi. Hristos a spus, „Cum m-a trimis pe mine Tatăl, 

așa vă trimit și eu pe voi.” 
 

Ioan 18:36 
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„Împărăția mea nu este din lumea aceasta,” i-a spus Hristos lui Pilat. „Dacă ar fi împărăția mea din 

lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat să nu fiu dat în mâinile iudeilor...” Deducem că ținutul 
creștinilor nu face parte din această lume; este din Hristos. Autoritatea guvernamentală este parte a 

acestei lumi; ținutul ei se referă doar la această lume. Și aceste două regate nu se pot împăca sub 

niciun chip.  

 
Romani 12:17-19 

Apostolul Pavel le predica creștinilor: „Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine 

înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. 
Preaiubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: 

„Răzbunarea este a mea; Eu voi răsplăti, zice Domnul.” Aceasta ne arată că niciunui creștin nu i se 

permite să se răzbune.  
 

Romani 13:1; 1 Petru 2:13-14; Titus 3:1 

„Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte,” a spus Pavel. „Căci nu este stăpânire care să nu 

vină de la Dumnezeu.” În asemenea cuvinte, apostolii fac eforturi să ne învețe că creștinii ar trebui să 
se supună autorităților, dar nu că ar trebui să dețină o asemenea autoritate. 

 

1 Corinteni 5:12 
„În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară?” s-a întrebat Pavel. Așa că un ucenic de-al lui Hristos 

nu poate conduce în această lume.  

 
1 Corinteni 6:7-8 

„Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți,” le-a spus Pavel corintenilor. 

„Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Dar voi singuri 

sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți , și încă pe frați.” Din aceasta reiese din nou că tribunalele 
legii și de judecată nu-și au locul în biserica lui Dumnezeu. 

 

2 Corinteni 1:24 
Apostolul Pavel a spus, „Nu doar că avem stăpânire peste credința voastră.” Iar Petru i-a îndemnat pe 

bătrâni să aibă grijă de turma lui Hristos cu toleranță și fără să domine peste copiii lui Dumnezeu. 

 

2 Corinteni 10:4; Efeseni 6: 13-17 
„Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de 

Dumnezeu, și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice 

înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu...” 
 

Romani 12:5; 1 Corinteni 10:17; 12:12-13 

Efeseni 4:4; Coloseni 3:15 
„Tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem 

mădularele unii altora. Este strigător la cer ca un trup sa folosească sabia împotriva sa. Să îți facă rău 

singur sau să te autodistrugi este un fapt disperat. Astfel că folosirea sabiei nu-și are locul în biserica 

lui Hristos, pentru că membrele sale sunt un singur trup în Hristos. Nu ar fi nebunie ca două mâini ale 
unui trup să aibă fiecare o sabie și să se înjunghie una pe cealaltă ca două inamice? La fel se poate 

spune dacă creștinii pot să pornească la război sau să folosească sabia.  

 

1 Corinteni 13:4-7 

Dragostea este îndelung răbdătoare , este plină de bunătate. Sabia și slujitorii săi izbucnesc în 
conflicte înverșunate și violente. Dragostea nu pizmuiește. Sabia se răzbună imediat. Dragostea nu se 

laudă, nu se umflă de mândrie; sabia și slujitorii săi se opun celorlalți și se umflă în pene de mândrie. 

Dragostea nu caută folosul său; sabia își apără proprile interese. Dragostea nu caută să se mânie. 
Dragostea nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire ci caută împăcarea; sabia este 

răzbunătoare și pretinde răzbunare. Dragostea suferă totul; sabia nu suferă altceva decât să întoarcă 

lovitură pentru lovitură. De aceea dragostea creștină și sabia lumii nu aparțin împreună. 
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Apocalipsa 1:16; 19:15 
În cartea Apocalipsa, Hristos i s-a arătat sfântului apostol Ioan ieșindu-i din gură o sabie ascuțită cu 

două tăișuri. Din aceasta, noi care suntem ucenicii săi și credem în el deducem că sabia nu își are locul 

în mâna noastră, ci în gură, mai precis, căci noi trebui să mânuim sabia duhului și nu sabia sângelui.  

 
Apocalipsa 4:10 

Cei douăzeci și patru de bătrâni care apăreau în fața tronului lui Dumnezeu își aruncau cununile 

înaintea tronului. Ce vor face acei oameni, care nu doresc să își arunce cununile aici, pe Pământ, ci 
vor să fie încoronați și cinstiți de către fiecare, care se sfâșie unul pe celălalt pentru o cunună? Locul 

lor nu se va afla printre bătrâni la tronul lui Dumnezeu. Ei se vor afla la tronul lui Lucifer.  

 
Apocalipsa 13:9-10 

„Cine are urechi, să audă! Cine duce pe alții în robie va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia 

trebuie să fie ucis cu sabia. ” 

Dacă guvernarea vine de la Dumnezeu și este slujitorul său, de ce – oricine se poate întreba- nu pot fi 
creștini în ea? Aici este și răspunsul: Dacă numele „slujitor al lui Dumnezeu” transformă un 

conducător într-un creștin, atunci împărații romani Claudius și Nero ei ar fi fost de asemenea creștini, 

din moment ce Pavel i-a numit slujitorii lui Dumnezeu prin intermediul sceptrelor lor. Când puterile 
care sunt au fost numite slujitori ai lui Dumnezeu, s-a referit Pavel că un turc, care este slujitor al lui 

Dumnezeu este prin urmare, un creștin? Evident că nu. Domnul spunea chiar de regele Nebucadnețar 

și regele Cirus ca sunt slujitori ai săi, și totuși ei erau păgâni. Așa cum Scripturile vorbesc despre touă 
tipuri de îngeri, bun și rău și amândoi sunt numiți îngeri, la fel cum Dumnezeu are două tipuri de 

slujitori pe Pământ.  

Un creștin nu poate fi un conducător în această lume; dar un conducător cu siguranță poate deveni 

creștin dacă, cu Hristos, se dezbracă de slava sa, se smerește, lasă sabia jos, apucă crucea și îl 
urmează. Din timpuri imemoriale puterea sabiei a fost identificată cu guvernarea acestei lumi pentru a 

clarifica că funcțiile sale nu se pot împăca cu acelea ale bisericii creștine.  

Nu ne dorim și nici nu intenționăm, totuși, să înlăturăm autoritățile care guvernează această lume sau 
să nu ne supunem lor în ceea ce este bun și just. Trebuie să fie guvernare pentru oamenii din lume la 

fel de mult cum trebuie să existe pâinea zilnică și bățul directorului școlii pentru copii. Masele refuză 

să fie conduse de către Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fie conduse de sabie astfel ca nemernicii și 

oamenii lumii, care nu sunt controlați de morala creștină, să fie obligați să se supună moralității 
sălbatice a lumii, din frică de galere. Dacă nu li s-ar pune frâul și n-ar fi ținuți în niște limite, nimeni 

nu s-ar simți în siguranță față de aproapele său, iar Pământul s-ar îneca în sânge.  

Prin urmare, Guvernul este instituit de Dumnezeu, iar noi îi respectăm cum se cuvine pe oficiali din 
pricina poziției lor. Le arătăm prietenie, ne supunem lor și le plătim taxele cu promptitudine și regulat. 

Dumnezeu ne-a dat un ordin ca să se aibă grijă de slujitorii Cuvântului din biserica sa. Într-un fel 

asemănător, el ne-a dat un ordin ca să se aibă grijă și de oficialii guvernului, în forma dijmelor, 
chiriei, servicilor, clăcii și așa mai departe, din moment ce nu pot să preia și alte munci. Aceasta, de 

asemenea, un creștin poate să o presteze cât timp nu este împotriva credinței și conștiinței lui. Nu este 

obligat să facă nimic ce ar fi împotriva lui Dumnezeu și a credinței sale. Nici Petru și nici apostolii nu 

au făcut acestea, de asemenea. Este adevărat că Petru predica, „Fiți supuși oricărei stăpâniri 
omenești,” dar când i s-a interzis să facă ceea ce trebuie și a fost forțat să facă ceea ce este greșit, el a 

spus, „Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât 

de Dumnezeu.” Sadrac, Mesac și Abed-Nego au făcut la fel cu regele Nebucadnețar și la fel a făcut 
Macabeu în zilele regelui Antioh. Datorăm împăratului și guvernului ceea ce este al lor și îi dăm lui 

Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. Astfel că un creștin ar trebui să fie atent la această diferență 

și să nu dea capilor guvernului cinstea care-i aparține lui Dumnezeu. Nu ar trebui să îi laude numindu-
i mărie, înțeleptule sau neînvinsule așa cum ipocriții lumii o fac, care se pleacă și îngenunchiază 

înaintea lor. Toată cinstea aparține doar lui Dumnezeu,  care singur este înțelept.  Înaintea lui fiecare 

genunchi ar trebui să se plece. El nu împarte cinstea cu nimeni și niciun creștin nu ar trebui. 

 

PRIVITOR LA SEPARAREA 
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partenerilor de căsătorie credincioși de cei necredincioși 

 
Geneza 12:1 

Avram, un tată al tuturor credincioșilor a fost chemat de Dumnezeu să își părăsească țara, neamurile și 

casa tatălui său. Dacă soția sa Sara ar fi refuzat să îl urmeze, el ar fi trebuit să se separe de ea, altfel el 

nu ar fi putut să îl urmeze pe Dumnezeu. Așa ar trebui să stea lucrurile dacă aceasta s-ar întâmpla 
între oameni căsătoriți. 

 

Geneza 19:14-16 
Ginerele lui Lot nu l-a crezut pe acesta când i-a spus de porunca Domnului de a fugi din Sodoma 

pentru că orașul va fi distrus. Ei doar au râs la asta. Cu toate acestea, Lot și-a luat cele două fiice de la 

ei și a pornit fiind supus poruncii îngerilor.  
 

Apocalipsa 18:4-5 

În Noul Testament vocea din cer dă aceeași poruncă, „Ieșiți din mijlocul ei [marea cetate/marele oraș], 

poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Pentru că păcatele ei s-
au îngrămădit și au ajuns până în cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiurile ei.” Pentru același 

motiv, partenerul credincios într-o căsătorie are dreptul să plece pentru a nu se face vinovat/ă de 

păcatele lumii și ale partenerului necredincios și prin urmare să primească aceeași pedeapsă. 
 

Deuteronomul 13:6-10 

Domnul a spus, „Dacă fratele tău, fiul mamei tale, sau fiul tău, sau fiica ta, sau nevasta care se 
odihnește la sânul tău, sau prietenul tău pe care îl iubești ca pe tine însuți te ațâță în taină zicând: 

Haidem și să slujim altor dumnezei! ...să nu te învoiești...să n-arunci spre el o privire de milă, să nu-l 

cruți și să nu-l ascunzi. Ci să-l omori...pentru că a căutat să te abată de la Domnul, Dumnezeul tău.” 

Acum dacă bărbații ar trebui să își lapideze soțiile dacă acestea ar încerca să îi întoarcă de la legea lui 
Dumnezeu, cu atât mai mult ar trebui să ne separăm de ele dacă se dovedesc a fi un obstacol pentru 

noi. 

 
Exodul 34:12-16; Deuteronomul 7:3-4 

În Israel, poporul din Vechiul Testament, niciun bărbat nu îi era îngăduit să se căsătorească cu o 

necredincioasă, pentru că Domnul a vorbit prin Moise: „Să nu te încuscrești , să nu măriți pe fetele 

tale după fiii lor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi, căci ar abate de la mine pe fiii tăi și 
ar sluji astfel altor dumnezei; Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată.” 

 

1 Împărați 11:1-13 
Solomon, cel mai înțelept dintre împărați, nu a luat în seamă porunca aceasta, deși îi era bine 

cunoscută. Soțiile lui din neam străin l-au determinat să comită o mare nebunie și să îndure pedeapsa 

divină, care a provocat căderea lui. În același fel regele Ahab a fost deviat de către Izabela, soția lui 
străină, rezultatul fiind că îi asculta pe preoții lui Baal și permitea venerarea lui Baal. Aceasta arată că 

nu este bine pentru oamenii lui Dumnezeu să trăiască cu parteneri de căsătorie de alte credințe.  

 

Ezra 9; 10:1-17; 1 Ezra 9:1-17 
Pe vremea lui Ezra, oamenii păcătuiau împotriva Domnului luând soții străine. Când s-au întors 

împotriva Domnului, au trebuit să se separe de ele și să le expedieze, deși le luaseră în căsătorie și au 

făcut copii cu ele. Oameni responsabili au fost numiți din întreaga adunare pentru a vedea dacă toți 
aceia care aveau soții străine s-au separat de ele. 

 

Neemia 13:23-27 
Erau evrei care își luaseră soții asdodiene, amonite și moabite; jumătate din copii lor vorbeau limba 

asdodiană și nu puteau vorbi limba iudaică- limbile altor nații erau auzite printre ei. Neemia i-a 

mustrat și i-a blestemat și i-a bătut pe unii dintre ei. Le-a smuls părul și i-a făcut să jure în numele lui 

Dumnezeu. El le-a spus, „Să nu vă dați fetele după fiii lor și să nu luați fetele lor de neveste nici 
pentru fiii voștri, nici pentru voi. Oare nu în aceasta a păcătuit Solomon, împăratul lui Israel? Nu era 
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alt împărat ca el în mulțimea popoarelor; el era iubit de Dumnezeul lui și Dumnezeu îl pusese împărat 

peste tot Israelul. Totuși femeile străine l-au târât și pe el în păcat.”  
Dacă bărbații din vechime tratau această chestiune cu atâta severitate, oferind mai multă considerație 

legământului cu Dumnezeu decât legăturii cu un partener de căsătorie necredincios și mai mult ar 

trebui noi, creștinii, să situăm mai sus legătura cu Dumnezeu decât legătura omenească a căsătoriei. 

Dacă observăm că limbajul copiilor este lumesc și nu creștin și că ei învață căile rele ale lumii, noi 
sfătuim separarea de partenerul necredincios. 

 

Matei 5:29-30; 18:8-9 
Hristos a spus, „Dacă, deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine; 

căci este spre folosul tău să piară unul dintre mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în 

gheenă.” El nu se referea la membrele corpului nostru fizic. Prin mână, picior și ochi se referea la 
aceia care sunt cei mai apropiați de noi și cei mai importanți pentru noi și deși sunt esențiali ca ochi și 

mâini, tot trebuie să îi tăiem jos dacă ne îngreunează mântuirea. Astfel că dacă o soție își stânjenește 

soțul și îl conduce în păcat, sau dacă un soț face acest lucru pentru soția sa (pentru un partener de 

căsătorie necredincios reprezintă o nemaipomenită piatră de poticnire), și nu se poate rezolva în niciun 
fel problema, atunci este corect ca partenerul credincios să își ia rămas bun de la necredincios în 

concordanță cu Cuvântul Domnului. 

 
Matei 5:31-32; 19:9 

Marcu 10:11-12; Luca 16:18 

Astfel ca nimeni să nu găsească pricină și să părăsească [pe partenerul său de căsătorie] în afară de ași 
menține sufletul curat, Hristos de asemenea ne-a spus, „S-a zis iarăși: Oricine își va lăsa nevasta să-i 

dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta, în afară numai de pricină de 

curvie, îi dă prilej să preacurvească; și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurvește.” 

 
Matei 10:23 

„Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți într-alta. Adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătut 

cetățile lui Israel până va veni Fiul omului.” Un credincios care s-a convertit în timp ce trăia cu un 
partener necredincios are aceeași libertate dată de Hristos. Un astfel de credincios este la fel de 

îndreptățit ca partenerii într-o căsătorie credincioasă să fugă de persecuție și să își găsească refugiul cu 

camarazii credincioși altundeva. 

 
Matei 10:34-38 

Luca 12:51-53; Mica 7:6 

Hristos a spus, „Să nu credeți că am venit s-aduc pacea pe Pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia. 
Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de soacra sa. Și omul va 

avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui.” Aici putem vedea că nu noi am inventat asta, ci Hristos și 

Cuvântul său aduc un asemenea conflict.  
 

Apoi urmează: „Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine și 

cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine.” Acum, cele 10 

porunci ne spun nouă să iubim și să ne cinstim tatăl și mama, precum și să păstrăm legătura căsătoriei. 
La fel de natural este să îți iubești copiii, dar să îți iubești și soția.  

 Și totuși el spune, „Oricine îi iubește mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia 

crucea lui și nu vine după mine nu este vrednic de mine.” 
 

Matei 19:6 

Hristos a spus, „Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.” Aici, prima dată trebuie să 
avem în vedere dacă o căsătorie a fost legată de Dumnezeu sau conform cu căile lumii. Multe cupluri 

prima dată se unesc ca desfrânații; chiar dacă mai târziu sunt cununați de un preot (care de obicei e 

din același aluat), asta înseamnă că ei sunt legați de Dumnezeu? Destul de des sunt legați împreună de 

către cel rău, care deține puterea asupra acestor oameni. Când oamenii se căsătoresc pentru bani și 
posesiuni, sunt ei legați de către Dumnezeu? Lăcomia de bani i-a adus împreună. Fie ce-o fi, când se 

face o separație de dragul credinței în Hristos și pentru mântuirea sufletului, atunci căsătoria nu este 
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despărțită de către om, ci doar de Hristos prin Cuvântul său. Totuși, deși vorbim de separare, căsătoria 

nu se dizolvă când unul îl părăsește pe celălalt pe această cale. Dacă după o perioadă de timp, celălalt 
partener îi urmează și își schimbă viața, căsătoria este atunci întreagă și nealterată. Dacă nu este 

Cuvântul lui Hristos care provoacă o separare, ci omul, așa cum se întâmplă des printre desfrânații 

acestei lumi, acest lucru este greșit. De asemenea, acesta este un păcat împotriva celor 10 porunci. 

 

Matei 19:29 
Marcu 10:29-30; Luca 18:29-30 

Hristos a spus, „Și oricine a lăsat case sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă (luați 

aminte: nevastă), sau feciori, sau holde pentru numele meu va primi însutit și va moșteni viață 
veșnică.” Luați aminte: în acest pasaj unde se află separarea dintre partenerii de căsătorie limitată la 

adulter ca și cauză? În acest caz nici măcar nu se referă la adulter.  

 
Luca 14:16-24 

Când Hristos a vorbit despre strângerea bisericii sale, a spus, „Un om a dat o cină mare și a poftit pe 

mulți. La ceasul cinei, a trimis pe robul său să spună celor poftiți: Veniți, căci iată că toate sunt gata.” 

Iar ei au început să se scuze –unul din pricina ogorului său, altul din pricina perechilor lui de boi, al 
treilea din pricina soției cu care tocmai se însurase- spunând că nu pot veni. Care a fost replica 

Domnului? Stăpânul casei s-a mâniat, dând usturătoarea sentință ca nimeni dintre aceștia să îi guste 

cina, spună lumea ce o vrea. 
 

1 Corinteni 7:10-16 

Apostolul Pavel le-a scris corintenilor, „Celor căsătoriți (asta doar dacă amândoi parteneri sunt 
credincioși), le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. (Dacă este 

despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei.) Și nici bărbatul să nu-și lase 

nevasta.”  Și, ca și cum ar vorbi cu simpatie și înțelegere pentru slăbiciunea umană, din moment ce 

problema s-ar fi putut ridica, el a spus, „Celorlalți le zic eu, nu Domnul: Dacă un frate are o nevastă 
necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea.” Pavel (care cerea 

Sfântul Duh) a fost învățat de către Duhul Sfânt că atunci când un partener crede, iar celelalt nu, 

situația lor este diferită de aceea a unui cuplu de credincioși –o oarecare libertate poate fi permisă.  
Altfel, el i-ar fi menținut în legătura lor de căsătorie (așa cum a poruncit Domnul pentru un cuplu de 

credincioși) și i-ar fi spus credinciosului, „Din moment ce te-ai legat de soția ta, trebuie să rămâneți 

împreună, fie ce o fi.” Dar el nu a spus asta. Sfatul său face ca chestiunea să depindă de 

consimțământul voluntar. Dacă există asemenea consimțământ, credinciosul poate să stea. În alte 
cuvinte, dacă soția necredincioasă dorește, soțul ei credincios poate rămâne cu ea ca și credincios, dar 

el va trăi o viață nouă și diferită bazată pe credință și urmând ordinea creștină pentru educația copiilor 

lor și în toate ariile unei vieți creștine. Dacă ea este fericită cu toate acestea și nu reprezintă o piatră de 
poticnire pentru el, apoi, spune apostolul, el să nu o părăsească atâta timp cât există un loc potrivit 

pentru ei să trăiască în apropierea bisericii-comunitate. „Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și 

el voiește” (luați aminte: voiește) „să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei.” Aceasta 
este, ca deasupra, posibilă în cazul în care soțul necredincios este mulțumit să locuiască cu soția 

credincioasă (care acuma este o soră) în concordanță cu credința ei –asta însemnând ca să îi dea voie 

să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, să rămână printre cei credincioși, să respingă lumea și orice este 

împotriva conștiinței ei, să îi învețe pe copii calea lui Dumnezeu și nu calea lumii (altfel ei ar fi pătați) 
și orice alt lucru cerut de credință. Dacă, după acestea, soțul necredincios este fericit și nu își induce în 

eroare sau se opune soției sale, ea ar trebui să stea cu el.  

Ne dăm seama că credincioasa are dreptate când își părăsește soțul necredincios dacă el nu își arată 
consimțământul voluntar de care vorbește Pavel, el încercând în tot felul de căi înșelătoare să își 

direcționeze greșit soția și să o facă să își piardă credința –dacă este nemulțumit și se rățoiește la ea, o 

dojenește, o ponegrește sau o maltratează fizic fără respect sau pic de milă, sau face copiii nevăzuți 
când e vorba de botez și dorește să îi crească pe căile lumii. Din nou, un partener de căsătorie care 

este fraged în credință și prin urmare nu este sigur/ă că va trece testul (din pricina presiunii exercitate 

de autorități sau din alte motive) și care nu are curajul să rămână cu celălalt partener de căsătorie, este 

justificat/ă a se separa. „...în împrejurarea aceasta”, a spus Pavel, „fratele sau sora nu este legat,” ca și 
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cum ar fi vrut să zică faptul că legătura cu Dumnezeu contează de o mie de ori mai mult decât 

legătura de căsătorie și promisiunea noastră făcută lui Dumnezeu trebuie să fie ținută deasupra tuturor. 
Legătura păcii sale nu trebuie să fie jefuită de puterea sa. Trebuie să îl iubim pe Dumnezeu mai mult 

decât orice altceva și nici înălțimi, nici adâncimi, nici orice altă creatură nu ne va despărți de el. În 

consecință, apostolul Pavel vorbește cu multă seriozitate unui partener de căsătorie care intenționează 

să trăiască cu unul necredincios, spunând, „Căci ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau 
ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta?” Ești sigur/ă că răbdarea și perseverența ta îți vor 

câștiga partenerul pentru credință? Nu poți numai să eșuezi în a-ți  câștiga partenerul de căsătorie, ci 

poți chiar tu însuți să rătăcești cărarea, așa cum s-a întâmplat în multe cazuri.  
Este clar din tot ceea ce am auzit și din Evanghelia lui Hristos că apostolii și biserica de la începuturi 

de asemenea îngăduia separarea de partenerul de căsătorie necredincios, care opunea rezistență. Prin 

urmare, biserica din ziua de azi, mica turmă a lui Hristos, are dreptate în a face același lucru. Să ne 
critice cât poftesc lumea și frații falși; ei nu pot fi ajutați. O persoană care se conformează lumii nu 

poate fi slujitorul lui Hristos. Un slujitor de-al lui Hristos dă piept cu opoziția în toate părțile. Noi nu 

favorizăm părăsirea partenerilor de căsătorie, și nu vom da acest sfat niciodată fără să îl luăm serios în 

considerare. Este mult mai bine dacă amândoi soții se predau Domnului și amândoi îl urmează în 
credință.  Dar cum credința nu este acordată oricui, fiecare persoană trebuie să facă ceea ce vede el/ea 

ca fiind corect, lăsându-l pe celelalt să își găsească calea. Când Hristos va veni să îi judece pe vii și pe 

morți, bărbatul nu va putea să depună mărturie pentru soție, nici femeia pentru soțul ei. Fiecare va 
trebui să răspundă pentru el însuși și să își care propria povară. 

 

2 Corinteni 6:14-18 

Pavel predica, „Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între 

neprihănire și fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi 
între Hristos și Belial?...Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul 

Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu:  Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi 

Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea: „Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, cum 

zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată, și voi îmi veți fi fii și 
fiice, zice Domnul cel Atotputernic.” Partenerul de căsătorie credincios cu siguranță că nu este exclus 

din această admonestare de a se separa de necredincioși; îi este adresat lui la fel de mult ca și celorlalți 

oameni. 
Dacă vreți să spuneți că această „ieșire” este menită la modul spiritual și nu cu picioarele, ar trebui să 

știți că oricine părăsește căile nelegiuite ale lumii cu sufletul, cu siguranță că nu își va cruța picioarele. 

Va merge la modul fizic să li se alăture dacă poate.  Dacă a făcut această alegere în duh și în adevăr, 

acesta fiind cel mai măreț lucru, cu siguranță că nu va neglija pe cele mai mici, pentru că acestea 
formează un tot. La fel ca Avram, care a plecat când a primit chemarea (deși în inima lui deja părăsise 

caldeenii și idolatria lor), și ca Lot, care a părăsit Sodoma, la fel și apostolul a plecat din Efes 

deoarece unii erau încăpățânați și nu credeau, ci vorbeau de rău calea Domnului. Astfel că i-a părăsit 
și și-a despărțit ucenicii de ei. Așa ar trebui să fie acum astfel ca oamenii lui Dumnezeu, membrele 

trupului, să rămână un tot.
203

 

                                                             
203 Cele de deasupra „Cinci articole,” Die fünf Artikel des größten Streits zwischen uns und der Welt, sunt 
considerate în general a fi precursoare ale muncii lui Petru Walpot, „Marea Carte-Articol” sau Ein schön lustig 
Büchlein, etliche Hauptartikel unseres christlichen Glaubens. . . , scrisă în 1577, posibil mai devreme. Există un 
motiv pentru a crede că Petru Walpot de asemenea a fost și autorul textului de deasupra ale celor „Cinci 
articole.” Pentru o discuție a ambelor documente și textul complet al „Marii Cărți-Articol” în germană, vezi 
Robert Friedmann, Glaubenszeugnisse oberdeutscher Taufgesinnter, II, Quellen zur Geschichte der Täufer, XII 
(Heidelberg, 1967), 49 ff. ; Friedmann, Schriften, 129B, 143 ; pentru o traducere a Articolului Trei, vezi 
Friedmann, ”A notable Hutterite Document Concerning True Surrender and Christian Community of Goods,” 
MQR, Ian. 1957, 22-62. De asemenea vezi ME, I, 173-174 ; Beck, 271 n.1 ; Leonard Gross, The Golden Years of 
the Hutterites : The Witness and Thought of the Communal Moravian Anabaptists During the Walpot Era, 
1565-1578 (Scottdale, PA, 1980), 200-204. 
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A părut adecvat să includem o descriere minuțioasă a articolelor principale ale credinței noastre, 

pentru a arăta că nu este o credință nouă (un reproș adus nouă frecvent de către lume), ci că aceasta 

este o credință veche, iar învățătura lui Hristos și a apostolilor săi fiind răstălmăcită și suprimată de 

către antihrist. Ca rezultat, așa-zisa lume creștină s-a abătut din ce în ce mai departe de calea și 

adevărul lui Isus Hristos.  

Bazele întregii noastre religii, învățături și credință și toate articolele pot fi găsite în a noastră 

Confesiune de credință.
204

  Prin urmare, noi ne întoarcem acum la istorie. 

 

1547-1553: A doua mare prigoană 
 

În același an 1547, biserica a crescut subtanțial sub raport numeric. Domnul își aduna oamenii săi și le 

dădea locuri în care să se adăpostească – comunități au fost stabilite în Schakwitz, Poppitz, Pausram, 

Gobschitz, Bochtitz, Rakschitz lângă Mährish Kromau, Hrubschitz, Eibenschitz, Gurdau, Pawlowitz, 

Boretitz, Bisenz, Wessely, Bohuslawitz, Butschowitz, Austerlitz, Pulgram, Rakwitz, Saitz, Kostel, 

Bilowitz, Altenmarkt, Lundenburg, Göding, Tscheikowitz și în alte câteva locuri. Satana nu a putut să 

îndure asta pentru mult timp. Din adâncul invidiei sale aduce insinuări rele, la fel cum i-a făcut și lui 

Iov, spunând că era ușor pentru credincioși să fie cu frică de Dumnezeu din cauză că locuiau 

împreună. 

Și astfel, din moment ce Dumnezeu i-a permis, Satana a continuat să înflăcăreze acea speță de vipere 

a preoților, care îl bombardau cu plângeri, în timp ce alți inși nelegiuiți au mers la el în mod repetat cu 

acuzații mincinoase. Stârnit până la amară mânie, regele a emis un mandat cumplit în care se spunea 

ca oamenii lui să nu tolereze credincioși în ținut, ci să îi alunge pe toți, altfel ar fi pierdut privilegiile 

regale și și-ar fi atras asupra lor pedepse și o dizgrație cruntă.
205

  

                                                             
204 Die Rechenschaft unserer Religion, Leer und Glaubens. P.R., ”Confession of Faith” menționată mai sus a fost 
scrisă de Petre Riedemann în timpul întemnițării sale în castelul Wolkersdorf (Hesse, Germania), 1540-1542. 
Partea a doua este specific notată ca fiind scrisă în închisoare; Partea întâi poate că a fost scrisă la scurt timp 
de la întoarcerea lui Riedemann în Moravia. Vezi Gross, Golden Years, 196-197, 227 n.5. 
În timp ce pentru mulți ani exegeții de abia au luat în considerare existența unei tipărituri timpurii, în 1961 o 
copie a unei astfel de ediții a fost descoperită de către J. Ten Doomkaat Koolman în Biblioteca Centrală din 
Zurich (Semnată RP. 140, nu este precizată data), tipărită înainte de sau împrejurul anului 1545 (aparținând 
înainte istoricului bisericii Johann Heinrich Ott, 1617-1682); vezi MQR, aprilie 1962, 169-170. O tipăritură din 
1565 (British Museum, Londra, No. 3908a8) se încheie cu cuvintele:”. . .tipărită de curând de Philips 
Vollanndt.” Următoarea ediție apare în Mittheilungen aus dem Antiquariat von S. Calvary, Vol. I (Berlin, 1870). 
Vezi Friedmann, Schriften, 91-92. Frăția Hutterită a publicat o ediție germană semi-modernizată în 1902 
(Berne, Indiana) și 1938 (Anglia). O traducere în engleză a fost pentru prima dată publicată cu titlul, Account of 
Our Religion, Doctrine, and Faith: Given by Peter Rideman of the Brothers Whom Men Call Hutterians (Londra, 
1950; a doua ediție Rifton, NY, 1970, 1974; a treia ediție în engleză modernizată, se află în pregătire [la data 
publicării acestei ediții a cronicii, 1987 n. trd.]). Pentru discuții mai elaborate cu privire la Rechenschaft, vezi 
ME, IV, 259-261; Williams, Radical Reformation, 427-429; Franz Heimann, ”The Hutterite Doctrine of Church 
and Common life: A Study of Peter Riedemann`s Confession of Faith,” MQR, Ian. 1952, 22-47; aprilie 1952, 
142-160. 
205 Privitor la numeroasele mandate imperiale și provinciale care i-au afectat pe rebotezați în Austria și 
Moravia, vezi Beck, 177-180; Johann Loserth, Der Communismus der Mährischen Wiedertäufer im 16. und 17. 
Jahrhundert (Viena, 1894), 161-166. Vezi J. Kühn, ed., Deutsche Reichsakten unter Kaiser Karl V, VII (1935), 
pentru o discuție completă a persecuților regelui Ferdinand ale rebotezaților între 1527-1529; ME, III, 446-453, 
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Din moment ce domniile din Moravia au pierdut libertatea pe care Dumnezeu a dat-o Moraviei de 

dragul credincioșilor săi, ei nu le-au mai putut rezista regelui sau împăratului. Regele a lucrat pe la 

spatele lor și la Dieta de la Brünn în plin Postul Paștelui [martie] 1545 decizia a fost luată că dacă nu 

renunțăm a ne strânge în comunități vom fi expulzați din Moravia. Ei au spus că doar de la cinci la 

șapte persoane ar trebui să locuiască într-o gospodărie. Din pricina credințelor noastre, totuși, nu ne-

am putut conforma acelei decizii.
206

 Interdicțiile erau o încercare vicleană de a ne fura inimile și de a 

ne face sclavii lor. 

Totuși, lucrurile nu s-au agravat pentru noi timp de un an și ceva, până când, în 1547, împăratul Carol 

[Carol Quintul], fratele regelui Ferdinand,
207

 n-a preluat controlul asupra regatului, iar Ducele Elector 

                                                                                                                                                                                             
pentru o listă extinsă, dar nu completă de mandate și decrete emise împotriva rebotezaților și a altor eretici; 
Mennonitisches Lexikon, I (Frankfurt am Main, 1913), 201-209, „Bestrafung der Täufer.” 
Dieta de la Brno, Lunea albă, 16 martie, 1545, cedând la presiunea exercitată de Ferdinand I, a decretat ca toți 
rebotezații ce trăiau în comunitate să părăsească Moravia până de ziua sf. Kunigund [3 martie, 1546]. O dietă 
ulterioară de la Brno, 19 mai, 1545 și decretul regelui din 26 martie, 1546, a întărit decizia și a cerut expulzarea 
tuturor rebotezaților: aceia care trăiau comunitar, până de ziua sf. Iacob [25 iulie] 1546, restul, până la ziua sf. 
Gheorghe [23 aprilie] 1547. Nobilii s-au opus acestor măsuri deoarece i-ar fi privat de cei mai buni muncitori ai 
lor, în detrimentul țării. Ferdinand nu a fost înduplecat, totuși și printr-un ordin dat de la Augburg în miercurea 
de după Paște, 1548, cerea expulzarea imediată a tuturor rebotezaților.  Printr-un decret ulterior datând 5 mai, 
1548 (Zieglschmid, Chronik, 317 n., ne dă data; Loserth și Beck notează acest și alt mandat emis trei zile mai 
târziu, pe 8 mai), rebotezații au fost expulzați din întreaga Austrie și s-au refugiat în Moravia, unde s-au ascuns 
în grotele din munții Pollau (vezi deasupra, p. 157 n. 167). Cam cu două săptămâni înainte de Paște, 1549, 
autoritățile,  știind de întoarcerea rebotezaților, au reînnoit ordinul de expulzare din mai 1548, dându-le 
termen refugiaților până de ziua sf. Ioan [6 mai] 1550 să părăsească Moravia.  
Nobilii moravi au fost, așadar, obligați să acționeze împotriva rebotezaților, în câteva cazuri împotriva voinței 
lor. Cu toate acestea, au rămas un număr însemnat de hutteriți în Moravia sub protecția unor domni și nobili 
individuali. Noi comunități hutterite au fost construite: în 1550 la Damborschitz; în 1553 la Schadowitz și 
Gobschitz; vezi dedesubt, pp. 210 și 212. 
206 Comunitatea bunurilor, așa cum s-a spus mai înainte în cronică, era unul dintre principiile fundamentale ale 
Frăției Hutterite, bazat pe Ioan 1:32-51, 17:6-26; Faptele apostolilor 2:44-47, 4:32-37; Romani 8:6; Efeseni 4:4; 
etc. Încă este practicată astăzi de către comunitățile lor în Canada, Statele Unite, Anglia și Japonia.  
207 Următoarea diagramă poate ajuta în constituirea unui fundal istoric general 

 
 

Carol Quintul 
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Maximilian  II 
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(Tirol) 
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Ferdinand II 

Împ. 1619-1637 

Ferdinand III 

Împ. 1637-1657 

Leopold I 

Împ. 1658-1705 

Iosif I 

Împ. 1705-1711 

Carol al VI-lea 

Împ. 1711-1740 

Maria Tereza 

Împ. 1740-1780 

Ferdinand I 

Împ. 1556-1564 
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Hans al Saxoniei [Ioan Frederic I] n-a fost luat prizonier. Nobilii au sperat că regatul va câștiga, fiind 

și noi lăsați în pace atunci. Dar cât de curând Ducele Hans ajunge în închisoare, a fost: Afară! Afară 

cu noi! Pretutindeni, nobilii moravi ne-au ordonat din scurt să le părăsim proprietățile, luând cu noi pe 

cei tineri și pe cei bătrâni, pe cei slabi și pe cei bolnavi. Nu ni s-a permis să stăm nicăieri. A trebuit să 

plecăm dintr-un loc în altul, până când am ajuns aproape la capătul puterilor. Eram extenuați, 

nenorociți și nevoiași pe oriunde am fi mers. Am strigat la Dumnezeu și l-am rugat, dacă voia sa era 

ca noi să rămânem împreună, să ne arate în ce direcție să mergem în nevoia noastră și să îngrijească 

de aceia care se încred în el, dar sunt părăsiți de toți ceilalți. 

Apoi, Domnul în mila sa ne-a arătat o cale de scăpare, pentru că am fost acceptați în Ungaria (în acel 

moment această țară nu ne era prea bine cunoscută), în special de nobilul Franz Niáry din castelul 

Branc,
208

 și treptat ne-am mutat pe pământul lui. De asemenea, am fost primiți de către nobilul Petru 

Bakisch la Holitsch și Schossberg, împreună cu bolnavii și copiii și toate bunurile noastre.
209

 

Comunități au fost fondate la Sabatisch, Gunowe, Holitsch, Sdräse, Protzka, Egbell, Petersdorf, 

Toytsch, Senitz, Rabenska, Gätte și Gutta.
210

 Totul a trebuit să fie prima dată construit și aranjat,  și 

multe fâșii de pământ au trebuit să fie curățate și arate dacă credincioșii au dorit să trăiască aici și să 

își adăpostească bolnavii și copiii. Acești nobili au fost foarte mulțumiți să vadă munca de curățare, 

tăiere și construire și au fost foarte amabili. Dar asta n-a ținut mult, așa cum se va putea vedea în 

curând.  

 

1548-1549 

În 1548, fratele Hans Greckenhofer, un slujitor al Cuvântului și Hans Mändel, de asemenea numit 

Micul Hansel (Hansel cel scund) au ajuns la Rodeneck în regiunea Adige și au fost puși în lanțuri într-

o temniță pentru unsprezece săptămâni. Au fost torturați și chinuiți cu cruzime pentru a-i face să 

dezvăluie cine îi adăpostise, dar ei au refuzat să o facă. Nu ar fi trădat pe nimeni, prieten sau dușman, 

astfel că torționarii lor n-au realizat nimic și au trebuit să se dea bătuți. Frații au fost duși înapoi în 

închisoare și li se-a spus să se mai gândească, pentru că în două zile vor fi interogați iarăși. Dar și-au 

încredințat cauza lui Dumnezeu, determinați să rămână de neclintit, orice ar face el cu ei. Între timp, 

au evadat cu ajutorul unei doici, care după aceea, a călătorit cu ei înapoi la biserică. 

                                                             
208 Contele Franz Niáry de Bedek, nobil proprietar la Bisenz (Bzenec), Moravia și co-proprietar al Branc-
Sabatisch-ului, Ungaria (vezi deasupra, p. 169 n.195), a permis huteriților să se așeze la Sabatisch în 1546, 
lângă castelul Branc. La Bisenz, unde o comunitate exista din 1545 (vezi deasupra, p. 165), contele Niáry a 
cunoscut bine frații. De asemenea, vezi Beck, 179. 
209 În cursul a numai câteva luni, Petru Bakisch de Lák, proprietar al Holitsch-ului (Holíč) și a Schossberg-ului 
(Šaštín), s-a transformat în unul din cei mai aprigi opozanți ai fraților, deși prima dată a oferit privilegii celor 
care s-au așezat pe proprietatea lui. În 1554 și-a împărțit proprietățile cu urmașii lui Czobor, care sunt 
menționați de mai multe ori în această cronică după 1616; vezi Index-ul la Czobor . 
210 Toate locurile numite erau pe atunci parte din Ungaria, acum Slovacia. Sabatisch (Sobotište); Gunowe 
(Kunov), la sud de Sabatisch; Holitsch (Holíč), la sud-est de Göding  (Hodonín), Moravia; Sdräse (Stráže), pe râul 
Myjava, în direcția opusă de Schossberg (Šaštín) (Schossberg și Sdräse formează acum un singur oraș: Šaštín- 
Stráže); Protzka (Brodsé), la nord de Gätte (Kúty), pe râul Morava; Egbell (Gibely), aproximativ la jumătatea 
distanței între Holitsch și Schossberg; Petersdorf (Petrova Ves) la nord de Sdräse; Toytsch (Dojč) pe râul 
Myjava, la vest de Senitz; Senitz (Senica), la vest de Schossberg; Rabenska (Rovensko), la jumătatea distanței 
dintre Sabatisch și Senitz, unde o comunitate a fost arsă pe 21 noiembrie, 1623 (vezi dedesubt, p. 469); Gätte 
și Gutta, posibil să fi fost sat și oraș cu același nume, Kúty, lângă confluența râurilor Morava și Myjava. 
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Pe vremea asta, în 1548, fratele Hans Gentner a murit la Schakwitz în Moravia. El a fost un slujitor 

credincioas al Cuvântului și al bisericii lui Dumnezeu și după ce a avut parte de multe supărări și lupte 

de dragul Domnului, a adormit în Domnul având pace în inimă. 

Nu cu mult după, la Holtisch în Ungaria, următorii frați au fost aleși pentru serviciul Cuvântului lui 

Dumnezeu și numiți: fratele Kaspar Braitmichel din Silesia, Hans Schmidt din Raiffach din Tirol, 

Hans Plattner (sau Wimmer) și Kaspar Klaindopf or Schmidt (un fierar). De asemenea, printre ei se 

găsea și Fabian Fitz, dar serviciul său nu a durat. Curând a fost demascat și exclus.  

În același timp, paisprezece frați au fost aleși și numiți ca slujitori ai treburilor temporale sau 

administratori. 

Matthias Gasser 

Christoph Lenck 

Kaspar Ebner 

Jörg Landendorffer 

Thoman Schmidt 

Bastel Wardeiner 

Andreaus Gauper pentru a doua oară 

Kaspar Tischler 

Paul Schuster  

Crisant Schuster 

Avram Schneider (sau Ulstüber) 

Valtin Hess sau Schneider (un croitor) 

Hans Seckler 

Rupp Hess 

Așa cum s-a spus, ni s-a ordonat să părăsim Moravia în 1548, în timp ce Leonard Lanzenstiel era 

bătrân. Sub regele Ferdinand, biserica lui Dumnezeu din Moravia a fost persecutată și oropsită cu 

severitate. Și când credincioșii s-au reașezat în Ungaria așa cum am spus, aceasta i s-a adus la 

cunoștință, și de două ori le-a poruncit cu asprime nobililor maghiari să nu adăpostească frații, ci să îi 

expulzeze din țară.
211

 Acești nobili, temându-se de defavoarea regelui, le-a refuzat fraților șederea de 

acum încolo.  

În special Petru Bakisch și-a revărsat furia asupra lor; nu a cruțat pe niciunul, nici pe bătrâni, nici pe 

bolnavi, nici pe copiii mici.
212

 Au fost amenințați și li s-a dat ordin de evacuare din scurt: în trei zile 

trebuie să plece cu toții. Oricine va fi încă găsit va vedea ce se va întâmpla cu el. Gărzi au fost 

instalate pentru a opri credincioșii să ia prea multe cu ei. Erau acolo niște oameni nelegiuiți, care zi și 

noapte făceau tot ce le stătea în putință să fure mâncare de la credincioși și orice altceva le-ar fi atras 

atenția. La ei nu exista compasiune. 

Petru Bakisch a trimis țărani să taie lemn, să-l aducă în fața caselor fraților și să facă spânzurători 

chiar în fața ușilor lor ca și cum ar fi fost pregătiți să-i spânzure, în special aceia care nu se mutau 

îndeajuns de repede. Frații au îndurat multe abuzuri de genul acesta. 

                                                             
211 Un edict datat 16 mai, 1548, interzicea protejarea rebotezaților ce fugeau din Moravia; un mandat din 15 
iunie, 1548, ordona expulzarea tuturor rebotezaților din Ungaria; vezi Beck, 180-181; ME, III, 449. 
212

 Asemenea măsuri dure cum Petru Bakisch a folosit împotriva fraților au reprezentat excepția în Ungaria,  în 
timp ce în general, ordinele regelui Ferdinand din 1548 au primit doar puțină atenție. 
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Prigonitorii lor nici măcar nu așteptau ca zilele alocate să treacă, ci foloseau violența împotriva 

bolnavilor și a bătrânilor, celor aduși de spate și a invalizilor.  Credincioșii au fost forțați să intre în 

pădure, chiar și în frigul iernii, să trăiască ca animalele sălbatice. Dacă măcar li s-ar fi permis să facă 

acest lucru fără să fie hărțuiți, ar fi fost fericiți. Dar nu exista cruțare pentru nimeni, nici milă pentru 

bătrâni și cu părul sur, pentru femei pe punctul de a naște sau pentru cele care o făcuseră de curând și 

care aveau grijă de bebelușii lor. Trebuia să pornească în necunoscut. 

Tratamentul a fost atât de crud că ar fi fost prea dur și pentru vite, și totuși acești oameni nu au rănit 

pe nimeni și nu erau vinovați de vreo crimă. Au fost pedepsiți doar pe baza credinței lor și a 

adevărului lui Dumnezeu și pentru că au respins ordonanțele papei și idolatria sa și au refuzat să se 

închine imaginii regelui Babilonian.  

Credincioșii au trebuit să sufere în fiecare mod posibil. Oamenii le luau posesiunile. Erau tâlhăriți și 

jefuiți din toate părțile. Au trebuit să abandoneze case și clădiri de fermă, podgorii și teren arabil și tot 

ce aveau pe câmp sau în sat pe proprietățile lui Bakisch. Tot ce era în case a fost furat tot, incluzând 

mâncare și băutură.  Nimeni nu a ezitat să îi tâlhărească – niciun bărbat sau femeie, bătrân sau copil 

nu s-au dat înapoi. Singurul lor scop a fost să pună mâna pe bunurile credincioșilor din sat, de pe 

câmp și din pădure. I-au tâlhărit la drumu mare, luând nu numai cai, vaci și alte animale din șeptel, ci 

chiar și hainele lor.  

Era pe 3 octombrie, 1548, curând după sărbătoarea arh. Mihail, că tuturor credincioșilor li s-a poruncit 

să părăsească Ungaria. Trebuiau să lase tot – pământul lor, cantități însemnate de grâne, vin, șepteluri 

și unelte. Și totuși, să fi fost de o sută de ori sau chiar de două sute de ori mai mult, nu s-ar fi gândit de 

două ori și ar fi lăsat totul mai degrabă decât să îl părăsească pe Dumnezeu și credința lor.  

Copiii de abea se așezaseră la cină și i-au oferit mulțumirile lor lui Dumnezeu pentru mâncare și 

băutură când acești oameni nelegiuiți au dat buzna și i-au forțat să plece de la masă. Mâncarea a rămas 

acolo până în ziua următoare. Cei slabi au trebuit să se coboare din pat sau erau aruncați din el. Astfel 

de lucruri rele s-a ajuns să se facă.  Credincioșii i-au implorat cu umilință și neîntârziat să aibă milă de 

copii, până în ziua următoare, pentru că deja era noapte. Dar nicio implorare nu își avea rostul. 

Răspunsul era, „Ieșiți afară! Plecați! Ieșiți afară din casă și nu lăsați pe nimeni în urmă. Acesta este 

porunca nobilului Bakisch.” N-au arătat mai multă milă decât ar fi făcut-o animalele. Au pierdut orice 

urmă de sentiment uman. Numele lui Hristos are de suferit când asemenea oameni se numesc pe sine 

însuși creștini.  

Oamenii erau cât pe ce să mănânce masa de seară, dar dușmanii lor nu i-au așteptat. Mâncarea a 

rămas pe plită și în bucătărie, pâinea a rămas în cuptor, aluatul în copaie.  Așa era violența și cruzimea 

acestor scursuri fără de Dumnezeu, chiar și o piatră ar fi fost mișcată de milă.  

Cruda gloată chiar a vrut să îi jefuiască pe credincioși și de copiii lor, propria lor carne și sânge, 

păzindu-i astfel ca niciunul să nu fie luat. Dar frații au reușit să pună micii copilași în două bărci și au 

încercat să îi ducă departe pe apă în toiul nopții. Nu au ajuns departe până ca mulțimea nelegiuită să 

își dea seama ce se petrece. I-au urmărit, au întors bărcile înapoi și i-au adus înapoi pe uscat. Apoi 

săracii copilași au fost lăsați să stea pe malul apei o lungă periadă de timp, suferind de pe urma 

vântului și a frigului în timp ce torționarii lor făceau glume răutăcioase pe seama lor, spunând că 

trebuie că au transpirat. Așa de cruzi erau.  Noaptea a fost amară, și copilașii au suferit tare în timp ce 

stăteau împreună tremurând, dinții lor clănțănind de frig.  

De asemenea, Bakisch a trimis husari, care au intrat în casă, au luat câțiva frați prizonieri în fața 

nevestelor lor,  și i-au dus la castelul din Schossberg. Tot ceea ce Bakisch și oamenii săi au făcut, 
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toate vicleniile, minciunile și cruzimea nu se pot relata. Era de plâns la ce suferințe au fost supuși 

credincioșii din pricina copilașilor lor.  

Au plecat cu toții împreună și au ajuns la râul Morava la înserat. L-au traversat cu barca și au campat 

în codru.
213

 Nu au fost lăsați în pace nici măcar aici. În curând au ajuns tâlharii, tot mergând în susul și 

în josul taberei și luând tot ce le făcea plăcere. Credincioșii au trebuit să se privească, neajutorați, 

pentru că tâlharilor li s-a dat libertatea păsărilor cerului să ia tot ceea ce pofteau. Astfel că credincioșii 

au pornit la drum din nou. N-au mers nici un kilometru prin pădure că a și venit judecătorul în grabă 

spunându-le să plece imediat, din moment ce superiorul său, nobilul Veldsberger nu îi dorea aici. 

Astfel că nu aveau un loc în care să poposească și nicio casă în care să trăiască;  soarta lor ținea de 

nenorocire,  opresiune și violență. Erau ca gunoiul fără valoare pentru toată lumea, încontinuu pe 

picior de plecare, fără să știe încotro s-o apuce.  Își puneau speranța doar în Dumnezeu, știind că îi va 

ajuta la momentul potrivit dacă vor rezista. 

Nobilul Franz Niáry de Branc, deja menționat, de asemenea și-a trimis căpitanul său cu porunci stricte 

scrise că în concordanță cu decretul regelui Ferdinand, trebuie să-i scoată pe frați de pe toate 

domeniile sale din Ungaria și Moravia. Căpitanul i-a chemat pe frați fără întârziere, le-a arătat 

porunca trimisă de stăpânul său și le-a spus că nu aveau de ales: cu toții trebuiau să plece. Îi va ajuta 

dându-le o escortă de călăreți, cât și infanteriști până la graniță să-i păzească pe drum. 

Astfel că aceștia au pornit de asemenea, înfruntând aceleași nenorociri – bătrâni sau tineri, adulți și 

copii, bolnavi și sănătoși. Lor, de asemenea, nu li s-a dat vreme să se pregătească, ci au trebuit să 

plece imediat și au călătorit până la râul Morava. În prima noapte au campat în câmp deschis lângă 

Strassnitz. Ziua următoare au trecut Morava și li s-au alăturat fraților lor, celălalt grup deja trăind în 

codrii la un kilometru și jumătate de Strassnitz pe granița moravă. Zi și noapte, pentru cinci 

săptămâni, au trăit în codrii cu soțiile și copiii lor, văduvele și orfanii, cei bolnavi, cei tineri și bătrânii, 

ca animalele ce trăiesc în sălbăticie. În tot acest timp li s-a făcut mult rău și au fost supuși la multă 

violență. Tâlharii îi lăsau în pielea goală și un frate chiar a fost ucis în pădure.  

Frăția a trimis mulți frați peste hotare să vadă dacă ar putea să găsească o casă, dar a ajuns vorba 

înapoi că nu au găsit nimic.
214

 Și totuși nu puteau rămâne în codrii; frigul care mușcă îi obliga să caute 

un adăpost. Apoi bătrânii le-au vorbit oamenilor alinându-i, îndemnându-i să se țină de Dumnezeu și 

de adevărul său până la moarte, așa cum sfinții au făcut de la început prin toate prigoanele și 

greutățile, pentru că lumea i-a tratat în același fel.  Acestea au fost spuse de Hristos: „Dacă m-au 

prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni.” Și: „Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu.” „Dacă 

voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze.” Iar apostolul 

spune, „De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniți.” „În 

împărăția lui Dumnezeu trebuie să întrăm prin multe necazuri.” În alte cuvinte, prigoana este semnul 

adevărat al ucenicilor lui Hristos și al poporului lui Dumnezeu. Cu acestea și cu multe alte cuvinte 

vindecătoare i-au încurajat bătrânii pe oameni să se încreadă în Dumnezeu. 

                                                             
213 Lângă Rohatetz (Rohatec) pe râul Morava, la jumătatea distanței dintre Göding (Hodonín) și Strassnitz 
(Strážnice). În 1548 Rohatetz era proprietatea familiei Zerotin ca parte din proprietatea Strassnitz. Beck, 182.  
214

 „S-au adunat în codrii de lângă Rohatetz. . . .De acolo au trimis patru frați în Polonia. Aceștia erau Hans 
Plattner (sau Wimmer), Thoman Schmidt, Ott cel bătrân și Leonard Stuck, aceștia trebuind să găsească un loc 
unde credincioșii ar găsi adăpost.  Au ajuns până în Valachia [România de sud], și nu au putut să găsească 
vreun loc în care credincioșii să se așeze. . . . Apoi au trimis patru frați în munți – Kaspar boemul [Seidelman], 
Andreas Gauper, bătrânul Hans Münich din Rotenburg și Leonard Stuck – pentru a găsi un loc unde ar putea 
trăi credincioșii, dar nu au avut parte de succes.” Vezi Beck, 182-184, pentru mai multe detalii. 
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Când nu au mai putut să reziste în pădure, bătrânii au împărțit oamenii în mici grupuri de zece sau 

doisprezece, cât de mulți se puteau adăposti într-o casă. Fiece grup îi era încredințat unui frate, care 

trebuia să meargă cu ei și să caute de lucru și trebuiau să găsească mâncare unde puteau. Astfel că au 

trebuit să se despartă unul de celălalt și să se împrăștie. Aceasta le-a provocat cea mai mare tristețe 

dintre toate. Dacă ar fi fost voia lui Dumnezeu, mai degrabă să fi murit decât să se împrăștie și să 

trăiască fără adunări și Cuvântul lui Dumnezeu. Dar altă cale nu era, astfel că au căzut de acord și și-

au luat rămas bun unul de la celălalt, mulți nefiind în stare să vorbească din pricina plânsului. 

Lacrimile li se rostogoleau pe obraji în timp ce își dădeau mâna, se binecuvântau unul pe celălalt iar și 

iar, se încredințau în mâinile lui Dumnezeu și porneau, fiecare grup într-o direcție diferită. 

Amărăciunea era soarta lor.  

S-au întors în Moravia, de unde au fost excluși. Se aflau în mare pericol și au suferit foarte mult, 

fugind în timp ce erau alungați dintr-un loc în altul.  Era multă tristețe și amărăciune din pricina 

bătrânilor și a celor bolnavi, micuților lor copilași neajutorați, invalizilor și orbilor. Nu puteau să 

găsească un loc unde să stea, ci petreceau o noapte aici, alta acolo, întotdeauna înfometați și însetați. 

Unii au trebuit să se adăpostească noaptea sub garduri în zăpadă. Ar fi fost bucuroși să fie cu vacile și 

porcii în hambare, doar dacă li s-ar fi permis să stea acolo. Și-ar fi ridicat mâinile și i-ar fi mulțumit 

lui Dumnezeu. Dar nu exista vreun loc pentru ei pe câmp sau în sat. Îl lăudau pe Dumnezeu, se țineau 

de adevăr și cucernicie și, deși au fost trimiși dintr-un loc în altul, nu s-au deznădăjduit în toată acea 

iarnă lungă. 

Ni s-a refuzat casă și adăpost, deoarece guvernatorul Moraviei le-a interzis oamenilor să ne ofere 

adăpost, pentru că regele Ferdinand, incitat de către preoți, a continuat să ne amenințe cu asprime. A 

intimidat moșierii și oricine altcineva a cărui inimă altfel ar fi fost mișcată de milă pentru aflații în 

nevoie și săracii oameni ai noștri.  

Colac peste pupăză, a trebuit să îndurăm multe de la lume și de la frați falși (așezați comfortabil pe 

proprietatea lor cu casă și fermă), care de asemenea vroiau să ne facă să șovăim. Oriunde mergeam, ni 

se strigau glume răutăcioase și ironii. Unul a spus, „Mizerabililor, cine credeți că sunteți? Faceți cum 

fac și ceilalți oameni și apoi puteți să stați.” 

Altul a spus, „Suferințele voastre nu sunt de dragul lui Dumnezeu – else sunt pentru că voi sunteți atât 

de îndărătnici și încăpățânați.” 

Alții au spus, „Nu văd rostul a ceea ce faceți. Este doar o ideea de-a voastră, și ați fost direcționați 

greșit.” 

Unii ne ponegreau ca eretici fără de speranță și scursuri și spuneau, „Le stă bine – chiar așa trebuie să 

fie tratați. Am așteptat mult și bine pentru asta. Ar trebui decapitați, spânzurați,  înecați sau arși pe 

rug.” 

Unii își băteau joc de noi când ne vedeau foarte nenorociți, spunând, „Unde este Dumnezeul vostru; 

de ce nu are grijă de voi din moment ce sunteți atât de evlavioși? Lăsați-l să vă ajute, lăsați-l să vă 

scoată din asta.” 

Alții spuneau, „Nu sunteți voi mari proști? Dacă ați fi avut dreptate,  nu ar fi fost de acord cu voi 

împăratul, regii și savanții lor și alți oameni educați?” Pe scurt, pe deasupra greutăților noastre trebuia 

să auzim toate soiurile de ironii.” 
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Apoi, mulți s-au descurajat, au slăbit și s-au prăbușit, astfel că l-au părăsit pe Dumnezeu și adevărul. 

Nu au putut să rămână de neclintit pe cărarea dură în această sălbăticie, ci prefereau plăcerile 

păcatului și ale lumii, suferinței răului împreună cu oamenii lui Dumnezeu și purtând rușinea lui 

Hristos. Aceștia erau cei care au fost superficiali și neglijenți și care nu l-au slujit pe Dumnezeu din 

toată inima în timp ce locuiau în casa Domnului în timpul vremurilor bune. Nu erau în stare să reziste 

și nu o puteau ascunde. Trebuiau să plece, ca pleava ce nu poate rămâne împreună cu grâul bun 

împotriva forței vântului. Aceia a căror inimi nu au fost curate, care s-au împovărat cu păcate, 

niciunul nu a rezistat până la capăt. S-au slăbit și au istovit. Verigile slabe ale lanțului, cei care nu 

puteau și nu doreau să sufere de dragul lui Dumnezeu, dar care erau gata să atragă suferința asupra lor 

de dragul diavolului au lăsat fericirea lumească și privilegiile diavolului să îi câștige de partea lui. 

Nebunia lor îi va aduce la un sfârșit oribil. 

Și așa, mulți au rămas de neclintit și nu au fost duși de pe calea adevărului, chiar și dacă prin greutăți 

de toate formele și felurile au fost testați. Au fost jefuiți și bătuți de nenumărate ori, dezbrăcați de 

hainele lor, și tot ceea ce aveau le-a fost luat iar și iar. Nu erau în siguranță niciunde. Oameni în care 

s-au încrezut să le țină lucruri în siguranță pentru ei le-au luat ceea ce au dorit, chiar în timp ce frații 

se adăposteau în casele lor. Această perioadă de mare nenorocire a durat mai mulți ani fără pauză. 

Chiar și atunci nu s-a terminat, ci a devenit mai urâtă, după cum urmează.  

1550 

În 1550, o Dietă generală a fost ținută la Brünn în Moravia, la care regele Ferdinand însuși a venit de 

la Viena însoțit de mulți călăreți. Când a auzit că frații încă se mișcau ici-colo prin țară ca pelerinii, 

ordinele sale au fost la fel de necruțătoare ca înainte. Oricine nu s-ar fi supus și nu ar fi dus acești 

oameni în afara ținutului ar fi căpătat pedeapsă grea și și ar fi pierdut favoarea regelui. Trimiterea de 

petiții n-ar avea nici un rost; aceast sectă trebuie alungată de pe toate teritoriile regelui. Le-a dat o 

perioadă scurtă de timp – până de ziua sf. Ioan Botezătorul [24 iunie] – să se pregătească, dar atunci 

vor fi nevoiți să plece.  

Această veste s-a răspândit de-a curmezișul ținutului. Următorul decret a fost bătut în cuie pe toate 

ușile primăriilor în lungul și în latul țării: Tuturor rebotezaților (dragii frați și surori) li s-a dat 

avertisment să părăsească țara până de ziua sf. Ioan Botezătorul. Prin decret: Maiestatea Sa Sfântul 

Împărat Roman. 

Când timpul expira,  nobilii au început să evacueze pe oricine care s-ar mai fi aflat în ținuturile lor. 

Astfel că prigoana a prins puteri, și încă erau puține locuri unde ar putea să se odihnească sau să 

găsească adăpost. Vulpile au vizune și păsările cerului au cuiburi, dar credincioșii nu aveau niciun fel 

de loc în acele timpuri.  

Atunci era un morar neleguit, care venise în Moravia cu puțin timp înainte. Soția lui a devenit 

credincioasă și ni s-a alăturat acolo. Când a văzut că oricine era liber să atace frații (pentru că 

Dumnezeu i-a dat în mâinile lor), și-a folosit nevasta ca scuză pentru a opri orice credincios pe care l-

ar fi întâlnit jefuindu-l și bătându-l fără vreun pic de milă. Astfel că prin el, Satana a câștigat o unealtă 

folositoare.  

Rătăcea în susul și în josul țării, furând tot ceea ce putea. A dezlegat cai de la căruțe, simțindu-se sigur 

că nu va întâmpina nicio rezistență. Nu îi era frică să își descarce furia, pentru că nimeni nu ridica o 

mână să îi ajute pe credincioși. Oamenii se uitau mai departe și toate i le tolerau. Erau atât de 

nelegiuiți încât i-au lăsat omului mână liberă. A continuat astfel pentru o lungă perioadă de timp, până 

când a murit.  
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Din moment ce inamicul era acuma într-o poziție de putere, oamenii nu mai tolerau acuma mari 

grupuri de credincioși în case. Li s-a poruncit să se despartă în continuare și au făcut astfel fiind foarte 

îndurerați.  

Fiecare cine le oferea adăpost îi punea la muncă pentru profitul lui propriu și îi exploata în toate 

felurile posibile. Credincioșii le îndurau pe toate cu mulțumire, doar de ar găsi adăpost pentru copiii 

lor și pentru bătrânii și bolnavii lor. Dar nu a fost îndeajuns; prigoana continua în forță. Case erau 

percheziționate frecvent pentru a vedea dacă credincioșii chiar plecaseră. Oamenilor li s-a interzis să îi 

cazeze, asta dacă nu ar fi vrut și ei să fie luați imediat și duși la nobili și judecători. Pentru a preveni 

credincioșii de la a găsi orice loc să poposească, unii proprietari de case au fost întemnițați sau 

amendați pentru că i-ar fi adăpostit.  

Mulți dintre credincioși atunci au trebuit să păstreze distanța față de case și să fugă în păduri și munți 

în frigul iernii. Săpau gropi în pământ pentru a trăi acolo, ca vulpile.
215

 Deși grele cum erau aceste 

condiții, le-ar fi îndurat pe toate cu mulțumire dacă ar fi fost lăsați în pace. Dar în curând chiar și 

acolo au fost vânați.  

La Poppitz, unde credincioșii trăiau în gropi sub pământ, unii oameni nelegiuiți au făcut un foc la 

intrare și au încercat să îi sufoce sau să îi scoată afară cu ajutorul fumului, dar au fost opriți și 

alungați. Găști hoațe fugăreau credincioșii din tufișuri și codrii, forțându-i să își continue drumul. 

Împrejurul Mayberg-ului
216

 mulți au trăit cu copiii lor în gropi printre tufișuri pentru o perioadă. De 

asemenea, au trăit în crevase montane și peșteri în stâncile de la Mayberg și în alte locuri 

asemănătoare din Moravia, oriunde au putut.  

La Gätte în Ungaria încă erau 250 de copii într-o gospodărie, ca de altfel și bolnavi și bătrâni, invalizi 

și orbi. Frații din zona lor îi aprovizionau cu mâncare, trimițându-le pâine, având grijă de ei în 

dragoste frățească. Dar mareșalul de acolo i-a alungat pe frați, interzicându-le să ia pe cineva pe apă 

sau pe jos; ar trebui să nu se mai așeze pe proprietățile mareșalului.
217

 S-a anunțat în piața orașului ca 

nimeni să nu aibă de a face cu noi.  Gărzi au fost postate la porți [-le orașului] pentru a împiedica ca 

vreun frate să intre. Dacă un om spunea despre el că este un frate, el trebuia să rămână afară. Toate 

felurile de găzduire, în casă sau la fermă îi erau interzise și nu trebuia să fie vreun pic de milă pentru 

el.  

Un grup a campat lângă o apă și a ridicat corturi, dar oamenii mareșalului i-au alungat și au dat foc 

taberei astfel ca credincioșii să nu aibă unde să se ducă. Oamenii chiar le-au distrus cuptorul lor 

pentru a-i priva de pâine de asemenea. Nu exista un capăt pentru frica și nevoințele turmei cele mici și 

sărace.  Ca bufnițele, nu puteau merge nicăieri pe timp de zi. Oamenii dădeau din cap când îi vedeau. 

Ei reprezentau un obiect de batjocură. Toți strigau la ei, își băteau joc și îi alungau.  

Când Petru Bakisch s-a întors din Augsburg (unde se aflase pe perioada aceea), și-a trimis husarii cu 

decretul regal ca fiecare frate să se pregătească să părăsească comunitatea Gätte din Ungaria, unde 

încă se afla un număr dintre ei. Oamenii regelui au venit să percheziționeze casa, și astfel frații vor 

                                                             
215 Vezi ME, III, 382-384, pentru un articol despre aceste „gropi,” numite Lochy de către populația slovacă. 
Formează un labirint de pasaje subterane și camere pe întinderi mari din sudul Moraviei și se pare că au fost 
construite conform cu un singur plan, indicând același design și măsurători. Se poate spune că multe dintre 
acestea au fost făcute de către hutteriți. Vezi Apendicele 5; de asemenea Beck, 184-186. 
216 Vezi deasupra, p. 157 n. 167. 
217 Mareșalul Pertolt de Lipé, nobil de Mährisch Kromau (Moravský Krumlov) și Göding (Hodonín), ultimul 
incluzând satele Gurdau (Kurdějov), Kobelitz (Kobylí), Pawlowitz (Pavlovice), Rakwitz (Rakvice), Saitz (Zaječí), 
Schakwitz (Šakvice) și altele, unde frații se așezaseră. Vezi Zeman, Topography, sub numele de mai sus. 
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trebui să plece în curând cu tinerii și bătrânii, altfel ar fi fost evacuați cu forța.
218

 Încă o dată li s-a 

frânt inima și au dat nas în nas cu frica. Erau opriți în fiecare rând. Nimeni nu era îngăduit să le dea 

adăpost, deși erau atât de mulți oameni bolnavi și copii. Gloata nelegiuită nu a așteptat mult. Au venit 

noaptea, au înconjurat casa și i-au scos pe bătrâni și pe tineri afară în frig. Cruzimea, violența și 

răutatea lor nu cunoștea limite ; până și o piatră ar fi fost mișcată de milă. Au târât bolnavi afară din 

pat. Nu s-au sustras de la nimic și chiar i-au luat hainele unui cadavru. Hoția nu mai avea sfârșit.  

Așa cum deja am spus, au venit noaptea, i-au scos pe frați afară, i-au prins pe unii care încă erau în 

paturi, le-au înlănțuit picioarele și gâturile cu cătușe și i-au forțat să meargă la tribunal. Au încuiat pe 

câțiva într-un coteț și au aruncat cu foc înauntru să îi incendieze. Ei au folosit multe metode de 

torționari, le-au legat mâinile fraților la spate și îi chinuiau. Le trăgeau părul surorilor pentru a le 

obliga să care bolnavii și copiii afară, pentru că nu vroiau să rămână unul singur în casă până 

dimineața, sau cu toții ar fi fost arși. Surorile au refuzat cu îndrăzneală. Spuneau că le e frică de 

Dumnezeu și că mai degrabă ar muri decât să-și ducă copiii și bolnavii afară din casă pe o asemenea 

vreme de rece – i-ar putea costa viețile lor, iar surorile nu doreau să fie responsabile pentru morțile 

lor. Sângele lor ar striga la Dumnezeu. 

O mulțime nelegiuită a dat buzna înăuntru, doar prea nerăbdători să care bolnavii și copiii afară în 

frig. Femei și bărbați veneau în fugă și căutau în fiecare colț al casei, fiecare pus pe căpătuială mai 

mult decât următorul. Așa că au ajuns până la urmă afară în câmp deschis. Cei bolnavi au suferit atât 

de tare de pe urma frigului și a expunerii că mulți au murit.  

Ca și cum aceea nu ar fi fost îndeajuns, chiar și sub cerul liber nu i-au lăsat pe bolnavi în pace. Fugeau 

prin tabără încercând să îi dea foc, își scoteau săbiile și împărțeau lovituri grele cu ele, le luau pe 

surori de păr iarăși încercând să le facă să îi care pe bolnavi și mai departe. Apoi mica turmă de 

credincioși de care ți se făcea milă a pornit la drum din nou, deși noaptea era foarte întunecată și au 

trebuit să traverseze un râu adânc. Aceasta s-a întâmplat pe durata iernii reci, devreme în 1550. Astfel 

că oamenii lui Dumnezeu au fost îngrozitor persecutați în toată Ungaria și Moravia. Este imposibil de 

spus tot ceea ce au trebuit să sufere aceia care îl iubeau pe Dumnezeu de dragul virtuții. În răutatea și 

invidia sa diavolul, inamicul adevărului, i-a întărâtat pe aceia care erau plini de duhul lui. Acolo a 

găsit asemenea unelte pregătite, asemenea violenți și nemiloși slujtori, că nu și-ar fi putut dori pe 

nimeni mai zelos decât aceștia, zi și noapte, pentru că renunțaseră la somn ca să nu piardă nimic. 

Un anume frate a dorit să își viziteze soția în Nikolsburg. Când a ajuns la castel, unde ea avea grijă de 

soția guvernatorului, a fost dus la nobilul von Liechtenstein, care mâniat, i-a poruncit să renunțe la 

credința și frăția sa – cauza lor era în van și trebuia eliminată. Dar el nu s-a lăsat intimidat. Chiar și 

atunci când au amenințat că îl vor tortura, el a refuzat să se dezică. Astfel că l-au aruncat la pământ, i-

au legat împreună picioarele și l-au spânzurat de picioare de la o fereastră situată la o înălțime 

considerabilă – o priveliște ce inspira mila. El simțea o durere atât de mare, încât singura sa dorință 

era de a i se da drumul să cadă pe pământ și să se sfârșească odată cu viața lui, dar a trebuit să stea 

spânzurat acolo până când nici nu mai arăta a om. Apoi, înainte de a muri, l-au tras înăuntru. Nobilul 

în furia sa le-a ordonat slujitorilor (să mă exprim cu decență) să îi taie jos organul genital din trup. Dar 

unul dintre slujitori a spus că n-a văzut niciodată să se facă așa ceva. Asta era treabă pentru un călău, 

nu pentru ei. La asta, insuși tiranul a luat cuțitul și l-ar fi tăiat, rănindu-l pe frate, dar nobilii săi au 

protestat cu asemenea îndârjire că s-a oprit. „Îți va aduce rușine în cuprinsul țării dacă se află,” au 

spus. Dar ce mai poți să zici? Asemenea oameni nu cunosc rușinea.  

                                                             
218

 O cântare de 68 de versuri de Mihai Kramer în LdHBr, 166-175, confirmă relatarea de mai sus, în parte 
cuvânt cu cuvânt. Cântarea lui Kaspar Braitmichel, pp. 175-178, se referă la aceeași perioadă. 
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Când acest maniac a aflat că frații trăiau în peșteri și în gropi subterane pe proprietatea sa, a planificat 

lucruri îngrozitoare; să îi înjunghie pe frați și să-i lase să moară și să violeze femeile, jefuindu-le de 

cinstea lor. Dar Dumnezeu în măreția sa i-a protejat pe oamenii săi și s-a opus planurilor tiranului, 

pentru că au aflat de ele și au fugit.
219

 

 

1551 

În 1551 toată munca le-a fost interzisă fraților în multe părți ale Moraviei, cu pedepse grele pentru 

neascultare. Nimeni nu le puteau vinde nimic de asemenea. Acestea au fost inițiate pentru a le grăbi 

plecarea. Astfel că au trebuit să se descurce cu ce puseseră deoparte în vremuri de pace, pentru că nu 

mai puteau câștiga nimic. 

În plus, prețurile au crescut. O baniță de grâne costa un gulden, în unele locuri mai mult și asta a durat 

până în anul următor. Acuma mulți erau încercați de către foame și mizerie; unii de abea mâncau o 

masă sau două într-o săptămână sau chiar și mai mult. Chiar și pâinea uscată era greu de găsit. Și 

totuși îi mulțumeau lui Dumnezeu și toate le îndurau. Își ridicau mâinile pentru a-l lăuda pe 

Dumnezeu că măcar aveau ceva de mâncat și apă curată de băut de asemenea. Când aveau pâine și 

apă în care să o frângă, o duceau bine, și erau fericiți să muncească când găseau ceva. 

În aceste vremuri grele, mulți oameni pretindeau a fi prietenoși și le promiteau lefuri bune fraților 

dacă lucrau pentru ei. Apoi, ei le rețineau banii datorați și îi expediau pe frați cu mâna goală.  

Exista un loc numit Pulgram pe moșiile Nikolsburg, unde credincioșii s-au aflat în afara pericolului 

pentru o vreme, astfel că aceia care erau slăbiți din punct de vedere fizic s-au refugiat acolo; invalizii, 

aceia ce aveau lepră și alte boli, de asemenea mame și nou-născuții lor, care de obicei erau simpatizați 

de toată lumea. Dar nu avea să mai dureze. 

În același an un măcelar pe nume Kontheer a venit din Austria. Soția lui, care era din Hesse, a venit 

împreună cu el, și acesta dorea să dea de urma fraților din pricina ei, pentru că fostul ei soț fusese cu 

noi în Moravia. A adunat o gloată împrejurul său, complet nemiloasă, ca și el. Tot ceea ce dorea să 

facă era să se îmbogățească pe spinarea celor care erau săraci. Nu reprezenta nicio cauză justificabilă, 

ci ura aprinsă de Satana din inima sa l-a împins la rele.  

Prima dată le-a spus minciuni nobililor, transmițând informație cu nicio fărâmă de adevăr în ea. 

Rezultatul a fost că a primit permisiune și nu s-a odihnit până n-a ajuns la Pulgram cu clica sa și a 

atacat frații care se adăposteau acolo. Niciunul n-a fost cruțat. Au furat de la toți tot ceea ce doreau – 

de la bolnavi, copii și infirmi – nici măcar mamele cu nou-născuți sau ologii nu erau cruțați. Nici 

prietenia și nici rugămințile nu au dus la vreun rezultat. Au luat tot ceea ce au putut. În noaptea 

întunecată i-au zvârlit pe bolnavi și pe cei țintuiți la pat din paturile lor și le-au luat cearceafurile pe 

care ședeau. Nimic din ceea ce li se spunea nu a fost primit cu respect. În scurt timp, întreaga săracă și 

micuță turmă a fost alungată în codrii, unde și-au așezat tabăra pentru o vreme.  

Mai multe scursuri au sosit în curând, plănuind să fure de la frați. Tâlharii au așteptat în tufișuri în 

timpul zilei ca să ajungă repede la victimele lor la sosirea nopții și să nu îi oprească nimeni.  

                                                             
219 Vezi Beck, 186-189, pentru relatări ale evenimentelor de deasupra.  
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Tâlharii au întâlnit un frate pe nume Iacob Binder nu departe de tabără. L-au tratat cu brutalitate, 

pentru că țipetele sale nu se puteau auzi și nimeni nu era de față pentru a vedea. L-au jefuit și l-au 

aruncat în râul Dyje. Apoi au pornit și i-au jefuit și pe ceilalți. 

Acestea li se întâmplau săracilor, infirmilor, bătrânilor și mamelor cu pruncii nou-născuți – tuturor 

celor care erau slabi.  

În vremea aceasta de adâncă suferință, mulți dintre credincioși au trecut în Austria în grupuri mici și 

au încercat să găsească de muncă, mâncare și adăpost. Unii au călătorit mult, la nord de Retz, lângă 

Dunăre. Au mers în multe locuri, un grup aici, altul acolo. În Austria li se dădea ocazional de lucru și 

un loc unde să stea. Dar invidia diavolului nu i-a lăsat să prospere pentru mult timp. În acel an, 1551, 

un om pe nume Lang Hans a fost investit ca șef al poliției în numele regelui. El a mers prin Austria și 

s-a interesat unde erau frații. A căutat în multe sate și i-a pus pe o listă pe oamenii care le-au oferit 

găzduire, amenințând să îi pârască regelui la Viena. I-a speriat ca ei să îi ofere cadouri, care au devenit 

profitul său. Credincioșii nu au avut altă alternativă decât să plece. Chiar și în păduri nu au putut sta 

ascunși pentru mult timp. 

Astfel că din nou au fost alungați din Austria în Moravia, din moment ce nimeni nu era atât de devotat 

lor ca să se pună în calea pericolului și a răului pentru ei. Și-au lăsat lucrurile în multe hanuri, dar 

încrederea le-a fost înșelată și unele lucruri au fost furate. Unii hangii care îi adăpostiseră au păstrat 

lucruri ca și compensație în caz că vor fi pedepsiți pentru că i-au adăpostit. Încă doi oameni au venit 

în 1551 tocmai din Austria superioară. Înainte, ei au vrut să devină frați, în special fiul lui Hans Bader 

cel bătrân. Acum, tot ceea ce doreau era să jefuiască. Mergeau din loc în loc, arătând o scrisoare de 

autorizare de la rege. Cu doi însoțitori ca ajutoare, au apărut în fața judecătorului și au fost încântați 

când el le-a acordat sprijinul său. 

Multe dintre posesiunile noastre i-au fost date unui anumit Festel pentru a le depozita în casa sa de la 

Schakwitz. Ziua în amiaza mare, acești pungași au intrat în casă și s-au făcut nevăzuți cu tot. Nimeni 

nu le-a opus rezistență. Judecătorul, care ar fi trebuit să îi oprească, era în cârdășie cu ei. Majoritatea 

prăzii a fost pusă în casa lui peste noapte. Dar hoția aceasta a fost oprită, pentru că Dumnezeu nu o 

îngăduiește. El a stârnit oameni în alte locuri, care s-au implicat în chestiune când au auzit de o 

asemenea nedreptate. Unul dintre tâlhari a scăpat,  dar ceilalți au fost arestați pentru ticăloșia lor 

nerușinată și duși la castelul de la Göding. Acolo au fost ținuți pentru o perioadă lungă de timp, spre 

necazul lor. Astfel că au fost scoși din acțiune și dușmănia lor era în van. Dumnezeu i-a împiedicat să 

își ducă la îndeplinire intențiile lor rele. 

Cu certitudine că profetul a rostit adevărul când a spus, „În toate locurile apropiate va veni un atac 

violent asupra celor cu frică de Dumnezeu. Ei vor fi ca turturicile; nimeni nu va fi cruțat. Inamicii lor 

îi vor jefui și distruge pe toți aceia care se tem de Domnul. Ei le vor lua bunurile și îi vor scoate din 

casele lor. Atunci se va știi care sunt oamenii mei credincioși, care au trecut testul precum aurul în 

focul evaluatorului. „Ascultați, preaiubiților,” spune Domnul, „înțelegeți că zilele suferințelor crunte 

sunt aici, dar vă voi salva. Să dispară temerile și îndoielile voastre, pentru că Dumnezeu este 

conducătorul vostru!” Și cu adevărat, Dumnezeu și-a salvat oamenii și i-a condus, altfel n-ar mai fi 

rămas nimeni. Ar fi fost înghițiți ca apa pe pământ uscat. Dar Dumnezeu i-a sprijinit și le-a protejat 

credința. 

După aceasta, credincioșii tot au trebuit să hoinărească din loc în loc în nevoie și suferind. Diete 

provinciale au fost ținute, și fiecare nobil se asigura că frații i-au părăsit ținutul deoarece regele a 

decretat-o și le era frică de amenințările lui. Nu doreau să-și atragă asupra lor dizgrația regală și astfel 
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duceau spre îndeplinire mandatul regal, deși ei înșiși au spus des că reprezentau un popor cu frică de 

Dumnezeu și că ceea ce credeau ei era adevărul. Nobililor nu le era frică de altcineva în afară de rege. 

Nu luau seama de Dumnezeu din ceruri. Cu cât mai mult gloata lua aminte la ceea ce se petrecea, cu 

atât mai multă nesocotință au început să jefuiască.  

Credincioșii au fost alungați din Moravia în Ungaria, din Ungaria înapoi în Moravia, din Moravia în 

Austria, iar din Austria înapoi în Moravia. Pe scurt, nu mai aveau vreun loc pe care să-l numească 

acasă. Erau forțați să se mute încoace și într-acolo și multora dintre ei nu li se dădea adăpost, în timp 

ce cel mai mare infractor al țării nu avea probleme în a găsi găzduire.  

Ar fi luat mult prea mult să relatăm de la început, să ne amintim chestiunile variate petrecute 

credincioșilor. Mulți o știu doar prea bine, pentru că au îndurat-o pe pielea lor. Se aflau la mila 

tuturor, un spectacol pentru bătrâni și tineri, pentru copiii de pe străzi, pentru bogați și săraci. Nu 

încape îndoială, calea lor era dreaptă și îngustă.  

În ciuda acestei opresiuni lungi și dure, nu au șovăit. Îi mulțumeau Domnului că au fost găsiți vrednici 

să sufere de dragul numelui său. Deși spre marele lor necaz, mulți din rândurile lor au devenit 

necredincioși și s-au întors la lume, ceilalți s-au ținut cu și mai mare putere de Dumnezeu. Singura lor 

pledoarie era ca el să poată să îi protejeze de rău și să îi păstreze credincioși, să poată să le împrumute 

rezistență și putere. Acestea le-a oferit Domnul lor și au trecut peste toate prin credință, victoria prin 

care învingem lumea. Deși nelegiuiți tunau și fulgerau, deseori Domnul le dădea peste cap planurile, 

astfel că uneltirile lor nu duceau la nimic. El lasă oamenii să vadă puterea lui din când în când pentru 

a ne arăta că dacă avem încredere în el, nimeni nu poate face nimic, decât dacă este voia sa.  

Credincioșii au trebuit să îndure aceste lucruri deoarece au acceptat credința și adevărul lui 

Dumnezeu, al Domnului nostru Isus Hristos, punând accent nu pe botezul nou-născuților al papei, ci 

numai și numai pe botezul lui Hristos. Nici nu credeau ei în euharistia idolatră, în care Hristos în trup 

– în același fel în care stătuse pe cruce cu carnea și sângele său, pielea și părul, mâinile și picioarele – 

se presupunea că era prezent într-o bucățică de pâine, de fiecare dată, de o mie de ori iar și iar. În 

locul acesteia, credeau că, așa cum ne spun Scripturile, Cina Domnului trebuie ținută spre amintirea 

suferinței și morții sale, prin care ne-a mântuit și ne-a făcut pe noi membre ale trupului său.  

Deoarece credincioșii au părăsit vechea, desfrânata biserică și au depus mărturie împotriva ei, Satana, 

invidios de la începuturi, i-a mișcat pe papă, acel anticrist și gloata de preoți și nu le-a dat pace până 

nu l-au determinat pe rege să facă ceea ce doreau ei. Regele i-a forțat pe nobilii cu proprietăți să se 

supună voinței sale și să îndeplinească dorințele preoților. Nenorociți să fie la vremea judecății lui 

Dumnezeu, pentru că atunci nu vor mai fi regii și nobilii cu preoții lor. Vor avea aceeași soartă și 

judecată ca Faraon, regele egiptean care a asuprit poporul israelit; Sanherib; mândrul Haman; regele 

Nebucadnețar; regele Antiohie, care de asemenea au oprimat și chinuit popoarele lui Dumnezeu din 

trecut, dorind să aducă toate națiunile la credința lor proprie; și însetata de sânge Izabela și cei patru 

sute de falși profeți ai ei, care au prigonit și ucis adevărații profeți ai lui Dumnezeu. Toți prigonitorii 

noștri vor primi aceeași pedeapsă ca aceștia în afurisenie veșnică dacă mor fără să se căiască cu 

adevărat și să se convertească. Din pricina acestui motiv trebuie să se aibă milă de ei și să fie plânși, 

nu invidiați. Dar sânge nevinovat strigă din pământ la Dumnezeu și nu va fi uitat.  

Binecuvântați sunt aceia care au suferit cu credincioșie până la sfârșit, pentru că vor moșteni 

împărăția Tatălui lor în rai, care a fost pregătită pentru ei de la întemeierea lumii (Matei 

25:34). 
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În timpul acestor vremuri de mari necazuri, Dumnezeu a adăugat pe mulți bisericii. Oameni 

veneau din multe locuri și credeau, își schimbau viețile și își luau crucea în spinare. Mai mulți 

se adăugau decât în vremurile bune. Nu erau împiedicați de marile necazuri pentru că erau 

zeloși cu adevărat, care i-a condus la creștinătate adevărată și dragoste de Dumnezeu. 

Toate acestea sunt descrise și consemnate ca o relatare, în special pentru voi și pentru noi, 

urmașii lor care trăiesc în vremuri când Dumnezeu oferă pace, pentru ca să ne gândim că nu 

întotdeauna va fi pace. În același timp, când Dumnezeu ne binecuvântează în chestiuni 

terestre, să fim mulțumitori și să ne amintim că frații și surorile din vremurile de dinainte nu 

ar fi știut cum să îl laude și să îi mulțumească lui Dumnezeu îndeajuns dacă ar fi avut doar o 

jumătate, o treime, sau chiar și mai puțin, din cât avem noi acum. Într-adevăr, oricine nu 

putea îndura acum, în aceste vremuri bune, nu a trecut testul ca un creștin adevărat. Și dacă 

vreodată Dumnezeu ne va aduce tulburări similare asupra noastră, urmașii lor, nu ar trebui să 

fim luați prin surprindere, ci ar trebui să arătăm aceași răbdare și rezistență până la sfârșit, 

înspre lauda și gloria lui Dumnezeu. 

După cinci ani de mari necazuri ne-am adunat din nou, determinați din inimă ca din totdeauna 

să păstrăm comunitatea. Aveam fiecare motiv să oferim din inimă lauda noastră, cinstea și 

gloria lui Dumnezeu în ceruri, care trimite vremuri de necazuri și de asemenea ne eliberează 

de sub ele. Părea că niciodată nu vom mai fi împreună. Nelegiuiții ne-au sfărmat speranțele 

iar și iar și ne-am gândit, „Dacă Dumnezeu vreodată ne-ar strânge din nou, cât de drag și 

prețios ar fi fiecare pentru noi, cum ne-am iubi unul pe celălalt și cum i-am mulțumi lui 

Dumnezeu!”
220

 

Acum, Dumnezeu a permis-o. O, să lăsăm fiecare să se gândească și să își dea seama ce har, 

ce dar de la Dumnezeu este, când putem să trăim împreună și să nu avem trebuință să ne 

implicăm în viețile murdare ale lumii și alor ei oameni fără de rușine. Deseori, inima unuia 

plânge ca și credinciosul Lot în Sodoma. Ar fi fost mai bine să stai sub o bancă la o adunare 

de credincioși, decât să te culci în unul dintre paturile fine ale Sodomei. Căile rele ale 

nelegiuiților sunt un exemplu îngrozitor pentru tineri. De fiecare dată un credincios se roagă 

la Dumnezeu sau îi oferă mulțumiri, bătaia de joc a nelegiuiților este la maximum.  

Gândește-te cum s-ar ralia Cuvântului lui Dumnezeu și altor lucruri sfinte, dacă am fi avut 

șansa să îl vestim! Acum, laudat să fie Dumnezeu din înălțimi, ne-a dat fiecare șansă să îl 

auzim din nou. 

1550 

În 1550, în timpul acelor ani de necazuri, dragul nostru frate Wolf Sailer sau Tischler (un 

tâmplar de mobilă fină), slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu și a bisericii sale, a adormit în 

Domnul la Saitz în Moravia. Ne-a adus nouă, camarazilor lui în credință, multă învățătură 

sănătoasă și alinare. A transpus în versuri toți psalmii lui David și încă îi cântăm în biserică. 

De asemenea, el a compus alte cântări frumoase de laudă și alinare. Cu adevărat, el a fost un 

                                                             
220 De asemenea vezi Beck, 189-193. 
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frate înzestrat.
221

 În același an am pus bazele unei comunități la Damborschitz și ne-am mutat 

acolo.
222

 

1551 

În 1551, cinci frați au fost aleși și investiți ca slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu la 

Schakwitz lângă mlaștină; ei erau Iacob, Säckler, Matia Legeder, Hans Mändel (de asemenea 

cunoscut ca și micul Hansel), Paul Schuster și Hans Spindler. 

În același timp, cinci frați au fost aleși și investiți ca și administratori, sau slujitori ai 

treburilor temporale; ei erau Thoman Eppenstainer, Thoman Renn, Mihai Kern, Gregor 

Boemul și Gabriel Aichhorn. 

În același an, fratele Petre Hagen, un slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu, a adormit în 

Domnul la Pulgram în Moravia după ce-a suferit foarte mult. El era unul dintre aceia care au 

fost duși la galere, dar s-au întors. Încă avem o cântare pe care a compus-o despre 

întemnițarea lor în castelul de la Falkenstein.
223

 

Fratele Kaspar Klaindopf sau Schmidt (un fierar), un slujitor al Cuvântului neconfirmat încă, 

de asemenea a adormit în Domnul cu o inimă împăcată la Freischütz
224

 (Sabatisch) în 

Ungaria. 

Fratele Gabriel Aichhorn, de asemenea, a adormit în Domnul. El a fost un administrator sau 

slujitor pentru treburi temporale la Poppitz lângă Tracht
225

 în Moravia. 

Mihai Kramer, un slujitor al treburilor temporale, a adormit în Domnul la Popodin
226

 în 

Ungaria. El este acel Mihai care a scris cântarea despre suferința bisericii în Ungaria. 

Fratele Hans Spindler a fost eliberat din serviciul Cuvântului nu cu mult după ce fusese supus 

unei perioade de testare. La scurt timp după a adormit în Domnul cu inima împăcată. 

Au fost câțiva care le-au opus rezistență bătrânilor și slujitorilor bisericii, mormăind tot felul 

de nemulțumiri împotriva lor: Ott (care mai târziu a trăit la Pergen), Anthoni Kürsner și Hans 

Kürsner. Au fost excluși din biserică ca membrii nepotriviți, dar niciodată nu s-au pocăit. 

În același an 1551, fratele Bastel Schmidt, un slujitor al treburilor temporale, a adormit în 

Domnul la Fraitz, în Moravia. 

                                                             
221 Vezi LdHBr, 133-136, 161-164, 178-297, pentru cinzeci de cântări scrise de Wolf Sailer. Interpretarea lui 
Sailer a Psalmilor se află în biblioteca diocezei de Esztergom, Codex III, 199. De asemenea vezi Wolkan, Lieder, 
180-185; Beck, 195-196; Friedmann, Schriften, 125-126. 
222 Damborschitz (Dambořice), un târg la sud-est de Austerlitz (Slavkov), proprietate a familiei Kounice. Beck, 
196 n.1; Zeman, Topography, #28. 
223

 Vezi LdHBr, 97-98. 
224 Vezi deasupra, p. 169 n. 195. 
225 Tracht (Strachotin), Moravia, un târg la nord de Nikolsburg (Mikulov); pe vremea aceea sub jurisdicția 
castelului Maidburg; vezi deasupra, p. 157 n. 167; Zeman, Topography, #157. 
226

 Popodin (Popudinské-Močidlany), sat la sud-est de Göding (Hodonin). Pentru cântarea lui Mihai Kramer, 
vezi LdHBr, 166-175. 
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1552 

În 1552, la Gätte în Ungaria, bătrânii i-au confirmat pe frații Hans Schmidt și Simon Waindel 

în serviciul lor al Evangheliei așezându-le mâinile pe cap. 

În aceeași zi și de asemenea la Gätte în Ungaria, bătrânii i-au confirmat prin așezarea 

mâinilor în serviciul pentru treburi temporale pe următorii patru frați: Cristoph Lenck, Kaspar 

Ebner, Andreas Stuck și Ulrich Hofer. 

În acest an 1552, Hans Schluchter mormăia nemulțumiri și s-a revoltat împotriva bătrânilor și 

a slujitorilor bisericii. Cu cuvintele sale măgulitoare a căștigat sprijinul mai multor frați din 

comunitatea de la Hrubschitz. Ca rezultat a fost exclus din biserică. 

Situația fiecăruia dintre prietenii lui a fost avută în vedere și majoritatea lor au găsit 

împăcarea. Dar Hans Schmidt
227

 a mers prea departe în această chestiune și a fost pierdut 

pentru biserică. Nici el și nici Hans Schluchter nu s-au pocăit vreodată. 

La câteva zile după anul nou, fratele Hans Wimmer (de asemenea numit Plattner), un slujitor 

al Cuvântului lui Dumnezeu și a bisericii sale, a adormit în Domnul la proprietatea de la 

Austerlitz după ce a suferit mult. Încă avem una sau două cântări de-ale lui. 

În același an, fratele Matia Legeder
228

 a adormit în Domnul la Pergen în Moravia. El a fost un 

slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu, deși aflându-se încă în perioada de testare și a trecut prin 

multe necazuri de dragul adevărului divin. El vorbise despre speranța sa de a fi eliberat din 

acest cadru lumesc cu o săptămână înaintea sfârșitului său.  

Fratele Baltazar Maierhof cel bătrân, un slujitor confirmat pentru treburi temporale, a adormit 

în Domnul la Altenmarkt în Moravia și după ce a îndurat multe necazuri a mers la aceia care 

se odihnesc. 

Fratele Iacob Säckler, un slujitor al Cuvântului aflat încă într-o perioadă de testare, a adormit 

în Domnul la Sabatisch în Ungaria. 

Fratele Melchior Kellner sau Zimmermann (un tâmplar), un slujitor pentru treburi temporale, 

a adormit în Domnul la Sabatisch în Ungaria. 

Fratele Hans Hess sau Schneider (un croitor), un slujitor pentru treburi temporale, de 

asemenea a adormit în Domnul la Alexowitz
229

 în Moravia. În acest an, Thoman Renn, un 

                                                             
227 Acest Hans Schmidt să nu se confunde cu Hans Schmidt sau Raiffer a cărui confirmare în serviciul Cuvântului 
este înregistrată la începutul lui 1552 și care a fost executat în 1558 (pp. 239-244 dedesubt ). 
228 Matia Legeder a fost arestat la Sterzing în 1541. În decembrie 1542 a fost condamnat la muncă la galere 
„împotriva turcilor” în următoarea primăvară, dar a putut să scape și a ajuns în Moravia. Vezi deasupra, p. 143; 
Mecenseffy, Österreich, III, 500, #706; ME, III, 312; Loserth, Anabaptismus, 180. 
229 Alexowitz (Alexovice), cunoscut înainte ca Oleckowitz sau Olkowitz, la sud-vest de Eibenschitz (Ivančice); în 
1552 proprietate a lui Heinrich Doupovsky din Doupowa. După mandatele din 1622, care-i expulzau pe 
rebotezați din Moravia,s-a renunțat la comunitatea hutterită  de la Alexowitz, posibil în decembrie 1622. Vezi 
Robert Friedmann, „A Newly Discovered Source on the Transmigration of the Hutterites to Transylvania, 1621-
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tâmplar și de asemenea un slujitor pentru treburi temporale, a adormit în Domnul la 

Schakwitz. 

1553 

În 1553, fratele Bärtel Riegel din Gundelbach în Württemberg a fost ales pentru serviciul 

Evangheliei și a fost investit.  

La Sabatisch în Ungaria, doi frați, Hans Mändel (de asemenea numit micul Hansel) și Bärtel 

Rigel au fost investiți de către bătrâni prin așezarea mâinilor pentru serviciul Evangheliei și a 

Cuvântului lui Dumnezeu. 

În aceeași zi la Sabatisch, frații Leonard Klemp și Petru Dietrisch au fost aleși și investiți în 

serviciul pentru treburi temporale. 

În acest an, fratele Simon Waindel, un slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu și a bisericii lui, a 

adormit în Domnul la Popodin în Ungaria. 

În 1553, frații au început să pună bazele unor comunități la Schadowitz și la Gobschitz.
230

 În 

acest an, fratele Mihai Matschidel, de asemenea numit Klein Michael (micul Mihai), un 

slujitor al lui Isus Hristos și al bisericii sale, a adormit în Domnul la Altenmarkt în Moravia 

după ce a trecut prin multe procese și întemnițări. 

[Tot în acest an, Gilg Federspil, Georg Rader și mulți alții din Tirol au fost aduși la credință 

prin mărturia lui Hans Mändel.]
231

 

 

1554 -1564: Anii cei buni 
 

1554 

În 1554, fratele Jörg Ladendorffer, un slujitor pentru treburi temporal, a adormit în Domnul la 

Protzka în Ungaria. 

1555 

În 1555, la Sabatisch în Ungaria, fratele Hans Klampferer
232

 a fost ales pentru serviciul 

Cuvântului lui Dumnezeu, numit, și confirmat de către bătrâni prin așezarea mâinilor. 

                                                                                                                                                                                             
1623,” MQR, octombrie 1961, 312. Beck, 198, 407-408; Zeman, Topography, #2; de asemenea vezi dedesubt, 
p. 451. 
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 Schadowitz (Žadovice), la est de Gaya; în 1553 proprietate a lui Zikmund de Zástřizl; Beck, 199; Zeman, 
Topography #136. Gobschitz (Kubšice), vezi deasupra, p. 165 n. 177. 
231 Pasajul din parantezele pătrate (Wolkan, Geschicht-Buch, 696, errata și addenda) este extras din codexul 
„1580,” fol. 274r, al acestei cronici. De asemenea vezi Beck, 199. 
Georg Rader sau Wagner a fost  un caretaș de meserie; numele lui de familie era Wyser. 
232 Hans Klampferer, un tinichigiu, este numit de asemenea „Schlah-in-die-Pfann” (Lovește-tigaia). Beck, 203. 
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În același an, fratele Abraham Schneider a fost ales și numit în serviciul Cuvântului lui 

Dumnezeu. Mai târziu în acest an a fost confirmat în serviciu de către bătrâni prin așezarea 

mâinilor. 

Doi frați bogați din aceeași familie, Remigius și Stoffel Heugen din Eyrs în Vintschgau,
233

 au 

fost alungați de pe proprietățile lor de ziua sf. Iacov [25 iulie] de dragul adevărului divin. 

Fiecare avea copii și o soție cu un bebeluș cam de cinci luni la sân. Deoarece s-au legat de 

Dumnezeu prin botezul creșin, au fost în pericol de a fi arestați în propriile lor case. Au fugit 

din Vintschgau în valea Puster unde fratele Valtin Hörl trebuia să le găsească adăpost pentru 

ei și pentru cei mici ai lor pentru o zi sau două. 

Fratele Valtin a fost reținut în stradă de către Paul Troyer, judecătorul din Niedervintl și luat 

prizonier. La întrebarea dacă era un rebotezat, Valtin a răspuns că e unul dintre aceia cărora 

oamenii le dau acest nume. Apoi a fost dus la casa judecătorului. Judecătorul i-a spus 

slujitorului său să pună prizonierul în lanțuri, dar slujitorul a refuzat. La asta, judecătorul 

însuși a pus mâinile și picioarele lui Valtin în lanțuri și l-a adus la Kaltenhaus, la un kilometru 

și jumătate depărtare, unde l-a dat pe mâna ofițerilor săi. Nu doreau să îl ia, dar au trebuit să 

se supună din pricina pozițiilor pe care le ocupau, astfel că l-au luat fără întârziere și l-au dus 

la castelul Schöneck. O moașă care se ocupa de o femeie la o naștere la Kaltenhaus a auzit că 

un prizonier a fost dus la castel, astfel că a fugit după ei și le-a spus că nu este de acord ca un 

asemenea om să fie luat prizonier.  

Ofițerii îndeplineau ordinele judecătorului și l-au dus pe Valtin la castel, unde l-au încuiat 

într-o celulă îngustă în cea mai de jos temniță. Dar doamna castelului a simțit compasiune 

pentru el. I-a trimis un mesaj prin bucătarul ei că ar fi fericită să îl vadă scăpat. Cum nu era în 

stare să îl ajute ea însuși, și-a trimis fiica cu mâncare și băutură mai bună decât ceea ce i se 

aducea, pentru că știa că într-o săptămână, judecătorul și jurații săi îl vor interoga sub tortură.  

Chiar în ziua de dinaintea interogării lui, Dumnezeu a îmboldit o fată miloasă să îi strecoare o 

unealtă lui Valtin să scoată lanțurile din balamale. Însă, lui fiindu-i frică că ar necinsti numele 

Domnului sau că își va păta conștiința dacă ar fi făcut asta, s-a întors iar și iar la Domnul în 

rugăciune îndelungă, rugându-l pe Dumnezeu să îi vorbească inimii sale și să îi arate dacă ar 

trebui să scape sau să rămână în închisoare și să aștepte ceea i se va întâmpla. Când a fost 

asigurat că ar trebui să încerce să deschidă ușa și a văzut că e posibil, s-a rugat la Dumnezeu 

să îl conducă. Răspunsul rămânea același: să își continue eforturile: A scos ușa din balamale, 

dar încă nu putea ieși afară. Apoi a găsit o cale să forțeze ușa, iar lanțul de pe exterior a cedat 

tensiunii. 

S-a grăbit să iasă din închisoare și s-a ascuns sub scări, temându-se că ar putea să vină cineva 

în fugă din cauza zdruncinăturii zgomotoase din temniță. Dar n-a venit nimeni. A stat sub 

scări vreo două-trei ore, când a auzit-o pe doamnă vorbindu-le slujitorilor despre el, 

spunându-le că ea îl credea a fi un om cu frică de Dumnezeu.  

                                                             
233 Vintschgau, valea superioară Adige, în nordul Italiei. 
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Când toată lumea din castel a adormit, Valtin a riscat ducându-se sus și afară în curte. 

Bucătarul l-a avertizat de câinii fioroși din curte, astfel că s-a înarmat cu pâine suficient de 

multă pentru a le arunca dacă ar încerca să îl atace. Dar câinii și oamenii adormiseră atât de 

adânc, că nu a scos nimeni niciun sunet. Toate acestea l-au convins pe Valtin că era voia și 

intervenția specială a lui Dumnezeu. 

Urmând instrucțiunile bucătarului, a ieșit din curte printr-o ușiță și a intrat în bastion și s-a 

cățărat peste un zid jos, dărâmat. Astfel că cu ajutorul lui Dumnezeu a scăpat din lanțurile lor.  

Judecătorul programase audierea lui Valtin pentru următoarea zi, astfel că el și asesorul său 

au venit la castel hotărâți să înceapă cazul. Dar doamna s-a repezit la judecător plângând de 

necaz, cu mâinile prinse deasupra capului și prefăcându-se a fi foarte supărată de evadare, 

deși ea era de fapt bucuroasă. 

Când oamenii au văzut că ușa fusese spartă, au fost uimiți, pentru că părea de necrezut ca un 

asemenea lanț puternic de fier să se fi rupt în bucăți și nu puteau găsi nicio unealtă pe care 

Valtin ar fi putut să o folosească pentru a-și forța ieșirea. Prietenii lui i-au spus după aceea că 

toată lumea spunea că chiar ar fi vrut să vadă un bărbat care fiind atât de puternic, era în stare 

să rupă acel lanț. 

De fapt, fratele Valtin însuși considera ca imposibil ruperea acelui lanț. Speranța sa a stat în 

schimb în răsucirea ușii (pentru că o ridicase din balamalele sale), deși avea fâșii de fier în 

ambele părți. Oricum, lucrurile nu au ieșit în concordanță cu planul său, ci în concordanță cu 

voința lui Dumnezeu. Astfel că cu claritate a simțit că Dumnezeu îl ajuta prin a face fierul la 

fel de slab ca o bucată putredă de frânghie, așadar salvându-i viața, acordându-i puțin mai 

mult timp pe pământ. Laudat fie Domnul în toată eternitatea pentru că multe minuni 

săvârșește pentru sfinții săi. 

Cu mulți ani mai târziu, în 1571, așa cum se va spune la locul potrivit, Valtin a fost din nou 

luat prizonier și dus la castelul acesta, dar i s-a permis să se elibereze din nou. 

În 1555, fratele Hans Pürchner din Saalen a fost prins la Kortsch
234

 în regiunea Adige și a fost 

dus la Schlanders de către conetabili. Acolo a fost adus înaintea guvernatorului,
235

 un tiran 

crud care era gata să îl înjunghie pe Hans până la moarte din mânie pură. L-a interogat sub 

tortură și l-a pus pe masa de tortură pentru a-l face să spună cine îi oferise găzduire și pentru 

că refuza, l-au chinuit din nou în aceeași zi. Dar spre marea lor stupoare, tortura lor s-a 

dovedit fără de rezultat. 

Printre spectatori era un funcționar pe nume Grimm, care el însuși a tras de sfoară pentru a-l 

chinui și întinde pe acest frate, deși asemenea lucruri doar călăii fac. L-au chinuit pe Hans iar 

și iar. L-au lăsat atârnând pe frânghie mai multe ore până când era atât de sfărmat că nu putea 

nici să stea pe picioarele lui, nici nu putea face un pas, nici nu își putea duce mâinile la gură 

pentru a se hrăni. Cu toate acestea, a refuzat să cedeze și a rămas de neclintit în Domnul. 

                                                             
234 Saalen, Tirol, la sud-vest de Sf. Lorenzen; Kortsch, vest de Schlanders (Silandro) în Vintschgau (valea 
superioară Adige) 
235 Caspar von Monthanj; vezi Beck, 204 n.5. 
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Apoi i-au pus în butuci mâinile și picioarele, într-o temniță întunecată și sufocantă și l-au 

ținut acolo pentru mai bine de șase luni. 

Mulți oameni educați, preoți, călugări, nobili și alții, i-au atacat credința pentru două zile și o 

noapte, încercând să îl direcționeze greșit. Dar el i-a făcut de rușine indicându-le erorile. Era 

bucuros și curajos și nu se lăsa intimidat. Apoi l-au condamnat la moarte și l-au dus înspre 

locul execuției. Acolo a îndemnat mulțimea să se pocăiască. El nu putea să îngenunchieze, 

din pricină că îl întinseseră și îl torturaseră cu o asemenea cruzime, astfel că l-au sprijinit cu 

spatele de un butuc de lemn și l-au decapitat. O cântare scrisă despre el ne oferă mărturie cu 

privire la suferința sa.
236

 

Conetabilul care îl arestase i-a spus lui Pürchner că nu l-ar lăsa să plece să i se dea orice 

sumă.  Mai târziu, totuși, a fost copleșit de remușcări și cu bucurie ar fi plătit oricât să dea 

timpul înapoi. 

Unul dintre preoții care l-au chinuit pe Hans Pürchner în nerăbdarea lui de a-l face pe acesta 

să se dezică mai târziu a devenit un frate și chiar și slujitor al Cuvântului. Numele lui era 

Leonard Dax.
237

 N-a fost chiar în ciuda profeției: „Aceia care te-au distrus se vor grăbi să te 

reclădească; aceia care te-au golit vor sălășlui în tine.” Leonard Dax a rămas sincer și de 

neclintit în noua sa viață până la sfârșit, așa cum se va relata la timpul potrivit. 

În același an, un nobil bavarez pe nume Taufkircher a trimis un mesaj prin niște oameni care 

călătoreau la Sabatisch în Ungaria, rugându-l pe Leonard Lanzenstiel, slujitor al Domnului și 

al bisericii sale, să trimită câțiva frați și un slujitor să pună bazele  unei biserici-comunități în 

Bavaria. Din moment ce Taufkircher și grupul său au insistat, promițând să îndure răbdători 

orice li s-ar fi întâmplat, să coste cât o costa, rugându-i pe frați să riște de dragul lor, frații 

fiind mișcați, au căzut de acord. S-a decis ca Hans Mändel, un slujitor al Cuvântului lui 

Dumnezeu, să călătorească până în Bavaria.  

Cum se ceruse în mod special ca fratele Mihai Veldthaler să vină și el, a mers înainte cu 

câțiva frați și după aceea a venit fratele Cristoph Achtznit împreună cu alții. În ciuda 

pericolului care a devenit curând evident, au investigat situația, astfel ca Hans Mändel să știe 

de unde să înceapă când va sosi. Ei au crezut că în Taufkircher vor găsi un om cu care să se 

poată discuta chestiuni legate de credință. Dar Taufkircher s-a răzgândit complet, negând 

cererea de dinainte pentru Veldthaler sau pentru ca frații să vină și le-a spus că nu dorea ca ei 

să îi viziteze și că nu se va întâlni cu ei. Chiar a încercat să întoarcă pe câțiva împotriva 

noastră care fuseseră odată luterani ca el însuși, dar care erau acum plini de dragoste pentru 

biserica noastră, recunoscând credința noastră, învățătura și felul nostru de viețuire ca mai 

bun decât al lor propriu. 

                                                             
236 Însoțitorul lui Hans Pürchner, Gilg Federspil și încă un frate au reușit să evadeze, așa cum ne relatează Klaus 
Felbinger în cântarea sa despre Pürchner, ”Mit Freuden wollen wir singen” (Cântăm cu inimi bucuroase), în 
LdHBr, 441-446; de asemenea cântarea lui Sigmund Hosauer despre Pürchner (ibid. 436-441), cu primul vers 
identic. De asemenea vezi ME, IV, 234; Wolkan, Lieder, 209, n.2m 229; Martyrs Mirror, 550; Beck, 204-205. 
237 Despre Leonard Dax, vezi mai jos, p. 261.  
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Când Hans Mändel, un slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu, a ajuns să preia sarcina pentru 

care fusese trimis acolo, s-a creat o mare rumoase împotriva credincioșilor, deoarece multe 

inimi doritoare i-au răspuns și au primit Cuvântul lui Dumnezeu. Mânie și ură s-au aprins în 

Taufkircher. A împrăștiat minciuni despre credincioși, care doreau să se țină de adevăr. A 

admis că dorise să vorbească cu Veldthaler și cu slujitorul Hans Mändel, dar că credincioșii 

au fost impulsivi și că ei de capul lor au aranjat vizita lui Hans Mändel și Veldthaler. Aceasta 

i-a neliniștit pe cei doi frați destul de mult, și pentru mai multe motive decât unul. 

Deși acest nobil a căzut de acord să se întâlnească cu ei în castelul său de la Guttenburg, el nu 

și-a ținut cuvântul. În schimb, a aranjat ca aceasta să se petreacă într-o locație extrem de 

periculoasă: o fermă din Galbach, de la granița dintre două jurisdicții, Kraiburg
238

 și Mermos, 

unde a adunat cei mai mari dușmani și ponegritori ai adevărului. Când s-a făcut cunoscut 

acest lucru, credincioșii au regretat că au aranjat întâlnirea. Dar pentru nu a aduce vreo 

ofensă, frații au participat, deși temându-se pentru viețile lor. Hans Mändel atât de precaut a 

fost că a spus că în toate întemnițările și greutățile prin care a trecut de când a devenit un 

creștin, și nimic nu îi băgase atât de tare frica în inimă ca și această întâlnire. Dar nu se 

puteau gândi la vreo altă soluție și s-a crezut cel mai bine să meargă înainte. Și-au pus 

încrederea în Domnul și au îndrăznit să meargă în acea noapte la locul stabilit. Nobilul se afla 

acolo cu susținătorii săi, iar camera era burdușită cu oameni. Oamenii stăteau pe bănci și 

afară la ferestre. Veldthaler a mers primul deoarece îl cunoștea pe nobil, iar în timp ce au 

intrat în cameră el și cu Hans Mändel le-au urat tuturor harul lui Dumnezeu prin Isus Hristos. 

Apoi frații s-au așezat cu Taufkircher pentru a auzi ceea ce gândea despre ei și ceea ce doreau 

de la ei. A început cu minciuni, spunând că nu îi rugase să vină, că nu avea nimic de discutat 

cu ei și că nu avea nevoie de învățătura lor. Apoi a spus că era administrator a ceea ce 

Stăpânul și Domnul său îi dăduse și sf. Petru nu putuse să îi ia, sugerând că, exact ca și Petru, 

frații își forțau adepții să adere la comunitatea de obște, ceea ce Hristos nu făcuse. La aceste 

cuvinte nepotrivite, Mihai Veldthaler a răspuns, „Domnul meu Taufkircher, mergeți prea 

departe. Este impertinent din partea dumneavoastră să vorbiți împotriva sf. Petru într-un 

asemenea fel. Nu ar trebui să faceți asta. Sugerați că dacă Hristos v-a dat ceva, sf. Petru v-o 

va lua înapoi?” Răspunsul lui Taufkircher a fost, „O, șarpe ce ești! Șarpe ce ești!” 

Fratele Hans Mändel,  credincios slujitor al lui Dumnezeu ce era, a încercat să îl convingă cu 

privire la acest aspect, dar Taufkircher le-a cerut să îi asculte plângerile sale cu privire la frați 

și să nu îl întrerupă, pentru că îl va încurca. Mai târziu, el va asculta pentru o oră întreagă 

expunerea punctului lor de vedere. Dar mințind deja despre un lucru, acum mințea despre un 

altul. A început prin a întreba dacă Sfântul Duh s-a pogorât asupra unei persoane prin 

așezarea mâinilor, la care Hans Mändel a răspuns scurt, „Da, dar după caz și caz.” La asta, 

Taufkircher arunca întrebări disprețuitoare fraților, vărsându-și mânia și răutatea sa. Apoi a 

cedat, spunând că nu venise pentru a fi instruit de către ei. I-a chemat pentru a-i demasca, 

pentru a-i mustra că îi direcționează pe alții greșit și să protejeze bunii oameni de la a fi 

induși în eroare. 

                                                             
238 Kraiburg, Bavaria, un orășel de lângă râul Inn, la est de Munchen. 
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La aceasta, un om pe nume Pfenningmann, care de curând devenise un frate, a luat cuvântul 

în fața tuturor, spunând că nu a fost indus în eroare, ci că „acesta este adevărul gol-goluț, 

Domnia voastră.” Nobilul s-a ridicat în picioare. Le-a spus că existau spioni peste tot, pe 

pământ și pe mare și că dacă ar fi fost prinși cu greu ar mai scăpa – erau supravegheați prea 

îndeaproape. Le vor fi capetele tăiate jos, ceea ce ar fi un lucru bun – după aceea focurile 

iadului îi așteptau. Și a plecat cu companionii lui nelegiuiți. Frații i-au reamintit de 

promisiunea sa de a-i lăsa să își explice punctul de vedere, dar n-a fost de niciun folos. 

Nobilul atât de tare s-a înfuriat pe ei, fără motiv, că după ce a plecat se așteptau doar ca 

judecătorii districtuali și conetabilii să tăbărască pe ei, așa cum un lup înșfacă o oaie și un 

uliu vânează o turturică. Dar Dumnezeu nu a lăsat să se întâmple una ca asta. El i-a protejat, 

pătruns de cauza lor. Toată lauda și mărirea lui să i se dea. Lumea aceasta este plină de 

capcane pentru aceia care fac lucrarea Domnului.  

S-a decis atunci ca Hans Mändel, slujitor al Cuvântului Domnului, ar trebui să meargă în 

câteva locuri pe partea aceasta a Alz-ului, împrejurul Kraiburg-ului, în Mermos, Altötting și 

Braunau,
239

 să vestească adevărul acelora care tânjesc să îl audă. Imediat după ce a început și 

patru tribunale locale au auzit despre aceasta, ele s-au opus lui cu toată puterea lor. Au trimis 

spioni, și în secret și pe față, să afle ceea ce se petrecea. Unii dintre aceștia se prefăceau că 

vroiau să audă ceea ce predicau credincioșii și că erau nerăbdători să devină credincioși. Dar 

când înșelătoria aceasta a eșuat în a-l depista pe Hans Mändel, oamenii legii au venit cu toată 

puterea lor, în special aceia din Mermos. Judecătorul districtual împreună cu douăzeci și 

patru de oameni echipați în armură și cu toate felurile de arme, au venit călare și pe jos unde 

se strânseseră credincioșii, din moment ce locul lor de întâlnire a fost făcut cunoscut 

autorităților prin trădare. Dar Dumnezeu în mila sa, a împiedicat scopul inamicilor. Era atât 

de frig că pământul crănțănea sub picioare, iar luna strălucea foarte tare. În afară de asta, 

frații aveau o strajă foarte bună. Inamicii lor știau acestea, dar tot au pornit, sperând să 

producă un atac-surpriză. Dar Domnul i-a făcut să-și piardă elanul. Astfel că la jumătatea 

drumului s-au întors înapoi, spunând, „Diavolul le spune totul.” Erau furioși pentru că 

încercaseră pentru unsprezece nopți fără rezultat.  

Încercări similare erau făcute pe partea cealaltă a Altz-ului, în jurisdicția Tittmoning, 

Trostberg și Walt. Lucrau zi și noapte pentru diavol: casele erau supuse la razii în speranța 

găsirii fraților; fiecare cameră era percheziționată, împungeau cu sulițele și săbiile prin 

cuptoare și cufere, prin fân și paie și toate erau aruncate. O soție de fermier suspectată că a 

adăpostit frați a fost aruncată pe scări în jos într-o pivniță. Căutătorii se comportau ca fiarele 

turbate. 

Când acestea n-au dat vreun rezultat, dușmanii au trimis spioni peste tot să asculte pe lângă 

case, pereți și ferestre. Peste tot s-au pus în așteptarea credincioșilor. Se târau în spălătorii; 

stăteau la pândă la herse de poartă și la grilaje, la intersecții, după grămezi de lemne, pe lângă 

locuri de sosire și pe oriunde altundeva credeau că ar fi trecut frații; printre barcagii, marinari 

și pescari; printre tineri și bătrâni – pe scurt, peste tot. Era interzis, fiind pedepsită prin 
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 Orășele la est de Munchen; Braunau pe râul Inn la granița austriacă. Formându-se din Chiemsee, râul Alz 
curge pe direcția nord-est și se varsă în râul Inn. 
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moarte adăpostirea sau trecerea fraților peste râuri. În orașe, în târguri și în sate o strajă atentă 

se ținea pentru a-i aresta. Dacă încercau să evadeze sau să se apere, erau bătuți și împușcați. 

Asemenea fapte erau considerate vrednice, iar ducele a promis o recompensă substanțială. 

Astfel că cărarea era îngustă și plină de pericol. Asta a durat pentru unsprezece săptămâni. 

Eforturi speciale erau făcute pentru a-l vâna pe Mihai Veldthaler, și o pensie pe viață a fost 

promisă oricui l-ar fi adus. Aceasta însemna că el și fratele Christoph nu erau în siguranță 

pentru un singur moment, din moment ce magistrații nu manifestau intenția de a-i lăsa să 

scape. Ei hoinăreau pe ici pe colo, aflându-se încontinuu în pericol, dar Domnul a fost 

protectorul lor credincios.  

Nouăsprezece frați și surori, care erau tineri în credință și care de abea se botezaseră au fost 

prinși și duși la Mermos. Fiecare a fost adus în fața unui tribunal diferit pentru a nu fi aduși 

împreună. Mihai Veldthaler și Christoph Achtznit au încercat din greu să îi scoată din 

închisoare cu ajutorul altor credincioși, dar totul era în zadar. 

Dușmanii lor i-au torturat și i-au tentat până când, fiind tineri în credință, s-au dezis cu toții, 

în afară de unul, Christel,
240

 care a rămas credincios. El a depus mărturie adevărului și s-a 

ținut de el și din pricina neclintirii sale, a fost condamnat la moarte și executat cu sabia la 

Mermos în primele luni ale lui 1555. El n-a trăit niciodată în biserica-comunitate, dar odată 

ce a ajuns să cunoască și să accepte adevărul, l-a apărat cu sângele său prin puterea lui 

Dumnezeu. O persoană a spus că ar fi trebuit să ponegrească o dată – doar o mică ponegrire - 

și ar fi fost eliberat. Dar a refuzat din dragoste pentru Dumnezeu și a ales o moarte amară în 

loc.  

Mesaje soseau de la cei din închisoare rugând ca micii lor copii să fie dați în grija fraților și 

trimiși la biserica-comunitate. Frații ar fi fost bucuroși să facă asta, dar era imposibil. După ce 

s-au gândit puțin, totuși, au trimis pentru copiii unui frate care erau la Grundt, în jurisdicția 

Mermos. Copiii trebuiau să vină într-un loc cam la un kilometru și jumătate depărtare, unde 

frații se ascundeau în paie pentru o zi și o noapte. Când băiatul a sosit cu micuța lui soră, 

frații s-au gândit ce să facă, dar în acel moment era imposibil să îi scoți din țară din cauză că 

râul era înghețat și fiecare drum important, precum și drum secundar, erau supravegheate. I-

au întrebat pe copii dacă aveau vreo rubedenie în apropiere. Da, aveau un văr. El, de 

asemenea, primise un mesaj de la părinții săi din închisoare să aibă grijă de ei. Frații i-au 

întrebat de câteva ori dacă vărul era de încredere dacă l-ar fi abordat, iar copiii i-au asigurat 

că nu reprezenta un pericol, puteau avea încredere în el. Astfel că i-au trimis pe cei doi copii 

la vărul lor, rugându-i să îl aducă și pe el în acea noapte la casa lor. De asemenea, frații vor 

veni, dar copii ar fi trebuit să îi avertizeze cumva dacă auzeau vreo mișcare, ceea ce au 

promis că vor face. 

După ce copii i-au explicat tot vărului lor, el s-a dus țintă la judecătorul din Mermos să îl 

înștiințeze. Judecătorul a fost încântat. Sperând să își creeze o reputație, a pornit devreme cu 

douăzeci și patru de oameni bine echipați, au ocupat casa și a pus ca fiecare cărare să fie 

supravegheată pentru a împiedica orice tentativă de fugă. Frații nu suspectau nimic. 
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Judecătorul a stat la pândă împreună cu trupa lui nelegiuită până la miezul nopții. S-a mâniat 

destul de tare când timpul trecea, iar frații nu veneau. De câteva ori, l-a luat pe băiat de păr și 

l-a numit un tânăr mincinos. La sfârșit a spus că este un truc făcut intenționat. 

Băiatul a răspuns, „Domnia voastră, cu siguranță că vor veni.” Dar judecătorul le-a spus, 

„Diavolul le spune totul,” deoarece același lucru i s-a întâmplat lui de câteva ori înainte. A 

plecat ca un om care fusese înșelat, dar pentru a fi sigur a lăsat, dintre toți slujitorii de Pilat, 

pe patru cei mai eficienți ticăloși să supravegheze casa. A ordonat că dacă frații vor veni, ar 

trebui să fie prinși în viață dacă era posibil. Dacă nu, ar trebui să fie uciși prin toate 

mijloacele posibile: doborâți, împușcați sau strangulați. Le-a promis că asta le-ar aduce o 

pensie pe viață de la înălțimea sa, prințul Bavariei. 

Oamenii erau pe cale să se străduiască cât de mult puteau. Au încercat să plănuiască ca 

niciunul să scape. Timpul trecea, și era înainte de două dimineața când frații au venit și au 

bătut de câteva ori. Scursurile din casă, dându-și seama că a venit momentul, au izbit ușa în 

lături și s-au repezit la frați cu strigăte puternice. I-au lovit cu sulițele. Frații s-au dat înapoi 

fiind terorizați. Bărbații l-au atacat pe Christoph Achtznit și l-au doborât ca și cum ar fi fost 

un bou, iar tot capul său era acoperit de sânge. L-au legat și l-au dus la Burghausen. 

Fratele Mihai Veldthaler a fugit fiind înspăimântat și neștiind încotro s-o apuce. A fugit de-a 

curmezișul grădinii până la gard, care era înalt și acoperit cu spini și s-a aruncat peste cu 

capul înainte. Spinii i-au sfâșiat fața destul de tare, dar fiind atât de înspământat n-a observat. 

A fugit peste un câmp arat prin noaptea luminată de lună în frigul ce mușcă, până ce 

încălțările lui musteau de zăpadă și noroi. A ajuns la o pădure și a căzut în genunchi pentru a 

se ruga Domnului. Curând după aceea, s-a pomenit la hanul de la care el și Christoph 

Achtznit au pornit mai devreme. I-a relatat hangiului situația grea în care se afla, dar omul nu 

îl dorea sub acoperișul său, deoarece nobilii din Mühldorf auziseră de poposirea lor de 

dinainte în locul acela. Astfel că Mihai a trebuit să plece de acolo, neștiind unde să meargă. 

Era ud până la piele și ningea și ploua. A intrat în codrii cu niciun alt orizont decât să înghețe 

și să moară, pentru că nu îndrăznea să se facă văzut. S-a oprit lângă un crâng și și-a dat 

hainele jos din partea de sus a corpului pentru a-și înfășura picioarele împotriva gerului și 

frigului. Aceasta ajutându-i partea de jos a corpului, partea de sus îngheța. Când nu a mai 

putut îndura frigul, s-a gândit că decât să înghețe, mai bine să meargă într-o casă, chiar dacă 

va fi sau nu va fi prins. Mai bine să moară de o moarte onorabilă decât să moară de îngheț 

într-un asemenea hal. Având încredere în Domnul, a riscat întorcându-se la bărbatul care îi 

adăpostise înainte, din moment ce nu avea unde altundeva să meargă. În curând un frate a 

venit la acea casă întrebând prin fereastră dacă Mihai Veldthaler sau Christoph Achtznit erau 

acolo. Ei nu știau dacă cei doi fuseseră luați prizonieri sau nu, a spus. Mihai s-a bucurat foarte 

tare – era ca și cum Domnul i-a trimis un înger. A pornit din nou, iar în aceeași noapte a urat 

rămas bun unui grup care se îndrepta spre biserica-comunitate [din Moravia], din moment ce 

Hans Mändel era [angajat în misionariat] în Austria superioară. Astfel că Mihai Veldthaler a 

fost cumva încurajat, dar pentru multe săptămâni, pe durata postului Paștelui, a trebuit să 

continue pe cont propriu, împrăștiind mesajul printre oamenii care erau dornici să învețe 

adevărul. Apoi a călătorit acasă cu aceia care doreau să se alăture bisericii-comunitate și ei au 

fost protejați de către leul setos de sânge.  
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Fratele Christoph Achtznit se afla încă în închisoare la Burghausen. A rămas neclintit, și 

Domnul i-a permis să evadeze având conștiința împăcată, mulțumită rudelor sale. Sora lui 

Iuliana i-a procurat mijloacele să se elibereze. Astfel că a evadat și s-a întors la biserica-

comunitate. 

Toate acestea s-au petrecut în Bavaria, unde lumina adevărului licărea printre oameni. 

Mesagerii lui Dumnezeu, care îi ajutau pe alții să scape de la distrugere, au riscat să plătească 

un mare preț în această lume, și așa a fost de la începuturi. 

1556 

În 1556, fratele Valtin Hess, un slujitor pentru treburi temporale, a adormit în Domnul la 

Schadowitz, iar fratele Leonard Schuster, de asemenea un slujitor al treburilor temporale, a 

adormit în Domnul la Kostel în Moravia. 

În același an, frații au început să construiască o comunitate la Nikolsburg.
241

 

O cometă strălucitoare cu o coadă foarte lungă a fost văzută în ceruri în acel an.  

De asemenea în 1556, în prima zi de decembrie, fratele nostru drag Petre Riedemann a 

adormit în Domnul la Protzka în Ungaria. S-a născut la Hirschberg în Silesia, fiind un bărbat 

inspirat și înzestrat din plin de către Dumnezeu, un slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu și un 

Vorsteher (bătrân aflat în conducere) al întregii biserici. Predicarea și explicarea  sa a 

Scripturilor avea o mare valoare pentru noi, camarazii lui în credință. 

A servit biserica ca slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu pentru douăzeci și șapte de ani, 

incluzând întemnițările sale, care totalizau nouă ani. Pentru prima dată, a fost întemnițat la 

Gmunden în Austria superioară pentru trei ani și patru săptămâni. De acolo s-a ales cu 

numele Petre din Gmunden. A doua oară, a stat la Nuremberg pentru patru ani și zece 

săptămâni. A treia și ultima oară a fost la Marburg și Wolkersdorf în Hesse pentru 

aproximativ un an și jumătate. 

Domnul l-a izbăvit din toate încercările prin care a trecut pentru că dăduse mărturie pentru 

Isus Hristos și adevărul său. Nu exista falsitate în el: a rămas ferm, iar inima și conștiința sa 

erau împăcate, așa cum s-a spus mai devreme în această carte. 

Petre Riedemann a scris multe epistole minunate, și din închisoare și din comunitate, fraților 

și surorilor care erau întemnițate sau care trăiau altundeva. 

În timp ce se afla în închisoare în Marburg și Wolkersdorf în Hesse, a scris darea de seamă 

completă a religiei, învățăturii și credinței noastre. Și în închisoare și în biserica-comunitate, a 

scris multe cântări creștine frumoase, spirituale și biblice, pentru că el era bogat în toate 

secretele lui Dumnezeu. Darul Cuvântului lui Dumnezeu izvora din el ca apa curgătoare și 

                                                             
241 Despre Nikolsburg (Mikulov), vezi deasupra, p. 40 n.30.  
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dădea pe afară.
242

 Toți care îl ascultau se umpleau de bucurie. A trăit aproape până la vârsta 

de cincizeci de ani. 

Ca rămas bun pe patul său de moarte a compus încă o cântare, care începe așa, „Din 

legăturile morții, Hristos ne-a mântuit, din măreția diavolului ne-a eliberat” (Quitt, ledig, los 

hat uns gemacht Christus vom Tod des Teufels Macht). Aceasta încă se mai cântă de către 

comunitate.  

Frații și oamenii sufereau profund pentru că el era bolnav și erau plini de griji referitor la 

plecarea sa din mijlocul lor, astfel că le-a spus aceste cuvinte din cartea lui Ezra [Neemia] în 

ultimul său ceas: „Duceți-vă de mâncați cărnuri grase și beți băuturi dulci și trimiteți câte o 

parte și celor ce n-au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru; nu vă 

mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră.” (Neemia 8:10; 1 Ezra 9:50-54). Apoi a 

murit în Domnul. 

Pe vremea aceasta, în Palatinatul de lângă râul Rin, un număr de oameni au părăsit 

comunitatea Frăției elvețiene de lângă Bad Kreuznach din pricina păcatului și a ofenselor 

descoperite acolo. Ei erau Lorenz Huf, un slujitor din Sprendlingen, Rupp Gellner (de 

asemenea numit Rupp Kern), Matia Stroh, Wilhelm Henchen și încâ câțiva frați și surori.  

În primul rând, deși ei au fost învățați că un om trebuie să sacrifice pe sine însuși împreună cu 

tot ce posedă lui Dumnezeu și sfinților săi, viața lor se afla în opoziție cu învățătura lor. 

Fiecăruia i se permitea să își păstreze posesiunile și să le dea săracilor ceea ce ar fi dorit. 

În al doilea rând, predicau că comunitatea însemna că nimeni nu deținea vreo proprietate 

privată: posesiunile fiecăruia aparțineau tuturor, aproapelui său la fel de mult ca lui însuși. În 

schimb, dacă cineva avea nevoie de ceva trebuia să cumpere de la ceilalți.  

În al treilea rând, ei nu predicau adevărul despre păcatul originar.  

Plăteau taxe de război și sacrificau idolilor. Problemele bisericii se rezolvau nedrept, iar 

facerea de rele nu era pedepsită cu seriozitate. Era pedepsită în privat pentru ca să nu se știe 

între oameni. 

Nu aveau o linie de demarcație distinctă între ei și alte grupuri, ci se amestecau cu ele în mai 

multe aspecte. 

Prezbiterii lor erau dezbinați și certați unul cu celălalt, și așa erau și oamenii. De asemenea, 

existau și alte motive pentru care acești oameni au părăsit Frăția elvețiană și s-au întâlnit cu 

unii dintre frații noștri pentru a-i întreba despre bazele credinței. Au vorbit cu Hans Schmidt, 

un slujitor al Cuvântului, și însoțitorii săi, care fuseseră în misiune din partea frăției noastre 

din Moravia. Această întâlnire este descrisă dedesubt, de asemenea minunata cale prin care 

                                                             
242 Petre Riedemann a fost un scriitor prolific. Despre Confesiunile de credință ale sale, vezi deasupra, p. 197 
n.204. Patruzeci și cinci din cântările sale sunt în LdHBr, 450-537; vezi Wolkan, Lieder, 185-206. O importantă 
sursă de înțelegere a învățăturii rebotezate sunt numeroasele lui pastorale, precum și alte scrisori, vezi 
deasupra pp. 112-114, 120-123, 124-126, 135-139, pentru patru scrisori ale lui Riedemann. De asemenea vezi 
ME, IV, 326-328; Friedmann, Schriften, 123-125; Beck, 206-207. 
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Dumnezeu a smuls măștile cucerniciei false și și-a despărțit proprii săi oameni de ipocriți. 

Cum a lucrat Dumnezeu se poate vedea din istorioara ce urmează. 

Așa cum Dumnezeu întotdeauna a furnizat o cale prin care munca sa să continue, la fel a 

făcut și în 1556, când diviziuni s-au petrecut prin Frăția elvețiană la Worms și Bad 

Kreuznach, în special printre bătrânii lor din conducere, Theobald [Winter] și Farwendel. 

(Mai târziu vom vedea cum Dumnezeu l-a mișcat pe Farwendel într-o manieră atât de 

minunată că s-a unit cu biserica noastră.) În vremea aceea, cei doi au început o polemică 

bazată pe tema păcatului originar și s-au ciocnit, astfel că s-au întâlnit în Strasbourg
243

 într-un 

han public pentru a dezbate mai departe. Așa de importantă era problema păcatului originar 

pentru ei că au cheltuit câteva sute de guldeni în timpul discuțiilor de dragul stomacurilor lor. 

Era mare discordie și ceartă între ei. Theobald l-a numit pe Farwendel un profet fals și l-a 

acuzat că a părăsit învățăturile lui Hristos și că își inducea în eroare adepții, lăsându-i fără 

Dumnezeu. Altă dată Theobald a spus că diavolul se poate deghiza într-un înger al luminii, 

astfel că nu e de mirare că slujitorii diavolului pretind a predica virtutea. El și adepții săi îl 

făceau în mod repetat pe Farwendel mincinos. După aceasta, fără să se căiască, Theobald și 

Farwendel s-au împăcat în fața oamenilor, spunând că de acuma totul era clar între ei, iar 

darurile lor cerești nu li le-au fost luate.  Dar din moment ce fiecare dintre ei era mai 

preocupat cu propria sa onoare decât cu Dumnezeu și adevărul său, au devenit dezbinați din 

nou, astfel că întreaga chestiune s-a sfârșit prin separarea lor și a oamenilor lor. 

Unii dintre oamenii de la Bad Kreuznach, totuși, care cunoșteau căile lor nelegiuite și care au 

observat că au încercat să ajungă la unitate fără vreun rezultat, au început să întrebe despre 

adevăratele fundamente ale credinței creștine și despre aceia care o practicau. Dumnezeu s-a 

folosit de un om pe nume Toma Neuman pentru a-i ghida în această căutare. El era un 

pantofar din Wolfsheim care a plecat din pricina diviziunii. Când a auzit că erau oameni în 

Moravia care trăiau în frăție în unitate și comunitate adevărată de obște, și-a pus în gând să nu 

se oprească din căutare până nu îi va fi găsit. Astfel că a plecat de acasă și a călătorit până a 

ajuns la biserica lui Dumnezeu din Moravia și a găsit adevăratele baze ale credinței. Apoi a 

trimis mesageri în urmă la prietenii lui. Bătrânii care se rupseseră de Frăția elvețiană (Lorenz 

Huf, Rupp Gellner, Matia Stroh și Wilhelm Henchen) s-au întâlnit cu acești mesageri, 

întrebându-i entuziaști despre credința creștină. Prima dată nu au ajuns nicăieri cu discuția 

lor, dar ei și în special slujitorul lor Lorenz nu și-au abandonat căutarea lor a adevărului. 

Când el și ceilalți bătrâni au venit să vadă că ceea ce Neuman găsise era de la Dumnezeu, 

bătrânii au vorbit între ei și tuturor oamenilor lor (care plecaseră din Frăția elvețiană 

împreună cu ei). Cu toții doreau să îi asculte pe frații din Moravia (care sunt numiți hutteriți) 

și să se intereseze despre bazele credinței lor. Aceasta s-a întâmplat.  

Apoi au trimis pentru frații din Moravia, mai exact, Hans Schmidt (un slujitor al Cuvântului) 

și însoțitorii săi, care făceau lucrarea Domnului, călătorind în Hesse și Württemberg, în zona 

din munte numită Bromberg. I-au implorat să le explice bazele adevărului divin, în special 

                                                             
243 Conferința de la Strasbourg s-a petrecut în 1557 (nu 1556); vezi ME, IV, 642-643, „Strasbourg 3”; A. Hulshof, 
Geschiedenis van de Doopsgezinden te Straatsburg van 1525 tot 1557 (Amsterdam, 1905), 224 ff.; John Horsch, 
„Strassburg, a Swiss Brethren Center,” MQR, ianuarie 1939, 26; Williams, Radical Reformation, 796. 
Despre Farwendel, vezi dedesubt, pp. 264-265. 



224 
 

anumite chestiuni care îi nedumereau. Frații din Moravia erau bucuroși să ofere mărturie 

adevărului pentru gloria lui Dumnezeu și pentru mântuirea sufletelor lor. Le-au explicat 

principiile lor, în special cu privire la numirea și sarcinile slujitorilor, a misiunii, comunității 

bunurilor, a Ordnungen-ului casei lui Dumnezeu, educația copiilor, căsătoria și separarea de 

alte grupuri. 

După ce au auzit toate aceste lucruri, Frăția elvețiană și-a îndemnat bătrânii – Lorenz Huf și 

ajutoarele sale – să afle mai multe despre frații din Moravia pentru a avea o certitudine mai 

mare, în special cu privire la următoarele aspecte: 

- Căsătoria 

- Taxe și taxa de sânge vărsat 

- Separarea de alte grupuri care de asemenea se auto-intitulează frății 

- Mâncare și băutură pentru slujitori 

- Slujirea idolilor 

- Achiziționarea de case pentru biserică 

- De ce ar trebui să se mute cineva în Moravia 

Lorenz și ajutoarele sale au propus ca oamenii să cadă de acord pe cine să trimită pentru a 

participa în aceste viitoare convorbiri, dar oamenii credeau că bătrânii însuși ar trebui să îi 

aleagă pe aceia pe care ei îi considerau mai potriviți. Astfel că bătrânii i-au ales pe aceia care 

știau că ridicaseră cele mai multe obiecții. După ce acești bărbați i-au ascultat pe frații din 

Moravia și le-au auzit motivele pentru credințele lor, nu li s-au putut opune, ci în curând au 

fost convinși și au căzut de acord. 

După ce au trecut prin fiecare aspect cu temeinicie, au fost mulțumiți și i-au rugat pe frații din 

Moravia să scrie tot pentru ei pentru a le clarifica totul grupului lor. Apoi au stabilit o 

întâlnire a oamenilor lor și au citit aspectele și tot ceea ce vorbiseră cu frații. Hans Schmidt, 

un slujitor al cuvântului lui Dumnezeu, le-a scris după cum urmează: 

PRIMA DATĂ, DESPRE CĂSĂTORIE: Legătură realizată cu Dumnezeu (1 Petru 3:18) este 

cea mai înaltă formă de căsătorie (Efeseni 5:29-32). Ea durează pentru toată eternitatea și nu 

va fi ruptă (Matei 24; Coloseni 1; Evrei 3). Nimic nu trebuie să o obstrucționeze (Matei 

10:37; 1 Corinteni 7): nu legătura superficială a căsătoriei (Geneza 3; 1 Împărați 2:1-4), nici 

posesiunile, banii (Matei 19:16-22; Marcu 4:19; Luca 14: 16-20), nici vreun lucru creat 

(Romani 8:35-39). 

Legătura superficială a căsătoriei (Ezra 10:2, 10; Tobias 6:13-14) nu este de la Dumnezeu 

dacă nu se petrece într-o manieră omenească și nu li se alătură Sfântul Duh (Geneza 6:1-4; 

Matei 24:38; Luca 17:27). Dar dacă partenerii se întorc de la păcat și cu adevărat se dau pe ei 

înșiși lui Dumnezeu (Faptele apostolilor 2:38; 16:31), păcatele lor vor fi șterse (Faptele 

apostolilor 22:16). Apoi Duhul (2 Tesaloniceni 2:13) le va consacra mariajul (Evrei 13:4); va 

fi în concordanță cu voința lui Dumnezeu, și ceea ce Dumnezeu a împreunat acuma (Geneza 

24; Tobias 7; Matei 19:6) nimeni să nu despartă. 
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Totuși, dacă un partener s-ar despărți de celălalt, el ori trebuie să nu mai aibă vreo relație de 

acest gen cu altcineva sau să se căiască și să se împace (1 Corinteni 7:10-11). Până când se 

căiește (1 Corinteni 5:2-5; 2 Tesaloniceni 3:14-15), celălalt partener nu ar trebui să aibă de-a 

face cu el în afară de a-l pofti să se căiască, sau dacă ar mai fi alte motive evlavioase. 

Dacă partenerul care s-a separat se afiliază altui grup care se numesc pe ei înșiși frăție, dar 

duc vieți dezordonate (2 Tesaloniceni 3:11-12), el ar trebui evitat chiar dacă pretinde a se 

numi frate (1 Corinteni 5:11; Ezra 10:8, 11). Pe cealaltă parte, partenerul separat nu poate să 

trăiască în adulter, deși conformându-se lumii și aflându-se în nevoie ar tânji pentru celălalt, 

care este credincios Domnului și nu dorește să intervină în dedicația acestuia sau acesteia. În 

ciuda acestui lucru, ultimul totuși are libertatea de a rămâne devotat Domnului în biserica sa, 

ceea ce este cea mai sigură cale. El nu este legat de necredincios, pentru că nu există poruncă 

expresă de a-l sluji pe Dumnezeu lângă un apostat (1 Corinteni 7:15). Dar dacă se alătură 

partenerului necredincios, ar trebui să fie în frică de Domnul. 

De asemenea se poate întâmpla ca un cuplu căsătorit să vină dintre păgâni și doar unul dintre 

parteneri să accepte credința și să intre în adevărata comunitate cu Hristos și credincioșii 

(Fapte 2:44), în timp ce celălalt nu e în stare să înțeleagă credința. Dacă ultimul respectă 

credința celuilalt și dorește să trăiască cu el și să nu se amestece în practicile credinței sale – 

chiar de-ar însemna participarea la adunări pentru auzirea Cuvântului lui Dumnezeu, 

creșterea copiilor lor în modul corect (Efeseni 6:1-4), sau slujindu-i pe frați și surori (Luca 

8:2-3) – atunci ei pot trăi împreună în speranța că Dumnezeu își va întinde mâna și până la 

necredincios de asemenea (1 Corinteni 7:12). În asemenea circumstanțe, credinciosul nu este 

profanat de trăirea cu un necredincios. Copiii lor vor fi sfinți (1 Corinteni 7:13-14) din cauză 

că Duhul Sfânt îi direcționează prin intermediul celui credincios (Geneza 8:15-18; Tobias 

4:12; Efeseni 6:1-3). 

Dacă partenerul necredincios i se opune cu îndârjire celui care crede și încearcă să îl 

direcționeze greșit din direcția lui Dumnezeu (Matei 10:34-39; Luca 12:51-53), apoi fratele 

sau sora credincioasă nu este legat/ă (Luca 14:26) – de către mariajul superficial, de aceasta – 

dacă se separă de necredincios de dragul lui Dumnezeu și a propriului său suflet. Și dacă 

partenerul necredincios dorește să se separe, lasă-l să o facă. Cum poți ști tu, credinciosule, 

dacă vei avea câștig de cauză în chestiunea necredinciosului? Ai grijă să nu te câștige el de 

partea lui! Credinciosul este chemat să trăiască în pace cu Dumnezeu. Lasă-l să rămână în 

pace (1 Corinteni 7:15-16). 

 

ÎN AL DOILEA RÂND, DESPRE DĂRI sau serviciul datorat guvernului (Matei 22:17-21; 

Romani 13:7; Titus 3:1; 1 Petru 2:13): Ar trebui să îl oferim într-o manieră corectă și 

adecvată, așa cum Dumnezeu a lăsat această ordine. Dar un credincios nu datorează taxe 

destinate vărsării de sânge, pentru războaie combatante, pentru alte cauze nedrepte sau pentru 

lucrurile pe care guvernul le întreprinde de capul lui și nu prin poruncă divină – lucruri care 

sunt împotriva conștiinței lui (Fapte 5:17-42). Dumnezeu îi poruncește - și a promis-o – să își 
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iubească dușmanul (Matei 5:44; Romani 12:14). El nu ar trebui să își facă arme de război 

(Isaia 2:4; Mica 4:3) decât dacă nu vrea să se facă vinovat de vărsare de sânge. 

ÎN AL TREILEA RÂND, DESPRE SEPARAREA de alte grupuri. Credinciosul nu trebuie să 

aibă nimic de-a face cu aceia care se numesc pe ei înșiși frați (1 Corinteni 5:11) dar duc vieți 

lipsite de disciplină și nu trăiesc în concordanță cu Duhul (1 Împărați 13:8-24; Ezra 10:11; 

Ieremia 16:11-13; 2 Tesaloniceni 3:6; 2 Ioan 10). Așadar, copiii lui Dumnezeu nu vor fi 

ademeniți departe de Dumnezeu (Numeri 23; Deuteronomul 7:2-6; Iosua 7:1; 23:6-13) de 

către ipocriții care încearcă să inducă în eroare credincioșii (Efeseni 4:14) cu virtutea lor 

construită de ei înșiși (2 Corinteni 11:3-15). 

Cât despre aceia care depun mărturie pentru adevăr sau mor de dragul credinței lor în afara 

comunității, lăsăm judecata pentru Domnul. Poate că nu au găsit credința întreagă, dar au 

tânjit pentru ea. Domnul știe poziția luată de fiecare și cât a suferit, și le poate da mântuirea 

veșnică dacă îl căutau pe el din toată inima. Trebuie să o lăsăm în mâinile lui și să așteptăm 

voința sa, așa cum seva sau fructul unui pom tânăr este apreciat doar după ce este cules. Cred 

că Domnul va oferi mântuire acelora care cu adevărat au căutat fundamentul perfect. 

ÎN AL PATRULEA RÂND, DESPRE MÂNCAREA ȘI BĂUTURA și necesitățile zilnice ale 

slujitorilor Cuvântului: Duhul lui Hristos conduce (1 Corinteni 12) biserica sa (Efeseni 1:22-

23) și folosește toți membrii pentru a construi trupul (Efeseni 4:11-16; Romani 12:4-8), 

fiecare sprijinindu-l pe celălalt (Coloseni 2:19). Fiecare membru ar trebui să se dedice sarcinii 

ce i-a fost încredințată, în concordanță cu Duhul ce lucrează în el. Pentru a o transpune într-o 

parabolă: mâinile slujesc trupul și îl hrănesc (Matei 9:10-15; Luca 5:30-35) prin duhul ce 

lucrează în ele. Sufletul continuă să lucreze în trup într-o asemenea manieră că energie și 

putere (Ioan 15:1-6) sunt transmise picioarelor, care transportă trupul. În mod similar, în 

corpul bisericii, mâinile, reprezentate de credincioși, slujesc corpul și îl hrănesc (Fapte 2:46; 

1 Corinteni 9:4-19) cu o inimă binevoitoare (Galateni 4:14-15; 1 Tesaloniceni 5:11) deoarece 

percep Duhul care lucrează în trup prin intermediul picioarelor, reprezentate de slujitorii 

Domnului și pentru că Domnul le-a poruncit (Deuteronom 26:11-12; Matei 10:10) să își 

cinstească slujitorii (1 Timotei 5:17-18). Aceasta este scrisă în Vechiul și Noul Testament 

(Numeri 18:8-36; Fapte 1:8; 1 Tesaloniceni 5:12-13). 

Deși mâinile spirituale (credincioșii) furnizează în mod liber mâncare pentru trup, totuși 

picioarele (acestea fiind slujitorii) primesc nu mai mult decât ceea ce Duhul le alocă în trup (1 

Corinteni 12:14-26) și care dă roade. Slujitorii acceptă aceasta cu recunoștință ca și venită din 

partea Domnului (1 Timotei 4:3) și în schimb folosesc darurile pe care le-au primit de la 

Dumnezeu pentru a sluji trupul, mergând prin noroi, aceasta fiind îndurarea umilinței (1 

Corinteni 4:9-13). Din dragostea lor pentru Dumnezeu (Galateni 4:13-15) și pentru că le-a 

poruncit-o, credincioșii își cinstesc slujitorii și de dragul acestei cauze îi consideră vrednici de 

o recompensă dublă. 

ÎN AL CINCILEA RÂND, DESPRE CUMPĂRAREA CASELOR ȘI A TERENURILOR: 

Credincioșii trebuie să renunțe la toate bunurile lumești (Ecleziastul 2:1-11; Matei 19:21; 

Luca 5:27-28; 12:15-34; 14:33) deoarece Dumnezeu i-a chemat în afara proprietății private. 
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În continuare, el le-a poruncit să nu achiziționeze bunuri pe viitor (1 Corinteni 13:3), ci mai 

degrabă să vorbească împotriva lucrurilor create ca posesiuni personale (Geneza 3; 1 

Corinteni 10:24; Filipeni 2:21). Ca credincioșii să își cumpere lucruri pentru ei înșiși, prin 

urmare, nu mai încape în discuție. Totuși, din moment ce Dumnezeu conduce în trup prin 

Duhul său (1 Corinteni 12:4-7) și îi pasă de trupul său, păsându-i de oamenii săi (Romani 12; 

1 Petru 5:10), dându-i fiecărui membru o sarcină de făcut (Efeseni 4:11-13), revine ochilor 

(Numeri 10:31) să se uite după un loc unde trupul poate trăi, oriunde dă Domnul un asemenea 

loc (2 Ezra 16:55-60; Fapte 2:44-47; 11:26; Apocalipsa 12:6). 

Ei nu caută un adăpost pentru ei sau pentru beneficiul lor propriu, ci pentru beneficiul 

trupului (1 Corinteni 10:24; Filipeni 2:4). Dumnezeu îi ghidează (Ioan 14:16-17; Fapte 8:26-

39) pentru a satisface nevoile corpului. Prin urmare, este bine pentru ei să urmeze conducerea 

Duhului și să găsească găzduire pentru credincioși, ori prin achiziționare, ori prin alte 

aranjamente pe care Dumnezeu le poate oferi, atâta timp cât cel care purcede la cumpărare nu 

o face pentru el însuși (1 Corinteni 7:30-31). 

ÎN AL ȘASELEA RÂND, DESPRE SLUJIREA IDOLILOR (Exodul 32; 1 Corinteni 8): 

Idolatria duce la depărtarea de Dumnezeu (Înțelepciunea lui Solomon 14); reprezintă o 

abominație pentru el (Deuteronomul 27:15; 2 Împărați 10:18-28). Cu toții care i-au parte la ea 

îl slujesc pe Dumnezeu și nu pe diavol (1 Corinteni 10:20). Este prin urmare limpede ca 

lumina zilei că apostolii nu și-au făcut vreun idol de lemn, piatră, argint sau aur; nici nu au 

plătit pe cineva să le facă. La fel, este adevărat și în cazul templelor.  Într-adevăr, ei protestau 

împotriva lor (Fapte 7:39-43; 17:29), spunând că Dumnezeu nu își găsea plăcerea în ele: el nu 

trăiește în el și nici nu este venerat acolo. 

Este clar că asemenea temple sunt păgâne la origine, proiectate de către ingeniozitatea 

omenească și construite în servitute falsă față de Dumnezeu. Toată această idolatrie a 

continuat până în ziua de azi, din moment ce oamenii contribuie la construirea templelor cu 

daruri sau bani (2 Corinteni 2:17). Și din moment ce idolatrii îndrăznesc greșit să preia 

sarcina predării evangheliei (1 Corinteni 12:2) și să-și obțină mâncarea de la idoli (Daniel 

14:14-15; Baruh 6; 2 Ioan 7), credincioșii pe bună dreptate că îi evită ca oameni ce aduc o 

învățătură falsă. Credincioșii nu ascultă de asemenea oameni, pentru că sunt străini (Ioan 

10:5). Credincioșii refuză să ia ceea ce aceștia ar oferi (1 Împărați 13) și nu pot avea nicio 

legătură cu ei. Nu lucrează pentru ei, nici nu fac afaceri cu ei, decât dacă doresc să ia parte în 

păcatele lor. 

ÎN AL ȘAPTELEA RÂND, DESPRE CHEMAREA LA BISERICA-COMUNITATE: Prin 

Duhul său, Dumnezeu întotdeauna i-a condus pe credincioși (Numeri 9:15-23) în concordanță 

cu Cuvântul său și voința sa înspre locul care lui îi face plăcere sau pe care îl pregătise pentru 

ei să viețuiască în el (Geneza 12:1; Exodul 19:4-6; Fapte 11:4-18), și încă îi conduce și separă 

pe ei de lume (Exodul 12:51; Fapte 2:40; 9:3-6; 2 Corinteni 6:14-18), pentru că el vrea să fie 

Domnul și Conducătorul lor (Ecleziastul 7:29-31; 1 Corinteni 12) și are foarte mare bucurie 

când credincioșii viețuiesc împreună (Psalmi 25; 133; Eclesiastul 13:15-16; 25:1; Efeseni 4:3; 

Filipeni 2:2). 
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Prin urmare, vedem în biserica de la început (Fapte 2) în ce mod se bucura Domnul (Fapte 

4:11) în câștigarea oamenilor săi dintre multele graiuri de sub soare și întemeiându-și domnia 

sa cerească pe pământ (Psalmi 48; Isaia 2:1-5; Efeseni 4:1-16). Îl mulțumea să pregătească un 

loc în sălbăticia de aici de pe pământ pentru mireasa sa, unde ea s-ar fi bucurat de un repaos 

din partea dragonului și ar fi putut să își nască copiii (Apocalipsa 12:6). De aceea Duhul lui 

Dumnezeu în credincioși are cea mai adâncă dorință de a trăi chiar în acel loc (Psalmi 26:8; 

42:4-5). 

Din moment ce toți apostolii credincioși și păstorii adevărați au făcut tot ce se putea face 

(Ioan 21:15-17) și au lucrat cu sârguință în văzul lui Dumnezeu (1 Corinteni 12) pentru a-i 

ține pe mieii lui Hristos împreună (Fapte 13; 19:1-20; Evrei 10:32-34), asta dacă nu vor să fie 

sfâșiați de către lupi (Ioan 10:11-12) credincioșii de asemenea au putut cu stăruință să își 

găsească calea înspre turmă (Romani 12; 2 Corinteni 8:16-24; Efeseni 4:1). Și așa ar trebui să 

fie. 

După ce Lorenz Huf a obținut punctele de mai sus în scris de la slujitorul Domnului și 

Cuvântului său Hans Schmidt, el le-a citit oamenilor săi și i-a întrebat pe fiecare personal să 

spună dacă le-au înțeles și erau de acord cu ele. Dacă oricine ar fi avut vreo obiecție la oricare 

dintre aceste puncte sau pentru Frăția hutterită ar fi trebuit să spună cu claritate ce îl deranja.  

Nimeni nu s-a pronunțat, astfel că alt mesaj a fost trimis frăției noastre numită Hutterită, 

spunând că ar trebui să audă ei înșiși că toată lumea era de acord în întregime. Aceasta s-a 

confirmat la vremea potrivită. 

 Înainte de a lua decizia, Hans Schmidt și ceilalți frați din Moravia au atenționat grupul, 

punând emfază pe faptul că fiecare trebuie să se gândească la ceea ce e pe cale să facă. 

Trebuiau să recunoască cu toții eroarea în care au fost conduși și să se căiască, să 

mărturisească și să se căiască de orice altceva făcuseră împotriva lui Dumnezeu și a 

adevărului său și să se smerească în fața lui Dumnezeu. Apoi fiecare era întrebat la modul 

individual din nou, iar o decizie se lua pe baza mărturisirii lui personale. Fiecare persoană își 

recunoștea greșeala și cât de mult îl rănise pe Dumnezeu. Fiecare promitea să se schimbe și 

de acum înainte să se predea în supunere lui Dumnezeu și oamenilor lui și să aibă aceeași 

inimă și minte cu ei. Fiecare a promis să accepte vremurile bune și pe cele rele împreună cu 

oamenii lui Dumnezeu, să evite tot răul, și să se lase să fie folosiți oricum ar fi ghidat Duhul 

lui Dumnezeu biserica sa. 

În acel moment, Hans Schmidt, slujitorul Cuvântului lui Dumnezeu, s-a dus la Lorenz Huf 

(învățătorul grupului) și la bătrânii lui, care au avut o contribuție importantă la unire. După ce 

i-a acceptat [în frăție], i-a luat deoparte și le-a spus că de acuma va vorbi și se va purta cu ei 

ca cu frații. Din moment ce se afla într-o țară străină, așa cum era situația, nu era familiar cu 

grupul și nu știa prea multe despre fiecare. Astfel că Lorenz și cu ceilalți bătrâni, care îi 

cunoșteau bine, ar trebui să spună de fiecare dacă ar trebui să fie acceptați sau ar trebui să mai 

aștepte puțin. S-au întors la grup și pe baza mărturiilor bătrânilor, i-au acceptat în biserica lui 

Dumnezeu pe mulți dintre aceia care au cerut acest lucru. Acum, ei erau mulțumiți că 

biserica-comunitate era solid fundamentată în toate punctele credinței creștine.  
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Au fost acceptați individual pe baza mărturiei lor de credință, după ce frații s-au rugat cu 

ardoare în numele lor pentru ca Dumnezeu să le ierte greșeala și păcatul lor și să își trimită 

Sfântul său Duh să îi conducă în adevărată unitate și comunitate cu Dumnezeu și sfinții săi. 

Prin așezarea mâinilor ca semn al legământului lor, au fost primiți în comunitatea sfinților și 

trupul lui Hristos. 

Aceasta s-a întâmplat pe 26 noiembrie, 1556. După aceasta s-au mutat la biserica-comunitate 

a lui Dumnezeu, unde frații și biserica l-au rugat pe Lorenz Huf să servească frăția ca slujitor 

al Cuvântului și Evanghelia lui Dumnezeu pentru o perioadă de încercare. 

 

1557 

În 1557, patru frați, Kaspar Hueber, Andreas Arnolt sau Bäck (un brutar), Hans Zwinger sau 

Gerber (un tăbăcar) și o săptămână mai târziu Sigmund Hosauer, au fost aleși și numiți în 

slujba Evangheliei.
244

 

Patru alți frați au fost aleși și numiți în serviciul pentru treburi temporale: Charius Dreytzel, 

Petru Hörich, Paul Schnitzer sau Schneider (un croitor) și Christoph Achtznit.  

În același an, frații au început o mare comunitate la Kostel. 

Pe 1 septembrie, 1557, Petre Diack
245

 i-a scos afară pe frați din locul lor de la Sabatisch, în 

Ungaria. Prin forță a pătruns în casă, a dat buzna în camere și a căutat peste tot. El și oamenii 

săi ne-au cărat multe dintre posesiunile noastre. A luat trei frați prizonieri, i-a pus în lanțuri și 

a pus o strajă să-i păzească. I-a insultat și i-a amenințat și i-ar fi înjunghiat. Le-a spus 

țăranilor să-i păzească pe ceilalți credincioși astfel ca nimeni să nu scape. Ne-au căutat 

proviziile și au furat orice au găsit. Jefuiau peste tot, și nimeni nu se afla în siguranță 

înauntrul sau în afara casei. Nu cruțau pe nimeni, nici pe bolnavi, bătrâni sau pe copii. Toată 

lumea era dată afară și aruncată în exil. O, răufăcătorul și oamenii lui erau nemiloși. Oamenii 

noștri au pierdut casa, căminul și toate posesiunile lor. Cea mai mai supărare a alor fiind că i-

a luat cu forța pe unii dintre copii, dar majoritatea acestora s-au întors. 

În acest an am început comunitățile de la Pergen și Voitelsbrunn.
246

 

 În 1557, la scurt timp înainte de Înălțarea Domnului, fratele Hans Kräl (numit Kitzbühler 

după locul său de naștere) a fost luat prizonier din cauza mărturiei sale pentru Isus Hristos și 

adevărul divin. Călătorea pentru cauza lui Dumnezeu când a fost prins la Taufers în valea 

Puster. Cam la vreo un kilometru și jumătate de castel s-a întâlnit cu un grup de cinci oameni, 

incluzându-l și pe judecător, Talhammer. Judecătorul l-a salutat, din moment ce nu îl 

cunoștea și a trecut mai departe, iar Hans i-a răspuns la salut. Apoi funcționarul judecătorului 

                                                             
244 Sigmund Hosauer este autorul a patru cântări din LdHBr, 437-441, 446-450; vezi Wolkan, Lieder, 229-230. A 
murit la Kostel, 1564; vezi dedesubt, p. 262. 
245 Petre Diack se afla în slujba lui Januss Czobor. 
246

 Voitelsbrunn (Sedlec), sat la sud-est de Nikolsburg (Mikulov). Hutteriții conduceau o baie publică vestită la 
Voitelsbrunn. Vezi ME, IV, 842; Beck, 208 n.2; Zeman, Topography, #166. 
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a călărit până la el și l-a întrebat de unde este. Hans a spus că din Moravia. Funcționarul s-a 

interesat de treaba lui, iar Hans i-a spus că își vizita frații. Când funcționarul l-a întrebat dacă 

rebotezații erau frații săi, iar Hans a admis că aceștia erau, funcționarul l-a arestat pe loc. 

Judecătorul a făcut cale întoarsă, a descălecat și luându-i propria curea fratelui Hans de pe 

trupul său l-a legat cât de strâns a putut și l-a pus să meargă pe lângă calul lui. Hans a trebuit 

să alerge ca un câine prin noroi și bălți pentru un kilometru și jumătate întreg până când au 

ajuns la castel. El era albastru de la sufocarea provocată de alergătură și cureau strânsă. De 

abea putea sta în picioare. Stăpânul castelului, numit Füeger,
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 l-a mustrat cu asprime pe 

judecător pentru că îl legase atât de strâns.  

Apoi l-au percheziționat, au luat tot ceea ce au găsit și l-au pus în închisoare pentru două zile. 

Următoarea zi, o joi, l-au adus pentru o audiere. Nobilul Füeger și cu alți trei l-au interogat cu 

privire la credința sa și despre punctul său de vedere referitor la botez și mesă. A depus 

mărturie pentru adevărul divin și a vorbit despre credințele sale, botez și Cina Domnului. 

Apoi au încetat să îl mai interogheze și îl presau să se dezică. Când le-a spus să nu mai 

aștepte să abandoneze ceea ce recunoscuse ca adevăr, l-au dus înapoi în închisoare. 

O săptămână mai târziu Füeger și alți șase l-au interogat din nou, dar cum n-au ajuns nicăieri 

l-au băgat din nou în închisoare. 

Altă săptămână a trecut și a fost adus pentru o audiere înaintea întregului consiliu. 

Judecătorul a numit credința sa erezie, iar biserica lui Dumnezeu o sectă. Fratele Hans a spus 

că nu era nici erezie și nici o sectă, ci biserica lui Dumnezeu. „Te ia diavolul dacă crezi că voi 

sunteți biserica lui Dumnezeu!” a răspuns judecătorul mâniat. A repetat-o de fiecare dată 

când Hans pomenea de biserica lui Dumnezeu și a spus că îl va învăța să nu o mai spună din 

nou. Dar fratele Hans a persistat cu atât mai mult. Apoi judecătorul i-a spus că un ordin a 

venit de la Innsbruck prin care se cereau numele liderilor care au trimis frați în misiune și ale 

acelora care le-au oferit mâncare și adăpost. El le-a răspuns, „Noi nu suntem trimiși să facem 

rău cuiva. Misiunea noastră reprezintă mântuirea oamenilor, pentru a le cere să se pocăiască 

și să-și schimbe viețile.” Dar această ultimă întrebare, a adăugat, nu era despre articole de 

credință; nu doreau să știe și el să nu le spună acestea. 

Apoi, judecătorul l-a avertizat cu aprime să își aibă în vedere propria lui siguranță. Dacă nu le 

spunea cine le-a dat adăpost, mâncare și băutură, ei vor folosi violență fizică pe el. Astfel că 

fratele Hans i-a întrebat pe judecător și pe întregul consiliu cum le-ar pica dacă i-ar trăda pe 

ei după ce i-ar fi făcut lui o faptă bună. Membrii consiliului s-au uitat unul la altul și au spus 

că nu le-ar fi plăcut deloc. Judecătorul s-a mâniat. L-a întrebat dacă dorea să acuze un 

consiliu onorabil că l-ar convinge să trădeze pe cineva și i-a repetat avertismentul de a avea 

grijă, pentru că se vor ocupa de el cu toată seriozitatea. Din moment ce Hans a refuzat să le 

spună ceea ce doreau să știe, a fost trimis înapoi la închisoare. A trebuit să stea flămând, în 

timp ce ei mergeau să mănânce. 

                                                             
247 Hans Füeger, domn al proprietății Taufers din Tirolul de sud, acum în Italia. 
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Când s-au ridicat de la masă, l-au reținut din nou și l-au condus înspre camera de tortură. Și-a 

dat jos pelerina singur și s-a așezat atât de binevoitor sub frânghie că privitorii nu și-au putut 

reține lacrimile. 

Torționarul l-a întins pe frânghie, iar judecătorul l-a avertizat din nou să se cruțe pe sine 

însuși și să mărturisească. Dar fratele Hans a spus că nu va trăda pe nimeni. El putea să 

aștepte voința lui Dumnezeu. O piatră mare a fost adusă. Judecătorul s-a înfuriat când și-a dat 

seama că nu făcea niciun progres și a spus, „Voi toți jurați că nu trădați și că nu vă turnați 

unul pe celălalt.” 

Hans a răspuns, „Noi nu jurăm; nu trădăm pe nimeni, pentru că nu e bine.” 

Apoi judecătorul a spus, „Ești o târâtură. Deja te-am prins spunând o minciună. De ce te lași 

să fii torturat? Totul s-a terminat cu tine oricum.” (Luați aminte bine ceea ce diavolul și copii 

lui pot face. Ei știu că un om care nu rămâne drept nu poate să stea ferm pe poziții.) Fratele a 

protestat: el nu era o târâtură – cu ce minciună l-au prins? Judecătorul i-a răspuns, „Tu ai spus 

că nu ești un învățător, dar noi ne-am dat seama că ești.” Fratele Hans a răspuns că nu era un 

învățător, dar dacă ar fi fost, nu ar fi fost rușinat, pentru că este onorabil înaintea lui 

Dumnezeu. Astfel că l-au lăsat să atârne de frânghie și au purces în camera de consiliu. 

Torționarul a rămas cu el și l-a rugat să dea informația. „Nu se vor opri până când nu te vor 

zdrobi.” Hans i-a răspuns că va aștepta și va vedea cât de departe îi va lăsa Dumnezeu să 

meargă. Nu puteau face mai mult decât le permitea Dumnezeu. Torționarul l-a luat în 

derâdere, „Nu ești decât un prost dacă crezi că Dumnezeu poate vedea ceea ce-ți facem aici în 

gaura asta!” 

Apoi consiliul s-a întors, spunând că doamna castelului i-a rugat să nu îl tortureze și prin 

urmare se vor opri. L-au trimis înapoi în închisoare. 

După aceea, nobilul Füeger a călărit până la Innsbruck, locul unde se afla guvernul. Când s-a 

întors, i-a pus pe preoți să îl interogheze pe Hans în prezența lui pentru doi zile încontinuu, 

vinerea și sâmbăta.  

Orice ar fi încercat, nu ajungeau nicăieri cu învățătura lor falsă și rugămințile insistente. Ar 

lua prea mult să consemnez totul. Hans a rămas neclintit și luând cuvântul o dată, a spus că se 

afla în adevăr și că va rămâne în el cu ajutorul lui Dumnezeu. Până în acel moment nobilul 

Füeger s-a înfuriat. „Câine încăpățânat! Am încercat totul cu tine, dar nu mă voi lăsa. Te voi 

trimite la rug și apoi vom vedea cum îl cinstești pe Dumnezeu.” 

Hans a răspuns, „Nu voi suferi pentru că am făcut ceva greșit, ci doar de dragul adevărului, și 

asta nu îl va necinsti pe Dumnezeu.” 

Trei zile mai târziu l-au pus într-o temniță adâncă, unde era beznă totală, în bastionul 

castelului, unde nu putea vedea nici soare, lună, nici lumina zilei. Nu putea spune dacă era zi 

sau noapte, ci a observat că era noapte când temnița devenea într-o anumită măsură mai 

răcoroasă. În timpul zilei era cald și aburit fundul temniței, iar el transpira. Hainele sale i-au 

putrezit pe trup până când era aproape gol, și pentru o perioadă îndelungată nu a avut cămașă, 
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doar o pătură aspră care i se lăsase de sus. A înfășurat-o împrejurul lui și acolo a stat în 

mizerie și întuneric. Cămașa lui a putrezit până când niciun fir nu a mai rămas în afară de 

gulerul dimprejurul gâtului său, pe care într-un final l-a atârnat de perete. Nu putea să mai 

suporte lumina zilei și nici aerul proaspăt. Când seminția lui Pilat l-au târât sus pentru o 

audiere pentru a vedea dacă se va dezice, aerul și lumina erau atât de dureroase pentru el câ a 

fost fericit când l-au coborât în temniță iar. 

Puțea atât de urât de la împuțiciunea acestei găuri întunecate că nimeni nu putea suporta să 

stea aproape de el. Când l-au scos afară, au trebuit să se dea în spate. Consilierii au spus că 

niciodată n-au văzut o carcasă să pută atât de urât. 

Acolo stătea în această temniță îngrozitoare care era plină de viermi și paraziți că trebuia să 

își acopere capul înfășurându-l într-un țol vechi pe care cineva i-l aruncase din milă. Pentru o 

lungă perioadă de timp nimeni nu a trecut prin temniță; de aceea paraziții se înrăiseră așa de 

tare. Hans a fost tare oripilat până când într-un sfârșit s-a obișnuit cu ei. 

Șobolanii și șoarecii chiar îi mâncau mâncarea. Când mesele sale îi erau lăsate în jos, trebuia 

să se asigure că prinde bine bolul înainte ca acesta să atingă solul, altfel viermăraia ar fi 

mișunat peste tot prin ea înainte de a avea șansa să mănânce. Când dădea bolul în lături, se 

luptau pe el și se mușcau unul pe celălalt, împingând bolul încolo și încoace și curățându-l cât 

ai zice pește. Nu putea păstra niciun pic de mâncare, deoarece paraziții ar fi mirosit-o și ar fi 

mâncat-o chiar de pe corpul său. Dar nu se punea problema să păstreze mâncare, pentru că 

niciodată nu rămâneau resturi. Nu făceau decât să îl înfometeze. Când era sănătos, putea cu 

ușurință să mănânce puținul care îi era dat. Când era bolnav și nu putea mânca, atitudinea lor 

era, „Continuă fără până când simți nevoia să mânânci.” 

Paraziții ridicau capacul și beau chiar din recipientul lui cu apă până când a pus o piatră grea 

pe capac astfel că nu mai puteau să o deschidă. 

Cea mai mare supărare a lui era că niciun mesaj nu îi parvenea de la biserică. Pe atunci, Hans 

Mändel, un slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu, se afla în munții din Tirol. El tânjea foarte 

tare după vești despre Hans Kräl și a trimis un mesaj la el în temniță, rugându-l să îi arate 

vreun semn dacă încă mai era credincios lui Dumnezeu și bisericii sale. Dacă nu avea nimic 

altceva la dispoziție, să trimită o mică legătură de paie. Hans Kräl bucuros ar fi făcut așa, dar 

nu avea nici măcar o legătură de paie în temniță. Atât de oropsit era. Apoi și-a amintit de 

gulerul de la cămașa lui putrezită, pe care îl atârnase de perete și bucuros că îl avea, l-a dat 

jos și l-a trimis fraților ca semn că se afla în pace cu Dumnezeu și cu biserica. Când au primit 

gulerul și au văzut cât de nenorocit era, le-a ajuns la inimă și au plâns din milă pentru el. Au 

trimis un mesaj la el în temniță că ar fi mai mult decât mulțumiți să îi trimită o cămașă sau 

orice altceva, măcar de-ar ști cum. Dar nu vroia ca ei să încerce pentru că dacă s-ar fi 

descoperit el ar fi fost torturat din nou și aceia care ar fi adus-o ar fi trebuit să sufere. Astfel 

că i-a înștiințat să nu îi trimită nimic. El trebuie să se îmbrace cu veșmântul răbdării. 

În această stare a petrecut toată vara în temniță, până de ziua sf. Arhanghel Mihail [29 

septembrie] în toamnă, când au observat că picioarele lui au început să putrezească. L-au dus 

în altă închisoare, unde condițiile erau atât de aspre că nimic nu putea fi mai rău de atât. A 



233 
 

fost atârnat de o mână și un picior în butuci pentru treizeci și șapte de săptămâni. El trebuia să 

stea pe o placă aplecată și să atârne de butuci într-o asemenea manieră că nici nu se putea 

întinde și nici nu se putea așeza cum trebuie și nu putea să se ridice în picioare deloc.  

Pe deasupra acestui chin, mai era supus și bătăii de joc de la oamenii fără de Dumnezeu care 

îl luau peste picior: „Acolo zace un om sfânt. Nimeni nu este atât de înțelept precum el, și 

doar el știe asta. Acolo zace poporul ales al lui Dumnezeu!” Aceasta era pentru că a depus 

mărturie credincioasă despre biserică. 

Pe cealaltă parte, din moment ce nu putea primi niciun mesaj de alinare de la biserică, o dată 

Dumnezeu i-a oferit o mare alinare în secret printr-un necredincios, un nobil care i-a spus lui 

Hans să fie curajos și să nu-i fie frică: mulți oameni știau foarte bine ce era adevărat și ce era 

bine, doar că nu urmau acestea și astfel nici nu le tolerau. Aceasta a reprezentat o mare 

încurajare.  

Așa s-a întâmplat că Dumnezeu i-a solicitat lui Hans să trimită după funcționarul care îl luase 

prizonier. Funcționarul a venit în curând, s-a așezat și a întrebat de ce fusese chemat. Fratele 

Hans i-a spus, „Deoarece, așa cum bine știi, ești vinovat de întemnițarea mea și de marea 

nenorocire în care mă aflu, deși sunt nevinovat – trebuie să îți spun asta. Niciodată în viața 

mea nu ți-am făcut vreun rău.” Funcționarul stătea acolo, rămânând mut de uimire și nefiind 

în stare să răspundă. Tot ceea ce a putut să spună e că nu a avut de ales. Fratele Hans a spus, 

„Într-adevăr, judecata lui Dumnezeu e în tine care te-a ghidat. Pentru că ai fost atât de setos 

de sânge contra credincioșilor, nu vei fi în stare să eviți aducerea ta în fața judecății prin 

această ultimă faptă. Ai adus o sentință aspră asupra ta. Dumnezeu se va ocupa de tine și te va 

pedepsi pentru păcatul tău.” Funcționarul a fost atât de îngrozit că nu a putut spune un singur 

cuvânt.  

A plecat și la mai puțin de două săptămâni a murit noaptea. El avea o stare de sănătate bună, 

dar apoi în decurs de cinsprezece minute a murit. Dumnezeu i-a adus sfârșitul în mare frică. 

El urla și se tânguia și a admis că a păcătuit. Așa este scris să se întâmple cu aceia cărora le 

face plăcere să îl slujească pe diavol și pe acoliții lui. Am omis faptul că superiorii lui nu erau 

mulțumiți și au spus că merita o recompensă adecvată de la diavol. I-au spus lui (în auzul lui 

Hans) că trebuia să fi fost o posesiune demonică care l-a făcut incapabil de a-l lăsa în pace pe 

Hans Kräl, iar diavolul ar trebui să îl ia pentru că l-a făcut pe Hans prizonier. Prea puțin a mai 

zâmbit de atunci încolo, din cauză la ce făcuse și într-un final a trebuit să plătească pentru 

aceasta.   

S-a întâmplat ca în noaptea în care funcționarul murise, atâta bucurie se pogorâse peste 

fratele Hans că s-a rugat și i-a oferit mulțumire lui Dumnezeu toată noaptea, pentru că era 

asigurat că se va întoarce la biserica Domnului. El s-a umplut cu veselie și bucurie, ca regele 

temător de Dumnezeu Ezechia când a spus, „O, ce lucru minunat că mă voi întoarce din nou 

la casa Domnului și la biserica sa.” Da, bucuria sa era aceea a regelui și profetului David, 

care cântă în Psalmi, „Sunt bucuros pentru că îmi spun că mă voi duce în casa lui Dumnezeu, 

iar picioarele mele vor sta în porțile Ierusalimului, unde triburile Domnului merg și îi oferă 

mulțumire numelui său.” 
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Niciodată în viață asta nu a avut parte de o asemenea noapte. Dimineața, soția temnicerului a 

venit și i-a spus despre moarte bruscă și îngrozitoare a funcționarului din aceeași noapte.  

După ceea ce s-a întâmplat funcționarului, nobilii castelului erau foarte înfricoșați și au căutat 

căi prin care să scape de Hans. Într-o seară cam după o săptămână, un argat de la fermă care 

presta muncă la câmp pentru castel a venit la fratele Hans cu cheile și l-a întrebat dacă Hans 

ar avea încredere în el să îi dea drumul. Hans a spus că va vedea ce va face bărbatul după ce 

era afară. Slujbașul a încercat să deschidă ușa, dar nu putea găsi cheia potrivită. Fratele Hans 

a spus să nu încerce – pentru că aceasta îl va băga în bucluc. Bărbatul a spus că de asta el 

trebuia să se îngrijoreze. El a căutat cheia potrivită, dar nu o putea găsi, astfel că a trebuit să 

se dea bătut. Nu a fost să fie de data aceasta. 

Doamna castelului și-a trimis servitorul în temniță pentru a-l dojeni pe fratele Hans, „Domnia 

sa dorește să îți spună că va trimite după judecător și jurați. Dacă vei spune doar două cuvinte 

indicând că dorești să fii instruit sau că nu ai avut dreptate, vei fi eliberat. Dacă îți e frică să 

faci asta deoarece crezi că ar fi un păcat, ea e gata să preia păcatul asupra persoanei sale și tu 

vei fi liber de acesta.” 

Dar Hans a spus, „Du-te și spune-i doamnei tale că deja s-a împovărat cu destul păcat și ar 

trebui să se întoarcă de la el. Ea nu are nevoie de păcatul altuia.” 

Ca rezultat a trebuit să stea în închisoare pentru încă o iarnă. Primăvara următoare a venit un 

ordin de la guvernul din Innsbruck, pe care nobilii au venit și i l-au citit. Spunea că pentru că 

era atât de încăpățânat și nu accepta niciun fel de corecție, el va fi trimis la galere. I-au spus 

cum se va plimba pe ocean, că prizonierii erau dezbrăcați în pielea goală și biciuiți. Dar le-a 

răspuns că se va încrede în Dumnezeu, Domnul său, care era pe mare la fel de mult ca și pe 

pământ, pentru a-l ajuta să reziste.  

Apoi a fost scos din temniță și i s-a permis să meargă pe lângă castel pentru două zile pentru 

a învăța să meargă, din moment ce era complet olog de la întemnițare, butuci și lanțuri. A stat 

în închisoare pentru doi ani minus cinci săptămâni; pentru optsprezece luni din acea perioadă 

nu văzuse soarele. 

Un conetabil a fost făcut responsabil pentru ducerea lui la galere. Hans și-a luat rămas bun de 

la toți din castel și i-a chemat la pocăință. Doamna castelului i-a trimis un mesaj spunându-i 

să vină de asemenea și pe la ea, ceea ce a făcut. Ea l-a lăsat pe el să vină în camera ei de scris, 

unde și-a luat rămas bun de la ea și a chemat-o să se pocăiască. El a rugat-o să îi lase pe 

credincioși să își continue treaba nestingheriți și să nu îi mai întemnițeze. Ea a fost de acord și 

a plâns. Cu lacrimile curgându-i pe obraji a spus, „Cât timp voi trăi nu voi mai lua prizonier 

din nou un credincios.” Apoi i-a dat niște bani de călătorie și l-a lăsat să plece. 

Conetabilul l-a luat și au pornit la drum. Acesta era un om nelegiuit, care îl numea pe fratele 

Hans o scursură de fiecare dată când vorbea cu el. Într-o seară două zile mai târziu, 

conetabilul s-a îmbătat în hanul din Niederdorf. I-au dat atât de mult vin că a căzut de-a 

curmezișul mesei, iar când el și Hans au fost duși în pat, conetabilul s-a prăbușit pe pat mort 
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de beat. Apoi dragul frate Hans a deschis ușa dormitorului, apoi ușa casei, a închis-o în urma 

lui și a dispărut. 

Acesta este felul în care Dumnezeu l-a ajutat să evadeze în acea noapte la începutul anului 

1559 și s-a întors în pace și bucurie la biserica Domnului, așa cum ne relatează cântarea pe 

care a scris-o.
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 După ce i s-a încredințat serviciul Cuvântului lui Dumnezeu, a mai făcut 

încă câteva călătorii în Tirol. 

Această istorisire ne arată cum Dumnezeu este alături de un om care stă cinstit și adevărat – 

câtă răbdare și putere îi dă unui om să îndure suferința de dragul credinței sale și a adevărului 

lui Dumnezeu, ceea ce altminteri ar fi imposibil. Toate acestea s-au întâmplat și au fost 

transcrise aici ca un exemplu de neclintire pentru ca și noi, de asemenea, să ne putem pregăti 

pe noi înșine cu devotament adevărat. Nimeni care nu este pur și cinstit nu poate rezista sub 

asemenea tortură. 

În timp ce Hans Kräl încă era întemnițat, nobilul Füeger (stăpânul castelului) a murit de o 

moarte îngrozitoare. La fel s-a întâmplat și cu funcționarul care îl luase pe Hans prizonier, așa 

cum deja am spus. Conetabilul care trebuia să îl ducă la galere a murit într-un mod mizerabil 

de asemenea, în timp ce Hans Kräl încă se afla în munți după evadarea sa. Judecătorul 

Talhammer a murit doi ani mai târziu. Nici a lui nu a fost o moarte naturală de asemenea. În 

aceste moduri îi distruge Dumnezeu pe dușmanii săi pentru vina sa față de oamenii lui. 

În 1557, frații Mihai Veldthaler și Paul Schnitzer au fost trimiși în misiune pe valea Rinului. 

Au călătorit prin Suabia, în zona numă Ries și mergeau în drumul lor peste Alpii Suabiei de 

la Aufhausen
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 la Aalen, când au fost arestați chiar acolo pe șosea de către contele Wolf von 

Öttingen însoțit de patru călăreți. De ani buni, lui Veldthaler îi era teamă să nu cadă în 

mâinile acestui bărbat, care îi era bine cunoscut lui și tatălui său. (În afară de asta, era un 

papistaș și l-a ars pe rug pe fratele Hans Schuster la Wasserburg.) Unul dintre bărbați a călărit 

până la frați și i-a întrebat de unde erau și încotro se îndreptau. Fără să se gândească, fratele 

Mihai a spus că erau din Moravia și se îndreptau înspre Rin. Când a auzit contele, i-a chemat 

la el. Înfuriat, a tunat și fulgerat la Mihai, întrebându-l ce făcea în județul acesta. Plănuia oare 

să direcționeze greșit oamenii așa cum făcuse în Bavaria? Dar Mihai, palid de frică, l-a rugat 

pe conte să nu facă asta deoarece deja s-a vărsat destul sânge nevinovat.  

Contele a răspuns, „Nu există altă cale decât să vă iau cu mine ca prizonieri. Aceasta este 

decizia Confesiunii de la Augsburg.” Le-a ordonat la doi dintre călăreții săi să îi ia pe frați cu 

ei în timp ce el însuși s-a grăbit înspre sat (care nu îi aparținea) și i-a chemat pe țăranii de 

acolo să îl însoțească. S-a purtat de parcă ar fi fost un vardist. I-a luat pe frați la han, i-a pus la 

o masă și i-a poruncit unuia dintre oamenii lui să îi supravegheze îndeaproape. Contele a 

                                                             
248 Cântarea lui Hans Kräl, cu acrostihul „Hans Kral Gefenknuslied wie im Got beigestanden” (Cântarea din 
închisoare a lui Hans Kräl despre cum l-a ajutat Dumnezeu), este sursa istorisirii suferințelor sale descrise mai 
sus, vezi LdHBr, 538-545; Wolkan, Lieder, 244-246. 
Hans Kräl a devenit mai târziu Vorsteher al Bisericii hutterite (1578-1583); vezi dedesubt, pp. 315, 333. Martyrs 
Mirror, 560-563, „Hans Brael”; ME, III, 231-232; Beck, 217-218. 
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 Aufhausen lângă Neresheim, Suabia,  la aproximativ 35 de km. la sud-est de Aalen. Contele Öttingen era 
administrator pentru districtul bavarez al Wasserburg-ului. Vezi Theologisches Literaturblatt (1916), 110. 
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plecat repede și a trimis acasă după o căruță cu doi cai, opt infanteriști și trei călăreți. Au sosit 

înarmați din cap până în picioare și stăteau pregătiți cu muschetele armate. Căruța a fost 

adusă la ușă și oamenii s-au aliniat pe cărare de ambele părți astfel ca frații să treacă printre 

ei. Vardistul a mers la ei și le-a spus „Acum, camarazilor, afară cu voi. Trebuie să vă leg. 

Domnia sa mi-a dat ordine stricte să am mare grijă de voi.” 

Fratele Mihai a răspuns, „Fă ceea ce Dumnezeu îți permite să faci.” Și astfel, cu încredere 

solidă în Dumnezeu, cei doi frați l-au urmat până la căruță. O mare mulțime de bărbați și 

femei s-au adunat. În timp ce prizonierii urcau în căruță, Mihai le-a spus oamenilor cum i-a 

reținut contele, nu pentru că erau hoți sau ucigași – nu aveau nicio dorință să jefuiască sau să 

facă rău cuiva – ci pur și simplu din pricina credinței lor. Oamenii au simpatizat cu ei, iar 

hangiul chiar i-a implorat pe călăreți în numele fraților să îi cruțe de temnița îngrozitoare 

unde nimeni nu rămânea în viață. 

În acel moment vardistul a spus, „Am ordine de la Domnia Sa să vă leg picioarele împreună 

sub căruță, dar dacă promiteți să stați nemișcați și să vă purtați frumos, n-o voi face.” Mihai 

Veldthaler i-a răspuns că dacă ar avea încredere în ei, ei ar merge singuri la castel. Astfel că 

conetabilul nu i-a legat, s-a așezat în căruță, a îndreptat o suliță înspre ei și le-a spus, „Dacă 

vreunul dintre voi încearcă să fugă, îi înfig asta în el.” A dat ordinul de pornire. Opt 

infanteriști au înconjurat căruța, iar trei călăreți mergeau în față. Dar în timp ce plecau din sat, 

căruțașul a refuzat să continue dacă prizonierii nu erau legați, deoarece acestea au fost 

ordinele contelui. Astfel că vardistul le-a legat picioarele fraților împreună  sub căruță și au 

parcurs restul drumului în această manieră mizerabilă. 

La sosirea lor la castelul Flochberg, lângă Bopfingen, administratorul-șef al proprietății, 

numit Raming, a exclamat, „O, Mihai, Mihai, mă doare să te văd așa.” El îl cunoștea pe 

Mihai bine – odată fuseseră prieteni.
250

 I-a ordonat vardistului să îi dezlege pe frați și i-a dat 

jos din căruță. Fratele Paul a fost pus în bastion împreună cu alt prizonier. Administratorul-

șef, împreună cu un doctor și cu vătaful, și cu un funcționar cu pană și cerneală, au venit la 

Veldthaler și l-au întrebat ce făcea în județul Domniei Sale și ce treabă avea el aici. Mihai i-a 

spus că nu făceau nimic; erau doar în trecere spre Rin pentru a se întâlni cu camarazii lor în 

credință. Apoi administratorul-șef l-a întrebat care i-a fost parcursul până la credință și acum 

cât timp s-a întâmplat asta, Mihai a spus că administratorul cu siguranță că își amintește cum 

el, Mihai, a mers la Falkenstein în Austria și cum frații care lucrau pentru domnul castelului 

de acolo i-au spus că un om care duce o viață lumească nu îl poate mulțumi pe Dumnezeu, cu 

atât mai puțin să obțină mântuire. Astfel că a luat în considerare mântuirea sufletului său și a 

acceptat adevărul; aceasta a fost aproximativ cu zece ani în urmă. Administratorul-șef a fost 

de acord că a fost acum zece ani și a spus cu încuviințare că nu l-a știut niciodată pe Mihai 

altcumva decât sincer. A continuat, întrebându-l pe Mihai cine îl botezase, iar Mihai i-a spus. 

Apoi l-a întrebat care era statutul său în cadrul comunității – el auzise despre el că era liderul 

- și ce fel de muncă făcea. Mihai a spus că era cel mai umil dintre credincioși și că lucra ca 

                                                             
250 Mihai Veldthaler provenea din nobilimea bavareză și înainte fusese administrator județean. După ce s-a 
alăturat Frăției hutterite, a învățat tâmplărie fină (Tischler, nu Tuchscherer, tăietor de pânze; aceasta ar fi după 
Wolkan, Geschicht-Buch, 287 n., care nu este de acord cu Beck, 216 n.1). A devenit un slujitor al Cuvântului și a 
murit în 1587; vezi dedesubt, p. 344; ME, IV, 804. 
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tâmplar de finețe. Celălalt la întrebat, „N-ai învățat asta înainte să te alături comunității?” 

Mihai a răspuns că a învățat aceasta și alte meserii în comunitate. 

Când a răspuns la toate întrebările, adăugând, „Chiar dacă aduci trei călăi, nu voi spune ceva 

diferit,” l-au dat pe mâna temnicerului, care l-a pus într-o temniță întunecată. I s-a spus că era 

la cinsprezece metri adâncime și nimeni nu putea să rămână în viață pentru mult timp. 

Temnicerul i-a poruncit să îi dea orice ar fi avut la el, l-a făcut să stea pe un placaj de lemn 

lângă puț și i-a spus să aibă grijă și să se țină strâns de frânghie ca să nu cadă. Apoi a fost 

coborât jos. Frânghia se răsucea și se balansa ca și cum nu ar fi existat un fund. 

Când a ajuns la fund, iar temnicerul a închis puțul și a plecat, Mihai a căzut pe genunchi și, în 

necazul său, s-a rugat Domnului cum nu o mai făcuse vreodată în viață. S-a pregătit pe sine 

să își predea viața ca un sacrificiu lui Dumnezeu. S-a rugat fără oprire, nu ca Dumnezeu să îl 

ajute să scape, pentru să a renunțat la acea speranță, ci ca el să reprezinte o cinste pentru 

Dumnezeu și o bucurie pentru toți credincioșii. 

Era așa o beznă în închisoare că nu putea vedea nimic. Pe la prânz cam pentru jumătate de 

oră o dâră de lumină venea printr-o fereastră care se afla la aproximativ cinsprezece metri 

deasupra lui. Noaptea era o umezeală așa mare și atât era de cald că credea că se va sufoca. 

Și-a dat jos toate hainele în afară de cămașă și cu bucurie și-ar fi dat-o și pe asta jos dacă nu 

s-ar fi simțit rușinat înaintea lui însuși, apoi înaintea lui Dumnezeu. Mâncare i se lăsa în jos, 

dar nu putea să mănânce prea mult. Funcționarul a venit deasupra temniței și a încercat să îl 

convingă să se lase întors la vechea credință „creștină,” spunând că fratele lui Paul era 

pregătit să asculte și că și el ar trebui să se dezică. Mihai a spus, „Asta nu o voi face, nici nu 

cred că fratele meu Paul s-a dezis.” Evident că acesta nu era adevărul. La fel au procedat și cu 

Paul, spunând că fratele Mihai era pe cale să se răzgândească și că ar trebuie și el să vrea asta. 

În felul acesta încearcă diavolul să prindă în capcană copiii lui Dumnezeu prin minciuni și 

înșelăciune. Nu trebuie avută încredere în el sau în copii lui și nici să fie crezuți.  

Dar frații au continuat să se roage lui Dumnezeu. Îngenunchiau, mâinile lor se ridicau înspre 

ceruri, până când erau prea sleiți să continue. Domnul le-a auzit rugăciunile și i-a schimbat 

inima contelui, pentru că administratorul-șef, doctorul și domnițele contelui îl rugau de dragul 

tatălui lui Mihai Veldthaler, pe care îl cunoștea bine și îi era plăcut.  Într-un sfârșit, după ce s-

a gândit iar și iar, contele și-a trimis administratorul-șef împreună cu doctorul la prizonier. 

Din vârful temniței, gardianul a strigat jos la Veldthaler să își strângă lucrurile și să se așeze 

pe placajul de lemn. Mihai se gândea, „O Doamne Dumnezeule, sprijină-mă și ajută-mă să 

rezist. Acum o să mă trimită la galere.” S-a așezat pe placajul de lemn. Frânghia se balansa 

dintr-o parte în cealaltă.  Administratorul-șef l-a încurajat să se țină strâns ca să nu cadă; el 

însuși a direcționat frânghia prin puțul îngust până în vârf. 

Când Mihai a ieșit la suprafață, foarte palid, administratorul-șef i-a oferit acestuia libertatea 

sa cu condiția ca să meargă acasă fără să mai călătorească mai departe. Niciodată să nu mai 

pună piciorul pe teritoriul contelui. Un efort foarte mare i-a costat pe ei să îl determine pe 

conte să facă asta. Dar Mihai a răspuns, „Asta nu pot face. Vă mulțumesc pentru toate 

necazurile pe care le-ați pătimit în numele meu, dar nu pot merge direct acasă și să abandonez 
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pământul care îi aparține Domnului din ceruri. Se poate ca să nu mai vin niciodată aici; dar se 

mai poate întâmpla ca Dumnezeu să îmi dea un motiv să mă întorc. Asta-i ceva ce nu știu. 

Domnul ne poate ghida să călătorim mai departe sau să mergem direct acasă. Vom face ceea 

ce ne va arăta el să facem.”  

La aceste cuvinte, administratorul-șef s-a înfuriat și a spus, „Atunci toate rugămințile noastre 

au fost în van, iar Domnia Sa nu va fi de acord. Astfel că poți foarte bine să te întorci în 

temniță. Îi vom raporta încăpățânarea ta Măriei Sale. Sunt sigur că nu te va lăsa să pleci.” 

Apoi l-au lăsat, iar în prezența funcționarului, Mihai a căzut pe genunchi, rugându-l pe 

Dumnezeu pentru protecție împotriva la tot răul și îl lăuda pentru marea lui îndurare. Cam la 

o oră mai târziu s-au întors de la conte și au repetat aceleași condiții, la care Mihai a dat 

același răspuns. La asta administratorul-șef a spus, „Dumnezeu îți arată că ar trebui să mergi 

acasă și să nu mai vii niciodată aici. Diavolul îți șoptește să continui. În afară de asta, 

pământul nu îi aparține Domnului din rai; îi aparține Domniei Sale. Dumnezeu i l-a dat lui, 

iar domnul meu nu te vrea pe pământul său.” 

Cum n-ajungea nicăieri cu Mihai, a spus că dacă doctorul, de asemenea, dorea să își asume 

riscul, ei ar fi luat asupra lor responsabilitatea de a-i da drumul. Dar Mihai ar trebui să stea în 

gardă. Fiecare loc era supravegheat și dacă nu mergea direct acasă și era prins din nou, el nu 

ar mai fi avut a doua șansă. El ar trebui să își amintească asta. 

Astfel că a fost eliberat și i-au spus că au cerșit pentru eliberarea însoțitorului său de 

asemenea. La puțin timp după l-au adus pe fratele Paul la el la poartă. Înainte de orice 

altceva, Mihai l-a întrebat pe Paul dacă mai era adevărat și neclintit. Când Paul a spus că da, 

și-au strâns mâinile, s-au îmbrățișat și l-au lăudat pe Dumnezeu că i-a înapoiat unul celuilalt 

ca frați credincioși. Atunci erau gata să pornească, dar gardianul și-a cerut cheltuielile de 

întemnițare. Ei i-au spus, „Nu îți datorăm nimic și nu îți vom da nimic. Am fost întemnițați pe 

nedrept.” Temnicerul a strigat la portar să nu îi lase să iasă și a mers la conte să îl întrebe ce 

ar trebui să facă. Mesajul a venit înapoi spunând doar să îi lase să iasă. 

Au călătorit cu bucurie și în frică de Dumnezeu, iar și iar lăudându-l pe cel care te pune și te 

scoate din închisoare din nou. Și-au pus încrederea în Domnul și după ce au ajuns la Rin și și-

au îndeplinit sarcina în supunere față de misiunea lor pentru biserică s-au întors bucuroși la 

biserica-comunitate cu conștiințele curate.
251

 

Această istorioară ne arată cum tratează lumea pe aceia care i se supun lui Dumnezeu și cât 

de mult îi face lumea să sufere de dragul adevărului divin și a credincioșiei; cum aceia care îl 

iubesc pe Dumnezeu cu adevărat se păstrează pe ei înșiși nepoluați de către lume și liberi 

înaintea lui Dumnezeu, necontând costul. Prin urmare, Dumnezeu stă alături de ei și este cel 

care le oferă ajutor. 

În același an, 1557, fratele Hans Schimdt sau Raiffer, un slujitor al lui Isus Hristos și a 

bisericii sale, a continuat lucrarea Domnului, strângându-i pe credincioșii de-a lungul Rinului 
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 Cântarea lui Mihai Veldthaler despre experiențele sale este sursa pentru relatarea de mai sus; vezi LdHBr, 
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și din Olanda. Acolo l-a întâlnit pe Hans Arbeiter
252

 din Aachen, un bătrân pentru treburi 

temporale din Frățietatea elvețiană, iar cei doi au discutat următoarele chestiuni: 

1. Predarea 

2. Comunitatea 

3. Slujbele în biserică 

4. Păcatul originar 

5. Căsătoria 

6. Separarea de lume 

7. Întruparea lui Hristos 

8. Idolatria și preoții 

9. Disciplina bisericii 

10. Mâncare și băutură pentru slujitori 

11. Creșterea copiilor 

12. Taxele 

13. Salutul 

14. Promisul sau strângerea mâinilor într-o înțelegere 

15. Îngrijirea bolnavilor 

16. Văduvele 

17. Meserii și meșteșuguri 

 

Când Hans Arbeiter a fost mulțumit că în toate aceste chestiuni, poziția noastră era bazată pe 

Cuvântul lui Dumnezeu, s-a unit cu frații noștri și a fost acceptat în biserica Domnului. 

Chiar acolo, în Aiffen, Olanda, a vorbit întregii congregații a Frăției elvețiene în prezența a 

trei frați care mai târziu au fost executați împreună cu Hans Schmidt. A ținut altă adunare în 

casa lui din Aachen și a vorbit bătrânilor din Frățietatea elvețiană despre defectele și 

deficiențele pe care le-a văzut printre ei și de ce îi părăsea. După aceea a călătorit la biserica-

comunitate din Moravia, unde cu siguranță că era nevoie de el. Aceasta se va relata mai 

târziu.  

 

1558 

În 1558, fratele Hans Schmidt, un slujitor al Evangheliei și un apostol al lui Isus Hristos, a 

fost trimis de către biserică să facă lucrarea Domnului. A pornit să-i strângă pe aceia însetați 

după adevăr. S-a simțit chemat de către Domnul să se întoarcă în Olanda, unde el și alți 

unsprezece au fost capturați în orașul Aachen pe 9 ianuarie.
253

 S-au adunat într-o casă să 

vorbească din Cuvântul lui Dumnezeu, rugându-se lui Dumnezeu cu o singură inimă, când au 

fost trădați. Conetabilii (acei pui de Pilat) au venit noaptea cu sulițe, halebarde, funii și lanțuri 

și au înconjurat casa cu torțe. I-au legat pe frați și i-au luat la închisoare. Au luat chiar și o 
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 Despre Hans Schmidt (de asemenea numit Raiffer după orășelul natal Raiffach din Tirol) și activitatea sa în 
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mamă cu bebelușul ei care stătea în leagăn. Dar prizonierii nu s-au lăsat intimidați. S-au 

încurajat unul pe celălalt să nu lase loc fricii, pentru că erau arestați de dragul lui Dumnezeu. 

Astfel că au început să cânte cu bucurie și încredere. Atunci au fost separați și duși la 

închisoare. Chiar și surorile erau voioase și cântau, ceea ce îi îngrozea pe ceilalți oameni. 

Devreme în dimineața următoare, judecătorul a convocat prizonierii și le-a vorbit fiecăruia 

individual, dar găsindu-i de neclintit i-a pus din nou în închisoare.  

Ziua următoare, slujitorul [Hans Schmidt] a fost chemat înaintea nobililor din nou și a fost 

întrebat câți a botezat, unde se aflau și unde se aduna biserica. S-a făcut clar înțeles că mai 

degrabă își va pierde viața decât să le spună și să fie un trădător.  

Astfel că l-au întins pe patul de tortură timp de cinsprezece minute. S-a supus de bună voie, 

și-a desfăcut nasturii de la haine și și le-a dat jos singur. Prima dată l-au întins fără greutăți. 

Cum nu au ajuns la niciun rezultat, l-au lăsat jos și au plecat de la el, dar în curând s-au 

întors, spunând, „Mai bine ar fi să ne spui ce ști, sau te vom întinde până te vom zdrobi.” 

De asemenea l-au interogat despre botezul nou-născuților. El a răspuns că era o instituție 

omenească și așa îl privea el – nu ca și adevăratul botez creștin. Atunci l-au întrebat despre 

mesă, iar el a spus, „Tot ceea ce aud este multă ceartă referitoare la ea, iar modul în care 

preoții oficiază mesa nu este adevărata Cină a lui Hristos, ci o invenție idolatră.” 

Apoi l-au legat din nou de mâini și de picioare și au atașat de el o bilă mare de fier, care 

cântărea mai mult de cinzeci de kilograme. L-au întins până când inelul din fier s-a rupt, deși 

fierul în sine nu s-a mutat. Apoi au luat o frânghie și au pus-o în locul inelului rupt, au atașat 

fierul din nou și l-au întins. L-au lăsat să atârne în acest fel pentru o perioadă, dar nu au 

obținut nimic. 

Astfel că l-au lăsat în jos din nou și l-au pus înapoi în închisoare până duminica devreme, 

când guvernatorii orașului au venit cu doi preoți care l-au interogat cu privire la misiunea sa. 

Le-a spus că el însuși nu a ales să ducă la îndeplinire această sarcină, ci a fost numit de către 

Dumnezeu și Duhul său în biserica sa. Așa cum Dumnezeu și-a trimis Fiul său, și așa cum 

Fiul și-a trimis apostolii în toată lumea, astfel că el încă își trimite slujitorii prin Duhul său, în 

primul rând să predice Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi ei botează, nu nou-născuți și copilași, ci 

aceia care aud, înțeleg și cred. 

De asemenea, ei l-au interogat despre aceia din guvernământ dacă îi considera creștini. El a 

răspuns, „În primul rând sunt creaturi ale lui Dumnezeu, dar au fost direcționați greșit de 

către preoți și învățați ticăloșia și niciodată nu au devenit parte din adevărata biserică 

creștină.” Apoi l-au întrebat de unde venea autoritatea guvernamentală. El le-a spus, „Funcția 

și puterea este de la Dumnezeu.” La întrebările lor dacă ei erau creștini, el a spus că dacă se 

negau pe ei înșiși, renunțau la tot, își luau crucea în spinare, se întorceau de la toată puterea și 

gloria falsă, și l-ar fi urmat pe Hristos, atunci ei ar fi creștini. Dar nu puteau fi creștini în timp 

ce ocupau acele funcții. 
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Mai departe l-au interogat despre jurăminte, la care el a răspuns că Hristos le-a interzis. A 

spus mult mai multe, dar sunt prea multe pentru a fi cuprinse aici, deși ei au notat tot ce a 

spus. 

Altă întrebare era despre întruparea lui Hristos. El a spus că credea că Hristos era cu adevărat 

Dumnezeu și cu adevărat om, dar fără de păcat. 

În sfârșit, i-au spus lui Hans Schmidt că dacă ar fi fost pregătit să-și renege botezul și să 

mărturisească că s-a înșelat, ei l-ar grația și s-ar putea salva pe sine și pe alții de asemenea. 

Dar el le-a răspuns că a învățat adevărul pur al lui Dumnezeu și că va rămâne în el. Au spus 

că le pare rău, dar nu puteau să îl ajute. Regele sau noul împărat i-ar pedepsi dacă nu ar 

pedepsi asemenea credințe și se temeau, fiind dintre puii lui Pilat. Fratele Hans, totuși, le-a 

spus ce soartă grea vor avea, pentru că deși Dumnezeu ierta toate păcatele, el va răzbuna 

sângele nevinovat. Ei nu ar trebui să se gândească că atunci când îi vor fi omorât pe frați 

cazul se va fi închis. Va ajunge în atenția lui Hristos, care îl va judeca în ultima zi.  

L-au dus înapoi în închisoare și în seara de luni, judecătorul s-a întors cu alții, incluzând un 

călugăr, pentru a-l interoga; dar nu au înfăptuit nimic. Călugărul era roșu de rușine când a 

plecat, bucuros să o tulească cât de repede posibil. 

În mod repetat, călugări și preoți au fost trimiși să discute cu prizonierii, dar erau în totalitate 

discreditați. Ei nu erau în stare să-i facă pe credincioși să se răzgândească. Multe au fost 

dățile când frații au fost chemați pentru interogatoriu și de fiecare dată Dumnezeu le punea 

asemenea răspunsuri pline de bucurie și înțelepciune în gurile lor că cei care îi interogau nu 

găseau nicio greșeală, nimic în ei vrednic de moarte. Și totuși le era frică de împărat. 

Într-o zi, au adus un șarpe viclean de lingușitor la Heinrich Adams, spunând cu lui nu îi 

plăceau clericii, aceștia fiind călugării și preoții, că au adus un cărturar din lume să îl 

instruiască. Dar fratele Heinrich a spus că nu are nevoie de instrucțiune din partea lui – a 

primit suficiente instrucțiuni de la Hristos și Cuvântul său și nu avea nicio dorință să caute 

viața de printre cei morți. Omul învățat a încercat să dovedească că apostolii au instituit 

botezul nou-născuților. După răspunsul lui Heinrich, a fost forțat să recunoască că niciun 

nou-născut n-a fost botezat în timpul apostolilor. Fratele Heinrich de asemenea a spus că nou-

născuții nu au credință. În prezența nobililor el a scris asta pe tablă cu o bucată de cretă, 

spunând că aceasta era pentru a-și întări mărturia. Oponentul său a fost redus la tăcere, iar 

Heinrich le-a spus nobililor, „Așa veți fi făcuți de rușine de către Cuvântul Domnului.” Ca 

răspuns, unii dintre nobili și-au spus unul altuia că dacă acelui om – referindu-se la Heinrich 

– i se va tăia capul, le-ar plăcea să îl aibă pe umerii lor. Au devenit destul de prietenoși cu el 

în acel moment.  

O dată, fraților li s-a permis să fie în aceeași închisoare cu surorile de la patru dimineața până 

la zece noaptea. Împreună s-au bucurat în Domnul, s-au rugat împreună și l-au lăudat pe 

Dumnezeu, Hans, ca slujitor, a spus rugăciunea pentru ei cât de tare îi permitea vocea, atât de 

tare că oameni din toate părțile s-au adunat să asculte. Cât de curând, magistrații orașului au 

auzit de asta și au trimis un oficial să afle ce era cu zgomotul acela în oraș. Frații au spus că 

se rugau și că au terminat chiar înainte ca el să fi venit. Fratele Matia [Schmidt] a adăugat, 
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„Intenționăm să ne ridicăm vocile la Dumnezeu chiar dacă cineva ne aprobă sau nu.” Când au 

fost separați din nou la zece seara, au cântat cântări de credință în timp ce erau duși prin oraș. 

Unii dintre consilieri vroiau să îi omoare, dar alții li s-au opus deoarece și-au dat seama că 

frații sunt nevinovați. De cinci ori a venit călăul, pregătit să-i execute, dar consiliul nu a putut 

da un verdict.  

Se gândeau să îl execute prima dată pe slujitorul Hans Schmidt și pe celălalt, Heinrich 

Adams, deoarece aceștia doi li s-au opus cel mai mult, și sperau că aceasta i-ar zgudui pe 

ceilalți. Când Hans a auzit că era pe cale să moară, a început să cânte de bucurie. El i-a oferit 

mulțumiri lui Dumnezeu și s-a rugat din toată inima ca Dumnezeu să își aibă în pază oamenii. 

Data execuției lui Hans Schmidt și a lui Heinrich Adams a fost fixată pentru 13 august. Hans, 

slujitorul, a fost adus înaintea tribunalului, iar apoi fratele Heinrich a fost adus să i se alăture 

sub arcadele de lângă stâlpul infamiei din piață, unde o mulțime s-a adunat. Unii care 

simpatizau cu ei și care le trimiseseră mâncare și băutură din când în când au venit și îi 

întindeau mâna lui Hans. El le strângea mâna și le zâmbea. Chiar și când a traversat mulțimea 

din piață avea zâmbetul pe buze. Oamenii au dat buzna în strânga și-n dreapta lui, în față și în 

spate, în timp ce era luat dinaintea tribunalului, ceea ce l-a făcut să exclameze, „Ce nuntă 

minunată am, cu atât de mulți oameni care participă!” El era plin de bucurie, pentru că spera 

ca în acea seară să fie în Rai cu frații și surorile sale și toți credincioșii, din care îi cunoscuse 

pe mulți pe pământ. 

La locul execuției, de asemenea, oamenii se adunaseră deja, bărbați și femei, tineri și bătrâni, 

să privească sfârșitul fraților. În acel moment doi călugări au venit să se certe cu ei. Pentru un 

timp, Hans le-a răspuns și le-a indicat înșelătoria lor, dar după aceea a refuzat să mai continue 

și a spus că nu va renunța la adevăr, că ceasul lui a sosit și că acum avea treburi mai bune de 

făcut decât să vorbească cu ei. 

O întârziere s-a produs în procedură deoarece cei șapte jurați nu s-au putut înțelege asupra 

sentinței. Le-au spus fraților că vor mai aduce un om de știință și dacă vor asculta ceea ce 

spunea, vor amâna întreaga chestiune. „Altfel va trebui să vă omorâm, cât de mult ne-ar 

displăcea asta.” Dar Hans și Heinrich le-au spus clar că se țineau de convingerile lor și că nu 

se vor întoarce de la adevăr înspre dreapta sau înspre stânga. Nu exista niciun motiv să îi 

cruțe sau pentru vreo întârziere din pricina lor. Dar de acestea totuși ar trebui să ia aminte: 

dacă îi omorau pe frați, nu contează ce vor face, dormind sau treji, conștiințele lor nu vor mai 

fi niciodată împăcate, ci cu atât mai mult îi vor acuza ca un vierme dăunător. 

Apoi nobilii și-au pus mințile la contribuție și le-au spus mulțimii să se împrăștie. Când frații 

au văzut asta, au fost cuprinșii de frica amânării, pentru că deja erau destul de pregătiți și s-au 

gândit că învinseseră deja viclenia șarpelui.  

Astfel că oamenii au plecat, fiecare în treaba lui, ca și cum ar fi pierdut o bătălie. Când seara 

a venit, frații au fost duși înapoi în închisoare, mâhniți că au fost împiedicați să ofere mărturie 

cu sângele lor, și au fost duși pe străzi înapoi fără lanțuri. Aceasta le-a dat subiect de gândire 
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oamenilor. Mulți au fost cuprinși de frică deoarece Dumnezeu se opunea și împiedica acest 

caz să se desfășoare. 

Un consilier i-a informat pe frați de decizia de a-i executa în decurs de o săptămână și să nu o 

mai întârzie mai mult de atât, dar aceasta nu s-a întâmplat. În schimb, au fost ținuți în 

închisoare până în toamnă și au trebuit să îndure multe supărări până când au fost condamnați 

și executați. 

Deoarece Hans Schmidt era un slujitor, pe el l-au executat primul. În timp ce era dus prin 

oraș a cântat cântarea următoare, scrisă de dragul nostru frate Ieronim Käls,
254

 care a fost 

executat pentru credința sa în Viena, Austria. 

În tine, O Tată, 

E bucuria mea, 

Deși aici trebuie să îndur suferință! 

Lasă să fiu batjocorit 

De către toți 

Dacă harul tău este aproape, iată-l! 

 

Lumea ne detestă 

Că tu ne iubești 

Pentru că ne lăudăm 

Cu adevărul tău cel mai mult, 

Ne etichetează drept o oștire eretică. 

 

Ale noastre laude și mulțumiri 

Ție ți le închinăm 

Cât timp noi pe pământ stăm. 

Niciodată fie ca nevoia 

Sau suferința sau urâta faptă 

Să ne despartă de marea ta dragoste, ne rugăm. 

 

Al nostru dușman 

Spumegă în libertate. 

Însă, O Doamne, ca voia să ți-o împlinim, 

Noi, fără ca să ne stingherim, 

Cu bucurie Cuvântul ți-l vestim 

Și cu puterea ta de bătălie ne pregătim. 

 

Nimic n-are putere 

Să ne abată 

De la tine, a noastră Putere și Turn. 

Pentru că ești lângă noi 

Să alini și să risipești nori 

Unde credincioase sunt inimile și sincere. 

 

Pe acest pământ oropsit 

Nu este vreo lipsă 

                                                             
254 LdHBr, 67, „Ich freu mich dein. O vater mein,” cu acrostihul „Jeronimus.” 
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De veselie libertină și frivolă. 

Copiii tăi, totuși, 

Și supuși loiali de-aici de jos 

În această oarbă lume mare tristețe cunosc. 

 

Și cum, din nou, 

Timpul ei iarăși vine, 

O femeie își poartă copilul în durere. 

Apoi întâmpină noua viață 

Plin de bucurie și nerăbdător –  

Așa și noi suferim răbdători. 

 

Pentru cei care îndrăznesc 

Crucea lui să o ducă, 

O coroană de bucurie Hristos pregătește. 

Mâhnirea lor va fi 

Preschimbată în beatitudine pură și extaz 

De către Isus Hristos pentru eternitate. 

 

Dumnezeu Tată, Fiu și Duh, de asemenea –  

Lor toată lauda și gloria datorată 

Să le fie dată de adevăratul lui popor. 

Doamne, condu-ți a ta trupă 

Cu sfânta ta mână 

În afara acestei lumi pe al tău pământ.  

 

După aceasta a mai spus puțin mai mult, dar a mers direct la locul execuției ca un miel tăcut 

și răbdător. Acolo a fost sufocat cu o sfoară, legat de rug cu un lanț și a fost pârlit cu foc.
255

 

El a știut modul în care va muri deoarece Dumnezeu i-a dezvăluit-o. El i-a spus asta unui om 

care obișnuia să îi aducă mâncarea în închisoare. Omul a spus, „Hans, ei spun că voi toți veți 

fi decapitați.” Hans a răspuns că nu, el nu va fi executat cu sabia. Aceasta i s-a făcut 

cunoscută într-o viziune cu o noapte înainte. Pentru trei zile nu a mâncat, ci era găsit 

rugându-se încontinuu, pentru că spunea că sfârșitul său se apropia. Mai târziu a luat mâncare 

din nou și era vesel, și curând, pe 19 octombrie, 1558, el a fost dus la execuția sa cum am 

relatat mai sus. 

Trei zile mai târziu, alți doi au fost duși înaintea tribunalului și condamnați la moarte. Ei erau 

Heinrich Adams și socrul său Hans Weck. 

Unul dintre consilierii din Aachen, consilierul Pock, era în mod constant răutăcios cu frații. 

Odată, când s-au legat de fratele Heinrich cu întrebările sale și nu îl puteau clinti. Consilierul 

Pock a strigat, „În foc cu el! Lăsați-l să moară! N-are rost. Nu merită să li se mai arate milă.” 

Fratele Heinrich (fără îndoială prin inspirație divină) i-a spus consilierului Pock că nu va trăi 

până la ziua execuției, nici nu-i va vedea pe frați murind. Și așa s-a și întâmplat. A murit la 

trei zile înainte de sfârșitul lui Heinrich, în ziua în care slujitorul Hans Schmidt a fost 

                                                             
255

 Vezi A. Keller, C. Calvert și A.W. Gruner, eds., A Hangman’s Diary: Being the Journal of Master Franz Schmidt 
of Nürnberg (New York, 1928), privitor la arderea simbolică prin pârlire. 
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executat. Pe patul său de moarte își smulgea barba cu ambel mâini și era panicat, ceea ce a 

convins mulți oameni că acest om însetat de sânge cu siguranță că păcătuise și că era pedepsit 

de către Dumnezeu. 

Fratele Heinrich Adams, împreună cu celălalt frate, au fost conduși înspre morțile lor fără să 

dea vreun semn de șovăială. Călăul i-a legat mâinile atât de strâns că degetele sale s-au 

înnegrit, dar Heirich și-a ridicat mâinile în mulțumire lui Dumnezeu pentru că îl considera 

demn de asemenea suferință. Și-a scos mâinile din frânghii astfel că s-a eliberat. 

I-au legat mâinile la fel de strâns ca înainte ca să nu se elibereze din nou, dar degeaba. Cât de 

curând își ridica mâinile, sforile cădeau. Acest miracol s-a întâmplat de mai mult ori și mulți 

martori au fost de față. 

Judecătorul era furios și a dat ordine să îl lege din nou, dar călăul a spus, „Nu vedeți că 

degeaba îl legăm?” Ultima dată când s-a întâmplat, fratele Heinrich a aruncat frânghiile în 

mulțime și nimeni nu le-a găsit. El a spus, „Nu este voia lui Dumnezeu ca eu să fiu legat,” și 

a adăugat, „Voi vedeți că Dumnezeu cu puterea și minunile sale este împotriva voastră. Și 

totuși încă sunteți înfuriați și nu există pocăință printre voi. Cu siguranță că Dumnezeu vă va 

cere să dați socoteală pentru asta.” 

Apoi acești doi frați, Heinrich Adams și socrul său Hans Weck au fost executați la fel ca 

Hans Schmidt, slujitorul. Au fost strangulați cu o sfoară, apoi legați de rug cu un lanț de fier 

și pârliți cu foc. Aceasta s-a întâmplat pe 21 octombrie, 1558, în prezența unei mari mulțimi 

din oraș. 

Mai târziu, cam pe 4 ianuarie, 1559, frații Matia Schmidt și Tilman Schneider au fost omorâți 

în același fel la Aachen. Astfel că cinci frați au depus mărturie neclintită și curajoasă 

adevărului cu sângele lor, deși unii dintre ei nu au trăit niciodată într-o biserică-comunitate și 

n-au văzut una. 

Hans Schmidt a scris multe scrisori frumoase
256

 în timpul întemnițării, oferind îndrumare și 

alinare bisericii și camarazilor săi de închisoare. De asemenea a scris multe cântări spirituale 

                                                             
256

 Treizeci și șase dintre scrisorile lui Hans Schmidt sunt păstrate în diferite manuscrise, oferindu-ne un tablou 
remarcabil al acestui frate. Aici putem include doar o fracțiune din ceea ce se află în Codex I 87, 708, Biblioteca 
Universitară din Viena. Vezi Friedmann, Schriften, 126 („Treizeci și șapte de scrisori”). 
„Scrisoarea pentru frații și surorile din comunitățile și școlile din serviciul bisericii lui Dumnezeu” (fol. 43) ne 
relatează despre suferințele pe care le-a îndurat în închisoarea din Aachen. Altă scrisoare, datată 26 aprilie, 
scrisă bisericii din Moravia în numele său și al fraților și surorilor care erau cu el (fol. 80), continuă istorisirea 
întemnițării lor. Ambele scrisori au putut fi sursa relatării de mai sus. Extracte din scrisoarea de adio a lui Hans 
Schmidt pentru camarazii săi prizonieri (fol. 83) sunt redate aici pentru un exemplu de Gelassenheit și 
încredere absolută în Dumnezeu cu care acești frați au înfruntat moartea. 
 
Preaiubiți și credincioși frați și surori în Domnul,  

Se prea poate ca în câteva zile Tatăl nostru iubitor din ceruri ne va pedepsi în continuare, luând pe câțiva 

dintre noi la el, păstrându-i pe câțiva aici pe pământ să îi facă lucrarea; sau ne poate lua pe toți la el sau ne 

poate oferi o altă cale de eliberare. Dragostea lui Dumnezeu mă obligă să vă scriu deoarece am un 

presentiment puternic că Dumnezeu îmi pregătește sfârșitul prin Maier din Butschet. Se pare că intenționează 
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frumoase. Unele dintre cântările scrise de camarazii lui de temniță de asemenea mai există.
257

 

Cel de-al șaselea frate prins împreună cu ei, al cărui nume era Werner, a cedat și s-a dezis sub 

                                                                                                                                                                                             
să mă execute conform cu mandatul împăratului lor (deși chestiunea încă se află în mâinile lui Dumnezeu), în 

timp ce voi restul poate că veți fi bătuți cu vergile, dacă Dumnezeu o va permite.  

Acum, preaiubiți frați și surori, sper că Dumnezeu vă va sprijini și va continua să facă asta în fiecare nevoie a 

voastră ca să învingeți tot ceea ce se opune adevărului sau încearcă să stânjenească ceea ce este de la 

Dumnezeu. Nu cred că trebuie să scriu mai mult de atât, pentru că prin îndurarea lui Dumnezeu, deseori ați 

fost alinare și putere pentru mine – slăvit să fie Dumnezeu – nu știu nimic din ce aș putea să adaug pentru a vă 

încuraja în afară de faptul că Dumnezeu m-a făcut să fiu determinat să rămân supus lui în toate suferințele. Tot 

ceea ce știu este că voi mărturisi pentru adevărul său până când voi muri, și este foarte posibil să nu vă mai văd 

fețele din nou pe pământul acesta sau să fiu în stare să vă mai scriu prea multe vouă. 

Atunci cu această scrisoare, preaiubiții mei frați și surori, deja îmi iau rămas bun de la voi ca și cum ne-am 

despărți unul de ceilalți. O fac cu durere și lacrimi. Nu cunosc nimic pe pământ care poate să mă despartă de 

voi și de credincioși, cu ajutorul lui Dumnezeu, în afară de Domnul însuși, cel mai mare bine al nostru. Cu acest 

ajutor sper să mă supun lui. Chiar dacă el poate să ne separe în trup, el ne aduce inimile împreună și ne va 

conduce împreună spre împărăția sa cerească. Astfel că vă binecuvântez și vă ofer mâna inimii mele.  Vă 

îmbrățișez în adevărată și evlavioasă dragoste ca și copii în Domnul, surori și frați prin harul lui Dumnezeu, 

pentru care îndur chinul. Și acum sunt supărat deoarece trebuie să vă părăsesc. Dar sper ca Domnul să îmi dea 

putere să fiu credincios prin toată suferința, și că el vă va lua și pe voi, de asemenea, direct la el. Apoi vă voi 

îmbrățișa din nou în bucurie și glorie eternă. Fie ca Domnul să fie cu voi și să vă protejeze ca pe lumina ochilor 

săi; fie ca el să aibă grijă de voi așa cum o doică și-i îngrijește pe cei mici ai ei astfel ca niciunul dintre voi să nu 

pățească ceva rău. Dumnezeu să fie lăudat pentru toată dragostea pe care mi-ați arătat-o și pentru supunerea 

voastră față de el.  Fie ca Domnul să își revarse bucuria veșnică asupra voastră. Amin. 

Acum din adâncul inimii mele vă salut de o sută de ori în dragostea cea vie a lui Dumnezeu și pacea interioară a 

lui Hristos; și dacă Dumnezeu vă va întoarce la credincioși și pe mine mă va lua, oferiți-le salutările mele din 

inimă de asemenea, în special slujitorilor Cuvântului,  și spuneți-le rămas bun în numele meu tuturor celor care 

îl iubesc pe Hristos. Amintiți-vă de mine înaintea Domnului, și voi face la fel pentru voi. Vă încredințez lui 

Dumnezeu și îndurării sale. Scrisă Luni, 4 iunie, 1558. Din dragoste pentru voi am scris acestea acum, din 

moment ce se poate să nu-mi mai fi rămas timp. Fie ca voi să continuați cu bine în Domnul, cu ajutorul lui 

Dumnezeu. Ne așteaptă bucuria în curând, ori cu credincioșii pe pământ sau în odihna veșnică. Amin. Sfârșit. 

De asemenea vezi Martyrs Mirror, 588-590; Beck, 230-234; ME, IV, 462-464. 

257 Die Lieder der Hutterischen Brüder  include șaisprezece dintre cele douăzeci și patru de cântări ale lui Hans 
Schmidt (551-611), patru de Heinrich Adams (611-619) și două de Matia Schmidt (619-623), toate fiind posibil 
să reprezinte sursele pentru relatarea din această cronică. 
Valoare deosebită au diferitele acrostihuri. Strofele cântării a cincea a lui Schmidt ne dau propoziția: „Gott ist 
mit euch, ihr lieben Brüder und Schwestern und Kinder Gottes und darum gehabt euch wohl” (Dumnezeu este 
cu voi, dragi frați și surori și copii ai lui Dumnezeu, și prin urmare îmi iau rămas de la voi); a opta cântare a lui: 
„Hansl, Heinrich, Matthias Schmidt, Tilman, Hans, Werner sambt unsern liben Schwestern täten euch zu 
wissen wie es uns geht in dem Herrn” (Hansel, Heinrich [Adams], Matia Schmidt, Tillman [Schneider], Hans 
[Weck], Werner și dragile noastre surori vor să vă aducă la cunoștință cum ne raportăm față de Domnul); cea 
de-a doisprezece cântare a sa: „Mein Gott, gross Barmherzigkeit hast mir getan und viel Lieb durch deine 
Kindlein, darum so will ich dich preisen bis in Tod” (Dumnezeul meu, mi-ai arătat îndurare mare și dragoste 
prin copiii tăi,  prin urmare te voi preaslăvi până la moarte): Heinrich Adams își i-a rămas bun de la soția sa cu 
acrostihul celei de-a treia cântări: „Heinrich Adams, meiner eelichen Schwester Marien” (Heinrich Adams, 
soției mele, Maria). 
De asemenea vezi, Wolkan, Lieder, 210-228. Conform lui Wolkan, 211 și ME, IV 463d, „Hymns,” „Cântecul 
numărul trei” al lui Schmidt nu a fost scris de el, ci despre el. 
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toată tortura; dar nu cu mult după a ajuns la comunitate și a găsit pocăința. După întemnițări 

îndelungi și tratament crud, cele șase surori au fost bătute cu vergile și au fost lăsate libere. S-

au întors la biserică în pacea lui Dumnezeu. 

Rezistența acestor frați și surori atât de tare i-a șocat și convins pe oamenii din Aachen, că au 

încetat în a-i mai vâna și i-au lăsat nevătămați. Au simțit o mare remușcare pentru ceea ce 

făcuseră, în special aceia care au fost direct implicați. Fără îndoială cu și-au făcut multe 

procese de conștiință. Din această perioadă începând, mulți oameni din Olanda, Aachen și 

ținutul Rinului au fost cuprinși de evlavie, dorind să își schimbe viețile și s-au alăturat 

bisericii. 

În timpul acestui an, comunități au fost fondate la Neumühl și Tracht.
258

 

De asemenea în acest an, Konrad Haintzeman, un frate tânăr și cizmar de meserie, a fost luat prizonier 

la Stein, lângă Krems pe Dunăre, în timp ce călătorea din Suabia cu un mic grup de credincioși.
259

 Cu 

câteva zile înainte, Bastel Binder,
260

 alt frate, călătorea în direcția noastră cu un grup din valea Adige 

și de asemenea a fost prins la Stein. Bastel Binder a renunțat la credința sa deoarece a fost atât de 

îngrozitor tratat. Konrad Haintzeman nu știa nimic despre ceilalți când a fost arestat. N-a aflat până n-

a fost adus în fața magistraților. Acolo, în fața magistraților, preoții au botezat cu copil nou-născut cu 

inutilul și înșelătorul botez al nou-născuților. Judecătorul l-a întrebat pe necredinciosul Bastel dacă 

acela era adevăratul botez creștin. Bastel a spus că era. 

„Bastel, vorbești împotriva lui Dumnezeu și a propriei tale conștiințe,” a spus fratele Konrad, 

contrazicându-l în fața magistraților. Judecătorul s-a înfuriat pe Konrad și a strigat invective la el. 

Văzând aceasta, Bastel a negat adevărul din nou într-o manieră atât de îngrozitoare că magistrații au 

spus că nu vor uita niciodată. 

Apoi, Bastel a fost eliberat. Mergea înspre Pergen în Moravia ca și cum ar fi vrut să se căiască. 

Deodată, a murit de ciumă, fiind retezat de mânia lui Dumnezeu fără să-și fi aflat căința. 

Fratele Konrad a fost dus la Viena și înmânat magistraților de acolo. De dragul credinței sale a fost 

întemnițat în tribunal pentru un an și câteva săptămâni. Împreună cu alți șaizeci – hoți și criminali 

nelegiuiți – a trebuit să reziste foametei incredibile și mizeriei. Nu aveau nimic să mănânce în afară de 

ceea ce alți oameni împărțeau cu ei sau le aduceau. Pe deasupra, când criminalii au fost torturați prin 

                                                             
258 Neumühl (Nové Mlýny), la nord-est de Nikolsburg (Mikulov). În 1558, acolo era doar o moară ce aparținea 
proprietarilor Eisgrub-ului (Lednice), nobilii de Liechtenstein, care au închiriat-o hutteriților. Moara a fost 
reconstruită, iar Neumühl-ul a devenit un important centru hutterit; Zeman, Topography, #95. La Neumühl, 
Kräl și Zapff au continuat cronica; vezi dedesubt, p. 492 n. (!) Vezi Adolf Mais, ed., Elizabeth Bender, trsl., ”The 
Hausbuch of Neumühl, 1558-1610: The Oldest Land Register of the Hutterian Brethren,” MQR, aprilie 1974, 
215-236; ME, III, 854-856; Beck, 209. 
Pentru Tracht, vezi deasupra, p. 221 n. 225. 
 
259 Pentru Konrad Haintzeman (sau Schuster, după meseria sa), vezi Martyrs Mirror, 573-574, „Konrad 
Schumacher”; ME, II, 630; Beck, 219-220. Conform lui Th. Wiedemann, Reformation und Gegenreformation im 
Lande unter der Enns (Praga, 1878, 2 volume) un anume Mayerle, vicar al Krems-ului, se spune că s-a alăturat 
acestui „mic grup de credincioși.” 
260 Bastel Binder (Sebastian Leutner) provenind din regiunea Adige, de meserie dogar (care făcea sau repara 
butoaie sau căzi de lemn: Germană, Binder sau Faßbinder). 
Vezi Beck, 219; ME, III, 240a. 
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ardere, așa cum se făcea în mod uzual, rănile lor supurau, și i s-a făcut greață până când n-a mai putut 

să mănânce o perioadă îndelungată chiar și când era mâncare. Astfel că a trebuit să reziste multor 

necazuri, precum și cruzimii și întemnițării. 

Pe vremea aceasta, împăratul Ferdinand participa la marea Dietă imperială de la Augsburg.
261

 

Episcopul Vienei
262

 l-a adus pe Konrad înaintea lui de două ori în toiul nopții, sau oricum, înainte de 

ivirea zorilor, deoarece vroia să îl execute în secret. Prima dată când Konrad a fost adus, i s-a ordonat 

dacă dorea să declare pe scurt dacă dorea să renunțe la credința sa. El a răspuns că vor aștepta în van 

ca el să facă asta: el era pregătit să își pună viața ca miză că acesta era adevărul și calea pentru viața 

veșnică, așa cum o va mărturisi cu buzele sale cât vimp v-a trăi. Domnul le-a dat planul peste cap, 

deoarece vorbăria lor din acea zi nu a ajuns la niciun rezultat, deși l-au interogat de dimineața 

devreme până după-amiaza. Apoi a fost dus înapoi în închisoare și i s-au dat trei zile în care să decidă 

ce vrea să facă. Trei zile mai târziu, iarăși în întunericul de dinainte de ivirea zorilor, a fost adus 

înaintea episcopului și preoților și călugărilor săi din nou și încă o dată a apărat cu credincioșie 

adevărul. 

Călăul deja se așezase la locul lui afară, așteptând să îl decapiteze devreme în zi înainte ca cineva să 

fie prin preajmă. Așa sunt căile diavolului, căruia îi e frică că adevărul va fi făcut cunoscut, iar 

oamenii vor ști că se face o nedreptate. Iarăși a intervenit Domnul. Konrad a fost dus înapoi în 

închisoare, unde preoții s-au certat cu el fără oprire, nelăsându-l în pace. 

După aceea, în mod constant l-au amenințat că îl vor lăsa să putrezească în temniță, care nu fusese 

folosită de opt ani. Dar el era pregătit; și-a ancorat speranța în Domnul, care era în stare să îl elibereze 

din temniță și din toată puterea dușmanilor săi. S-a bucurat tare că Domnul l-a aceptat ca martor al 

adevărului. El era atât de vertical și de neintimidat, încât mulți s-au alarmat; unii au spus că ar fi dorit 

să nu-l fi întâlnit niciodată – îi stingherea întrucâtva.  

Între timp, brutarul de la curtea regelui Maximilian a auzit de intențile rele ale episcopului. El i-a spus 

lui Pfausinger, preotul luteran al regelui, care l-a informat pe rege, punând o vorbă bună pentru 

prizonier. El a spus că Konrad era tânăr și că ar fi păcat să îl execute așa. Regele Maximilian i-a 

poruncit să se oprească din a-l teroriza și să îl elibereze. Aceasta s-a făcut.  

Când fratelui Konrad i s-a spus ce s-a întâmplat de a fost eliberat, a mers la acești oameni și le-a 

mulțumit pentru libertatea pe care Dumnezeu i-a dat-o prin ei. Apoi, cu inimă neprihănită și o 

conștiință nepătată, a călătorit înapoi în Moravia la biserica-comunitate, care s-a bucurat la venirea sa. 

Curând i s-a oferit un serviciu, după cum se va relata la locul potrivit mai jos. 

În acest an, nobilul de la Tscheikowitz i-a expulzat pe frați. S-au mutat la Boretitz și au pus bazele 

unei comunități acolo. 

În acea toamnă la Kostel, bătrânii i-au investit pe Kaspar Hueber și Hans Zwinger sau Gerber (un 

tăbăcar) în serviciul Evangheliei prin așezarea mâinilor. 

                                                             
261 Aceasta se poate referi la Dieta imperială de la Frankfurt, 1558, când regele Ferdinand și-a asumat coroana 
imperială la care renunțase fratele său, Carol Quintul în 1556. 
262 În 1558, episcopul Vienei era Anton Brus, născut în 1528 în Müglitz (Mohelnice), la nord-vest de Olomóc, 
Moravia. Se spune că vorbea cinci limbi străine și era cunoscut ca un zelos „apărător al adevărului.” A murit la 
Praga, 1580. Vezi Beck, 220. 
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În aceeași zi, bătrânii i-au investit pe Matia Gasser și Leonard Klemp în serviciul pentru treburi 

temporale prin așezarea mâinilor. Și doi frați, Christoph Lenck și Klaus Felbinger
263

 sau Schlosser (un 

lăcătuș de meserie), au fost aleși pentru serviciul Evangheliei și numiți. 

Cinci frați au fost de asemenea aleși și numiți în serviciul pentru treburi temporale: Walser (Balthasar) 

Maierhof cel tânăr, Lorenz din Schwaz, Leonard Lungauer, Kuntz Herrlich și Bärtel Gutscher. 

În acest an, fratele Gregor Boemul, un slujitor al treburilor temporale, a adormit împăcat în Domnul la 

Bilowitz în Moravia.  

În același an, frații s-au mutat din Deutsch-Nussdorf,
264

 un oraș pe cealaltă parte a Micilor Carpați. 

 

1559 

În 1559, frații au fost forțați să plece din Klein Niemtschitz
265

 lângă Boretitz, astfel că am pus bazele 

unei comunități în Polehraditz.
266

 

În acel an, fratele Paul Schuster, un slujitor al Evangheliei și al bisericii, a adormit în Domnul în 

Württemburg. 

În același an, șase frați au fost au fost aleși și investiți în serviciul treburilor temporale: Hans Kräl, 

Gilg Federspil, Blasi Harer sau Ötztaler (din valea Ötz din Austria),  Jörg Rack, Georg Grüber și 

Wendel Münchinger. 

Încă doi frați, Andreas Maierhofer și Jobst Lackern sau Säckler din Schwäbisch Hall au fost aleși și 

numiți în serviciul treburilor temporale. 

În același an, doi frați, Wolf Mair și Wolf Huber, au fost arestați în zona Salzburg din pricina credinței 

lor în adevărul divin. Au fost duși la Tittmoning și mai departe la Salzburg, unde au fost dați pe mâna 

magistraților și au fost întemnițați. În ambele locuri au fost torturați cu cruzime și au suferit mult. 

Wolf Mair a fost interogat sub tortură de două ori. În mod repetat a fost întins pe scaunul de tortură și 

a trebuit să îndure o durere îngrozitoare, dar nu a spus nimic împotriva conștiinței sale. Funcționarul 

curții i-a spus, „Trebuie să îmi spui cine ți-a oferit adăpost, mâncare și băutură, altfel mori pe sfoară.” 

Wolf a răspuns, „Atunci trebuie să mor, pentru că nu voi vorbi împotriva conștiinței mele sau să-i 

denunț pe cei care mi-au arătat bunătate.” Așa că l-au lăsat. Mai târziu, preoții au încercat tactici 

diferite, unele blânde, altele brutale, pentru a-i face pe cei doi să se dezică. Au folosit toate felurile de 

amenințări și au atacat credința lor cu cuvinte blasfemiatoare, pe care frații le-au respins, apărând cu 

vigoare adevărul. Domnul le-a dat putere; își considerau viețile ca valorând puțin de dragul adevărului 

divin.  

Erau multe discuții, în special printre preoți, care au decis la un moment dat să îi condamne la 

închisoare pe viață. Dar Dumnezeu le-a dat planul peste cap. 
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 Despre Klaus Felbinger, vezi dedesubt, pp. 250-253. 
264 Deutsch-Nussdorf (Dolné Orešany), la nord-vest de Tyrnau, Ungaria, la poalele Micilor Carpați. 
265 Klein Niemtschitz (Němčičy), un sat la est de Auspitz; în 1558 o proprietate a lui Zdeněk Sobek din Kornice, 
Beck, 210; Zeman, Topography, #99. 
266

 Polehraditz (Boleradice), târg de pe proprietatea lui Záviš Prusinovský din Víckov. Beck, 210; Zeman, 
Topography, #113. 
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Atunci călugării, preoții și alții au încercat din nou să îi seducă de la credința lor, dar a fost în zadar. 

Frații i-au făcut de rușine prin Cuvântul lui Dumnezeu. În neclintirea lor, au dovedit că credința lor 

era calea adevărului divin care duce la viață veșnică în Hristos Isus. Cu ajutorul lui Dumnezeu, îi vor 

rămâne devotați, orice ar face, cânta sau spune preoții și diavolul. 

Atunci au fost aduși înapoi de la Salzburg la Tittmoning și condamnați la moarte. Când sentința le-a 

fost citită, au vorbit cu curaj împotriva fiecărui neadevăr din ea, spunând că în niciun caz credința lor 

nu era eretică sau seducătoare.  

În timp ce erau duși prin oraș o femeie a plâns din milă că ei vor fi uciși pentru credința lor, dar frații 

i-au spus, „Nu ar trebui să plângi pentru noi. Plânge pentru tine însuți și pentru păcatele tale.” Cântau 

cântări de bucurie pentru că sfârșitul și mântuirea lor era atât de aproape și de la îndemnână.  

Când au fost aduși la locul de execuție, fratele Wolf Mair le-a strigat oamenilor, „Astăzi îi voi oferi 

Dumnezeului meu adevărata jertfă arsă, îmi voi îndeplini legământul și voi depune mărturie pentru 

adevărul divin cu sângele meu.” Au fost executați cu sabia și apoi arși.  Cu curaj și bucurie și-au 

predat viețile lor lumești de dragul vieții veșnice, așa cum au depus mărturie în cântarea pe care au 

scris-o.
267

 

Unii dintre aceia care au fost responsabili cu întemnițarea și moartea fraților s-au întâlnit cu judecata 

lui Dumnezeu și au murit la scurt timp după ei. Alții au murit de morți nefirești: Dumnezeu le-a pus 

capăt vieților într-o așa manieră că era evident că mânia sa lucra. 

Cam pe vremea aceasta, Melhior Waal, un slujitor al Frăției elvețiene și un cizmar de meserie, a venit 

la noi din Muschau
268

 în Moravia. Când a văzut că Frăția elvețiană nu trăiau conform adevărului, ci 

erau contaminați cu căile rele ale lumii și nu îndreptau sau pedepseau nedreptățile sau greșelile 

indicate lor, s-a despărțit de ei. După ce a vorbit cu frații, s-a unit cu noi și mai târziu a slujit cum 

trebuie biserica. 

1560 

În 1560, trei frați au fost aleși și numiți în serviciul Evangheliei: Hans Kräl, Mihai Veldthaler și 

Konrad Haintzeman. 

Fratele Avraam Schneider sau Ulstüber, un slujitor al Cuvântului, a adormit în Domnul la Neumühl. 

În același an, fratele Klaus Felbinger sau Schlosser, un slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu care se 

afla încă într-o perioadă de testare, a fost arestat lângă Neumarkt în timp ce călătorea în Bavaria 

împreună cu alt frate, Hans Leutner. În marțea de după Iudica [de Lăsatul secului, la două săptămâni 

înainte de Paște], în timpul Postului Paștelui, au fost duși la Neumarkt din pricina credinței lor. Acolo, 

guvernatorul închisorii și gardienii lui i-au interogat de două ori, în special cu privire la botezul nou-

născuților. Frații au dovedit că Hristos a poruncit doar botezul persoanelor adulte care puteau auzi, 

înțelege și crede Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel că, devreme în Duminica floriilor au fost înlănțuiți de 

două căruțe, fiind trimiși la Landshut împreună cu o gardă formată din călăreți și soldați pedeștri. 

Acolo au fost plasați în celule separate, iar Klaus a fost înlănțuit.  

                                                             
267 Două cântări de Wolf Mair sunt în LdHBr, 623-626, cu acrostihul „Wolf Mair.” Despre Wolf Mair și Wolf 
Huber, vezi Martyrs Mirror, 617; ME, III, 442-443; Beck, 221. 
268

 Muschau (Mušov), înainte era un sat la nord de Nikolsburg (Mikulov), în zona de confluență a râurilor Thaya 
și Svratka, pe locul acestuia aflându-se azi un lac; de asemenea vezi Zeman, Topography, #88. 
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Devreme în aceeași săptămână, nobilii de Landshut, căpitanul, vechiul guvernator al închisorii, 

cancelarul și toți însoțitorii lor i-au convocat pe frați. Au vorbit cu ei, dar nu au putut ajunge la un 

consens.  

Doi decani din oraș au fost trimiși să vorbească cu frații despre mesă, botezul nou-născuților și 

motivele care i-au făcut să părăsească biserica papistașă. Dar frații au avut o mărturie atât de 

calitativă, fundamentată pe mărturia divină, că au trebuit să se dea bătuți.  

Prizonierii au fost atunci torturați cu cruzime și întinși cu greutăți de două ori pentru a-i face să spună 

încotro mergeau și cine îi adăpostiseră. Dar fratele Klaus le-a răspuns, „Nu suntem obligați față de voi 

pentru a vă spune și nici nu vă ajută cu ceva să știți.” 

„De ce?” au întrebat. 

„Pentru că hăituiți oamenii și îi torturați. Îi jefuiți și păcătuiți împotriva lor. Departe de noi gândul să 

îi trădăm pe aceia care ne-au făcut un bine. Nu ne trădăm inamicii, cu atât mai puțin prietenii.” 

„Prea bine,” au spus, „atunci nu vă vom cruța pielea de pe voi.” 

L-au lăsat să atârne în agonie până când într-un final torționarul a adus vorba despre el, spunând, „A 

stat atârnat acolo toată ziua și nu vrea să zică nimica.” 

Judecătorul principal era răutăcios, numindu-l o scursură ticăloasă și ne-a acuzat că i-am blestemat. 

Klaus i-a răspuns, „Noi nu blestemăm pe nimeni. Dar păcatele voastre vă vor blestema dacă nu vă 

pocăiți. Nu vă spunem altceva decât adevărul.” 

„Ce este adevărul?” a întrebat judecătorul principal. 

Klaus a răspuns, „N-ai înțelege și dacă ți-aș spune.” Astfel că justiția nu avea mai multe cunoștințe 

despre adevăr decât Pilat, care a pus aceeași întrebare (Ioan 18:38). 

După aceasta, doi decani au fost trimiși de la Munich (care era la vreo cinsprezece km. depărtare), 

aceștia încercând prin multe feluri inedite să îi zăpăcească și să îi abată, dar nu au avut parte de 

succes. Cancelarul și nobilii conducători din Landshut veneau deseori să îi bată și ei la cap. Dar 

întotdeauna i-au găsit pe frați de neclintit în credința lor și trebuiau să plece de acolo lăsându-i pe 

aceștia așa cum i-au găsit, adică neșovăielnici. Era practic imposibil să îi câștigi de partea ta cu 

învățături false și sugestii tentante. Doi preoți și un doctor în teologie au venit și s-au certat cu 

înverșunare cu ei pe tema botezului nou-născuților. Dar fratele Klaus i-a combătut cu tărie din 

Scriptură, astfel că l-au lăsat în pace. 

După toate acestea, magistratul și câțiva oficiali au venit și au încercat să îi câștige arătându-le 

prietenie. Dar nu au șovăit aflându-se împotriva lor toate porțile iadului și încrezându-se în adevărul 

lui Dumnezeu, cu credincioșie apărându-l de pe o bază solidă. Au jurat că vor rămâne cu adevărat în 

simplitatea lui Hristos. Cancelarul i-a spus într-un final fratelui Klaus, „Nu cred că ești atât de simplu. 

Nu cred că unul într-o mie se poate apăra așa cum o faci tu. Nu te iau drept un fanatic, ca aceia care 

nu știu despre ce vorbesc.” Pentru că Domnul însuși i-a oferit lui Klaus cuvintele și înțelepciunea, așa 

cum se poate vedea în scrisorile pe care le-a scris bisericii din închisoare și în cântările pe care le-a 

compus în timp ce se afla în lanțuri.
269
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 În timp ce se afla în închisoare la Landshut, Klaus Felbinger i-a scris o scrisoare lui Leonard Lanzenstiel 
(Seiler), ce poate fi găsită în Biblioteca Universitară din Olomouc, Codex 180, fol. 147; tipărită în Johann 
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De asemenea, el a scris o confesiune a credinței noastre adresată nobililor și autorităților conducătoare 

din Landshut, și biserica încă păstrează o copie după aceasta.
270

 

                                                                                                                                                                                             
Loserth ”Zur Geschichte der Wiedertäufer in Mähren,” Zeitschrift für allgemeine Geschichte, Kultur-, Litteratur- 
und Kunstgeschichte, I (1884), 451-454; vezi de asemenea, Schriften, 113-114. Redăm următoarele excerpte: 
 
O, tu preaiubit frate Leonard, preaiubit din pricina  sarcinii tale predestinate de Dumnezeu de a-i ajuta pe aceia 
care vor să moștenească mântuirea de a găsi bucurie și pocăință. Înaintea lui Dumnezeu trebuie să îți ofer 
mărturie că ai lucrat cu sârguință cu aceia tineri în credință, aducând înțelegere ignoranților – toate cinstea să 
fie a lui Dumnezeu. Trebuie să îți scriu pentru a-ți descrie ce s-a întâmplat cu noi până acum, din moment ce 
printr-o fată servitoare cu inimă bună, Dumnezeu mi-a oferit hârtie și cerneală și încă e destulă lumină în 
această celulă.  Dacă vreodată un mesager va veni, el îți poate aduce această scrisoare. Știu că îți e dor să afli 
ce s-a mai întâmplat cu noi. Dragă frate Leonard, Dumnezeu ne-a dat nouă tărie interioară, slăvit să fie el! Dar 
din punct de vedere fizic, Hans a slăbit foarte mult, deși este tratat mai bine decât mine. El are o fereastră 
mare în celulă și e liber să se plimbe prin închisoare, în timp ce eu stau înlănțuit în temniță. Slăvit să fie 
Dumnezeu care mă face demn să fiu martorul său! Când mă gândesc la asta, mă umplu cu o bucurie interioară, 
pentru că recunosc marea dragoste a lui Dumnezeu în aceasta. 
 
Apoi urmează descrierea torturilor suferite de ei, dintre care cronica ne oferă un rezumat. Scrisoarea continuă: 
 
Cu  siguranță că nu știu ce să facă cu noi. Sper că acum le-am fost de ajuns. Ei par să se gândească că moartea 
este o pedeapsă prea ușoară pentru noi. Nu ne pot suporta, pentru că le zgâlțâim insuși fundamentele lor. 
Oamenii spun, „Nu vă îngrijorați. Nu vă vor omorî. Dar s-ar putea să vă scoată din oraș și să vă interzică să vă 
întoarceți în zonă. ” S-ar putea să aibă dreptate, dar v-om lăsa aceasta în mâinile Domnului.  Aici este, complet 
papistaș, cu destui preoți, un spectacol  de prostituție și mândrie.  Unii spun, „Principele s-a dus la Viena 
pentru a clarifica chestiuni referitoare la credință deoarece cumnatul său, regele, l-a rugat să îl ajute să 
îndrepte lucrurile dintre el și fiul său Maximilian. Și așa că trebuie să așteptați în închisoare până se va întoarce. 
” Sunt convins că dacă nu ne strangulează, ne vor pedepsi cu asprime, asta dacă nu cumva promitem să nu mai 
intrăm în țară, ceea ce n-am putea să facem. S-ar putea chiar să ne însemneze prin vreo modalitate. Doar 
Dumnezeu știe... 
Salută-i pe ceilalți frați pentru mine, în special pe Petru Scherer (Walpot) și Hans Feuerbacher (Klöpfer) , 
slujitorii lui Isus Hristos, care cu credincioșie slujesc biserica lui Dumnezeu. Salută și ajutoarele tale, Christel 
[Christoph] Lenck, Siegel [Sigmund] Hosauer, Kaspar Ebner, Hans Kitzbühler [Kräl], Konrad Schuster 
[Haintzeman] și pe toți cei credincioși din casa lui Dumnezeu, Jobst Säckler, Hans Arbeiter, Remias, și cu Lora a 
ta, cu fiicele ei credincioase din camera de țesut de la Kostel, Bilowitz și din alte părți. Toată dragostea mea 
acelora din bucătărie, Margret cu surorile ei dragi, tuturor fraților și surorilor care au vreo slujbă în biserică și 
fiecărui copil al lui Dumnezeu din toate comunitățile, Christoph Achtznit, fratelui meu foarte drag și rudelor lui, 
Jobst și Maria și celorlalți din camera țesătorilor. Oferă saluturi călduroase celor două mame. Dragă Leonard, 
oferă salutul meu oferit din inimă  lui Hansel Schneider, și în special lui Paul Schneider și Annei lui, lui Martel, 
lui Bärtel Gutscher, Martin Klemp, Christel Schmidt, Leonard Dax, lui Schönlercher și dragului nostru bătrân 
frate Hans Eberle.  
 
Trei dintre cântările lui Felbinger sunt în LdHBr, 647-649; o a patra cântare, despre moartea lui Hans Pürchner, 
vedeți p. 298; de asemenea vezi Wolkan, Lieder, 228-229. 
270 Într-o a doua scrisoare adresată bisericii lui Dumnezeu din Moravia, Felbinger ne oferă o relatare 
amănunțită a prinderii lor și a audierii care i-a urmat (Biblioteca Universitară din Olomouc, Codex 180, fol. 153-
181). În același manuscris găsim (fol.115-145): „[Aceasta este] o declarație a credinței mele, pe care eu, Klaus 
Felbinger, am scris-o pentru nobili, de asemenea și în numele lui Hans Leutner, care se află întemnițat cu 
mine.” 
Această declarație sau confesiune de credință a fost copiată de Felbinger ca parte a scrisorii cu destinație casa 
frăției din Moravia. Vezi Robert Friedmann, ”Claus Felbinger`s Confession of 1560,” MQR, aprilie 1955, 141-
161; ”Confession of Faith, 1560” de Claus Felbinger, în Brotherly Community: The Highest Command of Love, 
Hutterian Brethren, ed. (Rifton, NY, 1978), 91-133. 
Despre Klaus Felbinger, vezi ME, II, 320-321; despre el și Hans Leutner, vezi Martyrs Mirror, 643-644; Beck, 234 
- 236.  
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După aceasta au fost condamnați la moarte de către fii de Pilat. Lui Klaus i s-a pus căluș în gură 

pentru a-l împiedica să le vorbească oamenilor la execuția sa, dar într-un final, i s-a scos călușul din 

gură îndeajuns de mult pentru ca cei doi frați să își vorbească unul altuia. Fratele Hans Leutner, care a 

mers primul i-a spus lui Klaus, „Acum, frate Klaus, dacă moartea mea te va înspăimânta, atunci du-te 

tu primul și eu voi fi ultimul.” 

Fratele Klaus a răspuns, „Nu! O, nu! Nu voi fi înspăimântat.” 

Astfel că Hans și-a oferit gâtul sabiei, iar Klaus s-a uitat fără să se descurajeze. Nici măcar nu s-a albit 

la față. Oricine care nu ar fi știut ar fi spus că nu îl privește. Apoi și el, de asemenea, a pășit în față, a 

îngenunchiat și și-a oferit capul de dragul credinței și a adevărului divin. Ambii frați au depus 

mărturie curajoasă cu sângele lor. Au fost executați pe 19 iulie.  

În acel an 1560, fratele Thoman Eppenstainer a fost ales și numit în slujba Evangheliei. 

Lorenz Huf, un slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu din Sprendlingen pe Rin, a adormit în Domnul la 

Stiegnitz
271

 în Moravia.  

Comunitatea de la Bochtitz a fost înființată din nou. 

Cam pe atunci trei frați, Stoffel Heugen, Johann Schuster și Hans Schneider din Kaufbeuren au fost 

aleși și numiți în slujba treburilor temporale. 

În vinerea de după ziua sf. Martin [11 noiembrie], 1560, Hans Mändel, de asemenea numit Klein 

(Micul) Hansel, a fost făcut prizonier lângă Rosenheim în Bavaria din pricina credinței sale în 

adevărul divin. El a fost un slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu și a bisericii sale și a fost trimis în 

misionariat în alte ținuturi de multe ori.  Arestați împreună cu el au fost Jörg Rack, un slujitor pentru 

treburi temporale și Eustachie Kotter, un viticultor. Au fost duși la Innsbruck și dați pe mâna 

autorităților.  

Din cauză că Hans Mändel era un slujitor, a fost întemnițat la Vellenburg, într-o temniță adâncă. A 

scris că era plină de viermi și paraziți. Liliecii zburau împrejurul lui până ce toată temnița zumzăia de 

zgomotul aripilor lor, iar șoarecii îi luau mâncarea și fugeau împrejurul lui în numere mari.  

Duhurile pe care Dumnezeu le trimite să îi îngrozească pe nelegiuiți noaptea erau acum trimise să îl 

slujească și să îl ajute. Domnul l-a avertizat din timp printr-un astfel de duh când nobilii veneau să îl 

interogheze. L-a strigat pe nume și i-a spus să se pregătească și să fie gata să sufere. (Jörg Liebich 

fusese întemnițat cu câțiva ani înainte în aceeași temniță și a avut de pătimit de pe urma multelor 

atacuri ale celui rău, care deja au fost consemnate.) Ceilalți doi frați au fost puși în Kräuterturm la 

Innsbruck. Toți trei au stat în închisoare până anul următor, 1561. 

Pe 2 ianuarie [1561], autoritățile l-au interogat pe Hans Mändel, folosind prietenia, dar și cruzimea. 

Apoi i-au interogat pe Eustachie și Jörg Rack, fiecare separat. Frații au apărat cu credincioșie multe 

aspecte ale credinței lor. Minute au fost redactate la audiere și trimise la Viena și pe altundeva pentru 

                                                             
271 Stiegnitz (Trstěnice), la nord-est de Znojmo, aflat sub jurisdicția Wischenau-ului (Višňové), și în timpurile 
acestea deținut de Zikmund de Zástřizl. Zeman, Topography, #147. 
O cântare scrisă de Lorenz Huf se află în LdHBr, 626-629, cu acrostihul „Lorentz Huf von Sprendeling.” 
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examinare. Părțile cele mai relevante ale mărturisirii lor au fost selectate și le avem cuvânt cu cuvânt 

în biserică.
272

 

După procesul lor au fost iarăși puși în temnițele lor și au stat acolo până pe 13 iunie, vinerea de după 

ziua sf. Vitus, când au fost condamnați la moarte.
273

 

O mare mulțime a asistat la execuția lor. Frații au vorbit cu asprime despre judecata lui Dumnezeu pe 

care autoritățile o aduceau asupra lor: vărsarea de sânge nevinovat va provoca propria lor afurisenie, 

chiar dacă au spus că trebuiau să judece în conformitate cu mandatul imperial.  

Dar Hans Mändel le-a spus, „Lume oarbă ce sunteți, judecați fiecare în conformitate cu propria 

voastră conștiință, astfel ca să puteți răspunde pentru aceasta înaintea lui Dumnezeu! Dacă judecați și 

condamnați după mandatul imperial, cum îi puteți răspunde lui Dumnezeu?” 

Fratele Eustachie de asemenea a spus, „Ce ne pasă despre mandatul imperial pe care ni l-ați citit? 

Citiți cu voce tare mărturisirea noastră de credință, bazată pe Sfânta Scriptură. Acesta este adevărul lui 

Dumnezeu pentru care trebuie să suferim astăzi.” Au vorbit cu bucurie și au chemat oamenii la 

pocăință.  

Când frații Jörg Rack și Eustachie au fost scoși afară din tribunal, Jörg a început să cheme oamenii de 

pe întinsul străzii până când a ajuns la locul de execuție. I-a îndemnat să se pocăiască și să urmeze 

calea adevărului, pentru că de dragul adevărului el era executat în acea zi.  

Apoi, slujitorul Hans Mändel a fost adus la locul de execuție, iar frații s-au întâlnit în mare bucurie și 

l-au lăudat pe Dumnezeu. Fratele Leonard Dax
274

 a venit și el. Au dat mâna și și-au luat rămas bun 

unul de la celelalt, lăudându-l cu bucurie pe Dumnezeu că au văzut alt credincios. 

Hans Mändel a vorbit oamenilor, chemându-i să se căiască de păcatele lor și să urmeze adevărul lui 

Dumnezeu astfel încât să nu fie osândiți, ci să găsească mântuirea în Hristos Isus. Da, și-a ridicat 

tonul vocii cu curaj, spunând, „Ceea ce am predicat și despre ce am depus mărturie reprezintă 

adevărul, și astăzi voi depune mărturie pentru el cu sângele meu.” Și nu s-a oprit din a îndemna la 

căință.  

Astfel că judecătorul a spus de câteva ori, „Acum, Hans, ascultă o secundă!” Apoi tăcea pentru o 

perioadă, dar după aceea a început să vorbească până când a răgușit. Chiar până în momentul morții 

lor, frații i-au rugat pe oameni să se întoarcă de la viața nedreaptă a acestei lumi. Nu au fost 

împiedicați să vorbească, ci li s-a dat o ocazie rară să vorbească.  

Li s-a dat voie de asemenea să se roage împreună. Astfel că și-au adus rugăciunea arzătoare lui 

Dumnezeu, lăudându-l și mulțumindu-i pentru îi ținuseră neclintiți în credință în tot acest timp, 

rugându-l să continue să facă astfel până la moartea lor, acum atât de aproape de ei. Și-au încredințat 

sufletele lor în mâinile Domnului când trupul și duhul se va despărți. Inculparea lor li s-a citit cu voce 

tare, iar următoarele chestiuni au fost aduse în atenție: 

ÎN PRIMUL RÂND, nu credeau că trupul binecuvântat al lui Isus Hristos este prezent în 

cuminecătură, ci credeau în serbarea Cinei Domnului așa cum Hristos a ținut-o cu ucenicii săi. 

                                                             
272 Aceste mărturisiri se află în Codex 1 87.708, fol. 48-71, Biblioteca Universitară din Viena; vezi Friedmann, 
Schriften, 121-122; Beck, 222 n.2. 
273 Data execuției fraților se pare că a fost 10 iunie (și nu 13), 1561; vezi Mecenseffy, Österreich, III, 685, 
rândurile 24-29; 697, rândurile 5-12; Loserth, Anabaptismus, 207; ME, III, 455. De asemenea vezi Beck, 223. 
274  Despre Leonard Dax, vezi dedesubt, p. 261 n. 290. 
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ÎN AL DOILEA RÂND, nu puneau preț pe botezul nou-născuților, punând preț doar pe adevăratul 

botez creștin pe care Hristos l-a poruncit ucenicilor săi să îl pună în practică.  

ÎN AL TREILEA RÂND, susțineau căsătoria – recunoșteau acest lucru și nu îl contraziceau. Alte 

articole de credință au fost citite cu voce tare. Pentru fiecare punct, prima dată afirmau poziția 

Romano-Catolică și după aceea pe cea a fraților. Funcționarul care alcătuise procesul verbal manifesta 

o mare înțelegere pentru frați și nu dorea să le ofere un punct de vedere în bătaie de joc și blasfemiator 

cum se face de obicei. 

După aceasta, frații au fost duși la execuția lor pe pajiștea porcilor de lângă adăpostul vânătorului. 

Acolo Eustachie, care era bolnăvicios și slab, a fost executat primul. În continuare, Jörg Rack a mers 

cu bucurie la călău, s-a învârtit într-un picior și a strigat, „Aici îmi părăsesc soția și copilul, cămin și 

casă, viață și parte a corpului pentru adevărul divin!” A îngenunchiat, iar călăul l-a executat și pe el de 

asemenea. 

Hans Mändel a fost ultimul. Când i-a văzut pe cei doi zăcând acolo decapitați și-a spus, „Frați ai mei, 

cel care trece peste toate, va moșteni toate lucrurile.” Călăul l-a luat, l-a legat de scară, a aprins focul 

și l-a împins în el. Apoi a pus și cele două trupuri decapitate pe rug de asemenea, acestea făcându-se 

toate scrum. 

În acest mod, cei trei frați
275

 și-au pecetluit cu curaj mărturia lor pentru adevărata credință în Hristos 

cu viețile și cu morțile lor, cuvintele și sângele lor, iar Dumnezeu i-a făcut victorioși.  Fratele Stoffel 

                                                             
275 Toți cei trei frați proveneau din Tirol: Hans Mändel, sau „Micul Hansel” din satul Albeins din districtul 
Gufidaun; Eustachie Kotter, un viticultor din Sellrain, districtul Axams; și Georg Mair, cunoscut ca și Jörg Rack, 
din Pfons, districtul Steinach. Ultimii doi au scris o scrisoare din închisoare „viticultorilor din biserica lui 
Dumnezeu din Moravia.” Această scrisoare, precum și celelalte care-i urmează se află în Codex I 87. 708, fol. 
43, Biblioteca Universitară din Viena, din care este luat următorul pasaj; de asemenea vezi Friedmann, 
Schriften, 121-122. 

Vă scriem din dragoste pură și profundă, din moment ce avem motive să credem că viețile noastre aici pe 
pământ se pot sfârși curând și se poate să nu ne mai întâlnim pe acest pământ. Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe 

toți să intrăm în regatul său perfect și să ne întâlnim acolo din nou cu bucurie. Iubiți frați, fie ca Dumnezeu să 
ne permită aceasta pentru voi și pentru noi. Îl lăudăm pentru marea dragoste și credincioșie pe care ne-ați 

arătat-o, frații voștri nevrednici. Fie ca el să vă răsplătească în veșnicie.  
Dorim să vă anunțăm că vom fi executați [13 iunie, 1561] marțea după Corpus Christi. Vom îndura moartea cu 
bucurie cu ajutorul lui Dumnezeu și să nu fiți supărați, pentru că această zi este sfântă pentru Domnul. Iubitul 

meu frate Stachius [Eustachie] este foarte bolnav; s-ar putea să nu mai trăiască până la ziua aceea. 
Am dori să putem să facem ceva să vă arătăm dragostea noastră pentru voi, dragi frați, dar va trebui să primiți 

această scrisoare scurtă în schimb. După cunoștințele mele aceasta este ultima scrisoare pe care o mai scriu, 
asta dacă nu vrea Dumnezeu să mai scriu încă una; doar el știe. Cu această scrisoare vă salutăm pe fiecare 

dintre voi de o mie de ori în dragostea curată a lui Dumnezeu. Ne luăm rămas bun de la voi toți și vă 
binecuvântăm cu pacea Domnului nostru Isus Hristos, de asemenea în numele dragului nostru frate Klein 

Hansel. El nu este cu noi, dar este aici în Innsbruck și nu putem să îi trimitem mesaje sau să îi scriem. Am auzit 
că nimănui nu îi este permis să îl viziteze.  Astfel că așteptăm cu nerăbdare marțea, când rechizitoriul nostru va 

fi citit, pentru că atunci vom avea bucuria de a ne vedea. După aceasta vom merge în numele Domnului prin 
oraș până la locul de execuție, și acolo ne vom împlini promisiunea făcută Domnului. Puteți să fiți siguri de 

acest lucru, voi toți iubiții membrii în Domnul. Dumnezeu fie cu voi toți. Amin. 
Datată: Corpus Christi, 1561 

Într-o scrisoare datată duminica dinainte de Rusalii 1561 (fol. 88), Klein Hansel a scris bisericii din Moravia: 
În fiecare zi aștept să fiu condus la măcel. Pentru moment, în duminica dinainte de Rusalii 1561, jurații au fost 

convocați pentru noi din nou. Astfel că mă gândesc că Dumnezeu ne poate schimba situația grea sau ne-o 
poate sfârși cu totul. Chiar de o însemna viață sau moarte,  pe apă sau pe uscat, sau statul în închisoare toată 

viața mea, am inima împăcată întru-totul cu privire la aceasta și sunt hotărât să sufăr cu bucurie . . . .Și oricum, 
nu am nicio îndoială în inima mea că scopul lui Dumnezeu este spre binele nostru, oricât de ticăloase ar fi 
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planurile nelegiuiților. Se spune că împăratul a scris de multe ori, folosindu-și puterea pentru a ne condamna 

pe noi la galere fără sentință. Altă dată ar fi trebuit să fim condamnați la moarte prin ardere. Dar timpul lui 
Dumnezeu încă nu a sosit. Puteți foarte bine să vă imaginați ce ne așteaptă pe noi acum, după ce au parcurs 

cazul nostru a treia oară cu jurații. Au pierdut patru zile cu mine, și erau cam șaizeci de întrebări la care a 
trebuit să răspund, în afară de acelea pe care mi le-au pus preoții timp de șapte zile. Dar laudă lui Dumnezeu în 

veci de veci! El a rămas cu mine în toate și mi-a permis să mărturisesc în numele său, fie că interogatoriul  era 
politicos sau dur.  

Din altă scrisoare a lui Klein Hansel „fraților și surorilor care trăiesc în regiunea Adige” (fol. 208): 
În continuare, iubiți frați și surori, vreau să vă aduc la cunoștință că acum am auzit categoric (deși nu este în 

întregime nouă vestea) că oamenii știu bine despre voi și că din moment în moment puteți să vă așteptați să 
fiți prigoniți sau întemnițați. Asta mă întristează gândindu-mă la soarta voastră. Și totuși știu că niciun 

credincios nu se poate aștepta să fie cruțat. Asta v-am învățat pe voi, iar credincioșilor nu li s-a promis nimic 
mai bun aici pe pământ. 

În apărarea sau confesiunea de credință făcută de către cei trei frați (fol. 48ff.), găsim multe detalii interesante 
despre viețile lor. Frații au fost întrebați „dacă au fost botezați din nou, cine îi înșelase și îi atrase să se alăture 
acestei secte satanice, cum și unde s-a întâmplat.” Au răspuns: 
Că nu era o sectă, ci era adevărul divin și ei nu au fost înșelați. Au fost botezați corect doar o dată, pentru că nu 

cunoșteau nimic despre botezul lor de la naștere. Au venit la această credință în felul următor: De mai multe 
ori, frații au venit și le-au explicat Cuvântul Domnului lor atât de simplu și de clar că, atunci când pe lângă 

învățăturile lor au mai și văzut viețile fraților, le-au recunoscut ca adevărate și sfinte.  Astfel că s-au predat lui 
Dumnezeu și au renunțat la viețile lor pline de păcat. Simțind o adâncă remușcare față de păcatele lor, au 

primit botezul mărturisit mai sus.  
Jörg, de exemplu, înainte de a veni la credință, a auzit că un bărbat pe nume Iacob Hutter, care a fost ars pe 

rug aici la Innsbruck, i-a fost astupată gura pe drum până aici pentru a împiedica oamenii să audă adevărul pe 
care îl rostea. Jörg de asemenea a auzit că în Klausen, Ulrich Mulner, care era prețuit de lume, a fost executat 

din pricina aceleași credințe. Într-un final, el, Rack, a văzut cu proprii lui ochi cum alții de aceași credință au fost 
arși pe rug în Steinach. Jörg a luat în considerare acestea, gândindu-se că trebuie să fie un har și o putere 

măreață  care le-a permis acestora să rămână dârji în credința lor până la moarte. Acestea, prima dată l-au 
făcut să se intereseze despre acei oameni și să asculte cu grijă la ceea ce aveau de spus. Apoi a ajuns la 

convingerea că sunt slabe șansele ca viața în lume să îl conducă la mântuire. Mändel însuși a primit botezul 
acum douăzeci și patru de ani, într-o toamnă. El a fost botezat în 1537 într-o pădure numită Weissenbach, trei 

kilometri mai jos de Sterzing, de către Onofrie Griesinger, care a fost ars pe rug la Brixen în 1538. Kotter a 
primit botezul în toamna lui 1540 pe o pajiște lângă Jauffenberg; el a fost botezat de către Leonard Lanzenstiel. 

Jörg Rack de asemenea fusese botezat de către Leonard Lanzenstiel cu cinsprezece ani înainte la Schakwitz, în 
Moravia. 

Au fost întrebați „unde își țineau întâlnirile în vederea botezului, Cinei Domnului, și predicii, și dacă autoritățile 
din acele locuri aveau vreo idee de ei și de locurile în care s-au stabilit în Moravia.” Răspuns: 

Își țineau întâlnirile noaptea pe câmpuri și în hambare. Ziua se întâlneau în păduri să predice Cuvântul lui 
Dumnezeu și să se învețe unul pe altul calea mântuirii. Nu credeau că autoritățile știau despre ei, pentru că 

altfel ar fi fost căutați, ceea ce se întâmplase când Kotter a fost prins din nou. Prima lui întemnițare s-a 
petrecut vara acum patru sau cinci ani, când a fost prins într-un loc deschis lângă o pădure în valea Puster. A 

fost dus la castelul Neuhaus și pus în lanțuri pentru o zi și o noapte. În toamna anului următor a mers în 
regiunea Adige și la Vintschgau și a fost prins jos în vale, dar încă o dată, mulțumită lui Dumnezeu, a scăpat. 

Mändel însuși a fost prins de trei ori înainte. Prima dată a fost în anul în care venise la credință. A fost 
întemnițat la Sterzing și bătut rău cu bâte, dar de data aceea Dumnezeu l-a ajutat să scape. A doua oară a fost 

acum optsprezece ani.  A fost prins la Landeck, ținut pentru douăzeci și două de săptămâni și torturat cu 
cruzime, dar din nou a evadat din închisoare cu ajutorul lui Dumnezeu. A treia oară a fost acum doisprezece ani 
când a fost prins la Rodeneck și ținut în închisoare pentru unsprezece săptămâni și din nou torturat cu cruzime. 

Într-un final, a scăpat cu ajutorul unei servitoare pe care o convertise.  Și acum se afla în închisoare pentru a 
patra oară. El aștepta să vadă ce plan avea Dumnezeu pentru el și era pregătit să moară oricând dacă aceasta 

ar fi fost voia sa.  
Fratele numit Jörg mai fusese în închisoare o dată din pricina credinței sale. Aceasta s-a întâmplat la Auspitz în 

Moravia, dar el fusese eliberat și nu a fost torturat. În plus, el a spus că au fost alungați dintr-un loc în altul în 
Moravia de asemenea și erau împrăștiați pe mai mulți kilometri. Chiar înainte de a părăsi Moravia, frații și 

surorile lor au fost la Kostel, dar nu știau dacă se mai aflau acolo sau nu. 
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Schneider care a fost prezent, a văzut și auzit cât de curajoși au fost. Încă există scrisori în biserică, 

scrise de către frații din închisoare și cântări pe care le-au alcătuit și cântat în prizonieratul și suferința 

lor. În acest an, 1560, o comunitate a fost începută la Niemtschan
276

, în cealaltă parte a Austerlitz-ului. 

1561 

În 1561 la Kostel în Moravia, doi frați au fost aleși în slujba Evangheliei și numiți. Ei erau Melhior 

Waal
277

 și Ambrozie Pfeiffer. Melhior Waal fusese înainte un prezbiter în Frăția Elvețiană, așa cum s-

a menționat mai devreme.  

În aceeași zi, doi frați, Simon Putz și Adam Eppenstainer, au fost aleși și numiți în slujba treburilor de 

zi cu zi. 

În acest an, fratele Iacob Kircher, un vechi slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu și a bisericii sale a 

adormit în Domnul la Schadowitz în Moravia.  

Doi frați, Hans Kräl și Konrad Haintzeman, au fost confirmați în slujba Evangheliei de către bătrâni 

așezându-li-se mâinile pe cap. 

Fratele Thoman Schmidt, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în pace în Domnul la 

Damborschitz în Moravia.  

La Urschitz
278

 lângă Damborschitz, fratele Lorenz Schuster, alt slujitor pentru treburi de zi cu zi, a 

murit în Domnul.  

La Alexowitz lângă Eibenschitz în Moravia, Mihai Planer de asemenea a murit. El era un cizmar și 

slujitor pentru treburi de zi cu zi. 

În același an, fratele Mihai Kern, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în Domnul la 

Pausram în Moravia. 

                                                                                                                                                                                             
La întrebarea „cine era capul și căpetenia sectei lor blestemate, și cine era responsabil pentru că i-a înșelat să 
se țină de frăție și să fie botezați și seduși în asemenea greșeală,” frații au răspuns următoarele: 

El, Mändel, a fost numit de către frații și biserica sa să fie un învățător și păstor. Ceilalți doi nu au botezat pe 
nimeni niciodată, nici nu au predicat vreodată în sensul formal al cuvântului, pentru că nu era slujba lor. Dar 

toți trei s-au ajutat cu credință unul pe celălalt și cu inimi neclintite, cât de mult le-a dat Dumnezeu har, ei au 
continuat să învețe adevărul și să îl arate prin exemplul lor tuturor. . . . Singur, Mändel a convertit și botezat 

aproximativ patru sute de bărbați și femei. 
Despre toți cei trei frați, vezi Martyrs Mirror, 645-646 (unde Hans Mändel este numit Ioan Korbmacher). Hans 
Mändel a fost unul dintre cei mai semnificativi Hutteriți ai timpurilor acelea și, ca și Petre Riedemann, unul 
dintre cei mai des întemnițați: în 1537, în primul lui an ca și frate hutterit, 26 de săptămâni la Sterzing; în 1544, 
22 săptămâni la Landeck; în 1548 la Rodeneck; în 1560 la Rosenheim, Bavaria. 
Cântările de Mändel, Kotter și Rack, și o cântare despre ei de Andreas Ehrenpreis (1662) se află în LdHBr, 629-
647; despre cântările lui Mändel și Kotter, vezi Wolkan, Lieder, 228. De asemenea vezi Loserth, Anabaptismus, 
194-210; Christoph Andreas Fischer, Der Hutterischen Widertauffer Taubenkobel (Ingolstadt, 1607), 9; Beck, 
222-225. Despre Mändel, vezi ME, III, 454-455; Kotter: ME, III, 229-230; Rack: ME, IV, 241-242. 
 

 
276

 Niemtschan (Němečany), la nord-est de Austerlitz, proprietate a lui Jan de Kounice. Zeman, Topography, 
#97. 
277 Melhior Waal era ciubotar de meserie; Beck, 212. 
278 Urschitz (Uhřice), sat la sud-est de Austerlitz. Cu ajutorul lui Oldřich de Kounice, hutteriții au pus bazele unei 
comunități aici, larg cunoscută sub numele ”Taufarsky” (probabil din germana medie înaltă toufære = Täufer, 
botezător, prin urmare ”locul ’botezătorilor”. Zeman, Topography, #165. 
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Pe vremea aceasta Gütten Hans,
279

 un vechi slujitor pentru treburile de zi cu zi investit, a adormit în 

Domnul la Protzka în Ungaria.  

Fratele Franciscus von der Sach, care a venit din Italia, a fost ales pentru serviciul Cuvântului lui 

Dumnezeu și numit în această slujbă.
280

 

                                                             
279

 Vezi Beck, 213, unde el este numit Hanss Gutenhenn. 
280 Printre rebotezații italieni care s-au alăturat comunităților huterite din Moravia la jumătatea secolului al 
șaisprezecelea, următorii au fost remarcabili: Francesco della Sega sau Franciscus von der Sach (din Rovigo), 
Giulio Gherlandi (din Treviso, numit Julius Klampferer sau Trevisano), Antonio Rizzetto (din Vincenza, numit 
Antonius Wälsch, însemnând „Italianul”), și Gian Giorgio Patrizi (din Cherso). Ei ar fi putut să facă parte din, sau 
cel puțin să fie influențați de cercurile anti-trinitariene din Veneția și Vincenza, dar trebuie că au respins 
elementele teologice mai radicale ale acestei influențe, posibil chiar dinainte de a căuta unitatea cu 
elementele hutterite ale acestei influențe. (Cu mai puțin de zece ani mai târziu, și din nou în secolul al 
șaptesprezecelea, anti-trinitarianismul și socinianismul au devenit obstacole majore într-o încercare de unire a 
Frățietății Hutterite cu Frățietatea Poloneză; vezi dedesubt, pp. 279-280 și 508-509.)  
Determinarea rebotezaților italieni de a duce o viață de ucenicie în dragoste frățească și comunitate creștină 
ordonată trebuie că au fost mai puternice decât orice diferențe teologice pe care le-ar fi avut cu Frăția 
Hutterită, până la gradul în care atunci când s-au alăturat, au fost în stare să îmbrățișeze principiile hutterite. 
Pe 5 martie, 1559, della Sega a scris unui camarad credincios în Vincenza că el și alți italieni care se alăturaseră 
comunității în Moravia doresc să împărtășească cu frăția lor din Italia pacea pe care au găsit-o, adăugând că 
doar aceia vor fi primiți în frăție care „nu erau contaminați cu doctrine false despre natura lui Hristos” (Henry 
A. DeWind, MQR, iulie 1954, 167). Citându-l pe prof. Aldo Stella de la Universitatea din Padua: 

Mai mult decât toți, Francesco della Sega s-a chinuit să depășească diferențele doctrinare destul de profunde. 
El era încrezător că va fi în stare să împace cerințele huterite de bază, acestea fiind, comunitatea-biserică. . . 

respingând orice exclusivitate sectară și . . . intoleranță . . . de dragul libertății de conștiință și de cuget, astfel 
încât să încurajeze și să promoveze dialogul și dragostea frățească. 

În această lungă scrisoare adresată frăției din Moravia, din 1563 (pentru detalii, vezi dedesubt , p. 261 n. 289), 
della Sega a subliniat indiferența lui și a fraților cu privire la dogmele teologice spunând că 

 nu le păsa câtuși de puțin de „subtilitate, curiozitate sau mistere, acestea fiind inutile și neaducând niciun 
folos pentru o viață bună și creștină,” și doar pentru acest motiv el era foarte și în special determinat să 

„trăiască în concordanță cu Hristos.” Bucata cea mai substanțială a scrisorii sale era prin urmare dedicată 
sublinierii nevoii de a fi împreună ca frați adevărați în biserica-comunitate a celor aleși sau sfinți. 

O depășire completă a influențelor de dinainte se deduce și din faptul că în 1561 Francesco della Sega a fost 
numit în slujba Cuvântului, și curând după aceea frații italieni au fost trimiși în călătorii de misionariat în țara 
lor natală. Toți cei patru numiți mai sus au fost prinși, torturați și executați la Veneția prin înecare: Gherlandi în 
octombrie 1562 (p. 261 dedesubt ), Rizzetto și della Sega în februarie 1565 (pp. 262-264 dedesubt ), și Patrizi în 
decembrie 1570 (el nu este menționat în această cronică; vezi Martyrs Mirror, 703, ”John George, 1566”). 
 
Următoarea mărturie a unui alt frate italian, Girolamo Perosino ( din Istria), în scrisoarea sa către un prieten, 
scrisă la Lundenburg, pe 13 aprilie, 1570, arată entuziasmul rebotezaților italieni care se alăturaseră Frăției 
Hutterite din Moravia: 

Ți-aș dori ție și lumii întregi să se afle în legătura de frăție în care mă găsesc acuma. Nu pot nega că această 
adunare este biserica adevărată, care își arată particularitățile și semnele, și anume, predicarea deasă a 

Cuvântului pur al lui Dumnezeu, administrarea împărtășaniei (botezul și Cina Domnului) și disciplina bisericii cu 
corecția frățească, excluderea celui care a greșit și primirea înapoi a celui pocăit – nicio persoană imorală sau 

dezordonată nu este tolerată printre noi. Din moment  ce ești devotat mântuirii tale și a altora, te rog să nu lași 
să te împiedice cheltuitul a trei ducați din a veni cândva aici să vezi cu ochii tăi, să alcătuiești un grup din cei pe 
care îi ști să fie doritori să iasă din slujirea păcatului și tirania felului lor de a fi pentru a face voia lui Dumnezeu, 
invocându-i numele lui cel sfânt în libertate creștină. Și când ajungi la Viena, roagă pe cineva să îți explice cum 

să ajungi la Bilfisdorf, iar apoi la Cruta și de acolo la Lundenburg, unde sunt casele fraților și unde eu, Geronimo 
Peroscino, trăiesc . . . . 

Poți să mă întrebi, ”De ce ai plecat dintr-o companie atât de demnă de laudă acum patru ani?” Eu răspund: 
Pentru niciun alt motiv decât de a aduna laolaltă italieni – gândindu-ne la dificultatea limbii germane - pentru a 
trăi în ordinea implementată pe care am învățat-o de la ei [Frăția Hutterită]. Oricum, din moment ce nu a venit 
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La Kostel, următorii paisprezece au fost numiți în slujba pentru treburi de zi cu zi: 

Wendel Holba, un slovac, morar de meserie 

Hans Kircher din Hesse 

Jobst Westeburger sau Schneider (un croitor) 
Christoph Sändteller, un tâmplar 

Lorenz Pürchner 

Valtin Maier 
Melhior Gasseroler sau Oberecker 

Veit Denniffel 

Melhior Runcker 

Bastel Hueber 
Petru Klemp 

Hans Klemp, fratele său 

Hans din Cologne, un zidar 
Bastel Rausch din Hesse 

În același an, fratele Hans Arbeiter din Aachen a fost ales și numit în slujba Evangheliei. 

1562 

În 1562, doi frați au fost aleși și numiți în slujba Evangheliei: Valtin Hörl, un marochiner de meserie 

și Hans Langenbach. 

În același an am pus bazele unei comunități la Klein Niemtschitz
281

 lângă Prahlitz. 

                                                                                                                                                                                             
nimeni și eu singur nu puteam constitui o comunitate, m-am întors la frați, unde prin harul lui Dumnezeu 

trăiesc împăcat cu inima și conștiința mea spre lauda și gloria lui Dumnezeu,  în mare generozitate și simplitate 
a vieții și în pace și dragoste completă și mutuală. Muncim cu mâinile pentru a ne furniza corpurilor noastre 

mâncare și îmbrăcăminte, pentru că printre noi se află toate meseriile potrivite și necesare pentru binele 
nostru și al oamenilor . . . . 

Înțeleg că îți este frică că atunci când vii la noi, nu va exista vreun post pentru tine să predai greaca, ebraica și 
latina. Nu te uita la asta, ci prima dată caută împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte ți se vor 

da! Alte persoane calificate au venit la noi și s-au recalificat în meserii potrivite și onorabile, iar biserica se 
folosește de ei. Puțin este suficient pentru cei înțelepți.  

Citatele sunt din discursul prof. Stella, ”Influssi e Sviluppi dell`Anabattismo Hutterita in Comunità Eterodosse 
Italiana,” (Influențe și parcurs al rebotezaților hutteriți în conciliabulele nonconformiste italiene, rostit la 

simpozionul ”Täufer in Tirol anläßlich des 450. Todestages von Jakob Hutter,” Sankt Lorenzen, Pustertal, 4-6 
septembrie, 1986. 

Pentru lecturi suplimentare, vezi Williams, Radical Reformation, 559-577 și Reforma Radical, 573 ff.; Henry A. 
DeWind, ”Italian Hutterite Martyrs,” MQR, iulie 1954, 163-185; Robert Friedmann, ”Christian Sectarians in 

Thessalonica and Their Relationship to the Anabaptists,” MQR, ian. 1955, 54-69; ME, II, 513-514 (Gherlandi); 
IV, 346 (Rizzetto), 495-496 (della Sega); Beck, 211-212, 241-243. 

Despre anti-trinitarianism și socinianism, vezi George H. Williams, ”Stanislaw Budziński (c. 1530-c. 1595): The 
First Historian of Unitarianism, ”The Proceedings of the Unitarian Universalist Historical Society, Vol. XX, Part II 

(1986), 77-88; Williams, Radical Reformation; Fast, Der linke Flügel, ch. IV; ME, III, 455, ”Manelfi”; Robert 
Friedmann, ”Encounter of Anabaptists and Mennonites with Anti-Trinitarianism,” MQR, iulie 1948, 139-162; 

Schaff-Herzog, X, 488-492. 
281

 Klein Niemtschitz (Němčičky; a nu se confunda cu celelalt ”Klein Niemtschitz,” p. 249 n. 265, sat de lângă 
Prahlitz pe malul estic al râului Jihlava, chiar la sud de Kanitz (Dolní Kounice), deținut pe atunci de către 
Zikmund de Zástřizl, nobil de Kanitz, care a arendat ferma, o moară,  și mai multe grădini fraților; Beck, 214. În 
1578 fiul lui Zikmund, Jan, a vândut proprietatea Kanitz guvernatorului Zdeněk Lev de Rožmitál, în familia 
căruia a rămas până în 1588. Ambele familii au fost protectoare al hutteriților. În 1588, frații au închiriat în 
continuare câmpuri de la Maximilian și Zdeněk de Rožmitál. Vezi Zeman, Topography, #100. 
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Doi vechi și respectați slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu și a bisericii sale, Hans Greckenhofer
282

 și 

Hans Klöpfer din Feuerbach, au adormit în Domnul la scurt timp unul de celelalt la Nikolsburg în 

Moravia.  

Fratele Valtin Mager, un silezian, a fost numit în slujba treburilor de zi cu zi. 

 
1563 

De Închinarea Magilor [6 ianuarie], 1563, patru frați au fost aleși și numiți în slujba Evangheliei: 

Kaspar Ebner, Andreas Maierhofer, Klaus Braidl sau Schuster (un cizmar),
283

 și Gilg Federspil. 

În aceeași zi, încă patru frați au fost aleși și investiți în slujba treburilor de zi cu zi: Ulrih Plattner, un 

tâmplar; Nicolae Geyersbühler, un morar;
284

 Erhard Sattler; și Hans Heidelberger sau Bäck (un 

brutar). 

În același an, nobilul Säbisch
285

 i-a alungat pe frați și pe surori din Polehraditz. 

Astfel că am pus bazele unei comunități în afara orașului Gallitz.
286

 

1564 

În 1564 mai mulți membrii – Christel Schmidt, Jörg Knofloch, Hans Neuhöfel și alții – care s-au opus 

prezbiterilor și bătrânilor în legătură cu atitudinea bisericii legată de divorț, au fost excluși. Mai târziu 

unii s-au căit, dar ceilalți au mers pe calea lumii, trebuind să își suporte propria conștiință. Au murit la 

scurt timp după în păcatele lor. Pe paturile lor de moarte s-au văitat amarnic și erau plini de frică și 

remușcare, în special Knofloch și Neuhöfel. Au tânjit după căință și împăcare cu biserica, dar nu au 

avut parte de ea.  

La Neumühl, fratele Andreas Stuck, un slujitor investit al treburilor de zi cu zi, a adormit în Domnul. 

La Altenmarkt, fratele Matthias Gasser, un slujitor investit al treburilor de zi cu zi, de asemenea, a 

adormit în Domnul. 

La Niemtschitz, fratele Hans Langenbach a fost investit în slujba Evangheliei de către bătrâni prin 

așezarea mâinilor. 

La Göding în Moravia, Hans de Cologne, un slujitor al treburilor de zi cu zi a adormit în Domnul.  

Fratele Hans Schneider din Kaufbeuren, un slujitor al treburilor de zi cu zi a adormit în Domnul la 

Stiegnitz. 

În același an o comunitate a fost pornită la Turnitz.
287

 

                                                             
282 Hans Greckenhofer era tâmplar de meserie; vezi Beck, 214; 
283 Klaus Braidl a fost investit în serviciul Cuvântului la Niemtschitz în 1564 și a fost trimis neîntârziat în 
misionariat de-a lungul râului Rin; vezi ME, I, 401-402. În 1583, Klaus Braidl i-a succedat lui Hans Kräl ca și 
Vorsteher al Bisericii hutterite; vezi dedesubt, pag. 334. 
284

 Despre Nicolae Geyersbühler, vezi dedesubt, pp. 268-269. 
285 Nobilul Säbisch: Záviš Prusinovský de Víckov, nobil de Polehraditz; vezi deasupra, p. 249 n. 266. 
286 Gallitz (Skalice), la sud-vest de Brno, între Hosterlitz (Hostěradice) și Stiegnitz (Trstěnice) în Moravia; vezi 
Beck, 214; a nu se confunda cu Skalitz din Slovacia (Ungaria pe vremea aceea). Comunitățile de la Skalitz, 
Tschermakowitz, Wischenau, Teikowitz și Alexowitz erau numite „comunitățile de sus.” Zeman, Topography, 
#143; ME, IV, 536. 
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Fratele Julius Klampferer
288

 din Italia de nord a fost intemnițat la Veneția din pricina adevărului divin. 

A fost interogat de mai multe ori. Examinatorii săi s-au certat cu el pentru a-l face să se dezică, dar a 

răspuns fiecărei întrebări cu simplul adevăr. Într-un final, după ce a arătat o mare neînduplecare, a fost 

condamnat să fie aruncat în adâncurile mării. Auzind aceasta a spus, „Nu sunt surprins. Chiar de la 

începutul angajamentului meu cu Dumnezeu am fost conștient că voi muri de dragul adevărului. Dar 

ceea ce mă îngrijorează mai mult este că nobilii din Veneția și-au dat consimțământul pentru aceasta, 

uitând că în ultima zi vor trebui să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru o asemenea crimă.” 

Nobilii au răspuns că nu erau câtuși de puțin speriați.  

Nemulțumiți cu ceea ce Julius Klampferer tocmai spusese, nu i-au mai permis să vorbească în 

continuare, ci l-au zorit înapoi în închisoare. Au stabilit îndeplinirea sentinței cât de curând posibil. 

Din moment ce aproape că ajunsese preot, l-au răspopit în concordanță cu obiceiurile lor. Apoi într-o 

seară l-au luat ca și cum ar merge la o audiere și l-au înecat fără să-i ofere vreun avertisment, deși el 

nu se așteptase la alt rezultat.  

A rămas bucuros și a cântat tot timpul, lăudându-l pe Dumnezeu până când a câștigat coroana 

martirilor lui Hristos și a credincioșilor - mărturisitori ai adevărului. Povestea este relatată într-o 

scrisoare pe care Franciscus a scris-o de la Veneția.
289

 Deși a fost înecat în secret noaptea, această 

crimă va fi adusă la lumină și pedepsită cu severitate în marea zi a Domnului. 

 

În același an, fratele Mihai Veldthaler a fost investit în slujba Evangheliei de către bătrâni prin 

așezarea mâinilor.  

Fratele Leonard Dax
290

 a fost ales și investit în slujba Evangheliei. Înainte fusese un preot și săvârșise 

mesa pentru treisprezece ani în Bavaria și Tirol. Când a văzut cât de dezgustătoare era, a venit la 

biserică, s-a predat Domnului și a învățat să muncească.
291

 Pentru câțiva ani a trăit la Klein 

Niemtschitz lângă Prahlitz înainte de a fi numit.  

Fratele Sigmund Hosauer, un slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu, a adormit în Domnul la Kostel în 

Moravia. 

La Niemtschitz, frații Valtin Hörl și Klaus Braidl au fost investiți în slujba Evangheliei și a 

Cuvântului lui Dumnezeu de către bătrâni prin așezarea mâinilor.  

                                                                                                                                                                                             
287 Turnitz (Tvrdonice), la est de Lundenburg (Břeclav), Moravia. Zeman, Topography, #162. 
288 Julius Klampferer ( un tinichigiu și producător de felinare) era Giulio Gherlandi sau Julius Trevisano (din 
Treviso). A fost întemnițat de mai multe ori, ultima oară în octombrie 1561 (nu 1564) și a fost înecat pe 15 
octombrie 1562. Vezi ME, II, 513-514; vezi Martyrs Mirror, 652; Beck, 239-240; Karl Benrath, ”Wiedertäufer im 
Venetianischen um die Mitte des 16. Jahrhunderts,” Theologische Studien und Kritiken, I (1885), 37-67 
(mărturisirea lui Gherlandi, pp. 58-64); vezi deasupra, p. 258 n.280. 
289 Aceasta este inclusă în lunga scrisoare a lui Francesco della Sega din 1563 adresată lui Leonard Lanzenstiel și 
întregii frății. Codex, III, 124, Biblioteca Episcopală din Esztergom. Vezi Friedmann, Schriften, 125, #1. 
290 Leonard Dax, originar din Munchen, înainte fusese preot romano-catolic în Bavaria și în alte locuri (Tirol). 
Vezi deasupra, p. 216, pentru relatarea interogării lui Pürchner, în care Dax a luat parte ca și preot. În 1558 s-a 
alăturat Bisericii hutterite, a fost întemnițat pentru mai multe luni în 1567/1568 (vezi dedesubt, pag. 269). Vezi 
Gross, Golden Years, 123-149; ME, II, 21; Beck, 223, 265-266. 
291 Emfaza pusă pe lucru manual evidențiată de către cronicar este caracteristică Reformei germane. Este 
adusă în atenție în literatura contemporană: Hans Sachs, Vom Schlauraffenland, și Der Müller mit dem Esel; sau 
Johann Fischart, Glückhaft Schiff von Zürich. În antiteză, lipsa de activitate și prosperitatea ce conduce la 
imoralitate printre clericii de pe vremea aceea este descrisă în Ulrich Hutten, Gespräche și Burkart Waldis, Der 
verlorene Sohn, Neudrucke deutscher Literatur-Werke, Vol. 30. 



262 
 

 

 

1565-1591: Perioada de aur 
 

1565 

În anul 1565, dragul frate Leonard Lanzenstiel s-a imbolnăvit și a adormit în Domnul pe 3 martie la 

Klein Niemtschitz, lângă Prahlitz. A fost un slujitor al lui Isus Hristos, iar ca și Vorsteher condusese 

biserica, care i-a fost încredințată de către Hans Amon la începutul lui 1542. 

Pentru douăzeci și trei de ani s-a îngrijit cu credincioșie de biserică, îndurând multă suferință, multe 

necazuri și îmbogățindu-ne pe noi, frații lui în credință, cu învățătura și explicarea sa a Scripturii. De 

asemenea a scris scrisori de alinare acelora care sufereau în închisoare.Când el însuși s-a aflat în 

închisoare, suferind de dragul adevărului divin, a compus scrisori asemănătoare adresate bisericii. 

Povestea întemnițării lui este relatată mai devreme în această carte.
292

 

Curând după ce Leonard a murit, frați din multe comunități s-au întâlnit cu bătrânii și după ce s-au 

consfătuit în frică de Dumnezeu, l-au numit pe fratele Petru Walpot să îi ia locul lui Leonard. Petru 

Walpot și-a îndeplinit cu credincioșie slujba Cuvântului lui Dumnezeu pentru douăzeci și trei de ani. 

I-au încredințat biserica Domnului lui, să aibă grijă de nevoile ei și să vegheze deasupra ei, să aibă 

grijă de ea în toate modurile. Din vremea aceasta a îndeplinit această sarcină cu maximă sârguință și 

loialitate până când v-a părăsi această lume, după cum va fi spus mai târziu.
293

 

Cam pe vremea aceasta, doi frați au fost executați la Veneția după ce petrecuseră aproape doi ani în 

închisoare. Ei erau Franciscus von der Sach, născut la Rovigo, Italia, care era un slujitor al Cuvântului 

încă în perioada de testare și însoțitorul său, fratele Antonius Wälsch. Ei se aflau pe drum înspre 

Moravia cu un mic grup de călători și ajunseseră în Capodistria, cam la 160 de km de Veneția. Ceilalți 

din grup nu au fost arestați, ci li s-a dat voie să își continue drumul. Omul care i-a trădat pe frați, 

provocând întemnițarea lor era un anume Alexius Schweitzer.
294

 Picioarele lui Franciscus au fost 

înlănțuite ca acelea ale unui criminal, iar frații au fost puși în celule separate la Capodistria. Acolo, 

așa cum vedem din scrisorile lui Franciscus, s-au luptat și au depășit multe atacuri venite dinspre 

Satana, care când se întâmplă ceva de genul acesta încearcă să facă din țânțar armăsar pentru a-i face 

pe oameni să își piardă încrederea în Dumnezeu și să cadă. 

Marturia lor a fost auzită în Capodistria. Trei zile mai târziu au fost trimiși la Veneția cu mâinile și 

picioarele în lanțuri. Trecerea mării a trecut trei zile din pricina valurilor puternice, dar s-au încurajat 

                                                             
292 Despre Leonard Lanzenstiel, vezi deasupra, p. 64 n. 82; Beck, 216-217. Pentru relatarea întemnițării lui, vezi 
deasupra, pp. 104-106. 
293 Vezi dedesubt, pp. 314-315. Ca și Vorsteher, Petru Walpot le-a vorbit directorilor de școli adunați la 
Niemtschitz (Němčice) pe 15 noiembrie, 1568. Discursul său a devenit baza pentru bine cunoscuta Disciplină 
Hutterită Școlară (Schulordnung). Vezi John A. Hostetler, Leonard Gross și Elizabeth Bender, Selected Hutterian 
Documents in Translation, 1542-1654 (Philadelphia, PA, 1975), 5-12; Friedmann, Schriften, 130 C). 1,2.  
294 Francesco della Sega călătorise în Italia cu Antonio Rizzetto, sau Wälsch din Vincenza; fiul lui Antonio; Nicolo 
Buccella din Padua, un medic, care s-a dezis în decembrie 1564; și trădătorul lor, Alexius Schweitzer sau Alessio 
Todeschi, un elvețian din Bellinzona. Arestul s-a petrecut în august 1562. Vezi ME, IV, 346, 495-496. Ceilalți din 
grup au fost urmăriți până la Trieste, dar se pare că nu au fost luați prizonieri; se poate presupune că au ajuns 
în Moravia. Capodistria (Koper), Slovenia, se află chiar la sud de Trieste dincolo de granița italiană. 



263 
 

unul pe celelalt să fie de neclintit, iar lanțurile lor au devenit mai puțin dureroase, în timp ce înainte 

suferiseră tare, zi și noapte. 

Au sosit la Veneția pe 1 septembrie, 1562, și imediat au fost separați și puși în închisorile întunecate 

ca smoala ale celor zece cei mai importanți consilieri. 

După ce cei doi fuseseră în închisoare pentru o lună, au fost aduși în fața a trei nobili venețieni și a 

mai multor preoți lumești și nespirituali, care stăteau așezați în pompă și splendoare, îmbrăcați 

fabulos. Franciscus a fost întrebat dacă mai susținea ceea ce răspunsese în Capodistria când a fost 

interogat referitor la activitățile sale și dacă încă mai spunea despre acestea că reprezentau adevărul. A 

răspuns că da, credea că acesta este adevărul, și era adevărul. 

Următorul lucru pe care l-au întrebat era dacă fuseseră vreodată în Moravia. Au continuat să îl întrebe 

dacă credea ceea ce sfânta, catolică și apostolică Biserică Romană crede. Le-a răspuns că privitor la 

credință credea în toate principiile confesiunii apostolice creștine. Apoi a interogat despre botez, 

mesă, spovedanie și multe alte puncte disputate. Când a spus cu franchețe ceea ce credea, l-au 

bombardat cu insulte, numindu-l un renegat și un sofist, un posedat de diavol. Apoi l-au trimis înapoi 

în închisoare. I-au oferit celuilalt frate, Antonius, o audiere asemănătoare, iar el, de asemenea, a oferit 

o mărturie bună. 

Nu cu mult după, ei din nou l-au interogat pe Franciscus despre aceleași puncte, în special despre 

botezul nou-născuților, dar nu au rezolvat nimic. L-au mai adus de câteva ori să se certe cu el. Ei chiar 

au trimis și călugări la el care, odată ce acesta le răspunsese la întrebări, încontinuu îl bombardau cu 

insulte, spunând că era un eretic și un opozant al consiliilor bisericii și dacă nu se va dezice va trebui 

să moară. Așa că înapoi la închisoare a mers. 

Curând după, nobilii au trimis un alt călugăr pentru a-i dovedi a alui erezie. Acest bărbat era un 

inchizitor sau examinator în probleme de credință la Vincenza. L-a întrebat pe frate dacă venea de la 

Biserica moravă. Franciscus a spus că da. Călugărul a spus, „Aceea este prima greșeală.” Apoi a 
întrebat, ”Nu ai frânt pâinea cu ei, nu?” Când fratele a recunoscutcă a făcut acest lucru, călugărul a 

spus, „Aceea este altă greșeală.” A continuat să pună întrebări și la fiecare răspuns pe care Franciscus 

îl dădea, acesta spunea, „Ești un eretic.” 
Călugărul de asemenea a spus, „Spune-mi lucrul aceste: Cine este capul bisericii?” 

Franciscus a răspuns, „Este Hristos.” 

„Aceasta este altă greșeală,” a spus călugărul. 
Apoi Franciscus i-a spus, „Tu ești ereticul, nu eu. Hristos este capul bisericii.” 

Replica a venit, „Ei bine, în primul rând el este, desigur. Dar papa este capul aici pe pământ.” 

Franciscus a spus, „Un trup cu două capete este o monstruozitate.” 

Dar singura replică a fost, „Eretic! Eretic!” și i s-a spus să se dezică. Fratele Franciscus a spus nu, nu 

se va dezice, pentru că nu a fost convins prin intermediul Sfintei Scripturi. Cei care îl interogau au 

spus, „Nu suntem obligați să te convingem prin intermediul Scripturii.” După alte investigații l-au 

trimis înapoi la închisoare. Și-a redactat apărarea și mărturia sa de credință și i le-a trimis. 

Rămănând neclintiți prin multe polemici, ținându-se de adevărul pe care l-au recunoscut și îmbrățișat, 

el și fratele Antonius au fost condamnați la moarte. Cum a fost menționat mai sus, au fost aruncați în 

mare și înecați la Veneția.
295

 

Dar marea își va arunca pe uscat morții în Ziua Judecății. Apoi cei care i-au ucis pe credincioși își vor 

frânge mâinile când vor începe să își dea seama de ce se întâmplă. Ei vor fi cuprinși de spaimă, iar 
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 Antonio Rizzetto a fost înecat pe 16 februarie, 1565; Francesco della Sega, zece zile mai târziu pe 26 
februarie; vezi Martyrs Mirror, 664. 
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căința lor va fi venit prea târziu. Din temnița lui de la Veneția, Franciscus a scris una sau două scrisori 

bisericii, pe care încă le avem.
296

 

Tot în acest an, 1565, Farwendel, un vechi slujitor sau învățător printre cei din Frăția Elvețiană, s-a 

unit cu noi la Neustadt în Haardt lângă râul Rin. S-a întâmplat după cum urmează: el a fost întemnițat 

pentru că a crezut în principiile Frăției Elvețiene. În timp ce se afla în închisoare la Oggersheim, un 

sat la trei km de Worms, Dumnezeu i-a adus o mare supărare, pe care spunea că de abea putea să o 

descrie. După mai multe săptămâni în închisoare, a fost convocat la o audiere de către preoți. Le-a 

răspuns destul de bine și nu a fost necăjit de interogatoriul lor. Dar înapoi în temnița sa, era cuprins de 

teroare și îndoieli și de o atât de intensă durere fizică că trei zile nu a mâncat, băut sau dormit. Se 

tânguia zi și noapte, rugându-l pe Domnul fără să găsească alinare. Apoi s-a înfricoșat foarte tare. S-a 

gândit că totul se terminase cu el, că a pierdut totul și că va trebui să nege adevărul atunci când preoții 

vor veni.  

Și-a cercetat inima și și-a trecut pe sub lupă toată viața în caz că ar fi fost ceva ce l-ar fi deranjat pe 

Dumnezeu și prin urmare ar fi fost motivul tristeții. Dar n-a putut găsi nimic. L-a întrebat pe Domnul 

în rugăciune dacă chiar era voia sa să lase un om să sufere un colaps emoțional atât de profund încât 

să murdărească numele lui Dumnezeu și să nege adevărul, deși să faci așa ceva reprezintă cea mai 

cumplită suferință. El se afla într-o asemenea agonie că se gândea, că dacă durerea lui se prelungea 

încă o zi sau două, ar fi murit de la ea, omenește vorbind. 

Cum se ruga lui Dumnezeu să îi arate ceea ce făcuse greșit, Farwendel deodată și-a dat seama, atât de 

clar ca și cum cineva i-ar fi spus-o, că încă se ținea strâns de propria sa voință. În afară de aceasta, el 

încă trăia în proprietate privată și prin urmare nu a murit cu adevărat pentru el însuși. A fost oripilat și 

imediat și-a adus aminte poziția pe care Frăția Hutterită o luase. Uluit, s-a gândit, „Adevărat, erau 

câteva articole ale credinței lor pe care nu aș putea să le mai accept vreodată.” S-a gândit și s-a rugat 

cu privire la aceste aspecte, iar Dumnezeu i-a oferit o asemenea iluminare că nu se mai opunea 

principiilor noastre de bază. Imediat ce inima sa s-a schimbat în favoarea noastră, a fost umplut cu 

asemenea alinare și bucurie în Domnul că nu îi mai era frică, ci era plin de curaj și cu hotărâre s-a 

decis să depună mărturie pentru credința noastră până la moarte. El le va mărturisi tuturor că a noastră 

este adevărata biserică a lui Dumnezeu. 

De asemenea, el s-a hotărât că dacă Dumnezeu îl ajuta să iasă din închisoare, el nu va merge la 

niciunul dintre frații săi înainte de a se alătura nouă [Biserica Hutterită]. El s-a rugat pentru opt 

săptămâni ca Dumnezeu să îi acorde împăcarea cu noi. 

În acest an, fratele Klaus Braidl, un slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu și a bisericii sale, a fost trimis 

în ținutul Rinului împreună cu Ludwig Dörker și Bastel Rausch să îl însoțească. În ziua când au sosit, 

Farwendel și alții din Frăția Elvețiană au trimis pe doi dintre ai lor să îi caute pe frații noștrii cu 

mesajul că el, Farwendel, era nerăbdător să îi vadă, și nu i-a luat mult să îi găsească. 

Klaus Braidl, Ludwig Dörker și Bastel Rausch i-au îndeplinit dorința lui Farwendel și l-au vizitat în 

închisoare. Le-a spus tot ceea ce se petrecuse cu el, lucruri pe care deja le-am relatat, și și-a exprimat 

dorința arzătoare de a ni se alătura. Frații nu doreau să îi îndeplinească dorința pe loc, ci prima dată i-

au pus o serie de întrebări și i-au reproșat faptul că auziseră că se opusese fraților noștri. Dacă înainte 

el ar fi fost mai deschis și nu ar fi luptat voit împotriva adevărului, situația lui ar fi fost diferită acum. 

                                                             
296 Vezi deasupra, p. 261 n.289. De asemenea vezi Benrath, 64-67, pentru o transcriere în germană a recursului 
din 18 iulie, 1564, adresat Inchiziției, pledând pentru eliberare. Scrisori de-ale lui della Sega de asemenea se 
găsesc în Codex 305, Academia de Științe din Bratislava.  
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Aceasta era o discuție foarte serioasă. I-au indicat faptul că purta o vină foarte grea, reprezentând o 

piatră de poticnire pentru mulți. Existau și alte chestiuni de asemenea, pentru care l-au mustrat. 

Apoi a început să își deschidă inima și le-a spus totul. Cu inimă bună le spunea că niciodată nu li s-a 

opus din proprie voință, din moment ce până acum ochii lui nu se deschiseseră. Mâhnirea lui cea mai 

profundă era că în orbirea sa a direcționat greșit pe atât de mulți și a determinat distrugerea lor. A 

simțit o mare durere la gândul că nu va fi în stare niciodată să îi mai aducă înapoi. În ignoranța sa a 

crezut că noi eram un grup detestabil căruia îi lipsea adevărata fundație apostolică a credinței, 

deoarece am adoptat o poziție diferită de ei referitoare la anumite aspecte, cum ar fi impozitele, 

separarea însurățeilor, excluderea [disciplina bisericii], respectiv mâncare și băutură pentru prezbiteri. 

El a spus că a fost atât de orb pe atunci, considerându-ne a fi atât de adânc îngropați în greșeală, că 

atunci când Lorenz Hut de Sprendlingen (de asemenea un pastor elvețian) și alți câțiva au venit la 

noi,
297

 el, Farwendel, s-a separat și s-au autoexclus deoarece a considerat că nu opusese o rezistență 

îndeajuns de îndârjită; el ar fi trebuit să vegheze mai cu atenție asupra turmei sale. A crezut că a fost 

prea moale, permițându-le oamenilor săi să fie induși în eroare. Și de aceea mersese atât de departe că 

repeta cu bucurie tot ceea ce auzea ce i-ar face pe oamenii săi să fie suspicioși cu privire la noi.  

Dar a susținut că niciodată nu s-a opus în mod deliberat adevărului atunci când și-a dat seama de mai 

multe. După ce pastorul Klaus Braidl vorbise aproape toată noaptea cu el, rezultând în faptul că 

niciunul dintre ei nu a pus geană pe geană, Farwendel s-a rugat ca să se alăture nouă dacă era posibil. 

Îi era frică că ar putea fi dus în alt loc (ceea ce atunci nu s-a petrecut), și nu știa dacă îi va mai vedea 

pe oamenii noștri din nou cu ochii săi fizici. 

Deși nu ne-am putut decide încă să îl acceptăm, el s-a hotărât, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ne fie 

alături pe același fundament și niciodată să nu se despartă de credință. Dar dacă acum în marea sa 

trebuință ar putea să se alăture nouă, el îl va lăuda pe Dumnezeu și se va simți mai încrezător. El era 

determinat ca niciodată să nu aducă rușine asupra bisericii Domnului prin necredincioșie.  

Frații au simțit urgența situației sale. Acolo în temniță s-au sfătuit în mare frică de Dumnezeu, 

nevrând să facă prea mult, dar nici să facă prea puțin. Au căzut de acord să îi îndeplinească dorința lui 

Farwendel acolo în închisoare, pentru că le-a spus despre frica și tristețea în care se afla de aproape 

opt săptămâni, rugându-se ca voia lui Dumnezeu să se împlinească. 

Astfel el și soția sa au fost acceptați în biserică, și de asemenea mulți frați și surori din grupul său, 

incluzându-i pe cei doi fii ai lui. La cererea lui Farwendel, frații noștri au vorbit bisericii sale și mulți 

au simțit chemarea de a se uni cu noi. I-am acceptat și ei ni s-au alăturat aici.  

Dar unii, deși au văzut adevărul, nu erau în stare să își învingă sinele. Știau că trebuiau să renunțe la 

posesiunile lor și la propria lor voință, predându-le lui Dumnezeu și comunității creștine. Ceea ce era 

încă și mai greu era că trebuiau să își dezvăluie păcatele pe care le-au săvârșit de când au intrat sub 

legământul botezului. Ei prin urmare au rămas în Frăția Elvețiană, unde acest lucru nu li se cerea.  

Farwendel a fost mai târziu eliberat din închisoare. S-a mutat la biserică și după câțiva ani a adormit 

printre noi în Domnul. Alții care au venit împreună cu el de asemenea au rămas de neclintit. Era 

pentru binele lor ca și pentru cel al lui Farwendel că Domnul a intervenit. Dar Farwendel a fost 

despovărat de slujba Cuvântului și nu a îndeplinit această sarcină printre noi, ceea ce a acceptat de 

bună voie din moment ce avea o vârstă considerabilă.  
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 Despre alăturarea lui Lorenz Huf și a altor foști membrii ai Frățietății Elvețiene la Frățietatea Hutterită, vezi 
deasupra, pp. 223-229. 
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În acest an, noi frații am fondat comunitatea de la Pribitz
298

 pe proprietatea de la Gross Seelowitz, 

construind de la zero pe o pajiște verde cu permisiunea nobilului Friedrich von Zerotin.  

În acest an, mai mulți frați gabrieliți din Kreutz, incluzându-l pe bătrânul Georg Weber și copiii săi, 

au devenit una cu noi în credință și s-au alăturat bisericii-comunități. Astfel că frații noștri li s-au 

alăturat la Kreutz și au pus bazele unei comunități în concordanță cu adevărata credință creștină.
299

  

În acest an de asemenea am puz bazele comunității de la Landshut.
300

 

În acest an, fratele Petre Dietrich, un slujitor pentru treburi de zi cu zi a adormit în Domnul la 

Austerlitz. 

1566 

În 1566, trei frați au fost aleși și investiți în slujba Evangheliei: Blasi Harer din valea Ötz, Leonard 

Reuss sau Schneider (un croitor) din Württemberg și Georg Wyser sau Wagner din Tirol. 

Pe vremea aceasta, următoarele accidente s-au petrecut la Viena, Austria. Cancelarul boem din 

Neuhaus, plin de dușmănie a intenționat să ne distrugă credința. L-a implorat pe împăratul Maximilian 

al II-lea să îi dea permisiunea să alunge frățiile afară din Moravia cu sprijinul episcopului. Dacă totul 

ar fi mers conform dorinței sale, ar fi provocat mari necazuri pentru biserica lui Dumnezeu. Cât de 

curând după ce împăratul a cedat cererilor sale persistente și i-a dat o scrisoare de împuternicire, a 

pornit. Și-a luat rămas bun de la nobilii din Viena, spunând, „Dacă Dumnezeu mă ajută să trec șanțul 

(Dunărea), veți auzi niște vești de la mine.” A pornit, dar în timp ce trăsura sa trecea podul, o bârnă a 

cedat sub el. Podul s-a prăvălit în Dunăre, luând cal, trăsură și tot împreună cu el, iar cancelarul și cu 

alți doi s-au înecat. Doar băiatul lui slujitor a reușit să se mențină la suprafață. Când băiatul a văzut că 

stăpânul său era mort și că era luat de către curent, l-a prins de barbă și a strigat după ajutor. Amândoi 

au fost trași afară din râu și au fost aduși la împărat. Împăratul a luat lanțul de aur de la gâtul 

cancelarului și i l-a pus băiatului, apoi a ordonat ca mortul să fie transportat înapoi la Neuhaus. 

Acestea au fost veștile de care cancelarul boem a vorbit, neștiind în ce vor consta acestea. 

Împăratul și toată lumea a privit aceasta ca o judecată a lui Dumnezeu. Este greu să arunci cu piciorul 

înapoi în vârful unui țepuș, sau să te lupți împotriva lui Dumnezeu și să ataci credința. În felul acesta 

se ocupă Dumnezeu de aceia care plănuiesc răul și care doresc să verse sânge nevinovat sau să 

măcelărească fiul înaintea tatălui său. 

Dumnezeu vorbește prin proroci, „Cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor lui.” El îi lasă să 

se sfătuiască, dar el le desfințează sfatul. Prin urmare David cântă, „Împărații pământului se răscoală 

                                                             
298 Pribitz (Přibice), o parohie la sud-est de Pohrlitz (Pohořelice) pe malul stâng al râului Jihlava. În secolul al 
XIII-lea, Pribitz era deținută de către Ordinul Suveran al Cavalerilor de Malta. În 1565 era parte din proprietatea 
Gross Seelowitz (Židlochovice), achiziționată de către Friedrich von Zerotin, care era un binefăcător al 
hutteriților ca și ultimii posesori ai Gross Seelowitz-ului, Jan și Jaroslav de Zástřizl. Până în 1623, Pribitz era una 
din cele mai mari comunități hutterite. Vezi ME, IV, 218-219; Zeman, Topography, #120; Beck, 247 n.2. 
299 După această unire a ultimilor gabrieliți cu Biserica huterită, au existat în mod predominant hutteriți și un 
mic număr de grupuri ale Frățietății Elvețiene în Moravia și Austria. Vezi Zeman, Anabaptists and Czech 
Brethren, 282-282; de asemenea vezi paragraful scris pentru anul 1545 de deasupra, pp. 161-164. 
Kreutz, la vest de Göding (Hodonín), un sat care nu mai există astăzi; 1561-1567 proprietate a lui Pertolt de 
Lipé; ars din temelii în 1605 (vezi dedesubt, p. 584). ME, I, 740, ”Creutz”; Zeman, Topography, #67; Beck, 248. 
300 Landshut (Lanžhot), un târgușor din Moravia de sud, la sud-est de Lundenburg (Břeclav), între râurile Dyje și 
Morava; în 1565 deținută de Johann von Zerotin la Lundenburg. Vezi Beck, 247; ME, III, 284; Zeman, 
Topography, #70. 
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și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva Unsului său, dar cel ce șade în 

ceruri râde, și Domnul își bate joc de ei și-i îngrozește cu urgia Sa.” 

„Îl lasă să facă o groapă, o sapă și tot el cade în groapa pe care a făcut-o.” 

Îi lasă să arunce o piatră în aer, dar aceasta cade tot în capetele lor. Judecata lui Dumnezeu se abate 

asupra celor care plănuiesc o asemenea răutate, iar oamenii pot vedea ce înseamnă de fapt încercările 

lor: sticla ce lovește piatra și frunza veștejită sau paiul uscat revoltându-se împotriva focului 

înfometat. Și deși Dumnezeu deseori lasă planurile unor asemenea oameni să reușească pentru o 

perioadă ca o testare la care îi supune pe credincioși, făcându-i pe credincioși să bea primele guri din 

cupă, totuși adversarii trebuie să o golească și de ultima picătură și de asemenea să roadă cioburile.  

Tot în acest an am pus bazele comunităților de la Tscheikowitz și Pruschanek.
301

 

O mare armată a mărșăluit în Ungaria în 1566.
302

 Soldații au provocat pagube importante 

comunităților în mai multe localități. Alte comunități au fost protejate de către violența soldaților de 

către nobilii care veniseră din țări străine. Dar unii dintre nobilii din Moravia ne-au luat caii și alte 

lucruri în timpul invaziei. 

Patru frați au fost investiți în slujba Evangheliei de către bătrâni prin așezarea mâinilor. Ei erau 

Christoph Lenck, Kaspar Ebner, Andreas Maierhofer și Leonard Dax. 

1567 

În 1567, fratele Burkhard Bämerle, un bătrân slujitor al Cuvântului și al Evangheliei a adormit în 

Domnul. Înainte, el fusese întemnițat cu Bärtel Riegel din Gündelbach din pricina credinței sale. 

Acolo l-au torturat într-un mod îngrozitor. Nu doar o mare greutate au atârnat de el, ci întregul 

pământ, legându-l de un inel fixat în podea și trăgându-l în sus până când soarele ar fi putut să 

strălucească prin el. Și totuși a rămas alături de Domnul, ferm în credința sa și după această mare 

suferință a murit la Tracht în Moravia. 

În acest an Frăția Elvețiană a compus o scrisoare pentru frații noștri în numele întregii lor frății, și 

celor de acasă și de peste hotare, rugându-ne să le oferim un răspuns legat de șapte aspecte.
303

 

1. Comunitatea bunurilor. 

2. Despre aceia care trebuie să ne părăsească cu mâna goală. 

3. Slujitorii [ai Cuvântului] și alții careu au sarcini speciale în biserică. 

4. Separarea partenerilor de căsătorie credincioși de cei necredincioși 

5. Locul tinerilor în comunitate, sarcinile lor și cum să fie disciplinați. 

6. Impozitele pentru autorități și execuțiile. 

                                                             
301 Pruschanek (Prušansky), o parohie între Göding(Hodonín) și Kostel(Podivín); în 1566 proprietate a lui Záviš 
Prusinovský de Víckov. Vezi Beck, 248; ME, IV, 224; Zeman, Topography, #123. 
302 Aceste expediții erau conduse împotriva turcilor și a protejatului lor, Ioan Sigismund Zápolya (principe al 
Transilvaniei din 1540), care era presat din toate părțile de către comandanții imperiali Lazarus Schwendi și 
Andreas Bathory. Friedrich von Zerotin a fost unul dintre nobilii moravi aflați în componența armatei imperiale 
a lui Schwendi. Vezi Beck, 248. 
303 Pentru o discuție legată de cele șapte aspecte din 1567, vezi Gross, Golden Years, 168-185 și notele. 
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7. De ce evităm Frăția Elvețiană. 

Le-am scris un răspuns, explicându-le cu grijă aceste aspecte pe baza Sfintei Scripturi și indicându-le 

greșelile și neajunsurile în aceste și alte chestiuni. Au luat prea puțin în seamă sau deloc răspunsul 

nostru totuși, și nici nu l-au citit în fața adunării. În loc să îi conducă spre îmbunătățirea lor, acesta va 

reprezenta o judecată asupra lor în ultima zi. O copie a răspunsului nostru încă se păstrează. 

Tot în acest an, fratele Hans Mang sau Huter,
304

 un pălărier de meserie a fost ținut în infirmeria 

închisorii de la Sonthofen în Suabia din pricina adevărului divin. A suferit foarte tare iarna din cauza 

frigului, pentru că lanțurile îi răceau atât de tare picioarele că nu se putea încălzi toată noaptea, după 

cum a scris într-o scrisoare pe care încă o avem. Dar a spus că în ultima zi aceste lanțuri îi vor oferi 

căldură și confort și vor fi o podoabă mai frumoasă decât lanțurile de aur de la gâturile 

necredincioșilor. A rămas neclintit prin toate cruzimile pe care nelegiuiții i le-au provocat și a adormit 

în Domnul în infirmeria închisorii. 

În acest an, fratele Nicolae Geyersbühler sau Müller (un morar),
305

 un slujitor pentru treburi de zi cu zi 

a fost întemnițat la Innsbruck pentru credința sa și adevărul divin. Acolo, iezuiții și alții s-au pus pe el, 

folosind căi subtile, dar și violente așa cum și Satan ispititorul face. Dar nimic nu a putut să îi 

zdruncine credința. A rămas ferm ca un erou creștin. 

Nedescurajat în credința sa în Dumnezeu, a fost condamnat la moarte de către fii de Caiafa și Pilat. 

Preoții, ca și fiica Irodiadei, care făcuse tot ceea ce putea pentru a avea capul său, și și-au îndeplinit 

scopul până la urmă. Nicolae a fost decapitat și apoi ars. Cu sângele său a oferit o mărturie curajoasă 

căii adevărului divin care conduce la viață veșnică, și în această bătălie nobilă a apărat câmpul de 

bătaie în Hristos. 

Tot în același an am pus bazele unei comunități la Wostitz
306

 sub nobilul Albrecht Černohorský de 

Boskovice, care de asemenea deținea și Pürschitz-ul.
307

 

În duminica dinaintea zilei de sf. Martin [11 noiembrie], fratele Leonard Dax și alți șase au fost 

arestați din pricina mărturiei lor oferite lui Hristos. Leonard Dax (după cum s-a spus mai devreme) era 

un fost preot care ne detesta și prigonea din pricina felului nostru de a trăi. După ce s-a gândit iar și 

iar, s-a convertit și a abandonat preoția. S-a alăturat bisericii-comunități și a dovedit că era un frate. 

Mai târziu, a fost ales și investit ca și slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu și trimis în misionariat în 

ținuturile de-a lungul Rinului, unde a fost prins. Prizonierii au fost duși în orașul Alzey
308

 în Palatinat. 

Când erau acolo deja de două săptămâni, superintendentul din Aley (un predicator zwinglian) și alții 

au venit să îl interogheze. „Tu nu ai fost înainte un preot?” l-au întrebat pe Dax. A admis că în orbirea 

și ignoranța sa a slujit biserica idolatră a papei în Bavaria și în Tirol. Leonard Dax a dat un răspuns 

puternic bazat pe Scriptură când a fost întrebat despre misionariatul său, fundamentele credinței sale, 

                                                             
304 Despre Hans Mang vezi ME, III, 456; Martyrs Mirror, 703; Beck, 252. 
305 Nicolae Geyersbühl, originar din Geyersbühl în județul Kitzbühel, trăise în satul St. Johannes. A fost botezat 
de către Petre Riedemann „la Freischütz [Sabatisch] pe granița cu Ungaria.” Vezi Martyrs Mirror,” 703-704; 
ME, II, 512; Loserth, Anabaptismus, 213-214; Beck, 249-251. Despre apărarea sa sau mărturisirea de credință, 
vei Leonard Gross, „Nikolaus Geyersbühler, a Hutterite Missioner to Tirol,” MQR, oct. 1969, 283-292 (NB-urile 
1 și 2); Gross, Golden Years, 57-63, 220 n.3. 
306 Wostitz (Vlasatice), la nord de Dürnholz (Drnholec), la nord-vest de Nikolsburg (Mikulov). Conform lui Beck, 
252 n.1, proprietatea a fost vândută contelui Franz de Thurn în anul următor, 1568 (sau posibil în 1574; vezi 
Zeman, Topography, #177). 
307

 Pürschitz (Prštice), la sud-vest de Brno, est de Eibenschitz; vezi ME, IV, 235; Zeman, Topography, #125. 
308 Alzei, vezi deasupra, p. 56 n.67. 
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motivul pe care îl aveam pentru care ne separam de oameni ca el, comunitatea de bunuri și botezul 

nou-născuților. Apoi a fost dus înapoi în închisoare și sfătuit să se mai gândească la situația lui; ei vor 

lua măsuri aspre. 

Pe 12 ianuarie, 1568, a fost din nou scos afară pentru o audiere. Predicatorul zwinglian a vorbit cu el 

despre biserică, spunând că niciodată nu a existat o biserică fără cusur. Magistrații, a spus, sunt 

creștini și pot folosi sabia. De asemenea a vorbit despre separarea partenerilor de căsătorie credincioși 

de cei necredincioși, dar fratele Leonard a combătut tot ce i-a spus și superintendentul nu a fost în 

stare să își susțină niciun punct de vedere. L-a îndemnat pe Leonard să accepte sfatul său și să urmeze 

religia zwingliană. Apoi nobilul domn și suveran al acestei țări, contele palatin, îi va oferi o poziție 

importantă și va putea trăi unde i-ar fi plăcut în această țară. 

Dar Leonard i-a spus că nu îi putea arăta adevărul lui Hristos dacă acesta nu îl trăia. În afară de 

aceasta, a spus, credința sa nu este o greșeală, ci era fundamentată pe adevăratul har al lui Dumnezeu 

și cu ajutorul lui Dumnezeu el va fi credincios. Nimeni nu ar trebui să se aștepte de la altceva de la el. 

A fost dus înapoi la închisoare fiind amenințat că în curând va vedea cât de gravă este situația lui. Dar 

Leonard a spus că voia lui Dumnezeu va fi făcută. Era gata să își apere credința sa și oamenii lui 

Dumnezeu nu doar cu cuvinte, ci cu viața lui, dacă aceasta era voia lui Dumnezeu. Și cu voia lui 

Dumnezeu nimeni nu îl va putea opri.  

El și camarazii lui de temniță au fost ținuți în închisoare pe parcursul iernii, dar li s-a dat drumul pe 25 

februarie, 1568. O relatare scrisă a apărării lui Dax și unele dintre cântările lui sunt încă păstrate.
309

 

1568 

În prima zi din an, fratele Ambrosius Pfeiffer, un slujitor al Cuvântului, a murit la Klein Niemtschitz 

lângă Prahlitz. 

Pe 25 ianuarie, cei trei frați Blasi Harer, Georg Wyser și Leonard Reuss au fost investiți în slujba 

Evangheliei de către bătrâni prin așezarea mâinilor.  

În aceeași zi, de asemenea la Klein Niemtschitz, patru frați au fost aleși și numiți în slujba 

Evangheliei: Baltazar Maierhof cel tânăr, Petre Hörich din Silezia, Ulrih Plattner sau Zimmermann 

(un tâmplar) din valea Ötz și Hans Schlegel din Württemberg, un croitor de meserie.  

În aceeași zi, unsprezece frați au fost numiți și investiți în slujba treburilor de zi cu zi sau în serviciul 

de administrator.  

Gall Perger 

Valtin Preundel 

Veit Hagenpühler sau Laventtaler
310

  

Christian Lärch 

                                                             
309

 Până astăzi, cântările compuse de Leonard Dax nu au fost găsite. Apărarea sa sau mărturisirea sa de 
credință se află în Biblioteca Universitară din Olomouc, Codex 180, fol. 60-130, și la Esztergom, Codex III, 124, 
fol. 311-397. Traduceri în engleză în MQR,  oct. 1975, 293-334. Vezi Christian Hege, Die Täufer in der Kurpfalz 
(Frankfurt, 1908), 106-111; Friedmann, Schriften, 110; Beck, 265. 
310

 Veit Hagenpühler, originar din valea Lavant din Carintia, Lavant-ul este un afluent al râului Drava în Carintia. 
Vezi Beck, 253. 
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Thomas Häring 

Leonard Stuck 

Hansel Schneider din Rottenburg 

Remigius Heugen din Tirol 

Simon Päntzel 

Bastian Foltz, un tâmplar 

Kuntz Kuenfelder 

Fratele Konrad Haintzeman sau Schuster (un cizmar), un slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu, a trecut 

munții Ungariei la izvoarele termale pentru a se trata.
311

 Mai târziu s-a întors la Sabatisch și acolo a 

adormit în Domnul după multă suferință. 

Tot în același an, 1568, fratele Hans Zwinger sau Gerber (un tăbăcar),
312

 un slujitor al Cuvântului lui 

Dumnezeu, a adormit în Domnul la Wostitz. 

Am stabilit din nou o comunitate la Urschitz unde trăisem înainte. 

Pe 18 iulie, un slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu și a bisericii sale, Hans Arbeiter din Aachen,
313

 și 

alt frate, Heinrisch Schuster, au fost prinși la Hainbach pe Rin pe teritoriul episcopiei de Speyer. 

Primarul satului i-a spus conetabilului să îi înlănțuie, dar el a refuzat, pentru că nu dorea să împartă 

vina cu acesta. El i-a spus primarului, „Nu îmi poți ordona să îi înlănțui pe acești oameni, care sunt 

mult mai credincioși decât mine. Dacă aș fi știut că vor fi băgați în închisoare, i-aș fi avertizat.” 

Astfel că primarul i-a legat el însuși și i-a adus la Kirrweiler. Acestea s-au petrecut într-o noapte de 

duminică.  Următoarea zi, primarul a mers la un târg la Neustadt în munții Haardt. Marțea a căzut 

bolnav, iar miercurea l-au îngropat. Toți au spus că trebuie să fi păcătuit. După aceea, conetabilul a 

spus că nici măcar pentru o sută de guldeni nu s-ar fi făcut vinovat de întemnițarea fraților. Dar Hans 

Arbeiter a fost pus într-o temniță întunecoasă, ținut departe de lumina zilei, iar Heinrich a fost pus în 

închisoarea Kirrweiler. 

După două săptămâni, episcopul și-a trimis șeful conetabililor și încă pe nouă să îi audieze separat pe 

cei doi prizonieri, întrebându-i de ce intraseră pe pământurile nobilului și îi ghidaseră greșit pe 

oameni. Hans Arbeiter a spus că nu a ghidat greșit și nici nu a înșelat pe nimeni – intenția sa nu era de 

a ghida greșit pe cineva, ci de a predica adevărul divin. 

De asemenea, Hans Arbeiter le-a răspuns întrebărilor lor despre botezul nou-născuților: Nu există un 

singur cuvânt în Scriptură care să dovedească că nou-născuții ar trebui să fie botezați. Botezul ar 

trebui să fie doar pentru aceia care aud și cred în Cuvântul Domnului și i se supun acestuia, pentru cei 

                                                             
311 „Munții ungari” erau Munții Albi (montes albi); astăzi „Carpații albi” și „Micii Carpați.” În secolul al XVI-lea, 
se pare că nicio diferență nu se făcea între aceste două lanțuri muntoase. Izvoarele termale se află la Teplitz 
(Trenčianske Teplice), la nord-est de Trenčin. Beck, 253. 
312 Două dintre cântările lui Hans Zwinger se află în LdHBr, 663-669 (sub „Garber” și respectiv „Zwinger”). De 
asemenea vezi Wolkan, Lieder, 230. 
313

 Hans Arbeiter, înainte fusese un membru al Frățietății Elvețiene, trăise în zona dimprejurul Worms-ului și 
Bad Kreuznach-ului. Vezi ME,  I, 145-146; Beck, 229-230, 268, Gross, Golden Years, 68-88. 
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care înțeleg botezul creștin, învățătura și viața și care sunt conștienți de ce sunt pe cale să facă. Apoi a 

fost dus înapoi în închisoare. 

Zece sau doisprezece zile mai târziu, delegatul oficial l-a interogat, iar episcopul l-a trimis pe vicarul 

catedralei din Speyer, un iezuit pe nume Lamprecht, să vorbească cu el despre botezul nou-născuților, 

dar nu a făcut nimic altceva decât să se dezonoreze și să fie disprețuit de către toți cei prezenți. 

Atunci, Arbeiter a fost dus înapoi la închisoare fiind amenințat că dacă refuza să se supună, va vedea 

curând ceea ce se va întâmpla. L-au tratat pe celelalt frate în același mod. 

Acest iezuit s-a întors să îl interogheze din nou despre botezul nou-născuților, dar Arbeiter a răspuns 

într-o asemenea manieră că acesta n-a putut să își apere poziția ca înainte. 

El [n.t. iezuitul] a venit pentru a treia oară să apere botezul nou-născuților și a pierdut din nou. Apoi a 

început să pună întrebări ciudate: Câți evangheliști erau? Ioan a murit? și alte întrebări 

nesemnificative, dar nu i-a reușit scopul. I-a spus lui Arbeiter că din moment ce l-a vizitat de trei ori și 

tot refuza să se supună, el va fi înecat în Rin; călăul va veni în curând după el. Dar Arbeiter nu s-a 

lăsat intimidat. A fost dus înapoi în închisoare fiind amenințat că dacă nu se va dezice, nu i se va da 

nimic să mănânce sau să bea și va fi lăsat să flămânzească până la moarte. În consecință, porția de 

mâncare i-a fost micșorată și a suferit o mare nevoință. 

Iezuitul din Speyer a venit pentru a patra oară să îl momească pe Hans Arbeiter. Era la fel de 

meșteșugit ca însuși diavolul. A lăsat toată Scriptura la o parte și l-a implorat pe frate să se dezică și să 

se întoarcă la credința copilăriei sale. L-a rugat să se dezică de dragul suferințelor lui Hristos. Acesta 

l-a luat chiar și de gât și l-a sărutat, implorându-l să se dezică. Așa un șarpe de om! Dar Hans Arbeiter 

a spus, „Acesta este sărutul lui Iuda,” și i-a spus nu într-un mod șovăielnic să plece și acesta nu s-a 

mai întors niciodată. Dragul frate a trebuit să se întoarcă în închisoarea lui. Aceasta arată cum speța 

diavolului face tot ce poate pentru a determina un credincios să se rătăcească, să îl prindă în capcană 

și să îi facă sufletul să cadă pradă diavolului. Acesta este țelul lor.  

Într-un final, vătaful-șef a venit de două ori, spunând că dacă frații vor promite că nu vor mai intra 

vreodată în țară, li se va da drumul. Frații au refuzat, spunând că trebuiau să meargă unde îi trimitea 

Dumnezeu la orice oră și nu puteau promite să nu intre în vreo regiune. 

Într-un final, după douăzeci și nouă de săptămâni petrecute în închisoare, au fost eliberați 

necondiționat. S-au întors la biserică, neclintiți în pace și bucurie și biserica s-a bucurat și l-a lăudat pe 

Dumnezeu. Avem mărturisirea lor de credință așa cum a fost scrisă de Hans Arbeiter, aceasta 

reprezentând un catalog al întrebărilor care li s-au pus lor și răspunsurile pe care le-au dat.
314

 

                                                             
314 Mărturia de credință a lui Hans Arbeiter se află în Arhivele Orășenești din Brno, Codex 559, fol. 236-322, din 
aceasta preluăm următoarele fragmente: 
Pe 18 iulie, 1568, Hans Arbeiter și Heinrich Schuster au fost prinși la Hainbach în episcopia de Speyer. Primarul 
și aceia care ne-au prins au început să vorbească, unii lăudându-ne, alții înjurându-ne, după cum spune Pavel. 
Primarul dorea să ne dăm cuvântul și să batem palma pe baza lui ori să plătim pentru două sau trei rânduri de 

băuturi pentru aceia care ne păzesc de-a lungul nopții în primărie, ca să nu fie necesar să ne ducă la castelul 
Kirrweiler în acea noapte. Am spus că era împotriva lui Dumnezeu să le promitem orice și să bătem palma pe 

baza aceasta, pentru că omul fără minte dă chezășie, se pune chezaș pentru aproapele său (Prov. 17: 18). Nici 
nu vom plăti pentru vinul lor, nici o singură para. Dacă ar fi să îi răsplătim pe aceia care ne-au ținut prizonieri e 

ca și cum ne-am fi întemnițat singuri. De asemenea, l-am avertizat pe primar și pe ceilalți că a-i trata pe 
credincioși cu atâta malițiozitate răutăcioasă n-a adus niciodată vreun bine cuiva, pentru că deseori s-a 

întâmplat ca un om care îi sapă groapa altuia să cadă chiar el în ea.  



272 
 

1569 

Pe 9 ianuarie, 1569, patru frați au fost aleși pentru slujba Cuvântului lui Dumnezeu și au fost investiți 

la Klein Niemtschitz lângă Prahlitz: Matia Binder sau Schneider (un croitor), Ludwig Dörker sau 

Zimmermann (un tâmplar), Wendel Holba sau Müller (un morar) din Slovacia și Rupp Gellner din 

ținutul Rinului. Tot în același an fratele Georg Hans, un bătrân slujitor al treburilor de zi cu zi, a murit 

la Pergen. 

Alt slujitor pentru treburi de zi cu zi, Remigius Heugen, a adormit în Domnul la Gross Seelowitz. 

                                                                                                                                                                                             
Conetabilul și încă câțiva au intervenit în numele nostru și l-au rugat pe primar să ne lase să plecăm, dar a 
refuzat și i-a ordonat conetabilului în mod repetat să îndeplinească dorințele stăpânului său și să ne lege.  

Conetabilul nu a dorit să se găsească vinovat de faptul că a pus credincioșii în închisoare. I-a spus primarului, 
„Nu îmi poți porunci să îi înlănțuiesc pe acei bărbați, care sunt cu mult mai credincioși decât sunt eu. Dacă aș fi 
știut că vor fi aruncați în închisoare, i-ași fi avertizat. ” Primarul ne-a legat el însuși și ne-a trimis la închisoare în 

noaptea de duminică. Lunea s-a dus la târg la Neustadt, marțea a căzut bolnav, iar miercurea a fost îngropat, 
ceea ce a determinat oamenii să spună că a păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Conetabilul a spus că pentru 

nicio sumă de bani nu s-ar fi făcut vinovat de întemnițarea noastră. I-am încredințat chestiunea lui Dumnezeu, 
care știe de ce are nevoie fiecare om și am spus că sperăm ca Dumnezeu nu va  avea nimic împotriva lui venind 

din partea noastră. 
Când am ajuns la castelul Kirrweiler, Heinrich a fost pus în închisoarea de drept comun, iar eu, însoțit de multe 

amenințări și injurii am fost închis într-o temniță întunecată, fiind privat de lumina zilei, o experiență similară 
cu a multor credincioși. Două săptămâni mai târziu, șeful conetabililor al episcopiei a venit însoțit de încă câțiva 
și ne-a adus înaintea sa unul câte unul pentru interogatoriu, și la fel s-a întâmplat mai târziu înaintea preotului. 

 
Apoi urmează interogatoriul, din care cităm răspunsul lui Arbeiter privitor la organizarea bisericii din Moravia: 

Domnul meu, îmi dau seama că nu cunoști prea multe despre a noastră credință, învățătură și mod de viață și 
din moment ce m-ați întrebat, cu bucurie vă voi da un răspuns. Vă rog să ascultați ceea ce voi spune. Probabil 

că nu ați auzit prea multe lucruri bune despre noi, pentru că nelegiuiții răspândesc minciuni despre oamenii lui 
Dumnezeu. Vă rog pe dumneavoastră, domnul meu, să nu credeți minciunile. În Moravia suntem supuși 

autorităților locale și trăim pe pământul nobililor care știu foarte bine ceea ce facem și aceștia se află în relații 
bune cu împăratul. Împăratul însuși știe că locuim acolo, din moment ce deseori vine în vizite în zonă. Dacă 

calomniile despre noi ar fi fost adevărate, credeți că ne-ar tolera? Și nici Dumnezeu nu ne-ar proteja. Nobilii 
cunosc foarte bine modul nostru de viețuire, deseori aduc alți nobili și domnițe să arunce o privire în spațiile 
noastre, să ne viziteze școlile și casele noastre și să vadă cum și ce mănâncă copiii noștri și cum sunt îngrijiți. 

Mulți sunt uimiți de standardele înalte pe care le avem în îngrijirea copiilor noștri și de cum îi creștem. Lăsați-
mă să adaug că dacă autoritățile prin a cărui har de la Dumnezeu ne dau voie să trăim sub jurisdicția lor în 

concordanță cu învățătura și ordinea lui Hristos, noi le predăm ceea ce Dumnezeu predestinează și permite 
pentru exercițiul funcției sau titlului lor. Plătim cu promptitudine taxele și dijmele pe bunurile noastre și oferim 

munca care se cere de la noi. Dorim să dăm tuturor ceea ce îi datorăm lui înaintea lui Dumnezeu. Ajutăm la 
construirea sau îmbunătățirea drumurilor, și vom face tot ceea ce nu se opune lui Dumnezeu și dragostei de 

aproape. 
Au urmat săptămâni de audieri conduse de un iezuit, care nu a realizat nimic, oricum, după care Arbeiter a 
scris: 

Apoi am fost dus înapoi în închisoare. S-au purtat cu Heinrich la fel. Doisprezece zile mai târziu a venit călăul. 
Avea ordine să ne bată cu bețe, dar din moment ce nu am primit sentința, nu vroia să o facă. Dar vroia cei șase 

guldeni și i-ar fi obținut, și în timp ce se certa cu administratorul privitor la suma de bani niște soldați care își 
făcuseră tabăra pentru o perioadă de timp în episcopie au încercat să pătrundă în castel. Călăul a fugit, și noi 
am fost lăsați în închisoare pentru alte patru săptămâni. Apoi într-o noapte patru bărbați m-au condus afară 

printr-o grădină din spatele castelului și apoi într-un câmp. M-au rugat din nou să nu mă întorc în țara lor – 
stăpânul lor îmi arătase milă de data aceasta, dar dacă mă voi întoarce voi fi tratat în mod diferit. 

 
Trei cântări de Hans Arbeiter, LdHBr, 652-663, descriu ceea ce a trăit, așa cum fac și cele două cântări de Hans 
Zwinger, 663-669. 
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În acel an, pe vremea când dragul nostru frate Petru Walpot era bătrân și păstor al bisericii, o perioadă 

de mari lipsuri a început. S-a înrăutățit atât de tare că anul următor o baniță de grâu costa doi taleri și 

era dificil de procurat chiar și la acel preț. O pâine costa patruzeci și cinci de creițari. Niciodată în 

amintirea oamenilor nu li se întipărise că ar fi existat o asemenea foamete în Moravia. Foametea și 

necazul s-au pogorât asupra lor ca o grea pedeapsă pentru lipsa de recunoștință și păcatele lor. 

Condițiile s-au îmbunătățit puțin în 1571, iar în 1572 erau din nou disponibile grâne. Prin această 

perioadă lungă și grea, Dumnezeu cu atât de mare milă a furnaizat ce era nevoie pentru oamenii săi că 

nimeni nu a suferit de pe urma unor lipsuri grele în adevăratul sens al cuvântului, având în vedere 

condițiile grele de pe atunci. 

Dumnezeu a furnizat ce era nevoie prin sârguința și prevederea bătrânilor, slujitori ai Cuvântului și a 

slujitorilor pentru treburi de zi cu zi, care îngrijeau de oamenii lor cu credincioșie. În mod constant 

încercau să găsească modalități să susțină și să hrănească biserica-comunitate, cu văduvele și orfanii 

ei. Ei i-au îndemnat pe oameni să fie recunoscători și să împartă resursele bisericii cu credincioșie, 

oferind ajutor și sfat într-o manieră frățească și plină de iubire. Și Dumnezeu ne-a dat o asemenea 

binecuvântare și îndestulare că am fost în stare să ajutăm alți oameni sărmani în Moravia din afara 

comunităților noastre. Dar a trebuit să trăim foarte frugal comparativ cu acele timpuri când eram 

siguri că vom avea pâine pe masă. În acești ani dificili, biserica aproape că a fost secată de resurse, și 

dacă lipsurile ar mai fi durat, mare necaz ar fi fost, din moment ce eram atât de mulți care trăiam 

împreună. Dar Domnul, care cunoaște vremea potrivită, a intervenit cu milă. Laudă și mulțumiri lui 

pentru tot ajutorul său. 

În timpul acestor ani, Dumnezeu le-a dat oamenilor săi vremuri liniștite. Pentru cinstea numelui său, 

trebuie să consemnăm aceasta în detaliu, pentru că după ce Domnul a purificat biserica sa în diferite 

modalități, îngăduind ca ea să sufere de pe urma a tot felul de chinuri și sărăcie ani la rândul (după 

cum se relatează deasupra în această carte). Dumnezeu le-a oferit oamenilor săi vremuri liniștite și 

binecuvântări consistente, după cum a procedat cu credinciosul Iov după încercările sale. A procedat 

la acestea pentru a vedea cum se vor comporta în asemenea timpuri și pentru a se asigura că lucrarea 

și planurile sale vor fi îndeplinite în mod public și vor deveni cunoscute tuturor oamenilor în lung și-n 

lat. Dumnezeu a făcut aceasta și le-a oferit oamenilor săi vremuri pașnice, contrare cu intențile întregii 

lumi, rezultatul fiind că pentru douăzeci de ani sau mai mult nu a existat o prigoană generală (după 

cum se va putea vedea în această cronică), cu excepția câtorva incidente din când în când.  

Oricum, în aceste vremuri multe acuzații au fost lansate și decrete emise de către împărat și de către 

rege în cadrul Dietei Imperiale, cât și în cadrul Dietei Provinciale, care era compusă din diferite Stări 

și credințe. Deși altfel erau destul de dezbinați, în chestiunea aceasta cu toții cădeau de acord: și 

anume că acești oameni trebuiau să fie exterminați și niciunde să fie tolerați. Dar Domnul a prevenit 

ca acest lucru să se întâmple în multe moduri și în dăți diferite. O dată le-a dat procurorilor alte 

chestiuni de care să se ocupe. Altă dată i-a făcut să piardă din elanul necesar îndeplinirii planurilor lor, 

pentru că el poate ajusta velele în concordanță cu propriul său curent. 

Mulți s-au hotărât să nu își lase capetele să se odihnească pe o pernă până nu expulează și extermină 

oamenii lui Dumnezeu, și au primit putere (nu de la Dumnezeu) în vederea acestui scop. Dar Domnul 

i-a distrus înainte ca aceștia să poată să înceapă. Mulți au intenționat să provoace suferință oamenilor 

noștri, dar aceasta nu a făcut decât să abată răul asupra lor. 

Multe discuții s-au purtat. Unul considera că ei [credincioșii] ar trebui cu toții să fie spânzurați; altul 

ar fi vrut să le dea foc; al treilea să le prindă bătrânii, prin urma să îi distrugă din temelii. Al patrulea 
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ar fi dorit să aibă puterea să să facă ce ar fi vrut cu ei și să îi șteargă de pe fața pământului. Dar mulți 

dintre acești oameni nu au trăit mult, iar anii vieții lor au fost curmați de către moarte. Am trăit aceste 

lucruri. Am putea chiar să dăm nume. 

Ca de obicei, oricând se putea, tribul popilor agita apele. Dar Domnul Dumnezeul nostru le-a barat 

calea. Arhanghelul Mihail a vegheat deasupra oamenilor săi; altfel de mult am fi fost înghițiți și 

devorați ca pâinea. Dar cum o cloșcă își adună puiuții ei sub aripi, protejându-i prin ciupirea tuturor 

care vor să îi atace – într-adevăr, așa cum un vultur plutește deasupra puilor lui – acestea și multe 

altele a făcut Dumnezeu de dragul oamenilor săi. Chiar și necredincioșii au trebuit să recunoască că 

Dumnezeu a refuzat să își lase oamenii să fie alungați sau anihilați. 

Trăiau pe pământul pe care Dumnezeu l-a oferit în special lor. Li s-au dat aripile unui vultur mare și 

au zburat într-un loc pe care Dumnezeu li l-a pregătit. Astfel, se adunau în pace și unitate și predicau 

Cuvântul lui Dumnezeu în mod public. De două ori pe săptămână, câteodată și mai des, țineau 

întâlniri în care rugăciunea comună și a tuturor i se oferea lui Dumnezeu, rugându-l pentru nevoile 

frăției și oferindu-i mulțumiri pline de bucurie pentru toate lucrurile bune de care se bucurau. În 

același mod, mijlocire se făcea pe lângă împărat, rege, principi și autorități lumești, ca Dumnezeu să îi 

facă să se gândească despre funcția și titlul încredințate lor și să le îndeplinească cum se cuvine, adică 

să guverneze în mod pașnic și să îi protejeze pe credincioși. 

În afară de aceasta, excluderea creștină era folosită împotriva ticăloșilor când erau descoperiți în 

interiorul frăției. Frăția excludea și pedepsea, după păcatul fiecăruia vizat. Când arătau că s-au căit cu 

adevărat, ei erau reacceptați în biserică. 

În concordanță cu porunca Domnului și practica apostolilor, botezul creștin era oferit adulților care 

puteau auzi Cuvântul lui Dumnezeu și îl puteau înțelege, accepta și crede, botezul nou-născuților 

reprezentând total opusul și fiind complet fals. 

Oamenii se întâlneau și țineau Cina Domnului pentru a-și aminti și a-și împrospăta încontinuu 

memoria sfântă a suferinței și morții lui Isus Hristos: prin moartea sa el ne-a mântuit pe noi care altfel 

am fi fost pierduți și ne-a adus înapoi, făcându-ne să avem același cuget ca membre ale corpului său. 

Era o serbare a recunoștinței pentru dragostea sa și a bunătății nespuse în ceea ce a făcut de dragul 

nostru; aceasta ar trebui, la rândul nostru, să facem de dragul său ca o recunoștință. O asemenea 

serbare a Cinei Domnului reprezintă opusul împărtășaniei idolatre a preoților.  

Practicau comunitatea creștină a bunurilor așa cum Hristos indicase să se facă și așa cum o practicase 

împreună cu ucenicii săi și așa cum o experimentase prima biserică apostolică. Nimeni altcineva nu 

îndrăznea să li se alăture. Aceia care mai înainte fuseseră bogați sau săraci acum împărțeau același 

portmoneu, aceeași casă și aceeași masă – cei sănătoși împreună cu cei sănătoși, cei bolnavi cu cei 

bolnavi, iar copiii împreună cu copiii. 

Săbii și sulițe erau forjate în satâre, coase și alte unelte. Nu exista nicio muschetă, spadă, halebardă, 

sau orice altă armă de auto-apărare. Fiecare era un frate pentru celelalt. Ei erau niște oameni complet 

pașnici care nu luau niciodată parte în vreun război sau vărsare de sânge prin plătirea impozitelor de 

război - și cu atât mai puțin prin participare directă. Nu recurgeau la răzbunare – răbdarea era arma lor 

în orice încercare. 

Ei erau supuși autorităților și ascultători de ei în toate lucrurile bune, în toate lucrurile care nu erau 

împotriva lui Dumnezeu, a credinței sau a conștiinței lor. Își plăteau impozitele, cotizațiile anuale, 

dobânda, dijmele și vămile și își făceau claca. Își cinsteau autoritățile de la guvernare din cauza 
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funcțiilor predestinate lor în mod divin, ceea ce este la fel de necesar în această lume ticăloșită ca și 

pâinea de zi cu zi. 

În concluzie, toate cele doisprezece articole ale credinței apostolice creștine și toate lucrurile fondate 

pe Sfânta Scriptură erau mărturisite și respectate. 

Era îndeplinit misionariatul creștin în concordanță cu porunca Domnului: „Așa cum m-a trimis Tatăl 

meu pe mine, așa vă trimit pe voi.” De asemenea: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ. 

Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile.” Așadar, în fiecare an slujitorii Evangheliei și 

ajutoarele lor erau trimiși în ținuturile de unde se recepționa o chemare. Îi vizitau pe aceia care doreau 

să își schimbe viețile, care căutau și se interesau de adevăr. Pe aceștia îi conduceau afară din ținuturile 

lor pe zi sau pe noapte la cererea lor, indiferenți la conetabili și călăi, rezultatul fiind că mulți și-au 

pierdut viețile din această cauză. Astfel, i-au adunat pe oamenii lui Dumnezeu într-o manieră care se 

cuvine bunilor păstori. 

S-au separat de lume și de viața ei rea și plină de nedreptăți. Îi evitau în special pe prorocii falși și 

frații falși. 

Modul de a înjura și blasfemia fără de care lumea nu poate vorbi nu era niciodată auzit printre ei. 

Niciun jurământ nu se lua sau promisiune se făcea. Nu exista dans, joc de noroc sau chefuială. Nu își 

confecționau haine sofisticate, croite, la modă sau indecente; se scăpau de astfel de lucruri. Nu cântau 

cântări nerușinate sau desfrânate, de care lumea este plină, ci cântări creștine și spirituale și cântări 

despre întâmplări din Biblie. 

Conducerea era încredințată bătrânilor, bărbați care ghidau oamenii cu Cuvântul lui Dumnezeu prin 

citirea către ei, învățarea și ghidarea lor prin intermediul Scripturilor. Practicau mustrarea și 

reconcilierea, îndreptând orice greșeală sau delict. 

Unii oameni erau selectați cu atenție să preia conducerea treburilor de zi cu zi. Făceau și încasau plăți, 

furnizau mâncare și provizii și îndeplineau sarcina cumpărării și vânzării. 

Alții erau la comanda organizării muncii și trimiterea fiecăruia la lucrul pe care știa că îl putea face 

bine, pe câmpuri sau oriunde era nevoie. Aceștia erau distribuitorii de muncă. 

Existau frați care erau responsabili să servească la masă. Mesele începeau cu rugăciune și recunoștință 

pentru Dumnezeu, și se mulțumea la sfârșit înainte de întoarcerea la muncă. Recunoștință și rugăciune 

se ofereau înainte de culcare și din nou dimineața înainte de plecarea spre muncă. 

Anumiți frați erau responsabili pentru școală. Împreună cu surorile, aveau grijă de copii și nevoile lor 

în toate privințele. 

Nu era nicio camătă, nici cumpărare sau vânzare pentru profit. Exista doar muncă cinstită pentru 

câștigarea existenței prin truda zilnică a acelora care lucrau ca viticultori și fermieri în podgorii, 

câmpuri și grădini. Tâmplari și constructori plecau în interiorul Moraviei și chiar mai departe înspre 

Austria, Ungaria și Boemia să construiască multe mori mari, distilării și alte clădiri în schimbul unor 

lefi corecte pentru domnii, nobilii și alți cetățeni. Un frate era în special repartizat pentru acest scop, 

un constructor experimentat care organiza tâmplarii, accepta de lucru, se tocmea și stabilea înțelegeri 

în numele frăției. 

Mulți dintre frați erau morari, și existau multe mori în acea zonă a căror proprietari îi rugau pe frați să 

le preia morile și să supravegheze măcinatul pentru o treime sau o pătrime din câștig, ceea ce 
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reprezenta o înțelegere corectă în raport cu practica curentă. Astfel că frăția a numit un frate să 

supravegheze morile. Fiind sfătuit de bătrâni, el încheia toate înțelegerile, îi repartiza pe morari, și 

avea grijă ca morile să aibă oameni și să funcționeze cum trebuie.  

Pentru o lungă perioadă de timp, domnii și nobilii (în special aceia pe a căror pământuri trăiam) ne 

angajau oamenii noștri să le conducem fermele și să lucrăm în alte domenii, unii pentru o treime din 

câștiguri, alții pentru salarii sau ce ar fi fost acceptabil pentru ambele părți. Un frate era responsabil 

pentru preluarea fermelor a căror capacitate putea fi administrată de către comunitate, deseori după 

cereri repetate ale proprietarilor de pământ. El încheia aranjamentele și avea grijă ca să lucreze 

îndeajuns de mulți oameni pentru fiecare dintre ele în parte. 

Pe scurt, nimeni nu stătea degeaba; fiecare făcea ceea ce i se cerea și ceea ce era în stare să facă, orice 

condiție ar fi avut înainte – dacă era bogat sau sărac, aristocrat sau om de rând. Chiar și preoții care s-

au alăturat comunității au învățat să lucreze. 

Toate felurile de meserii cinstite aveau reprezentanți: zidari, producători de coase, fierari, cazangi, 

lăcătuși, ceasornicari, fabricanți de cuțite, instalatori, tăbăcari, blănari, cizmari, șelari, producători de 

harnașament, trăistari, producători de căruțe, dogari, tâmplari de mobilă fină, strungari, pălărieri, 

postăvari, croitori, producători de saltele, țesători, frânghieri, ciurari, geamgii, olari, berari, bărbieri-

chirurg și medici. În fiecare departament de lucru un frate era responsabil de magazin, accepta 

comenzi și planifica lucrul, apoi vindea produsele cu un preț onest și înmâna profitul bisericii.  

Toată lumea, oriunde ar fi stat, lucra pentru binele comun de a satisface nevoile tuturor și să ofere 

ajutor și susținere oriunde ar fi fost nevoie. Era într-adevăr un corp perfect a cărui membrii care trăiau 

și erau activi slujeau unul altuia. 

Gândiți-vă la ingeniosul mecanism al unui ceas, unde o piesă o ajută pe cealaltă să funcționeze, astfel 

încât să își îndeplinească scopul. Sau gândiți-vă la albine, acele mici insecte folositoare care lucrează 

împreună în stupul lor, unele făcând ceară, altele miere, unele aducând apă, până când nobila lor 

menire de a face dulcea miere se împlinește, nu doar pentru propriile lor nevoie, ci și destul de mult să 

împartă cu oamenii. Așa stăteau lucrurile printre frați.Astfel că trebuia să existe o ordine în toate 

câmpurile de lucru, pentru că chestiunile privitoare la viață pot evolua doar unde domnește ordinea – 

cu atât mai mult în casa lui Dumnezeu, a cărui Maistru Constructor și Fondator este Domnul însuși. 

Unde nu-i ordine, e dezordine. Acolo nu sălășluiește Dumnezeu, iar casa se prăbușește în curând. 

Frăția a devenit cunoscută în lung și-n lat prin acești slujitori ai Cuvântului și alți frați întemnițați în 

locuri diferite din pricina mărturiei lor pentru Isus Hristos și a adevărului său. În multe feluri diferite, 

erau îndeaproape interogați despre fundamentele credinței lor. Aceasta se întâmpla peste tot în 

ținuturile vorbitoare de limba germană, oriunde frații erau întemnițați, unii pentru lungi perioade de 

timp. În faptă și-n cuvânt, prin viața și moartea lor, au mărturisit că credința lor era adevărul. 

Mai mult, împărați, regi, principi, domni și aceia de la curțile lor, în special în ținuturile vorbitoare de 

limba germană, au devenit familiari cu a frăției religie, învățătură, credință și viață. Deseori au venit 

să vadă cu ochii lor și oamenii de rând veneau și ei și își dădeau seama că comunitățile erau 

inofensive și că zvonurile răutăcioase despre frați erau neadevărate. Mulți au fost convinși și îi lăudau 

ca fiind oameni credincioși care trebuie că fuseseră rânduiți așa de către Dumnezeu, altfel ar fi fost 

imposibil pentru atât de mulți să trăiască împreună în unitate, pe când ei între ei, când doar doi, trei 

sau patru trăiesc sub același acoperiș, își scot ochii mereu și se ceartă până când se despart. 
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Unii preferau ca frații să lucreze pentru ei și să îi slujească mai degrabă decât oricine altcineva, astfel 

că nu erau destui frați în ținut, din moment ce – din cauza încrederii pe care o inspirau – toată lumea îi 

vroia în slujba lor. Dar din pricina religiei lor se considera întotdeauna că sunt prea mulți.  

Era o situație extraordinară: Unii domni erau furioși și prost dispuși cu privire la frați din cauza 

credinței lor și nu doreau ca ei să fie tolerați în ținut. Alții erau iritați că prea puțini frați erau 

repartizați să lucreze pentru ei, deși au continuat să ceară pentru mai mulți ani. Pe scurt, unii doreau ca 

ei să fie acceptați, alții doreau ca ei să fie expulzați. Unii spuneau numai bune despre ei, alții numai 

rele. 

Lumea nu vroia să îi tolereze, dar a trebuit să o facă. Dumnezeu a împărțit marea – națiile înverșunate 

ale lumii – astfel încât oamenii să poată să se adune din toate ținuturile și să trăiască împreună în 

numere însemnate, făcând fără frică lucrarea Domnului împotriva diavolului și a lumii.Într-adevăr, 

aceasta reprezintă un produs manual minunat al lui Dumnezeu, când stai să te gândești. Unii oameni 

au crezut că era bine pentru aceia care aveau tăria. Alții ar fi dorit ca și ei, de asemenea, să fi putut să 

trăiască astfel. Totuși alții, majoritatea, în orbirea lor o priveau ca o greșeală și seducere sau ca o 

inițiativă omenească. 

Și totuși toată lumea atât de tare îi invidia și ura că ar fi putut spune ca și David, „Avem mai mulți 

dușmani decât fire de păr pe cap.” Imediat ce pășeau peste pragul ușii erau insultați, fiind numiți 

anabaptiști, rebotezați, nou-botezați, schismatici, agitatori și tot felul de nume de batjocură.Peste tot 

oamenii îi vorbeau de rău și îi ironizau prin minciuni groaznice, acuzându-i că mâncau copii și alte 

lucruri oribile care ne-ar fi șocat în profunzime măcar dacă am fi visat la așa ceva, cu atât mai puțin să 

le facem. Multe acuzații defăimătoare reprezentând fapte și lucruri ce nu sunt omenești, cu atât mai 

puțin creștine, erau aduse împotriva frăției pentru a conduce la suspiciuni și ură. 

Lumea ne ura și ne prigonea doar din cauza numelui și adevărului lui Hristos, deoarece îl urmam și nu 

din alte motive. Și acesta era un lucru sigur: Dacă cineva călătorea doar cu un toiag în mâna sa pentru 

a arăta că nu avea intenția de a face rău cuiva, sau dacă se ruga înainte să mănânce, era făcut 

rebotezat, un eretic. Atât de mare e stupiditatea diavolului. Dar dacă cineva devenea necredincios și 

umbla după căile păgânilor, dacă era încins cu o sabie într-o parte și cu o muschetă pe umăr, din acel 

moment era binevenit în lume, fiind un „bun creștin” în ochii lor. 

Un om care nu purta guler înalt, apretat împrejurul gâtului sau alte semne ale vanității în 

îmbrăcămintea sa, care declara că pariatul, trufia, îmbuibarea, beția și chefuiala sunt rele și împotriva 

lui Dumnezeu și care se conducea pe el însuși într-o manieră tăcută cu răbdare și alte calități care i se 

potrivesc unui ucenic de-al lui Hristos – o asemenea persoană era numită de către lume: eretică, 

sectară, care vrea să înșele sau stupidă. El era urât și disprețuit de către oameni care nu îl mai văzuseră 

până atunci și nu îl puteau acuza de niciun delict, din moment ce nu rănise pe nimeni și nici nu dorea 

să facă asta. Aceasta arată tocmai cum a ajuns lumea. 

Dar cât de curând cineva era necredincios, se întorcea în lume și pășea în han spunând, „Băieți, lasați-

mă să vă cinstesc cu un rând,” cântând cântări indecente, bând nebunește cu alții și înfigându-și o 

pană în pălărie ca un nerod; cât de curând se complăcea în pariuri și dans, purtând un uriaș guler înalt 

și apretat împrejurul gâtului său, pantaloni bufanți largi și haine cu crăpături ornamentale, făcând un 

spectacol pe cinste din cele o mie și una de împărtășanii prea cinstite,  împrăștiind sifilis și alte boli 

înspăimântătoare și insultându-l și blasfemiindu-l pe Dumnezeu – începând din acel moment lumea se 

împrietenea cu acea persoană, recunoscându-l ca unul de-al ei. Îl aprobau și spuneau, „Bine ai făcut! 

Ai procedat corect când ai plecat de lângă frați și te-ai separat de secta lor” – după cum ne numesc. 
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Oriunde ar fi mers, găsea prieteni buni. Oamenii îl plăceau și îl acceptau, chiar dacă nu îl mai 

văzuseră înainte. Îi puteau vedea toate faptele sale nelegiuite și viciile, și tot era plăcut de către lume 

deoarece părăsise adevărul lui Dumnezeu. Din toate acestea este clar că ne urăsc și ne prigonesc din 

simplul motiv că îi suntem devotați lui Dumnezeu. Invidia, originară din bătrânul șarpe, se află în 

spatele urii lor pentru adevărul lui Dumnezeu. Nimeni nu vrea să o recunoască, dar aceasta nu poate fi 

negată.  

Până la urmă, chiar și lumea care trăia în zona noastră a început să ne urască și să ne invidieze, cum 

Esau îl invidia pe Iacob, din pricina binecuvântărilor pe care Dumnezeu le-a revărsat din belșug 

asupra noastră și pe care le-am câștigat cu truda mâinilor noastre. Dețineam ce aveam nevoie în casă 

și cămin și – mulțumită lui Dumnezeu – mâncare, în timp ce ei trebuiau să se descurce cu foarte puțin 

deoarece cheltuiau toți banii pe băutură. Își pierdeau timpul și deseori își risipeau banii pe băuturi 

înainte chiar de a-i câștiga. Iubeau să stea degeaba și să lenevească. 

Ce se mai spunem, în cazul acesta, despre frații falși și comunitățile care se plângeau despre frăția lui 

Dumnezeu mai mult decât oricine altcineva? Găseau cusururi în frăție legate de orice aspect. Ne urau 

și se simțeau ofensați când îi mustram referitor la deviațile lor. Acel verset din Evanghelie este cu 

adevărat relevant când Hristos spune despre ai lui, „Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu.” 

Deoarece Cuvântul Domnului se aplică cu adevărat nouă, toate acestea nefăcând altceva decât să ne 

reasigure și să ne întărească cu atât mai mult.  

De asemenea, Domnul ne întărește pe noi, biserica sa, prin aceia care părăsesc adevărul și se întorc la 

lume. Mulți dintre ei – oricând de mult ar trăi afară – nu își găsesc pacea inimii, iar și iar, zi sau 

noapte. Nu contează la ce s-au înhămat să facă, conștiințele lor îi zgăndăre în mod constant și inimile 

lor bat înfricoșate din pricina necredincioșiei lor. Se întorc convinși în profunzime și în lacrimi se 

căiesc și își mărturisesc păcatele, căutând pace cu Dumnezeu și biserica sa, fiind pregătiți să moară 

mai degrabă decât să abandoneze adevărul din nou. 

Într-adevăr, numărul întâmplărilor de acest fel ne oferă o adâncă siguranță. Ne provoacă o mare 

durere și un șoc puternic să vedem noi înșine disperarea acelor renegați care odată au mărturisit și au 

acceptat adevărul lui Dumnezeu, dar apoi au deviat de la el. Apoi Dumnezeu i-a doborât prin 

îmbolnăvire și moartea plutea deasupra lor (un timp când toate lucrurile sunt descoperite omului). Dar 

prea târziu și în van erau copleșiți de remușcări deoarece se întoarseră de la adevăr și au trebuit să 

moară în apostazia lor.  

Unii își vedeau pedeapsa chiar în fața ochilor și continuau să se teamă, strigând, „Blestemat sunt!” și 

văzându-se pe ei înșiși ca fără scăpare. Alții spuneau că cu propriile lor picioare au lovit ușa raiului 

care s-a închis în fața lor. Totuși unii recunoșteau că doar dacă ar fi rămas frați și s-ar fi căit, ar fi 

murit și s-ar fi despărțit de această viață cu bucurie. Mulți se rugau înfricoșați fiind și tremurând, 

rugându-l pe Dumnezeu să le înapoieze sănătatea doar pentru o singură dată. Apoi s-ar căi și s-ar 

întoarce la ceea ce părăsiseră. Aceia care și-au revenit din boală au făcut aceasta fără să ezite un 

moment. Mulți, totuși, nu au fost în stare niciodată să experimenteze o asemenea împăcare ci, așa cum 

am spus mai sus, au murit cu o conștiință încărcată și în mare frică deoarece de prea multe ori își 

bătuseră joc de Dumnezeu. Când Dumnezeu îi chemase, ei nu au vrut să asculte. Acum, când ei se 

rugau, Domnul se făcea că nu aude.  

Aici vom încheia această bucată a relatării și ne vom întoarce din nou la descrierea altor chestiuni.  

O căutare înflăcărată a adevărului s-a declanșat în Polonia în 1569, dar cu o atât de mare lipsă de 

înțelegere că aceasta se va dovedi fără rod. Oamenilor li se dădea lumină în lămpașele lor, dar nu și 
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uleiul de care vorbește Dumnezeu în Evanghelii, astfel că acesta nu putea arde cum trebuie și era 

sortit stingerii. Au renunțat la botezul nescriptural și nelegiuit al nou-născuților. L-au respins ca 

învățătura anticristă care și este de fapt și au scris împotriva ei nefolosind termeni nesiguri, predicând 

că botezul era pentru aceia care credeau în Cuvântul lui Dumnezeu.  

În scrierile lor se opuneau cu vehemență doctrinei treimii așa cum o înțelegea papa și făceau o 

distincție între bogatul Hristos și săracul Hristos.
315

 Când au cerut o vizită, biserica a găsit cererea lor 

rezonabilă și l-a trimis pe Ludwig Dörker, un slujitor investit al Evangheliei să călătorească împreună 

cu trei frați în Polonia. Au fost primiți cu căldură, și ca rezultat al vizitei lor, patru tineri au fost trimiși 

să cunoască biserica-comunitate. Au rămas pe durata iernii. Dar în înțelepciunea lor lumească, ei se 

uitau de sus la lucrarea lui Dumnezeu ca fiind prea simplă și nu au dorit să se dedice slujirii săracilor 

și lui Hristos cel crucificat. 

1570 

Pe 25 ianuarie, 1570, alții din Lituania și Polonia au sosit la Neumühl, unde se întâlneau bătrânii : un 

domn polonez pe nume Janckowsky, trei predicatori și un farmacist din Cracovia pe nume Simon 

Ronemberg.
316

 Au venit să învețe despre biserica și credința noastră. Au adus o scrisoare de la biserica 

lor, lăudându-ne mult disciplina și ordinea noastră a bisericii și rugându-ne să ne unim cu ei. Au 

recunoscut că discuțiile dintre ei au dus la puține îmbunătățiri. Regretau că au botezat oameni prea în 

grabă și din cauză că lucruri rușinoase se întâmplau printre ei, doreau să nu mai boteze deocamdată. 

Credeau în botezul prin scufundare și considerau botezul prin turnarea apei ca insuficient. 

Respingeau credința că Fiul lui Dumnezeu era cu Tatăl de la începuturile lumii ca și putere creativă. 

Nu credeau că Cuvântul a devenit carne, ci că începutul Fiului a fost când a pătruns în carne la 

naștere. Deși pentru mult timp fusese promis de către Dumnezeu, el nu fusese parte din creație mai 

devreme. 

Nu îl acceptau pe Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt ca un Dumnezeu unit. 

Luau în derâdere credința că Cuvântul s-a întrupat și a devenit carne în Maria. Spuneau că din 

moment ce Dumnezeu însuși este Cuvântul, nu poate fi adevărat când spui că a devenit un om, sau că 

se îmbrăca pe el însuși în carne, sau că a devenit un copil care plângea și care avea nevoie de ajutor 

omenesc. 

Am avut o discuție prietenească, din care am putut vedea că scopul în venirea lor era nu să învețe 

despre adevărata structură a casei lui Dumnezeu, ci să ne împărtășească înțelepciunea lor cu noi (pe 

care nu o puteam privi ca înțelepciune). Au criticat diferite aspecte fără să aibă un motiv întemeiat, și 

totuși în același timp ne-au recunoscut ca oamenii lui Dumnezeu și ca fiind cel mai aproape de 

biserica apostolică. 

                                                             
315 Vezi Williams, Radical Reformation, 716, unde George Blandrata, un lider al anti-trinitarianismului și medic 
la curtea poloneză (1563) este menționat ca făcând distincția între „Christ-ul dives al ortodoxiei” și „Christ-ul 
pauper”, cel urmat de către săracii devotați și disprețuit de lume. 
316 Despre comunitatea rebotezată de la Raków, Polonia (fondată în 1569) și relația lor cu Frățietatea Huterită 
din Moravia, vezi Williams, Radical Reformation, 698-703. De asemenea vezi Leonard Gross, ”The Hutterian 
Brethren and the Polish Brethren: Rapproachement and Estrangement,” The Proceedings of the Unitarian 
Universalist Historical Society , vol. XX, Part II (1986), 46-53; Gross, Golden Years, 150-163. 
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Când am ajuns la punctul în care îi mărturisim lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, au respins 

mărturisirea noastră de credință tipărită deoarece nu erau în stare să pătrundă părți din ea. Câțiva 

dintre ei doreau ca aceste pasaje să fie revizuite, ceea ce am refuzat să facem. Cu siguranță că nu ne 

vom abandona mărturisirea noastră de credință de dragul oamenilor din lume care încă sunt 

nemântuiți. 

În acest moment, Dumnezeu ne-a oprit. Ne-a făcut să ne schimbăm direcția și să încheiem alte discuții 

pentru moment. Astfel că le-am spus că nu aveam o îndrumare de la Dumnezeu să continuăm să 

vorbim cu ei despre o unire adevărată, decât dacă Dumnezeu le-ar fi schimbat inimile. Cu toate 

acestea, i-am îndemnat să viziteze unele din comunitățile noastre pe cheltuiala noastră, să vedem ceea 

ce Dumnezeu a înfăptuit, și să ia acestea în considerare cu atenție. Poate că aceasta îi va convinge mai 

mult decât vorba noastră. Dar ei au hotărât să se întoarcă acasă, recunoscând că puteau vedea că 

Dumnezeu nu le aducea o unire prin ei în acest punct și poate că păcatele lor împotriva lui Dumnezeu 

îi făcea nevrednici pentru îndeplinirea unei asemenea sarcini. Am lăsat-o în acel punct și ne-am 

despărțit ca prieteni, fiind încrezători că Dumnezeu ne va arăta timpul potrivit dacă aceasta era voia 

sa. Cei patru tineri care veniseră mai înainte au plecat acasă cu ei. 

Curând după aceea, micuța turmă poloneză a trimis alți trei oameni să cunoască comunitatea noastră. 

Au adus următoarea scrisoare bisericii noastre:  

Har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Isus Hristos, cel Crucificat. 

Oameni binecuvântați în mod divin, îi mulțumim lui Dumnezeu că el ne-a trezit inimile prin 

scrisoarea voastră, în care ne-ați provocat într-o manieră creștină. Vă trimitem doi oameni din Raków, 

Ioan Baptista [Święcicki, din Lituania] și Ioan Italianul, să vă viziteze în Moravia. După ce ne-am 

gândit la chestiune, ne-am rugat ca Dumnezeu să îndemne pe cineva din micul nostru grup să îi 

acompanieze și să se întoarcă la noi cu putere și alinare (fie ca Dumnezeu ne dea acestea). Dumnezeu 

l-a îndemnat pe camaradul nostru de credință Järish Müller să se ofere, iar noi ne-am rugat cu umilință 

pentru binecuvântarea lui Dumnezeu în călătoria lor. Facem cererea serioasă de a-i lăsa să ia parte la 

cadourile pe care Dumnezeu vi le-a dat vouă prin disciplina sfântă pe care o mențineți, și nu am nicio 

îndoială că așa veți face, pentru că știm că voi sunteți oameni de-ai lui Dumnezeu, plini de har și cu 

frică de Dumnezeu. Din dragostea voastră pe care o aveți față de credincioși voi veți face cu bucurie 

tot ceea ce va merge înspre preamărirea lui Dumnezeu. Vă încredințăm pe voi Domnului Dumnezeu. 

Datată: Olkusz, 25 mai, 1570
317

 

Acești oameni au călătorit pe ici pe colo cu inimi reci și imediat ce au văzut îndeajuns s-au întors în 

Polonia. Nu erau foarte interesați, astfel că vizita lor nu a realizat mare lucru. 

După această vizită, în care nu au găsit unitate cu biserica, fratele Petru Walpot a trimis următoarea 

scrisoare unora din Frăția Poloneză care arătaseră bunăvoință: 

Vă doresc har și milă de la Dumnezeu cel Atotputernic pentru o viață creștină reînoită, pentru o 

dragoste adevărată care depășește toată înțelegerea, și toate acestea să vă ajută să vă mântuiți în Isus 

Hristos, Salvatorul nostru. Amin. 

                                                             
317 Redactorul acestei scrisori a fost Daniel Bielinsky. Vezi George H. Williams et al., Stanislas Lubieniecki, the 
History of the Polish Reformation (Amsterdam, 1685) and Related Documents, Harvard Theological Studies, 
XXXIV, (1987), planșa 30, comentariu. 
Olkusz: oraș la nord-vest de Cracovia, Polonia. 
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Preaiubiții noștri care sunt însetați după adevăr, Bartolomeu, Ioan Italianul, Luca Dephinus, Adam 

Mendicus, Simon Ciechanowski (Tschechonofius) și Iacob Livius și toți aceia care tânjesc după 

dreptatea divină și caută să se salveze de furia ce va veni a lui Dumnezeu în ceruri: trebuie să vă scriu, 

cum este aleanul și rugăciunea mea pentru ca voi să găsiți în inimi pace, și sunt nerăbdător înaintea lui 

Dumnezeu să înfăptuiesc cât de mult pot pentru voi. În primul rând, trebuie să vă spun că bucuria la 

care sperasem pentru întâlnirea cu oamenii pe care i-ați trimis să vorbeasc cu noi s-a transformat în 

tristețe. Am crezut că ei doreau să învețe despre și să accepte viața și disciplina bisericii Domnului, 

dar acesta chiar nu a părut să fie țelul lor. Mai degrabă au părut doritori să învețe biserica și noi să ne 

ajustăm după ei, ceea ce noi, care nu suntem fundamentați pe nisip, nu am putut să o facem. Nu ne 

vom lua după aceia care nu au respins în totalitate viața lumească, care nu sunt botezați, nu s-au 

predat cu adevărat lui Dumnezeu, nu au disciplină creștină și cărora le lipsește ceea ce le trebuie unor 

oameni ai lui Dumnezeu. Doar cunoașterea nu este suficientă. Poți găsi destui oameni care nu le 

lipsește cunoașterea. 

Ne-au acuzat că ne e frică să ne pierdem autoritatea (nu este chiar așa) dacă le-am fi cedat. Poate că ei 

cred că sunt mai deștepți decât suntem noi și ne consideră inferiori deoarece nu cunoaștem latină sau 

alte limbi (deși aceasta nu ne-ar strica). Fie ce-o fi, noi am primit dovada și confirmarea de la 

Dumnezeu pentru cauza noastră. Chiar dacă am renunța la autoritatea noastră, ei să nu creadă că 

biserica ar accepta sau chiar să îi prefere pe ei din pricina limbilor multe cunoscute sau așa numitei 

înțelepciune, ceea ce ei ar crede că le conferă un avantaj asupra noastră. Prima dată trebuie să fie 

testați și verificați în necazuri, întemnițare și muncă grea, așa cum am fost noi. 

Ne-am luat rămas bun de la cei patru oameni, lăsând totul în mâna lui Dumnezeu. Vouă, totuși, care 

poate că sunteți mai sinceri referitor la mântuirea voastră, vă fac un apel cât se poate de serios. Dacă 

oricare dintre voi tânjește să trăiască într-o asemenea manieră încât sufletul său să fie salvat și să 

poată să stea înaintea judecății lui Dumnezeu ce se apropie, ar trebui să vină arborând o stare de spirit 

diferită, iar aceasta să fie verificată prin munca și viața sa, să nu se mulțumească doar cu cunoaștere, 

pentru că aceea va aduce doar o judecată mai aspră. 

Vă scriu acestea vouă ca un cuvânt de la Domnul, deoarece voi știți bine că viața pe care voi și lumea 

o trăiește merită afurisenie. De asemenea, voi știți destul de multe despre calea spre mântuire, doar că 

nu trăiți în concordanță cu acestea, nici nu încercați să completați cercul virtuții creștine, așa cum 

Hristos i-a spus lui Ioan cu privire la botez. Dacă continuați astfel, veți fi înspăimântați când va trebui 

să răspundeți pentru voi înșivă în ziua judecății, iar ignoranța nu vă va fi de niciun folos.  

Astfel că voi, oameni iubiți, și voi toți ceilalți care sunteți atât de înflăcărați, știți că viața omenească 

este la fel de scurtă ca noaptea trecătoare, dar din moment ce Dumnezeu v-a dat timp, faceți stânga-

împrejur. Nu mai întârziați! Nu ratați șansa voastră ca cele cinci fecioare fără minte, care au sosit cu 

lămpile goale de ulei și au fost respinse și împiedicate să intre de către Mire. Acesta să fie un 

avertisment pentru fiecare care este îngrijorat despre Dumnezeu și adevărul său. Vă mustru doar de 

dragul binecuvântării voastre divine. Dacă ascultați, totul va merge bine. Dar dacă nu sunteți mai 

serioși decât solii voștri cu privire la căutarea unui fundament mai bun, veți vedea că că Dumnezeu nu 

vă va susține. Vă veți prăbuși, și ultima stare în care vă veți afla va fi mai gravă decât prima. Așa cum 

sunteți acuma, nu vă puteți aștepta să rămâneți de neclintit în necaz și suferință. Veți fi ruinați și veți fi 

obiectul de batjocură al dușmanilor voștri. Pentru fiecare dintre voi care tânjește după aceasta, îi 

doresc o cale mai bună, aceasta fiind reprezentată de o mai mare seriozitate în căutarea și găsirea 

regatului lui Dumnezeu și a virtuții lor în primul rând, prin Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul 

nostru. Amin 
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Petru Walpot 

un slujitor al lui Dumnezeu și al bisericii sale 

Mai târziu [în 1571], Petru Walpot i-a scris un răspuns lui Simon[Ronemberg], un farmacist din 

Cracovia, unul dintre credincioșii polonezi. Conținutul scrisorii lui Simon poate fi dedus din răspunsul 

lui Petru Walpot, acesta fiind inclus aici.
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Dumnezeu veșnicul, mărețul, puternicul și Dumnezeu care inspiră laudă, măreț la sfat, fără sfârșit în 

cuget, a cărui ochi cunosc toate căile oamenilor, răsplătindu-l pe fiecare în concordanță cu căile pe 

care le-a folosit și rodul muncilor sale: Fie ca el să îți dea ție și tuturor celor care îl caută harul de a a-

ți înăbuși voința proprie, carnea ta, și viața ta și să îți aduci rațiunea captivă în ascultare de Hristos. 

Atunci nu vei mai merge în incertitudine sau nu te vei mai lupta ca unul care de abea se luptă cu aerul. 

Îți vei disciplina trupul, aducându-l sub ascultare adevărată și prin abținere de sine, vei intra pe poarta 

cea îngustă și vei merge pe poteca cea îngustă care duce la viață. Puțini o găsesc. Mulți se chinuie 

după ea în zadar. Dar oamenii sunt probați în furnalul Gelassenheit-ului așa cum aurul este verificat 

prin foc, care în timp util va verifica și purifica totul. Prin Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, fiul 

său preaiubit, poate Dumnezeu cel milos să îți ofere o inimă și un duh pentru a căuta doar adevărul și 

cinstea sa, pentru mântuirea sufletelor voastre. Fie ca voi să fiți adevărații lui ucenici și discipoli și să 

nu vă îndepărtați de cruce. Aceasta este dorința mea din inima pentru voi. 

Dragul meu Simon, am primit scrisoarea ta pe 1 noiembrie, 1570 și am citit-o cu atenție. Am înțeles 

că dorești ca să mă gândesc la tine și la situația ta și la punctul tău de vedere și al camarazilor tăi de 

credință, dar nu am știut exact cum să interpretez scrisoarea ta. Pe de-o parte ne lauzi și dorești să 

înveți de la noi, cerând mustrări și exprimându-ți pregătirea ta de a renunța la orice ce poate sta în 

calea mântuirii tale. Pe cealaltă parte vorbești foarte bine despre voi ca și copii ai lui Dumnezeu, pe 

care Dumnezeu, de asemenea, i-a învățat și pe care îi conduce, care dețin Duhul lui Dumnezeu și așa 

mai departe. În ultimul rând, scrisoarea ta are un ton ciudat care mă nedumirește și mă face să spun că 

cuvintele tale sună a gol, ca și talgerele țiuitoare. 

Nici nu mă încântă faptul că mă lauzi atât de tare în scrisoarea ta. Nu mă mai impresionează așa cum 

Hristos nu era când fariseii îl numeau „învățător” și spuneau, „Știm că ești adevărat și înveți pe 

oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-Ți pese de nimeni, pentru că nu cauți la fața 

oamenilor.” Dar întrebarea este dacă aveau inimi sincere și erau nerăbdători să se supună învățăturii 

lui. În același fel, tânărul bogat l-a abordat pe Domnul spunând, „Bunule Învățător, ce trebuie să fac 

ca să moștenesc viața veșnică?” și a spus că a păzit cele zece porunci din tinerețea sa. Domnul i-a spus 

că pentru a fi perfect trebuie să meargă, să vândă tot ceea ce avea și să îi dea la săraci și va avea o 

comoară în ceruri. El va veni, își va lua crucea și îl va urma. Dar tânărul a plecat întristat și descurajat.  

Dacă, prin urmare, în numele lui Hristos ți-aș spune adevărul pe care vrei să îl auzi (și tu mă numești 

un instrument nobil al lui Dumnezeu cel viu), aș dori să spun aceasta: Dacă dorești să fi salvat și să 

spui că și ție, de asemenea, ți-e frică de Dumnezeu, îl cunoști, îl iubești și vrei să îl slujești și să îi faci 

pe plac doar lui; în același fel, dacă pretinzi că nu ai inima lacomă și însetată de bani așa cum s-a 

răsândit vestea că ai fi; dacă prin urmare cauți perfecțiunea și dorești să capeți o comoară în rai, atunci 

vinde-ți tot și eliberează-ți inima de bogății lumești și termină odată cu ele. Nu poți să le cauți pe 

ambele în același timp; una o înăbușe pe cealaltă. Îmi e teamă că în curând vei obosi să ți se tot spună 

toate acestea, dar acesta este un test al sincerității tale ca ucenic al lui Hristos, dacă tu într-adevăr îți 
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faci loc în tine pentru Duhul lui Hristos și îl lași să domnească peste tine, așa cum se pare că tu crezi 

că faci. Te îndemn să fi sârguincios în rugăciune înflăcărată (ceea ce, după cum scrii tu, ar trebui să 

reprezinte adevărata ta armă și victorie) pentru a-ți cuceri carnea și a-ți înfige pintenii în ea. 

Dacă mă recunoșteți ca și constructorul arcei, Noe
319

 și nu sunteți ipocriți, amăgitori sau revoltați 

încăpățânați împotriva adevărului (trebuie să fie una din acestea), de ce nu vă lăsați să fiți cuprinși în 

această arcă, cunoscându-se că în afara acesteia nu va exista scăpare? Într-adevăr, Dumnezeu v-a 

invitat de suficient de multe ori și așa cum spuneți voi înșivă, ușa este încă deschisă. Dar credeți-mă, 

poate să se închidă și să vă împiedice intrarea într-un moment de mare frică. 

Gândiți-vă la aceasta: nu sunteți ca și ginerii lui Lot, pe care i-a rugat să fugă cu el din Sodoma? Dar 

nu au crezut că pedeapsa va cădea asupra lor și au râs de aceasta. Așa cum era pe vremea lui Noe și 

Lot, așa va fi și în zilele Fiului omului. Vai de aceia cu copil și de aceia cu copil alăptat în acele zile! 

Cu cine să compar această generație? Sunt ca și copiii care stau în piață și care strigă la tovarășii lor 

de joacă, „Am fluierat pentru voi, dar n-ați dansat; am plâns și am bocit, dar voi n-ați plâns.” 

Dragul meu Simon, cercetați-vă și învățați să vă cunoașteți pe voi înșivă mai bine. Admiți că ai 

neglijat cel mai important lucru de pe pământ, și prin urmare nu ai făcut niciodată primul pas înspre a 

face voia lui Dumnezeu, mai exact, să i te predai și să te unești cu oamenii lui. Cum ai vrea să faci 

acest lucru? Trebuie să începi în mod diferit, urmând urmele pașilor lui Hristos pe poteca sa îngustă. 

Pentru că dacă prima bucată de aluat nu este sfântă, cum poate bucata întreagă să fie sfântă? Dar dacă 

rădăcina este sfântă, cu siguranță că și ramurile sunt.  

Sigur, dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a fost turnat în inimile voastre și sălășluiește în voi, nu v-ar 

lăsa să vă alegeți proprile voastre căi în afara bisericii adunate, ci v-ar conduce la biserică în adevărul 

și unitatea lui Hristos. Duhul lui Dumnezeu și mintea lui Hristos nu ar tolera scindarea. Prin urmare 

este clar că voi nu nu sunteți însuflețiți de Duhul lui Dumnezeu. Vă lipsește.  

De la început, multitudinea de credincioși a fost de aceeași inimă și suflet; au fost uniți. Deși nu s-au 

putut strânge în același loc, au fost guvernați de un singur Duh, o minte și o credință. Doreau să se 

țină neclintiți de chemarea lor creștină și să fie fără de vină în ochii lui Dumnezeu și a apostolilor săi, 

predicând aceste adevăruri: un botez, un Duh, un Domn, un Dumnezeu și Tată al nostru tuturor, un 

mijlocitor între Dumnezeu și om; de asemenea o comunitate a sfinților și o singură ușă la staul, despre 

care Hristos spune, „cine sare pe altă parte (nu prin minte, nu prin trupul meu, biserica mea, căreia i-

am încredințat puternicul meu Cuvânt și autoritatea de a lega și dezlega), el este un hoț și un tâlhar.” 

Oricine vrea pace și unitate cu Dumnezeu și iertarea păcatelor trebuie să fie eliberat prin mijlocirea 

singurei biserici adunate și fondate de Dumnezeu și prin adevăratul slujitor al bisericii. Altfel, 

păcatele sale îi vor fi puse în spate ca niște pachete sigilate. Într-adevăr, un om niciodată nu își poate 

ierta propriul său păcat sau să stea drept înaintea Domnului. 

Exemplul lui Saul, mai târziu numit Pavel, ne arată că acesta este adevăratul sens al cuvintelor lui 

Hristos atunci, când după învierea sa, a atribuit autoritate bisericii sale și prin urmare nu a stingherit-

o: Când Domnul l-a pus la pământ pe drum, Pavel a întrebat ce ar trebui să facă și i s-a spus să meargă 

în oraș la Anania, care își va așeza mâinile pe el și îl va boteza. Și deși fusese pus deoparte înainte de 
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naștere și ales de Dumnezeu să propovăduiască Evanghelia și să pună piatra de temelie a supunerii 

prin credință printre Neamuri, s-a dus la Ierusalim să se întâlnească cu bătrânii bisericii, Petru, Iacov 

și Ioan. Când au văzut cadoul ce-i fusese încredințat de către Domnul, cu toții au căzut de acord să îi 

acorde lui și lui Barabas mâna frăției astfel că – din moment ce Pavel fusese chemat de către 

Dumnezeu și introdus în credință prin Anania și incorporat în corpul lui Hristos – serviciul său pentru 

Evanghelie să nu rămână în afara ordinii bisericii și a apostolilor acesteia, iar cursa sa să nu fie 

parcursă în zadar. Într-un fel asemănător s-a întâmplat și cu Corneliu, sutașul temător de Dumnezeu: 

Deși un înger a venit la el, spunând, „Rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui 

Dumnezeu,” și totuși i s-a spus să trimită la Iope după apostolul Petru, să audă de la el cuvintele 

mântuirii și să își dea acordul să fie botezat de către el în ascultare de adevăr. Același lucru îl aflăm de 

la întâlnirea apostolului Filip cu famenul care era îngrijitorul tuturor visteriilor împărătesei etiopiene 

Candance: după înviere, Domnul i-a ghidat pe aceia dinainte puși deoparte și chemați spre o viață de 

credință să meargă la biserica pe care o fondase și la solii ei. Acest lucru s-a întâmplat de fiecare dată. 

Ceea ce Hristos le-a spus apostolilor săi stă în picioare și astăzi: „Cine vă ascultă pe voi, pe Mine Mă 

ascultă; și cine vă nesocotește pe voi, pe Mine Mă nesocotește; Dacă nu vă va primi cineva, nici nu va 

asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casa sau cetatea aceea și să vă scuturați praful de pe picioarele 

voastre. Adevărat vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei, 

decât pentru cetatea aceea.” Dacă cineva dorește o cale diferită, atunci vă spun că el nu este cinstit, ci 

este unul dintre hoții și tâlharii care sar prin locurile greșite. 

Dragă Simon, nu îți scriu acestea pentru că tu sau oricine altcineva din oamenii tăi ar trebuie să se uite 

la mine sau la noi într-un fel omenesc. Sub nicio formă! Dacă nu recunoști adevărul și fundamentul 

apostolic pe care trebuie să construim și dacă nu accepți cuvântul nostru ca și Cuvântul lui Dumnezeu 

(ceea ce este cu adevărat), atunci las-o în pace și stai în banca ta. 

Îți scriu la cererea ta și din cauza conștiinței mele și a cinstei lui Dumnezeu, pentru a te îndemna și 

avertiza. Intenția mea nu este aceea de a te convinge să vă predați Domnului ca și membri ai bisericii 

noastre prin puterea cuvintelor mele (deși ele de fapt nu sunt ale mele). Aceea reprezintă decizia 

fiecărui persoane în parte. Dacă Cuvântul lui Dumnezeu și mărturia conștiinței unui om nu îl obligă să 

facă asta, nimic nu va fi de ajutor.  

Nu forțăm pe nimeni, deși poate că voi așa credeți. Și dacă am afla de cineva din mijlocul nostru care 

doar s-ar fi prefăcut să se dea pe el însuși de bunăvoie, iar în inima sa ar simți diferit, el nu ar putea să 

reziste printre noi. Chiar dacă ar fi ascuns-o de noi, Dumnezeu l-ar afla și l-ar șterge din Cartea Vieții. 

Domnul dorește o inimă nouă și o biserică voluntară, care din propriul său liber arbitru se va separa de 

toate relele și toată murdăria păcatului și în interior, și pe exterior. Și nu doar asta – fiecare credincios 

înflăcărat și devotat și prieten al lui Dumnezeu este responsabil în dragostea lui Dumnezeu să 

mărturisească împotriva tuturor relelor și nedreptăților, împotriva tuturor lucrărilor întunericului și 

împotriva vieții nelegiuite a lumii. El trebuie să depună mărturie împotriva necredincioșilor, să îi 

învinovățească, să le indice lor toate încălcările legii și să folosească sabia Duhului, ca nu cumva el să 

fie un ipocrit în ochii lui Dumnezeu și ai omului. 

Sunt gata să cred că nu vrei să afurisești pe cineva deoarece, după cum spui, nimeni nu poate salva 

vreun om în afară doar de Dumnezeu. Și chiar și oamenii care sunt stupizi și ignoranți înaintea lui 

Dumnezeu știu că puterea afuriseniei este dată lui Hristos. Toată lumea știe că un om nu îl poate 

afurisi pe un altul. Dar toți trădătorii, credincioșii falși – pe scurt, ipocriții – stau sub umbrela care îi 

ține la umbră de căldura examenului înfocat care li se pregătește. De aceea trebuie să o folosească ca o 

protecție pentru ei înșiși. 



285 
 

Nici noi nu afurisim pe cineva. Niciun om nu poate face asta (mai degrabă am salva un om dacă am 

putea), ci propriile fapte rele ale fiecărui om îl condamnă. Este așa cum apostolul Pavel spune: Când 

Noe a construit arca pentru a-și salva casa, el a condamnat lumea prin intermediul arcei. Chiar și 

astăzi, toți aceia care îl urmează pe Hristos și biserica de credincioși (care se aseamănă cu o arcă) 

condamnă această lume prin faptul că se separă de ea, oferind mărturie că faptele sale sunt rele și că 

dacă oamenii nu se căiesc, ei nu vor deveni moștenitori ai mântuirii. Lăsați-vă să fiți cântăriți în 

cumpănă și să vedeți dacă nu cumva sunteți găsiți ușori. Fără îndoială că este extrem de convenabil 

pentru comfortul cărnii tale ca tu să nu indici cu claritate pe nelegiuiți, păcătoși și lumii (care te-a 

prins chiar în mijloc) relele și condamnarea sa; dacă ai fi făcut-o, poate ar fi determinat pe cineva să 

își schimbe viața. Într-adevăr, micuța ta scânteie de lumină arată ca tăciunele aprins. Asta numești tu a 

fi pregătit să provoci, disciplinezi și să vă îmbunătățiți pe voi și pe alții? O, nu aveți nevoie să vă 

îngrijorați dacă veți fi sau nu alungați. Aveți toate șansele pentru un loc stabil în lume unde puteți trăi 

printre propriile voastre posesiuni. Dar Hristos ne spune ceva diferit despre discipolii lui, mai exact, 

„Voi sunteți sarea pământului și veți fi martorii mei în Ierusalim, în Iudeea și Samaria, și la capetele 

pământului.” Dacă ar fi să puneți acestea în practică, în loc de a vorbi sau de păstra tăcerea pentru a-i 

mulțumi pe oameni în timp ce îi faceți rău adevărului lui Dumnezeu, curând voi veți învăța altceva. 

Doar un om cu discernământul născut din credință și cu o conștiință bună știe cât de mult poate 

continua să se asocieze cu lumea fără ca ipocrizia și păcatul să îi afecteze conștiința sa (în special în 

obiceiurile practicate printre camarazii tăi). Dar îmi pare că poți înghiți și digera mai multe feluri de 

pâine. Îți scriu acestea ca și un avertisment în frică de Dumnezeu și în concordanță cu adevărul și nu, 

după cum ai crede, din rea voință sau aroganță. Fie ca Domnul să fie martorul nostru, pentru că mă 

știu a nu avea ceea de ce mă acuzi atât de ușor. Sper și Dumnezeu să fie martorul meu, că frații mei și 

cu mine ne chinuim să lucrăm la mântuirea noastră în frică și tremur și că orice altceva este alungat 

din inimile noastre. 

Trebuie să spunem cu Pavel că cunoașterea și profeția noastră este peticeală și că încă nu am atins 

perfecțiunea ci continuăm să încercăm, sperând să ne ținem de ceea ce Dumnezeu și Isus Hristos 

odată au ținut pentru noi. Și totuși nu avem niciun dubiu oricum despre fundamentul pe care stăm și 

harul și adevărul după care trăim. Cu siguranță totală știm că aceasta este fundația perfectă a 

apostolilor și a prorocilor și că Isus Hristos este piatra de temelie pe care construim și suntem 

construiți. De aceasta suntem asigurați și avem siguranță din Sfintele Scripturi, prorociile și norul de 

mărturisitori dimprejurul nostru. Pur și simplu ne ținem de aceasta până moartea ne ia. Dar Domnul 

ne cunoaște inimile, și dacă prin Cuvântul lui Dumnezeu ni se arată eșecurile și greșelile, noi nu ne-

am gândi să continuăm cu încăpățânare în greșeala noastră împotriva lui. Mai degrabă (după cum îl 

căutăm pe Dumnezeu în toate adunările noastre), facem cale întoarsă de la ele și ne schimbăm. Chiar 

dacă o perisoană sau mai multe sunt implicate, îi pedepsim pe cei răi și îi scoatem din mijlocul nostru 

în concordanță cu Cuvântul Domnului. Dar voi ipocriților îndrăzniți să interpretați chiar și felul în 

care arată cerul. De ce nu judecați voi înșivă ceea ce este bine? 

Se pare că ai impresia despre noi că prea ne umflăm în pene, ca și cum nimeni nu e îndeajuns de bun 

pentru noi. Spuneți (și evident că nu sunteți îngrijorați cu privire la voi înșivă) că este problema 

voastră cum vă înfățișați înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă ar trebui să să aducem stima voastră de sine 

(noi neavând ceva asemănător până acum) în lumină și ar trebui s-o examinăm, îmi e teamă că am 

găsi-o prea mare și ar depăși-o chiar și pe a noastră. 

Sincer, dacă ar fi să spunem adevărul înaintea lui Dumnezeu, nu putem crede că voi sunteți cu 

adevărat ceea ce pretindeți a fi. Și mai mult, nu vă putem recunoaște ca oameni ai lui Dumnezeu sau 

ca frați, cu atât mai puțin frații noștri, pentru că vă lipsesc fructele virtuții care indică un adevărat 
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creștin. Unde este predarea voastră adevărată în Dumnezeu în botez, noua voastră naștere? Unde este 

renunțarea voastră la lume, la păcat și diavol, la propria voastră carne și voință? Într-adevăr, vă 

lipsește ceea ce este cel mai important, ceea ce arată că lauda voastră că Dumnezeu lucrează printre 

voi nu are temei solid. 

Doar întrebați-vă: Nu sunteți voi ca unul dintre zilierii care stau degeaba în piață? Întreabă-ți propria 

inimă de ce nu ești deja pe podgorie și angajat de către propietar. Niciodată nu ați tăiat-o la modul 

decisiv cu lumea, cu necredincioșii și lucrările lor zadarnice ale întunericului. Ce s-a ales de 

comunitatea voastră, pe care nimeni nu ar fi trebuit să o părăsească și cum au și făcut-o unii deja? Ea 

se află în dezordine și nimic nu se construiește, în timp ce voi ședeți în casele voastre construite 

exemplar și vă îngrijiți de propriile interese, nu de acelea ale aproapelui și fraților. Cuvintele 

prorocului pot foarte bine să vi se potrivească: „Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case 

căptușite cu tavan, când Casa aceasta este dărâmată?” Domnul nu se apropie de asemenea oameni, 

nici nu îi iubește ca pe proprii lui copii, așa cum ai impresia. Cercetați-vă inimile cu privire la calea pe 

care mergeți! 

Unde vedeți printre voi iubire față de aproape ca față de voi înșivă, deși ați spus că toate ale voastre 

sunt pentru folosul și beneficiul aproapelui? Ar trebui să-i întreb pe ai voștrii slujitori, apropiați sau 

frați cât de mult sunt posesiunile voastre la dispoziția lor. Aș dori să văd o dovadă că virtutea voastră 

sub aspectul acesta o întrece pe aceea a necredincioșilor și a bogătașilor (care de asemenea contribuie 

cu sume importante la visterie); că din credința voastră crește dragostea care nu își caută propriul bine, 

ci acela al aproapelui, după cum pretindeți. 

Cum exersați o disciplină creștină adecvată și excluderea din rândurile voastre – scoțând râul și 

păcătoșii din mijlocul vostru - și să nu pomenesc nimic de mustrarea evlavioasă și frățească pentru 

fapte minore între frați și surori? Aceasta se potrivește unor oameni de-ai lui Dumnezeu. Unde 

lipsește, se trăiește într-o casă decrepită și nu este nimeni care s-o repare. Dacă Domnul nu 

construiește casa, totul este în zadar. Pentru a fi sigur, dacă mă apuc să continui să îți țin oglinda 

înaintea ta, va trebui să mai ascut câteva pene de scris.  

Încă nu vă vedeți unde vă aflați. Sunteți destul de mulțumiți cu voi înșivă. Dacă nu v-ați fi luat aerele 

astea, ați fi fost în stare să vă vedeți. Ar trebui să vă îngrijorați pentru voi înșivă și nu doar pentru alții! 

Rugați-vă pentru mila lui Dumnezeu și rugați-l să înalțe inimile în harul său. Apoi cu bună dreptate că 

ați putea să fiți îngrijorați de alte persoane oarbe și stupide din lume și să îl rugați pe Dumnezeu să îi 

fie milă de ele. 

Continuați să scrieți că ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu în numele vostru pentru ca inimile noastre 

să se unească în Domnul. Acela este aleanul inimilor noastre. Ne rugăm în mod constant pentru voi și 

pentru toți cei zeloși cărora le e foame și sete după virtute. Dar ce bine va face acest lucru dacă voi 

pentru voi nu căutați rugăciunea și mijlocirea bisericii lui Dumnezeu, care este singura voastră sursă 

de ajutor? Nu sunteți nerăbdători să îl căutați pe Domnul din toată inima voastră, dar fără aceasta nu 

veți găsi niciodată adevăratul ajutor. Ce sunt eu să tot spun acestea? Vă imaginați că Dumnezeu v-a 

umplut cu o asemenea înflăcărare minunată că vă întrebați cum ar dori el să vă folosească. (Dacă 

tăceați, filozofi rămâneați.) Ceea ce e și mai rău, vă imaginați că nu mai trebuie să vă fie teamă de 

aprobarea lui Dumnezeu, dar îndrăzniți să călcați în prezența sa cu lejeritate. Voi sunteți ca fariseul 

care a stat cu atâta îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, spunând, „Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți 

oameni, hrăpăreți, nedrepți, preacurvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe 

săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele.” Încă îți lipsesc multe.  Prima dată trebuie să stai 

în ușă cu păcătosul care își recunoaște păcatul în templul bisericii Domnului,  bătându-te în piept cu 
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adevărat și să nu îndrăznești să îți ridici ochii spre cer, nu mai spun de aprobarea lui Dumnezeu. Apoi 

poți fi vindecat și Dumnezeu poate fi milostiv cu tine. 

Cu siguranță că scrieți ca și cum deja v-ați predat lui Dumnezeu, lăsându-vă gândurile să fie captate în 

ascultare de el. La aceasta spun că, este foarte bine să fiți ascultători când sunteți domni, conducători 

și administratori ai propriilor voastre posesiuni, acționând în concordanță cu propria voastră voință și 

dorințe. Acesta nu este unul pe care Hristos l-a cumpărat cu un preț. Aceasta nu este renaștere. Este 

pusă în slujba sinelui mai degrabă decât în cea a lui Dumnezeu. Aceasta nu este ascultarea pe care 

Pavel și cu apostolii s-au străduit să o introducă printre Neamuri. 

S-ar putea să reușești să împaci aceasta cu hotărârea  de a rămâne ascultător și aidoma săracului 

Hristos, dragă Simon. Ceea ce scrii este adevărat; până în acest moment ai fost un răsfățat al sorții. 

Dar îți voi spune o altfel de istorisire, una tristă; Nu pot să nu ți-o spun. Un domn puternic  de aici 

tocmai ne-a ordonat să plecăm de pe pământurile sale. Acolo trăiau mai mulți frați și surori decât pe 

orice altă proprietate: cam o mie de adulți și trei sau patru sute de copii. Părinții unora dintre acești 

copii au murit în timp ce se aflau în biserica-comunitate. Alți părinți au fost întemnițați și schingiuiți 

până la moarte de către procurori din afara Moraviei din pricina că s-au ținut de adevăr. Totuși, unii se 

aflau în puterea unora dintre inamicii adevărului și au fost ținuți în lanțuri de dragul Evangheliei. Dacă 

Dumnezeu nu intervine, s-ar putea să fim nevoiți să ne mutăm în câmpuri și păduri sub cerul liber și 

să îndurăm nevoințe – cu siguranță că nu e pentru prima oară. Dacă s-ar fi întâmplat să fii împreună 

cu noi într-un interval din acesta de timp cu unul sau doi copii, cu greu să câștigi pâinea necesară 

odată la trei zile, ar fi altă treabă. Aceasta ar necesita mai mult curaj. Apoi ați fi împinși în furnal, iar 

inimile voastre s-ar descoperi. De aceasta trebuie să fi pregătit dacă dorești să fi un adevărat ucenic 

de-al lui Hrist și un membru al bisericii sale. Dar atunci ar însemna să renunți la unele dintre 

polemicile tale de învățat și să privești doar la Dumnezeu, să duci o viață în care să stai în gardă și să 

te ții de el cu o inimă umilă și hotărâtă. 

Mai departe, ar trebui să știi că nu blănurile voastre de lup (așa cum se pare că credeți) ne-au făcut să 

ne pierdem speranța în devenirea voastră de membrii ai lui Hristos când ați fost aici. Ați fi putut 

deveni mioare în ciuda înfățișării voastre lumești; aceea nu v-ar fi deranjat. Nici nu am fost ofensați 

de mâncatul și băutul vostru; nu v-am luat în nume de rău nimic. Dacă nu ați fost moderați și ați luat 

mai mult decât era necesar, nu vi le-am mai fi oferit. Dar ceea ce ne-a tulburat este că ați opus 

rezistență bisericii și v-ați ținut de propriile voastre opinii. Ați continuat să mergeți pe propriile 

voastre căi fără să aduceți un rod bun sau o schimbare în mai bine până astăzi, ca și cum ați fi așteptat 

ca frăția să se modeleze după voi și să învețe de la voi. Dar voi înșivă nu sunteți încă fundamentați în 

Dumnezeu și aveți nevoie să fiți învățați cele mai elementare lecții din Cuvântul lui Dumnezeu astfel 

încât să se așeze o fundație a căinței din toate lucrările moarte: credință în Dumnezeu, botez, 

învățătură, așezarea mâinilor, învierea morților și judecata de apoi.  

Prin urmare, dacă ne dăm seama că voi pretindeți a fi frați când de fapt nu sunteți, avem un motiv, și 

chiar un motiv divin, să ne separăm de voi și să vă evităm. Pavel poruncește: Dacă cineva pretinde că 

este un frate, dar este avar sau reprezintă o învățătură diferită care nu se conformează cuvintelor 

vindecătoare ale Domnului nostru Isus Hristos și mesajului său de mântuire, și dacă el este mustrat o 

dată și a doua oară, nu vrem să avem de-a face nimic cu el. Nu ar trebui nici măcar să mâncăm cu el 

sau să îl salutăm, ci să îl evităm. De la o asemenea persoană nu acceptăm niciun salut până când nu 

vedem o căință adevărată și înțelegere a adevărului. 

Toate acestea ți le scriu ca răspuns la scrisoarea ta, dragă Simon, fără să țin nimic nespus. Am crezut 

că ar trebui să știi tot ce am pe inimă, fără să aduc vreun prejudiciu cuiva sau împotriva cuiva. Te rog 
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să le accepți cu o inimă deschisă. Presupunând că cuvintele tale erau adevărate, oricine mi-a arătat 

cum eram de fapt când eram orb față de aceasta ar fi cel mai drag prieten. Dacă poți să înțelegi 

aceasta, m-aș bucura cu tine pentru mântuirea ta ca și pentru a mea. Dar ar trebui să faci stânga-

împrejur și să îți schimbi direcția ca și cum ai fi fost născut din nou. Și din moment ce niciun om nu 

știe când Domnul casei vine – seara, la miezul nopții sau la cântatul cocoșilor – fi sigur că ești 

pregătit, ca nu cumva ora aceea să te prindă dormind, prinzându-te ca o pasăre în capcană. 

Nu e îndeajuns să spui, „Nu doresc o cale a mea. Fie ca Domnul să facă cu mine ceea ce dorește. Aici 

sunt; folosește-mă în concordanță cu voința ta divină.” Când un slujitor știe voia stăpânului său, ar 

trebui să meargă și să facă ce trebuie și să nu stea degeaba, dacă nu dorește să primească o mamă de 

bătaie. Ce îi spune inima unui om nu ar trebui să fie pus sub semnul întrebării și examinat din toate 

părțile. Ascultă cuvintele lui Ilie, un om al lui Dumnezeu: „Până când vreți să șchiopătați de ambele 

picioare? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, mergeți după Baal.” Îți 

spun – Dumnezeu e martorul meu – dacă Domnul vine și te găsește nu mai bine pregătit decât atâta, 

nu vei fi în stare să te ascunzi printre cei șapte mii care au fost cruțați pe vremea lui Ilie din cauză că 

nu se închinaseră niciodată la Baal. 

Prin urmare, îndură fructele căinței pentru toate nelegiuirile tale și viața nemântuită pentru ca tu să fi 

ferit și să primești har la nevoie.  

Aceasta este o invitație: Vă invit la ospățul de nuntă și marea cină pe care Împăratul cerului o 

pregătește pentru Fiul său. Dacă rămâneți pe afară, vina este a voastră, iar sângele vostru să cadă 

asupra capului vostru. Iată, vine Mirele. Duceți-vă să îl întâlniți. „Duhul și mireasa spun, `Vino, 

Doamne Isuse.` Și lasă-l pe cel ce aduse să spună, `Vino.` Și las-l pe cel ce este însetat să vină; lăsați-i 

pe toți care doresc să ia apa vieții gratis.” 

Fie ca harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu toți aceia care îl caută cu o inimă sinceră. Amin. 

Da, amin. 

Petru Walpot 

un slujitor al lui Isus Hristos și al bisericii sale 

Tot în acel an, 1570, bătrânii bisericii au decis să îl trimită pe fratele Jörg Raber în Tirol, Hans 

Langenbach pe Rin, Klaus Braidl la Württemberg și Petru Hörich în Silezia, toți pentru a face lucrarea 

Domnului printre oameni. Aceasta s-a făcut. 

Înainte ca fratele Petru Hörich să plece, a fost investit în slujba Evangheliei de către bătrâni prin 

așezarea mâinilor. Aceasta s-a petrecut la Klein Niemtschitz lângă Prahlitz. 

Tot în acel an fratele Thoman Eppenstainer, un slujitor al Cuvântului, a adormit în Domnul la 

Altenmarkt. 

Curând după aceea, fratele Hans Klampferer sau Schlahindiepfann, un bătrân slujitor al Cuvântului lui 

Dumnezeu, de asemenea a adormit în Domnul la Boretitz. 
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Mai târziu în acel an, trei frați au fost investiți în slujba Evangheliei de către bătrâni prin așezarea 

mâinilor: Baltazar Maierhof [cel tânăr], Ulrih Plattner și Hans Schlegel. Cam pe vremea aceasta 

comunități au fost fondate la Nikoltschitz lângă Krepitz
320

 și la Neudorf.
321

 

1571 

Pe 10 aprilie, 1571, la Tracht, fratele Bärtel Riedmair, cunoscut și ca Bärtel Schlesinger (silezianul), a 

adormit în Domnul. El era un bătrân și înzestrat în mod deosebit slujitor al Evangheliei sau predicator 

în biserica lui Dumnezeu, care ne-a adus multă învățătură creștină. Tot în acel an, bătrânii au investit 

doi frați, Matia Binder și Ludwig Dörker, în slujba Evangheliei prin așezarea mâinilor.  

La Schärding în Bavaria, un frate pe nume Wolf Binder a fost luat prizonier din pricina credinței sale. 

El călătorea cu o soră care își aducea copii din Bavaria și când se întorceau la comunitate au luat o 

barcă pe un râu. În aceeași barcă se afla un om pe nume Kurz, un cetățean al Mühldorf-ului. Când au 

ajuns la Schärding, acest om i-a trădat cancelarului de Burghausen, care se întâmpla să se afle la 

Schärding. Cancelarul a venit în persoană să îl ia pe fratele Wolf prizonier și l-a legat după cum era 

obiceiul. Sora (al cărui nume era Margret) a scăpat, dar a trebui să-și lase copii în urmă, ceea ce a 

reprezentat un motiv de amărăciune pentru tot restul vieții sale.  

Fratele Wolf a fost dus la Burghausen, unde a fost asaltat de gloata de falși proroci, preoți și alți 

oameni din lume înțelepți care îl presau pentru a renunța la credința sa și pentru a accepta învățătura 

lor. Nu cruțau niciun efort și își foloseau toată viclenia pentru a-l face să se dezică, prima dată cu 

cuvinte fine și blânde, apoi cu învățătură falsă și chiar cu amenințări grosolane. Dar el nu se lăsa 

întors de la calea adevărului pe care Dumnezeu l-a dus spre a o cunoaște. 

Când eforturile preoților au eșuat, a venit rândul călăului. L-a luat pe fratele Wolf și l-a torturat și l-a 

chinuit atât de tare că soarele putea străluci prin el. Mâinile lui erau atât de umflate că arătau ca și cum 

ar fi tăiate la încheieturi. Era atât de sfâșiat și maltratat că nu putea să stea în picioare, să nu mai 

vorbim de mers. Atât de brutali și nemiloși erau puii lui Satana, dezvăluind felul de a fi al tatălui lor, 

adică plină de mânie. Satana este determinat să întoarcă credincioșii împotriva Domnului prin aceste 

instrumente care îi îndeplinesc lucrarea. 

Doi preoți au vizitat fratele și unul dintre ei l-a îndemnat să se întoarcă din greșeala sa. Dar deși se 

afla în agonia de după tortură, fratele Wolf i-a răspuns cu curaj, spunându-i, „Preotule, tu ești acela 

care trebuie să se căiască pentru viața ta păcătoasă și învățătură denaturată! Ești un proroc fals, una 

din scursurile acelea care umblă deghizați în oaie, ascunzându-și înșelăciunea sub sutanele lor lungi. 

În tăcere sunteți lupi răpitori, iar Domnul Hristos v-a blestemat de multe ori.” Preotul i-a repetat 

aceste cuvinte unui om care fusese foarte bun cu Wolf. Omul i-a spus lui Wolf că i-a bucurat inima să 

audă că preotului i s-a spus până la urmă adevărul. Astfel că preoții și alți domni de la Burghausen au 

adus rușinea asupra lor. 

Într-un final, când nu au reușit nimic cu acest frate credincios care îl iubea pe Dumnezeu, l-au trimis 

înapoi la Schärding, unde fusese capturat. În ambele locuri se săturaseră de el, dar nu știau cum să 

                                                             
320 Nikoltschitz (Nikolčice), sud-est de Gross Seelowitz (Židlochovice) (a nu fi confundat cu Mikultschitz 
(Mikulčice) lângă Lundenburg). În 1570 Nikoltschitz aparținea lui Friedrich von Zerotin; vezi Beck, 255; Zeman, 
Topography, #102; #66, „Krepitz (Křepice).” 
321 Identificarea Neudorf-ului (Nová Ves) este complicată prin existența mai multor sate cu același nume. După 
F. Hruby, Die Wiedertäufer in Mähren, retipărită după Archiv für Reformations Geschichte (Leipzig, 1935), 108-
110 și Zeman, Topography, #94, pare rezonabil să plasăm acest Neudorf lângă Ungarisch Ostra (Ostrožká Nová 
Ves), la nord-est de Wessely (Veselí nad Moravou). 
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facă să scape de el. Cum nu era doritor să fie instruit în învățătura falsă a preoților, trebuia să moară. 

Au stabilit o zi și dimineața devreme l-au luat fără avertisment să îl execute. Nu a existat un proces 

sau un verdict. Fratele Wolf le-a indicat aceste lucruri, adăugând că nu e de mirare: din moment ce nu 

aveau de ce să acuze un credincios și nu aveau vreun motiv să îl ucidă, nu putea fi o sentință și nici 

justiție. Călăul l-a luat și i-a întors gulerul de la gât, dar a făcut-o în frică și tremurând. Fratele Wolf a 

îngenunchiat și și-a încredințat sufletul Domnului Dumnezeului său. Călăul s-a chinuit mult până să îl 

decapiteze; pur și simplu nu putea lovi cu precizie. A trebuit să termine de tăiat capul fratelui pe 

pământ cât de bine a putut. Îi era teamă, și propria sa viață era pusă în pericol de gloată. Această 

experiență l-a făcut să spună mai târziu că nu va mai executa niciodată alt frate cât va mai trăi. Mulți 

oameni au fost de față și au văzut cât de neclintit a fost Wolf. Aceasta s-a petrecut curând după 

Întâmpinarea Domnului [2 februarie] 1571. Fratele Wolf fusese în închisoare din toamnă. Niciodată 

nu a studiat Scripturile și nu putea citi, dar Dumnezeu l-a învățat multe prin Duhul său. 

Astfel că s-a întâmplat ca Wolf să fie executat cu sabia la Schärding. Fără să șovăiască, a îndurat până 

la sfârșit și și-a vărsat sângele pentru credința sa în Isus Hristos. 

O Dumnezeu, uite-te în jos de pe tronul tău ceresc, și vezi ce se întâmplă cu copii tăi. Dacă refuză să 

aprobe înșelăciunea anticristului, trebuie să își dea capetele sabiei. Încă avem o cântare scurtă care 

spune povestea lui Wolf Binder.
322

 

Dar Kurz, omul care îl trădase, a căzut sub mânia lui Dumnezeu și a dat de necaz. Lucrurile au mers 

până atât de departe că a trebuit să plece din țară. A înnebunit și a trebuit să fie legat. Și așa a și murit. 

Toată lumea spunea că a păcătuit luând viața unui om nevinovat și cu frică de Dumnezeu. 

Cancelarul din Burghausen, care l-a dus pe fratele Wolf la închisoare, a dat și el în curând de necaz. 

El era un hoț, o scursură nelegiuită. Din pricina purtării lui necinstite, prințul care îi acordase multă 

încredere, era pe cale să îl execute, dar cancelarul – s-a îmbolnăvit și a murit; zilele lui bune 

sfârșindu-se. 

Asta se întâmplă cu asemenea Iude care îi atacă pe credincioși și care sunt însetați după sângele lor: 

Dumnezeu nu permite acest lucru, iar necazul este soarta lor. Mânia lui Dumnezeu cade asupra lor 

mai devreme sau mai târziu. Aceasta s-a întâmplat cu Absalom, care a căutat viața tatălui său cu frică 

de Dumnezeu David. A fost spânzurat de un stejar. Ahitofel, sfătuitorul care căuta să-i verse sângele 

lui David, s-a spânzurat.  Haman care era nerăbdător să verse sânge nevinovat, a fost spânzurat de 

spânzurătoarea pe care o construise chiar pentru Mordecai. Trădătorii care au provocat aruncarea lui 

Daniel la lei au fost ei înșiși devorați de aceștia. Iuda, care l-a trădat pe Domnul Hristos, a ajuns la 

disperare și s-a spânzurat. Niciunul dintre aceștia nu au avut un sfârșit onorabil. 

În acest an, 1571, fratele Valtin Hörl, un slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu și alți câțiva frați au fost 

trimiși la Tirol. Biserica i-a trimis să caute oameni care tânjeau după adevărul lui Dumnezeu, oameni 

care se căiau pentru păcatele lor și care doreau să își pecetluiască predarea lor la Dumnezeu cu 

legământul harului. Valtin a fost capturat când el și trei frați călătoreau noaptea în valea Puster. Un 

conetabil i-a acostat și i-a întrebat cine erau. Trei dintre frați s-au făcut nevăzuți, dar Valtin, care nu a 

putut să scape, a răspuns că erau oameni sinceri și cu frică de Dumnezeu. Conetabilul l-a arestat și l-a 

dus la casa avocatului din satul Kiens, strigând la poartă până când l-a trezit pe avocat și pe ceilalți. În 

acest moment, Valtin a scăpat din strânsoarea sa, dar neștiind încotro să fugă, a căzut peste un zid în 

întuneric. Conetabilul l-a prins de haină și l-a alergat prin sat până când l-a înșfăcat din nou.  Apoi l-a 
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dus înapoi la casa avocatului, unde l-au păzit toată noaptea. În zori, avocatul i-a pus la ambele mâini 

legături cu șurub, strângându-le tare și prinzându-le cu un lacăt. La dus la castelul din Schöneck, unde 

Valtin fusese întemnițat cu șaisprezece ani înainte, dar a scăpat cu ajutorul lui Dumnezeu, după cum 

s-a relatat mai înainte. 

Conetabilul i-a amintit avocatului că cu ani în urmă alt rebotezat (de asemenea numit Valtin) evadase 

din Schöneck. Astfel că avocatul l-a întrebat pe frate iar și iar dacă el era acel bărbat. Fratele Valtin a 

spus că ar trebui să nu întrebe; nu era nevoie și ar fi fost mai bine pentru el să nu știe. Dar avocatul tot 

întreba și a promis pe cinstea lui că nu va spune nimănui, insistând pe faptul că Valtin putea să aibă 

încredere în el. Apoi Valtin i-a spus că era același bărbat și că Domnul din ceruri îl eliberase. La 

aceasta, avocatul nu l-a mai pus în aceeași temniță, ci l-a înlănțuit în vârful unui turn care avea multe 

celule, unde era ținut scripetele pentru chinuit prizonierii. 

Următoarea zi, avocatul a venit împreună cu jurații și funcționarul de la curte pentru a-l întreba de 

unde venise și ce dorea să facă. A răspuns, „Dumnezeu în harul său ne-a îngăduit să vedem viața 

păcătoasă și îndrăcită pe care noi, ca și restul lumii, o duceam – nu ducea la mântuire. Astfel că am 

acționat pe baza la ceea ce ne-a arătat și ne-a schimbat viețile prin adevărată căință. Am părăsit lumea 

coruptă și nelegiuită. Nu mai tragem împreună cu ei la jugul păcatului. Dumnezeu ne-a poruncit să îi 

aflăm și să îi avertizăm pe ceilalți așa cum și noi am fost aflați și avertizați, așa că aceasta este datoria 

noastră.” El a spus că de aceea el și însoțitorii săi au fost trimiși de către biserică să îi afle pe ceilalți 

care se luptau pentru dreptatea pe care Dumnezeu o va recunoaște și care doreau să își schimbe 

vechea lor viață. Ei i-ar fi ajutat pe asemenea oameni cu sfătuire și direcționare de încredere. 

El a spus că unul dintre frații săi călătorise prin valea inferioară a Inn-ului și Ötz în timp ce el vizitase 

diferite locuri din Adige. După aceea, planul lor era ca să călătorească împreună, dar nu s-au întâlnit, 

astfel că a continuat să meargă în jos pe valea Puster, căutându-și fratele. Apoi s-a întâlnit cu el pe 

drumul ce mergea la satul acesta, astfel că s-au întors înapoi, îndreptându-se spre Sterzing. Au simțit 

că au călătorit până atât de departe și au întâlnit atât de puțini oameni interesați de adevăr că și-au 

pierdut speranța să găsească pe cineva care era pregătit să fie ascultător și să se predea adevărului. 

Astfel s-au decis să plece din zonă decât să-și cheltuiască banii de pomană. Dar chiar când erau pe 

cale să iasă din valea Puster și să se îndrepte spre Sterzing, conetabilul l-a prins pe Valtin în mijlocul 

drumului. 

Funcționarul curții a scris toate acestea și acestea le-au fost prezentate de către el judecătorilor regali 

de la Ehrenburg. Două zile mai târziu, conetabilul a venit în turn și i-a arătat un ordin de a-l aduce la 

casa avocatului și a pornit împreună cu el, nedezlegat. La jumătatea drumului, s-au întâlnit cu o 

femeie ce răsufla cu greu din cauză că se grăbise, aducându-i o scrisoare conetabilului. La lăsat pe 

Valtin să o citească. Era un ordin pentru Valtin să fie ținut în turn până la următoarele instrucțiuni. 

Astfel că s-au întors, dar conetabilul îl lăsase să meargă liber lângă el. Înapoi în turn, conetabilul i-a 

pus cătușele la picioare, dar fără să le strângă, astfel că pentru două zile a putut să umble în susul și în 

josul turnului. Luați aminte – motivul pentru care îl țineau era că le era rușine să îi dea drumul ziua în 

amiaza mare. Aceasta ar fi însemnat recunoașterea faptului că i-au greșit și că fusese întemnițat pe 

nedrept.  

La miezul nopții două zile mai târziu, în mijlocul unei furtuni puternice, judecătorul a sosit la turn 

împreună cu avocatul și funcționarul. I-au explicat lui Valtin cât de tare s-au străduit să îl convingă pe 

magistrat să îi dea drumul și a fost de acord. Totuși, Valtin trebuie să promită că nu se va mai întoarce 

niciodată în zona aceasta. Le-a răspuns că nu poate să promită așa ceva. El se predase lui Dumnezeu 

și acuma era în puterea lui Dumnezeu să îl trimită sau să îl folosească oriunde ar fi dorit. Cum Valtin 
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nu știa unde sau în ce fel Dumnezeu ar dori să își vadă scopul împlinit, nu era după el să refuze să 

meargă în vreun loc anume. A adăugat, „Uitați-vă la voi: Puteți promite că nu veți merge niciodată, în 

toată viața voastră în Turcia? Știți la fel de puține ca mine despre locul unde veți muri.” Au 

recunoscut că avea dreptate, dar au spus că dacă refuza să le dea cuvântul său, ei nu îl puteau elibera. 

El le-a spus că nu putea face o promisiune pe care nu ar fi fost în stare să o țină. Nu era dorința sa să 

ia propria lui decizie, ci dorea să fie ascultător lui Dumnezeu și bisericii sale, chiar și cu prețul vieții. 

Judecătorul a repetat că dacă nu va promite, nu îl puteau elibera. „Voia lui Dumnezeu se va face,” a 

răspuns Valtin. 

Atunci, avocatul i-a spus, „Ei bine, domnul meu, am putea să îi dăm drumul și fără promisiune.” 

Astfel că i-au dat jos cătușele de la picioare și l-au dus până la casa avocatului. „Dacă magistratul a 

aflat că ai evadat din închisoarea aceasta înainte, l-am avea pe diavol după noi. Și dacă ar descoperi că 

ești un predicator, imediat ar trimite vorbă guvernului și ne-ar ordona imediat să te dăm pe mâna 

episcopului de la Brixen. De aceea ne-am grăbit atât de tare să te scoatem de acolo.” 

Când Valtin și-a cerut banii, cuțitul și punga pe care i-o luaseră, au spus că folosiseră banii pentru 

cheltuielile lui și că au împărțit celelalte lucruri între ei. Și așa l-au lăsat să plece cu mâna goală.  

Judecătorul, totuși, nu a putut să meargă la casa lui la un kilometru și jumătate depărtare deoarece 

avea niște afaceri de încheiat ziua următoare. Din moment ce soția lui era îngrijorată cu privire la 

Valtin, judecătorul l-a rugat să meargă la casa lor în acea noapte să îi confirme că a fost eliberat din 

turn. După aceasta, Valtin și-a continuat călătoria. Conetabilul, totuși, a fost tare muștruluit pentru că 

l-a arestat îm primul rând. Cât de minunat lucrează Dumnezeu! El poate aduce supărare sau necaz. El 

ține tot în mâinile sale. Omul nu are nicio putere în fața planurilor lui Dumnezeu. Totul trebuie predat 

voinței Domnului, oricât de imposibil ar părea. Lauda, cinstea și gloria să fie ale lui pentru veșnicie. 

Într-o varietate de feluri, el ne arată că îi susține și conduce pe ai lui. 

Pe 19 noiembrie, Rupp Bidmer, un țesător de la Teikowitz, ațâțat de Satana, s-a revoltat împotriva 

bisericii. El credea că oricine folosea expresia ”din toată inima” era un păcătos și un om stupid sau 

altfel orb. El a insistat că era un jurământ interzis, la fel de serios ca jurământul pe sufletul cuiva și că 

oricine îl folosea nu avea Duhul Sfânt, ci i se opunea. 

Din cauza aceasta, Rupp Bidmer a părăsit biserica. Oricum, el a recunoscut că greșise și a încercat să 

se întoarcă. Dar atunci a renunțat la căutarea căinței și s-a alăturat gabrieliților, deși și ei, de 

asemenea, s-au certat cu el referitor la acest lucru. Într-un final, el a ajuns un om ruinat și bun de 

nimic. Pe asemenea căi bizare, Satana îi ademenește pe aceia care adăpostesc duhuri false sau 

înfumurate.  

În acest an, fratele Hans Missel sau Weber, un țesător care încă era un tânăr, a fost luat prizonier la 

Langenschemmern în Suabia, un sat aflat în jurisdicția Warthausen-ului. A citit și a cântat cu oamenii 

care îl adăpostiseră, pentru că doreau să audă mărturia lui pentru adevărul lui Dumnezeu. Dar atunci a 

fost trădat. Doamna, o văduvă, a trimis după copistul ei Felix, care a venit cu conetabilii (acei fii de 

Pilat) și acesta l-a atacat pe Hans lovindu-l tare cu prăselele peste inimă, apoi izbindu-l cu suprafața 

netedă a sabiei. La ocărât cu cruzime și i-a spus că l-ar fi putut omorî acolo dacă ar fi vrut. Dar lui 

Hans nu i s-a făcut frică și nici nu a pălit. Cu cele mai pozitive intenții, l-a certat pe copist spunându-i 

să nu își piardă controlul sau să facă ceva necugetat. Ceea ce trebuia să se întâmple era scris să se 

întâmple.  
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Atunci copistul Felix l-a legat pe Hans și l-a dus la Warthausen noaptea. Acolo l-au ținut într-o casă 

peste noapte, în timp ce ei mâncau, beau și se simțeau bine, făcându-l ținta batjocurilor lor. Când s-a 

luminat de zi l-au adus într-o temniță din castel. 

Mulți preoți au venit ziua următoare. Încercau din greu să îl convingă, dar niciunuia dintre ei nu îi 

făcea plăcere și întotdeauna plecau cu buza umflată.  

Preoții au încercat orice, dar el nu s-ar fi abătut cu un pas de la calea credinței în adevărul divin. Apoi 

doamna castelului le-a cerut sfatul, pentru că era văduvă și nu știa ce să facă cu el. 

I-a găsit pe cei potriviți de la care să primească sfaturi. Așa cum fiica Irodiadei a dansat pentru capul 

lui Ioan cel cu frică de Dumnezeu, preoții și-au început dansul. I-au spus doamnei că prin mandat 

imperial acest frate trebuie să moară. L-au condamnat la moarte, la fel cum strămoșii lor și-au oferit 

sfatul împotriva lui Hristos, strigând, „Plecați cu el; merită moartea. Avem o lege și prin acea lege 

trebuie să moară.” 

Câțiva membrii au curții nu erau de acord cu moartea sa, dar au fost depășiți numeric.  Execuția sa a 

fost stabilită pentru dimineața următoare, dar prietenii săi au venit noaptea să îl ajute să evadeze din 

temniță. Au săpat până când aproape au ajuns la el. Când i-a auzit, i-a certat cu asprime și i-a avertizat 

să nu mai continue. Dorea să iasă prin aceeași gaură prin care intrase acolo. Astfel că au trebuit să își 

abandoneze planul. 

Înainte de execuție, i s-a oferit o masă bună, dar nu a vrut să mănânce. Știind că i-a sosit ceasul, a 

cerut un loc liniștit unde ar fi putut să stea singur pentru o vreme. Ei nu știau de ce a făcut această 

cerere, dar i-au îndeplinit-o și i-au pus și strajă, care îl tot pândea să vadă ce o să facă. Hans Missel și-

a ridicat mâinile spre cer în rugăciune înflăcărată, lăudându-l pe Dumnezeu pentru că îl consideră 

demn de acest moment și pentru că i-a dat tărie și curaj să moară moartea unui martir neclintit și 

public pentru Dumnezeu. I-a mulțumit lui Dumnezeu pentru toată bunătatea pe care i-o arătase iar și 

iar. S-a rugat ca în acest ultim ceas Dumnezeu să îl ajute până la sfârșit și s-a încredințat în mâinile lui 

Dumnezeu. Călăul a spus, „Acest om e mai credincios decât oricare dintre noi.” Când Hans a terminat 

să se roage, s-a întâlnit cu oamenii cu zâmbetul pe buze și a mers de bunăvoie la moartea sa. 

Când i-au citit cu voce tare sentința - și anume că va fi executat cu sabia și apoi ars – le-a spus că 

Evanghelia spune, „Să nu ucizi.” Cum interpretau aceasta, din moment ce ei de asemenea pretindeau a 

fi creștini? Dar Felix copistul l-a ocărât și i-a spus, „Doar dați-l pe mâna călăului și duceți-l în piață.” 

Preotul din Warthausen l-a însoțit pe drum pe Hans, încă sperând că se va dezice și își va salva pielea. 

Dar Hans Missel i-a spus că ei erau aceia care ar fi trebuit să se dezică și să se căiască de viețile lor 

adulterine și ticăloase.  

Când au ajuns la loc, călăul i-a spus lui Hans că încă l-ar fi cruțat dacă s-ar fi dezis. Dar Hans a 

refuzat,  spunând că ar depune mărturie pentru credința sa cu sângele lui atunci și acolo. Călăul ar 

trebuia să facă ceea ce avea de făcut. 

Apoi a fost decapitat și ars. Deoarece nu ardea cu rapiditate, l-au tăiat în bucățele și le-au ars pe 

acelea. El rămăsese încă cu mâinile ridicate în rugăciune după ce capul său zăcea pe pământ. Doar 

atunci când călăul i-a dat un picior a căzut.  

Înaintea execuției sale, Hans prorocise minunile care se vor întâmpla și că sângele său va fi văzut pe 

soare. Aceasta s-a adeverit trei zile mai târziu. La amiază soarele a căpătat o culoare roșiatică ca a 

sângelui, strălucind prin ferestrele oamenilor și pe mesele lor atât de roșu că mulți au crezut că un 
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incendiu s-a pornit și au fugit pe străzi să verifice. Am auzit acestea de la oamenii care fuseseră 

martori oculari la executarea sa.  

De asemenea ni s-a spus că capul și părul său nu ardeau – au fost găsite neatinse de foc prin cenușă și 

au trebuit să fie îngropate.  

Aceasta s-a petrecut pe 13 decembrie, 1571. El stătuse în închisoare doar zece zile și a fost torturat cu 

cruzime, dar a rămas de neclintit. 

Doamna care îl întemnițase și executase a fost îngrozită și s-a umplut cu remușcări cu privire la ceea 

ce se petrecuse. Niciodată nu a mai putut să fie fericită. Toată lumea a căzut de acord cât de îngrozitor 

a fost că sânge nevinovat fusese vărsat.
323

 

În acest an fratele Crisant Schuster, un bătrân slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în Domnul 

la Watzenowitz.
324

 

Tot în acel an, fratele Christoph Lenck, un slujitor al Evangheliei și a Cuvântului lui Dumnezeu a 

adormit în Domnul la Watzenowitz. 

 

1572 

La Pribitz, pe 17 februarie 1572, Wandel Holba și Rupp Gellner au fost investiți în slujba Evangheliei 

de către bătrâni prin așezarea mâinilor. 

În aceeași zi, alți patru frați au fost aleși și numiți în slujba Evangheliei și a Cuvântului lui Dumnezeu: 

Toma Häring; Iosif Doppelhammer sau Schuster (un cizmar); Andreas Lorengi, un italian; și Hans 

Hueber, un rotar din valea Ziller. 

Pe 8 decembrie, fratele Bärtel Riegel din Gündelbach a adormit în Domnul la Neumühl, suferind mult 

[la viața lui]. Cu ceva timp în urmă fusese întemnițat la Burkhard Bämerle și de asemenea fusese 

torturat și schingiuit din pricina credinței sale. 

În acel an, fratele Bastel Rausch sau Hess (din Hesse), un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit 

în Domnul la Tracht. Stoffel Niedermair, alt slujitor pentru treburi de zi cu zi, a murit în Domnul la 

Kostel. 

 

1573 

Pe 27 februarie 1573, fratele Kaspar Braitmichel, un bătrân slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu și a 

bisericii sale, a adormit în Domnul la Austerlitz în Moravia. El a suferit mult de dragul adevărului. El 

a fost unul dintre frații luați din Falkenstein sau Steinebrunn la Trieste, dar care s-au întors. Mai 
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târziu, în biserica-comunitate, a îndurat prigoana împreună cu ceilalți. Încă avem câteva dintre 

cântările sale. El a fost fratele care a început să scrie această cronică, după cum s-a scris în Prefață.
325

 

În acest an doi slujitori pentru treburi de zi cu zi au adormit în Domnul: Jobst Lackern din Schwäbisch 

Hall la Tracht și Hansel Schneider din Rottenburg la Niemtschan în cealaltă parte a Austerlitz-ului. 

Pentru a avea grijă de biserica, cum mai mulți slujitori au murit și alții se aflau la un pas de groapă, 

trei frați au fost aleși pentru slujba Evangheliei și au fost numiți la Pribitz pe 19 aprilie, 1573: Stoffel 

Bach sau Gerber (un tăbăcar) din Allgäu; Christian Zwick sau Dietel din Tirol, care odată fusese un 

preot; și Hans Landman sau Kitzbühler.
326

 

Pe 18 iulie, fratele Kaspar Hueber, un învățător nemaipomenit și slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu, 

a adormit în Domnul la Alexowitz în Moravia.  

În același an am cumpărat o casă la Poppitz, am aranjat-o și ne-am mutat în ea. 

În 1573, doi frați, Marx și Bernhard, amândoi tinichigii,
327

 au fost luați prizonieri la Viena, unde se 

duseseră să își cumpere unelte pentru meseria lor. 

Un tânăr frate care călătorise cu ei și și-a vizitat sora, care era angajată în gospodăria domnului 

mareșal. Când cei doi tinichigii erau gata să se întoarcă, au întrebat la casa domnului mareșal de 

însoțitorul lor. El i-a întrebat dacă veneau din Moravia și aparțineau de Frățietatea Hutterită numită de 

oameni „purtătorii de toiag” (Stäbler), dar mai potrivit ar fi chemați anabaptiști, o sectă care se 

furișează prin întuneric. Frații au răspuns, „Trebuie să purtăm acel nume cu răbdare, dar ceea ce 

oamenii spun despre noi nu este adevărat.” 

Mareșalul a adăugat printre alte întrebări ce i-a făcut să nege botezul creștin la copii – nu aveau ei 

dreptul la el la fel de mult ca și adulții? 

Au răspuns, „Nu putem găsi un singur cuvânt în Biblie despre nou-născuți care sunt botezați, astfel că 

nu îi botezăm. Nici Hristos și nici apostolii săi nu au făcut-o vreodată, nici nu au lăsat o asemenea 

poruncă. Credem doar ceea ce Scriptura ne spune. Ar fi prostesc să ignori ceea ce Hristos și ucenicii 

lui au poruncit cu limpezime și să construiești pe fundații străine fără ca Scriptura să le susțină. 

„Pentru că chiar în zilele noastre există destule consemnări în cărțile decretelor și conciliilor romane 

care arată că botezul nou-născuților a fost instituit de către popi. Augustin, care a trăit la mulți ani 

după apostoli, a introdus-o în biserica romană. 

”Și mai mult, această tradiție a botezării copiilor mici a fost abolită de mai multe concilii ca o 

instituție umană nefondată. Dar mai târziu se găsea un papă care să o reînvie, astfel că până la urmă a 

prins rădăcini.  

                                                             
325 Despre scrierile lui Kaspar Braitmichel, vezi Robert Friedmann, „The Oldest Known Hutterite Codex of 
1566,” MQR, aprilie 1959, 96-107; Friedmann, Schriften, 107-108, de asemenea 69 #3. 
Cântările lui Braitmichel se află în LdHBr, 98-100, 101 (strofa 10), 175, 175-178, 697-702 (cu acrostihul ”Casper 
Breitmikhel Katharina nicht aus Leichtfertigkeit gemacht”), 702-703 (cu acrostihul „Judit Breitmichl”) De 
asemenea vezi Wolkan, Lieder, 231; ME, 402; Beck, 261. 
326 Să nu fie confundat Hans Landman cu Hans Kräl, care de asemenea era numit Kitzbühler (p. 229 de 
deasupra. Beck, 264. 
327

 Cuvântul contemporan în limba germană pentru tinichigiu sau instalator, Klempner, era Klampfer în 
germana medie înaltă. Klampferer se pare că era folosit ca și numele lor de familie; vezi ME, III, 190. 
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„Cu ajutorul lui Dumnezeu putem dovedi din Sfânta Scriptură că doar credincioșii ar trebui botezați, 

nu și bebelușii care nu deosebesc dreapta de stânga. Când apostolii vesteau Cuvântul lui Dumnezeu, 

oamenii au rămas străpunși în inimă și i-au întrebat pe apostoli, ‘Iubiți frați, ce să facem?’ Pentru nu a 

spus imediat, `Botezați-vă.` Deși deja le predicase, el le-a spus, `Pocăiți-vă. și fiecare dintre voi să fie 

botezat în numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre.` Mai târziu a spus,  `Aceia care i-au 

primit cuvintele cu bucurie au fost botezați.` Copiii mici nu pot face nimic din acestea.” 

 „Nu cred că așa stă scris,” a spus mareșalul. 

„Domnul meu,” au răspuns, „dacă nu stă scris așa, dumneata ai dreptate și noi greșim.” 

I-a spus prim-majordomului său, „Fugi și adă’ Biblia. Vrem să vedem dacă el are dreptate.” Biblia a 

fost adusă, iar mareșalul a întins-o în fața fraților, spunând „Acum, prietene, arată-mi unde este.” 

Fratele i-a arătat. 

Mareșalul a citit pe un ton zeflemitor și a spus, „Da, într-adevăr, așa scrie,” și a lăsat-o așa. Totuși, el 

încă a continuat să vorbească și a încercat să îi convingă că copii au o credință, dar confruntat cu 

Cuvântul lui Dumnezeu și răspunsul fraților, nu a putut ajunge nicăieri. Spuneau că e un nonsens să 

declari că un nou-născut are credință și apoi să susții că un spirit necurat trebuie să fie alungat din el 

prin botez. 

Mareșalul le-a spus celor doi frați că pot să plece, dar că dorea să îi vadă din nou ziua următoare, care 

pica sâmbătă. Trebuiau să se conformeze. S-au temut că va fi și mai rău dacă nu vor merge și astfel că 

sâmbăta s-au întors. De data aceasta și-a adus predicatorul cu el și a început din nou să polemizeze cu 

privire la botezul nou-născuților. Dar nu a putut să li se împotrivească fraților astfel că a trebuit să 

renunțe.  

Apoi predicatorul i-a întrebat, „De ce nu predicați în public, în locul ungherelor voastre întunecate?” 

Frații i-au răspuns, „Învățătorii noștrii predică și în public.” 

„Da,” a spus, „în adunările voastre.” 

„Nu ni se dă voie să predicăm în mod public peste tot, aceasta fiind vina voastră, deoarece nu ne lăsați 

să predicăm mântuirea. Nu ne puteți învinui predicatorii noștri, pentru că nu se aude des despre un 

luteran care predică în public într-un oraș catolic. Nici nu puteți nega că Hristos trebuia să se ascundă 

de nelegiuiții scribi evrei care încercau să îl omoare.” 

Pe 1 august, mareșalul și starostele a ordonat ca amândoi bărbații să fie înlănțuiți și puși în închisoare.  

Pe 26 august, în miercurea de după ziua sf. Bartolomeu, domnul mareșal a trimis un predicator de la 

Krems
328

 pentru a dezbate cu ei chestiunea botezului nou-născuților. Dar a fost redus la tăcere în 

stupiditatea lui, nefiind în stare să își susțină punctul de vedere cu un milimetru mai mult decât 

mareșalul și predicatorul său, pentru că minciunile nu pot rezista împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. 

Cel puțin i-a spus fratelui Marx, „Desigur, ești unul din inșii aceia finuți care îi conduce în eroare pe 

oameni! O da, șorțul tău de piele probabil că este doar un pretext. Probabil că ai făcut multe achiziții 

în oraș, iar trucul tău deștept a trecut neobservat.” Frații s-au împotrivit cu curaj împotriva minciunilor 

                                                             
328 Acesta era clericul protestant, Magister Gangolf Wanger, predicator la Krems, 1568-1574. Patronul său, 
David Chytraeus (1531-1600), a fost mai târziu tocmit sub Maximilian al II-lea să redacteze ordonanțele 
bisericii protestante. Vezi Beck, 263 n.1; Schaff-Herzog, III, 116-117; Allgemeine Deutsche Biographie, IV, 254-
255. 
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sale, și a plecat val-vârtej. Pe 23 octombrie, după unsprezece săptămâni în închisoare au fost eliberați. 

S-au întors în pace la biserică.
329

 

1574 

Pe 15 mai, 1574, fratele Wendel Münchinger, un slujitor al treburilor de zi cu zi a adormit în Domnul 

la Teikowitz. 

Pe 4 august, fratele Leonard Dax, un slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu și a bisericii sale a adormit 

în Domnul la Damborschitz. Întemnițarea sa la Alzey pe Rin este descrisă mai înainte în această 

carte.
330

 

În același an la Rotholz
331

 pe valea Inn-ului, fratele Hans Plattner sau Paseier, un croitor, a fost 

întemnițat de dragul adevărului divin. Cu vitejie a ținut piept multor atacuri ale clerului și ale altora, 

cu ajutorul lui Dumnezeu rămănând neclintit pentru adevăr până la sfârșit.  A fost condamnat la 

moartea și dus la locul de execuție. Acolo i-a îndemnat pe oameni să se căiască și să se întoarcă de la 

păcatele lor. 

Hans a îngenunchiat, și-a întors fața înspre est și ridicându-și mâinile spre cer în fața mulțimii, a 

strigat la Tatăl său ceresc și Domnul Isus Hristos în rugăciune din toată inima. L-a lăudat pe 

Dumnezeu pentru harul și bunătatea sa și s-a rugat să i se dea mântuire și o nouă viață tuturor 

                                                             
329

 „Apărarea fratelui Marx și fratelui Bernhard, tinichigii, în închisoarea de la Viena întocmită pentru adevăr, 
1573,” se află în Arhivele Statului de la Brno, Codex 798, fol. 231v-248v. Vezi Friedmann, Schriften, 46,47; 
Gross, Golden Years, 93-96, 221 n.8; Beck, 261-264. Ea începe astfel: 
Vinerea, ultima zi din iulie, când mareșalul ne-a chemat pentru prima oară pentru o audiere, ne-a întrebat dacă 

suntem din Moravia, din Frăția Hutterită, care oamenii îi numesc purtători de toiag, dar mai bine ar fi numiți 
rebotezați, o sectă care umblă prin întuneric. Eu, Marx, i-am răspuns că trebuie să fim răbdători  când suntem 

numiți cu astfel de nume, dar ceea ce oamenii spun despre noi nu este adevărat. După ce a comentat puțin pe 
seama la ce am spus, el a spus că era un păcat că am sedus cu atâta nerușinare un tânăr excelent. I-am spus că 
nu credeam că tânărul ar spune că frații l-ar fi sedus sau că l-ar fi învățat ceva rău, ci aș fi vrut să aud ceea ce el 

însuși ar fi spus. Mareșalul i-a răspuns, „L-am întrebat și nu știe catehismul Rugii Domnului și nici nu poate 
spune cele zece porunci. Ce vă învățați tinerii? Pun rămășag că nu știi cele zece porunci.” Și m-a întrebat cu 

destul de mare seriozitate dacă știam catehismul. 
I-am răspuns, „Sunt multe catehisme. Aproape fiecare grup are câte unul: papistașii, luteranii, zwinglienii. 

Chiar și Johannes Brenz (predicator luteran, 1499-1570; vezi ME, I, 418-420) are propriul catehism și v-aș putea 
enumera și alții. Nu folosim asemenea termeni în latină sau în greacă – noi ne folosim limba maternă. Totuși, 

știu destul de bine, ce înseamnă cuvântul `catehism`, pentru că eu sunt un catehumen, din moment ce am 
nevoie de învățătură zilnică.” 

Acum urmează interogatoriul mareșalului: 
Când a văzut că nu ajunge nicăieri, m-a întrebat ce căutam în casa lui. I-am răspuns, „Nu eram în casa 
dumneavoastră, ci doar în curte pentru a-mi chema fratele și însoțitorul, care își vizita sora.” Apoi am 

continuat, spunând,  „Domnul meu, sper că nu v-ați înfuriat pe mine pentru că am întrebat un băiat dacă 
însoțitorul nostru era gata de plecare. Chiar și dumneavoastră ați găsi acest lucru nefrățesc, sunt sigur, dacă ar 

fi să plecăm fără el și să ne lăsăm fratele într-un loc străin. Dacă aș fi știut că v-aș fi ofensat, nici nu aș fi intrat 
în curtea dumneavoastră. Aș fi stat afară, pentru că nu vrem să enervăm pe nimeni.” 

A răspuns, „Da, știu bine cine ești: seduci oameni cu cuvinte înșelătoare.” 
Am spus, „Domnul meu, nimeni nu poate spune pe bună dreptate că predicăm răul. Ba din contră, mărturisim 

împotriva răului . . . .” Miercurea după ziua sf. Bartolomeu, 26 august, mareșalul a trimis un predicator din 
Krems la noi, un ins viclean, a cărui barbă era căruntă deja.(De ce mareșalul nu și-a trimis predicatorul la noi, 

nu știu.) Dar cuvintele sale pompoase nu l-au ajutat nicicum și a plecat îmbufnat.” 
Adăugat cu un scris de mână diferit: „Pe 23 octombrie, 1573, au fost eliberați din închisoare și li s-a redat 
libertatea. Amin.” 
330

 Vezi deasupra, pp. 268-269. 
331 Rotholz, sat mai jos de ruinele castelului Rottenburg în valea inferioară a Inn-ului, la nord-est de Schwaz. 
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oamenilor care sunt demni de ele. Într-un final și-a încredințat sufletul lui Dumnezeu. Cu harul lui 

Dumnezeu, dorea să își returneze trupul și viața pe care a primit-o de la Dumnezeu și de dragul 

adevărului său să rămână credincios legământului pe care l-a încheiat prin botez creștinesc. 

Călăul a găsit rugăciunea lui prea lungă și vroia să înceteze, dar alți ofițeri i-au spus că ar trebui să i se 

îngăduie să se roage cât ar fi poftit. După ultima sa rugăciune, s-a ridicat și a mers bucuros la călău. 

Auzindu-i rugăciunea și văzându-i bucuria, călăul s-a înfricoșat și a ezitat să aducă la îndeplinire 

sentința. 

În timp ce îi dădea gulerul în jos înainte de a-i lovi gâtul, l-a întrebat din nou dacă s-ar dezice, dar 

Plattner a refuzat. Astfel călăul și-a îndeplinit sentința: l-a decapitat și apoi l-a ars. Ca un creștin 

curajos, Hans Plattner și-a dat sângele în mărturie de neclintit pentru adevăr. A refuzat să lase orice de 

pe pământul acesta să îl separe de viața eternă în Hristos, și astfel a obținut coroana dată martirilor lui 

Hristos.
332

 

Era prezentă și o femeie care avea o boală de cădere [epilepsie] și care auzise că s-ar putea vindeca 

dacă ar bea sângele unei persoane nevinovate. Și-a făcut loc cât de în față a putut, refuzând să plece și 

a fost atentă unde se vărsase sângele după ce călăul îi tăiase capul. Apoi, după ce mulțimea s-a 

împrăștiat, a mers la loc, a adunat sângele în mâinile ei și l-a băut chiar pe loc. A fost vindecată de 

boala ei, după cum fratele Stoffel Ziegler a auzit de la însuși femeia acea. 

Dacă un om nu acceptă înșelăciunea și blasfemia antihristului, el trebuie să își dea capul sabiei. 

1575 

Pe 2 martie, 1575, la Pribitz, fratele Leonard Klemp, un bătrân și investit slujitor pentru treburi de zi 

cu zi, a adormit în Domnul. 

Pe 17 aprilie, trei frați au fost aleși și numiți în slujba Cuvântului lui Dumnezeu la Pribitz. Cristian 

Steiner sau Passeier; Johannes Rath sau Sichelschmid, un producător de coase din Hesse; și Toma 

Neuman, un cizmar de lângă Rin.  

Pe 23 mai, la Pribitz, cinci frați au fost investiți în slujba Evangheliei de către bătrâni prin așezarea 

mâinilor: Stoffel Bach, Toma Häring, Iosif Doppelhammer, Cristian Zwick și Hans Hueber din valea 

Zillertal.  

Dragul nostru frate Hans Arbeiter
333

 din Aachen-ul din Olanda, un slujitor devotat al Cuvântului lui 

Dumnezeu și a bisericii sale, a călătorit în acel an de la Wessely la Sabatisch în Ungaria pentru a 

predica Cuvântul lui Dumnezeu fraților și surorilor de acolo. În timp ce se afla acolo, s-a înbolnăvit și 

a adormit în Domnul pe 21 iulie. 

Pe 21 octombrie la Kostel în Podax, 
334

 fratele Kaspar Ebner, un slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu 

și a bisericii sale, s-a sufocat cu fum de la arderea buruienilor  de pe o pajiște. 

                                                             
332

 Hans Plattner a scris două cântări; vezi LdHBr, 703-705. O cântare despre moartea sa, cu acrostihul ”Hans 
Blatner aus Passier ein Schneider,” în LdHBr, 705-707. Vezi ME, IV, 188-189; Martyrs Mirror, 993-994, „Hans 
Peltner”; Beck, 266-267. 
333 Despre Hans Arbeiter, vezi consemnările pentru anii 1557 și 1558 (pp. 353 și 397-399 de deasupra (!) 
334

 Podax, posibil un vechi nume al zonei dimprejurul Kostel-ului (Podivín); de asemenea vezi Zeman, 
Topography, #111; p. 463 dedesubt. 
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În același an, fratele Petru Klemp, un slujitor pentru treburile de zi cu zi, a adormit în Domnul la 

Tracht. 

În același an, fratele Ludwig Dörker, un slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu, a fost trimis de biserică 

în Elveția să îi viziteze pe oamenii care erau nerăbdători să învețe despre adevărul lui Dumnezeu. El și 

frații Melhior Platzer și David Falch au fost capturați la Zurich.
335

 Domnii și predicatorii lor 

zwinglieni i-au interogat, întrebându-i despre fundamentele credinței lor și despre alte aspecte, de 

exemplu, de ce respingeau botezul nou-născuților. Frații au răspuns în concordanță cu mărturia divină: 

În toate cele multe relatări referitoare la botezul creștin conținute în Cuvântul lui Dumnezeu, nu există 

nici măcar o referință despre nou-născuți sau copii să fie botezați. Doar aceia ar trebui să fie botezați 

care sunt îndeajuns de în etate să creadă în Dumnezeu și Hristos, se predea pe ei înșiși lui Dumnezeu 

într-o viață nouă, să respingă pe diavol și lumea și să înțeleagă ce înseamnă botezul. Frații și-au 

dovedit punctul de vedere cu trimiteri la Sfânta Scriptură. 

De asemenea au fost întrebați de ce oamenii care au funcții în guvern nu pot fi creștini. Fratele 

Ludwig le-a indicat faptul că Hristos a fugit când oamenii au vrut să îl facă rege și că a refuzat să fie 

un judecător sau să împartă o moștenire atunci când cineva l-a rugat să facă aceasta. Cei care vor să 

fie ca el ar trebui să facă la fel. Dumnezeu a lăsat ca aleșii să se adapteze asemănării Fiului său, și mai 

mult, Hristos le spune alor săi, „Știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele. Între voi să nu fie 

așa.” Împărații neamurilor domnesc peste ele, voi să nu fiți așa.” „Într-adevăr, ei nu trebuie să opună 

rezistență răului, deși oamenii din vechime aveau autoritatea să facă aceasta prin legea lui Moise.” 

Când ucenicii lui Isus au vrut să îl răzbunde chemând foc din cer așa cum făcuse Ilie, le-a spus, „Nu 

știți de ce duh sunteți însuflețiți!” 

Așa cum nici Hristos nu a folosit autoritate lumească sau forță fizică, nici un creștin nu trebuie. Un 

om nu îi aparține lui Hristos decât are duhul lui Hristos și astfel niciun creștin nu poate fi un magistrat 

în lume. Dar un magistrat poate foarte bine să devină un creștin dacă se smerește și fuge din poziția 

lui înaltă, așa cum a făcut Hristos, oferindu-și toată viața sa faptelor bune așa cum ne învață apostolii. 

După întrebări suplimentare, au fost eliberați și s-au întors în pace la biserică. Din aceasta putem 

vedea că a venit timpul de care vorbea Pavel, când oamenii nu pot suporta învățături solide ale 

adevărului, ci își urmează propriile capricii și se leagă de învățători care spun ceea ce ei doresc să 

audă, numindu-i creștini și asigurându-i cu privire la mântuire în ciuda vieții lor nelegiuite. Dar își 

închid urechile adevărului; îl închid; îl alungă de pe fața pământului așa cum gadarinii l-au alungat pe 

Domnul Isus. 

1576 

În 1576, fratele Valtin Preundel, un slujitor pentru treburi de zi cu zi a adormit în Domnul la Pribitz.  

Tot în același an la Neumühl, fratele Hans Landman a fost investit în slujba Evangheliei și a 

Cuvântului lui Dumnezeu de către bătrâni prin așezarea mâinilor.  

                                                             
335 Ludwig Dörker, din Berbrunnen de lângă Frankfurt am Main, care fusese trimis în Polonia în 1569 să intre în 
legătură cu Frăția Poloneză (vezi deasupra, p. 279); David Falch (în unele surse Hieronymus Falk) din St. Gall, 
care se alăturase tatălui său cu trei ani înainte, , părăsindu-și soția și copilul; și Melhior Platzer (sau Melhior 
Blatz) din regiunea Adige. 
Conform documentelor din Arhiva Statului din Zurich, arestarea celor trei s-a petrecut în 1574 și audierea a 
avut loc pe 15 septembrie în același an; vezi Cornelius Berman, Die Täuferbewegung im Kanton Zürich bis 1600 
(Leipzig, 1916), 46. Despre Platzer, a doua sa întemnițare și martiriul său în 1583, vezi dedesubt, pp. 334-336. 
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Fratele Hans Klemp, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în Domnul la Rampersdorf.  

În acest an comunitățile noastre de la Turnitz și Altenmarkt au ars la scurt timp una după cealaltă prin 

incendii care au pornit de altundeva din sat. 

În acest an, Ott Niederländer, un om al cărui opinie prea favorabilă despre persoana sa l-a dus înspre 

îngâmfare spirituală și opoziție arătată bisericii, a scris o scrisoare cu mâna sa slujitorului Domnului și 

a bisericii sale, Petru Walpot. El susținea că prin credința sa în Hristos nu doar depravarea păcatului 

era luată de la el, ci chiar și înclinația spre păcat, pentru că Scripturile ne spun că păcatul nu mai poate 

domni în membrele credincioase. 

Și totuși, în confesiunea de credință a bisericii și în unele din învățăturile noastre, el susținea că exact 

opusul se predica, mai precis, înclinațiile păcătoase nu vor vătăma un credincios cât timp nu li se vor 

da curs, ci va lupta împotriva lor până la final. Când a auzit că o persoană trebuie să i se împotrivească 

cărnii, și el, de asemenea, a început să se împotrivească, dar cu cât mai mult se străduia, cu atât mai 

tare creșteau acele înclinații rele în el, ceea ce pângărește și corupe un om – aceasta fiind părerea lui. 

Prin urmare, când în adunări se încerca să i se indice felul lui de a fi păcătos, aceasta avea efectul 

contrar și de când i s-a spunea că inclinațiile sale nu vătămează altă persoană mai mult i se slăbea 

determinarea sa de a nu ceda naturii sale adamice. Aceasta, a spus, furnizează o scuză pentru membrii 

mai slabi din sânul bisericii. 

Toate comunitățile ipocrite și care doar se pretind a fi pot trăi în concordanță cu Scripturile, a 

continuat, dar inimile lor nu sunt pure. De aceea sunt de acord cu privire la aceste aspecte ca și cum ar 

vorbi o singură voce. 

Ce i-a făcut pe creștini mai diferiți decât pe alți oameni atunci, Ott întreba, dacă ei încă aveau 

înclinația spre rău și trebuiau să o depășească pentru a obține mântuirea? Ei ar fi doar ca filozofii care 

susțin că a te cuceri pe tine reprezintă cea mai înaltă virtute. Dar Pavel ne avertizează împotriva unor 

asemenea învățături, el spunea, pentru că dacă pot să trăiască cum trebuie prin forțele lor proprii, fără 

Dumnezeu, nu pun preț pe puterea lui Hristos. 

Ott a adus obiecția că oamenii îi îndemnau pe alții să se boteze, spunând că oricine este botezat se află 

în pace cu Dumnezeu, în timp ce cineva care nu este botezat nu se află în pace cu credincioșii; aceasta 

deseori are ca rezultat ca cineva să se boteze fără vreun motiv bun și să plece apoi fără vreun motiv 

bun. 

El spunea că botezăm oameni în alte locuri, oameni care nu au văzut niciodată biserica-comunitate. Li 

se spune cât de minunat este totul printre frați și surori. Dar când se alătură comunității, ei găsesc 

tocmai contrariul. Întâlnesc oameni nemântuiți și iresponsabili ca ei înșiși, a căror fel de a fi nu s-a 

sfințit. Caută pace printre aceia care nu au pace. Ceea ce găsesc este ceartă, furie, invidie, vorbire pe 

la spate, priviri lacome (ca și cum persoana care ar face asemenea lucruri în comunitate nu ar fi găsită 

și pedepsită). Acum, din moment ce asemenea oameni există, Ott susținea că biserica trebuie să fie 

eroarea. Dar aceea este o concluzie greșită. 

Cum a refuzat să fie îndreptat de către bătrâni și să se întoarcă de la greșeala sa, a fost chemat înaintea 

frăției, iar scrisoarea sa a fost citită în prezența lui. Frații au indicat recenta lui curvie și desfrâu, 

pentru care de abea se căise. Acesta și alte lucruri arătau cu claritate până în ce grad fusese cu 

adevărat eliberat de carne și înclinația pentru păcat. A răspuns că nu de mult se aflase în starea lui cea 

nouă, ci că de curând a intrat în ea. El găsea o interpretare diferită a pasajelor din epistolele apostolilor 

unde își deplâng slăbiciunile. Pavel spune că solul Satanei i-a închis urechile pentru a-l ține departe de 
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a deveni prea mândru și că se rugase de trei ori lui Dumnezeu, primind răspunsul, „Harul Meu îți este 

de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită.” Acest pasaj, Ott spunea, ar trebui să 

fie înțeles în următorul fel, că oameni nelegiuiți l-au lovit pe Pavel în cap și că ei erau mesagerii lui 

Satana. Un frate i-a contestat această interpretare în fața frăției, dar Ott a spus că fratele greșea mai 

mult decât el.  

Ideile lui, pe deasupra, se opuneau Sfintei Scripturi la care marele apostol Pavel a spus, „Știu, în 

adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am 

voință să fac binele, dar n-am puterea să-l fac.” și mai sunt pe altundeva paragrafe asemănătoare. Cum 

Ott era de neclintit, iar inima și mintea sa erau deja înstrăinate de la biserică, a fost exclus și despărțit 

de biserică. Aceasta s-a petrecut la Neumühl. 

Aceasta s-a consemnat pentru ca noi să vedem în cât de multe căi diavolul stă la pândă în casa lui 

Dumnezeu, cu câtă viclenie îi ademenește pe aceia care îi găsește și apoi îi devorează. Noi toți ar 

trebui să știm de ce să ne ferim și în special străjerii de pe zidurile Ierusalimului ar trebui să stea în 

gardă împotriva înșelăciunii diavolului și asalturilor neașteptate. 

De ziua sf. Andrei [30 noiembrie], domnul Johann von Zerotin de la Lundenburg i-a ordonat 

burggrafului și judecătorului să ne ia caii; opt de la Kostel, patru de la Turnitz și Rumpersdorf și patru 

de la Neumühl. Caii trebuiau să fie folosiți în Ungaria pentru război și alte lucruri pe care nu le 

puteam susține, astfel că au fost luați cu forța. Mai târziu, unii au fost returnați, dar într-o stare 

precară. 

În acest an, trei frați au fost eliberați dintr-o întemnițare lungă, întorcându-se în pace la biserică. Au 

fost primiți cu mare bucurie. Un frate, un ceasornicar pe nume Veit Grünberger (sau Uhrmacher după 

meseria lui) fusese întemnițat la Salzburg. Paul Glock și Matia Binder sau Schneider (un croitor), un 

slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu și a bisericii sale, fuseseră întemnițați la Württemberg.
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Fratele Veit Uhrmacher a fost primul care s-a întors la biserică, sosind pe 9 august. El intra deja în al 

șaptelea an al întemnițării sale la castelul principelui de la Salzburg pentru credința sa în adevărul 

divin. 

Împreună cu un frate numit Veit Schelch au fost capturați la Wald în Pinzgau. Se pusese preț pe capul 

lor și spioni stăteau la pândă, în special pentru Veit Schelch. Unii țărani i-au văzut, dar cum nu erau 

siguri dacă erau frații care trebuie, i-au urmărit până la han. Când i-au văzut pe frați că mulțumeau lui 

Dumnezeu înainte de masă, trădătorii și-au pus capetele la contribuție și s-au convins că aceștia sunt 

oamenii care trebuie. Ca și cum să te rogi ar fi greșit! Prin ce nesimțire își face diavolul simțită 

prezența! Astfel că frații au fost ținuți la han și un mesaj a fost trimis gardianului de la castelul 

Mittersill. A venit cu conetabili și infanteriști, le-a pus mâinile în cătușe la spatele fraților și i-a 

întemnițat la castelul Mittersill. În curând au fost interogați și puși din nou în închisoare.  

Cam peste cinci săptămâni mai târziu funcționarul curții de la Salzburg a venit și i-a dus la castelul de 

la Salzburg, fiind escortați de doi conetabili și doi soldați. Frații au fost puși în lanțuri în temniță. 

Preoții n-au venit decât doi ani și jumătate mai târziu: capelanul catedralei Salzburg, judecătorul 

catolic și alți nemernici. Stăteau acolo fiecare cu pălăria lor cu patru colțuri și cu hârtie și cerneală și îi 

interogau pe frați. Când l-au chemat pe Veit Uhrmacher și doreau tot felul de răspunsuri, el le-a spus, 

                                                             
336 Veit Uhrmacher (sau Grünberger) și însoțitorul său Veit Schelch fuseseră arestați în 1570. Vezi Gross, 
Golden Years, 63-68; Loserth, „Grünberger, Veit” ME, II, 603; Martyrs Mirror, 841-842, „Veit Greyenburger”; 
Beck, 255-257, 269-270. Despre Paul Glock și Matia Binder, vezi dedesubt, pp. 304-307 și respectiv 307-310. 
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„Ce să spun? Voi sunteți acuzatorii și judecătorii. Ceea ce voi nu puteți face este preluat de conetabili 

și călăi. Voi îl inștiințați pe principe, principele îi spune judecătorului ce să facă, judecătorul 

conetabilului și conetabilul călăului, care vă încheie munca. Călăul este supremul vostru preot, care 

câștigă bătălia pentru voi.” 

Fratele Veit Uhrmacher de asemenea le-a spus, „Duhul spune clar cine sunteți. Sunteți aceia despre 

care Pavel scrie că în ultimele zile unii se vor depărta de la credință și vor urma învățături false ale 

diavolului. Conștiințele lor se vor veșteji și păta prin minciunile lor ipocrite – interzicând căsătoria și 

evitând mâncare pe care Dumnezeu a creat-o pentru a fi consumată cu recunoștință.” La aceasta un 

preot a spus că nu interziceau căsătoria și că mâncaseră carne chiar în acea zi. Veit i-a răspuns, „Cu 

siguranță, toată lumea știe că interziceți căsătoria și sunteți îngăduitori cu privire la curvie.” 

Unul dintre preoți i-a spus, „Nu știi ceea ce Hristos a spus: `Cărturarii șed pe scaunul lui Moise.` Deci 

faceți toate lucrurile care ei vă spun să le faceți.”  

„Credeți că sunteți cărturari?” l-a întrebat Veit. 

Preotul i-a răspuns, „Da, cu voia lui Dumnezeu; asta suntem.” 

Veit i-a spus, „E bine că recunoașteți. De mai multe ori Hristos i-a blestemat și i-a numit șerpi și neam 

de vipere, ipocriți, stupizi și lideri orbi. Și exact asta sunteți, așa cum voi înșiși ați spus-o.” Preoții s-

au îngrozit și unul a spus că dacă ar fi știut cu câteva zile înainte, s-ar fi informat mai cu temeinicie cu 

privire la rebotezați. 

Apoi Veit Uhrmacher i-a întrebat pe preoți dacă credeaă că Pavel a fost un rebotezat. Au spus că nu, 

astfel că Veit i-a întrebat de ce atunci Pavel spusese că acei doisprezece oameni ar trebui botezați care 

deja primiseră botezul lui Ioan, acest botez provenind cu siguranță din cer și totuși nu era îndeajuns de 

puternic pentru a-i mântui. Și cât de mai puțin eficient este botezul nou-născuților, care vine doar de la 

oameni! La aceasta au tăcut. 

Fratele Veit i-a întrebat, „De ce dați voie unor bătrâne să boteze? Unde stă scris aceasta?” Nu puteau 

răspunde și erau ca și câinii care nu pot să latre.  

Următorul lucru pe care l-au întrebat a fost dacă aparțineau de hutteriți. „Da,” a spus, „aparținem de 

biserica hutterită, în care Hutter a fost un învățător.” 

„Este el Mesia al vostru?” au întrebat. 

„Hristos este Mesia al nostru, dar nu îmi e rușine cu Iacob Hutter. A fost ars pe rug la Innsbruck de 

dragul adevărului divin. Aveți un fain mesia și tată la Roma și unul aici în oraș.” Preoții i-au răspuns 

că papa nu reprezenta o grijă a lor. Veit le-a spus, „Dar aveți unul aici în oraș.” Preoții i-au spus că nu 

era tatăl lor. Fratele Veit le-a spus, „Voi înșiși de abea ce ați spus că tatăl vostru v-a trimis.” Nu au 

știut ce să spună, aceasta petrecându-se de mai multe ori, spre rușinea lor. 

Aici, viteji creștini, odrasle ale credinței și ucenici supuși, avem alt exemplu viu și încurajant care 

susține cuvântul lui Hristos în promisiunea sa: „Când vă vor aduce înaintea sinagogilor și soboarelor, 

dregătorilor, împăraților și a cărturarilor, să nu vă îngrijorați, gândindu-vă cum sau ce veți avea de 

spus, căci ce veți avea de spus, vă va fi dat chiar în ceasul acela; fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul 

Tatălui va vorbi în voi.” În același fel, odraslele lumii și ale diavolului nu vorbesc ele înșiși, ci duhul 

tatălui lor vorbește prin ele, așa cum odată a vorbit prin șarpe Evei. El este duhul fals din gura 

prorocilor lui. Așa lucrează diavolul, menținându-și locul pe pământ lucrând prin oameni. Și totuși 
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sunt lipsiți de putere când sunt puși fața în față cu Cuvântul lui Dumnezeu, adevărul pur. Nici ebraica, 

greaca, latina – pe scurt, niciun fel de învățătură – nu va ajuta. 

Într-un final acești preoți la Salzburg au admis pe față fratelui Veit Uhrmacher că și turcii erau de 

asemenea credincioși, poate mai credincioși decât ei, dar depindea de ce credea fiecare persoană. 

Veit spunea, „Dacă credința este bună și lucrările vor fi de asemenea bune. Dar voi sunteți genul de 

creștini care trebuie să recunoască că turcii sunt mai buni decât voi și nu o voi contrazice.” Cu aceasta 

l-au dus din nou în închisoare.  

Veit Schelch, totuși, a cedat tentațiilor viclene ale diavolului și s-a dezis. Dar s-a întors la biserică și s-

a căit cu seriozitate și pentru o perioadă îndelungă, cu remușcări profunde și plânset. Atunci a fost 

reacceptat și a adormit în Domnul curând după aceea. 

Dar Veit Uhrmacher a fost ținut în închisoare o perioadă îndelungată, până în anul 1576. Până la urmă 

și-a confecționat o frânghie din haine vechi în închisoare pentru a se putea coborî pe ea de la o 

fereastră situată la înălțime. S-a cățărat peste zid și a evadat cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că ar fi 

fost imposibil în vreun alt fel, după cum și oamenii din castel spuneau. Au spus că a putut să evadeze 

prin puteri supranaturale, adică cu ajutorul diavolului. Dar a fost prin intervenția lui Dumnezeu. 

Pentru Dumnezeu, nimic nu este imposibil. Astfel că Veit Uhrmacher s-a întors la biserică împăcat și 

bucurându-se. Apărarea sa prin care îi contracarează pe preoți încă s-a păstrat, precum și alte lucruri 

pe care le-a scris din închisoare frățietății.
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 „Apărare[a] făcută de Veit Uhrmacher, întemnițat pentru adevărul divin în castelul de la Salzburg” se află în 
Codex 798, Arhivele Statului din Brno. Prizonierii se aflau în cel de-al treilea an al întemnițării lor când li s-a 
acordat o audiere.  Când s-a întâmplat într-un final, Uhrmacher a fost prima dată întrebat de confesiunea sa de 
credință. Le-a răspuns, după cum i-a scris lui Petru Walpot printr-o scrisoare datată „în castelul din Salzburg, 16 
februarie sau a doua luni a postului Paștelui, 1573”: 

Domnul tău, principele, a auzit destule despre confesiunea noastră de credință. O cunoaște prea bine, pentru 
că gardianul de la Mittersill ne-a spus că ne-a trimis cărțile guvernatorului. Poate cu ușurință să învețe despre 

credința noastră din acestea, din moment ce doi dintre învățătorii noștri au fost executați: Klaus Felbinger la 
Landshut în Bavaria și Hans Mändel (care a fost executat împreună cu alți doi frați) la Innsbruck. Ei erau 

amândoi învățători ai credinței noastre și nu aș fi putut compune o confesiune mai calitativă. Și în afară de 
asta, principele tău știa totul despre noi înainte de a fi principe la Salzburg, pentru că mulți au fost uciși în Tirol 

și în alte părți. Lasă-l să facă cu noi ceea ce poftește – le vom îndura cu ajutorul lui Dumnezeu. Am citit 
confesiunea de credință compusă de Klaus Felbinger și Hans Mändel mai mult decât o dată, ceea ce m-a făcut 

să fiu sigur că este bazată în întregime pe sfânta Scriptura. Dacă oamenii nu doresc să creadă, nu îi putem forța 
să o facă. Cunosc adevărul prea bine și dacă doresc să trăiască conform acestuia, nu trebuie să ne întrebe pe 

noi. . . . 
Iubitul meu frate Petru, am multe să îți povestesc, dar nu pot scrie prea mult și niciodată nu am fost în stare. 

Doar m-am gândit să îți transmit că suntem bine. Cred că dacă ar putea să găsească un motiv întemeiat pentru 
a ne elibera și prin asta să nu fie desconsiderați, s-ar preface că nu ne-au cunoscut niciodată. Gardianul mi-a 

spus să nu ne temem pentru viețile noastre. Doresc doar să ne țină în închisoare pentru o perioadă 
îndelungată. Astfel că așteptăm de la Dumnezeu să ne ajute cu eliberarea. Nimeni nu vrea să își mânjească 

mâinile cu sângele noastru, pentru că știu prea bine cine suntem. Nu mai știu ce să scriu, în afară de a te ruga 
ca niciodată să nu încetezi să mijlocești pentru noi în rugăciune – ceea ce și noi dorim să facem. Ai încredere 

totală. Din moment ce Dumnezeu ne-a pus în acest loc, îl vom sluji pe el și biserica sa cu credincioșie, după 
cum toți credincioșii o fac. Din câte știu, nevrednic cum sunt, întotdeauna am încercat să dau ce am mai bun în 

toate și să toate să le fac din toată inima. 
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Fratele Paul Glock, de asemenea numit „tânărul Paul,” a stat în închisoare pentru nouăsprezece ani 

consecutivi, în principal în castelul Hohenwittlingen din Württemberg.
338

  

Prima dată a fost torturat cu cruzime și de multe ori au încercat să îl câștige magistrații, nobilii, 

oamenii de rând, doctorii învățați, misionari luterani, precum și frați falși și toate felurile de indivizi. 

Ei erau axați în principal pe patru aspecte: botezul nou-născuților, împărtășania, statul și folosirea 

sabiei de către el și încheierea jurămintelor. Întotdeauna Paul și-a fundamentat apărarea pe adevărul 

de netăgăduit al sfintei Scripturi, astfel că adversarii lui au ieșit rău din asta. Le-a dezvăluit 

nelegiuirea și depravarea, făcând urechile să le țiuie și conștiința să îi mustre. 

Și-a scris confesiunea sa de credință și apărarea pentru ei. Aceștia au încercat și cu o întemnițare dură 

și cu una mai lejeră. 

În timpul anului 1566, celula sa a fost lăsată deschisă pentru șase luni întregi și chiar i s-a dat voie să 

străbată câțiva kilometri, cât timp promitea să nu plece fără să îi înștiințeze. Dar atunci a fost interogat 

în continuare de către capelanul curții principelui și alții. Cum Paul rămânea de neclintit în credința 

sa, refuzând să admită că magistrații, sabia sau războiul erau creștine, acești instigatori la război au 

spus că nu vor ca el să se mai întâlnească cu alți oameni și că îl vor ține în închisoare până când va 

muri dacă nu va recunoaște că ei erau buni creștini. Aici putem vedea cu claritate de ce lumea nu 

poate tolera credincioși. Dar Paul era de neînduplecat și a îndurat tot de dragul lui Dumnezeu și a 

adevărului acestuia. 

În timpul anului 1567 a fost bolnav de la Paște până la ziua sf. Ioan [12 iunie]. A suferit mult de pe 

urma unor junghiuri dureroase și genunchi și șolduri înțepenite, iar gura lui era atât de inflamată că nu 

mai putea mânca pâine. Și-a pierdut toate șansele de însănătoșire. Când dușmanii lui au auzit de 

aceasta, s-au gândit: „Din moment ce Dumnezeu l-a doborât cu această boală, acum este momentul.” 

Au trimis doi pastori să îl întrebe cu privire la botezul nou-născuților și împărtășania și să îl câștige de 

partea credințelor lor.  

Paul a răspuns, „Dacă îmi puteți arăta o mică turmă a lui Hristos care ar reprezenta rodul predicării 

voastre, m-aș alătura lor și voi lăsa deoparte tot ceea ce este împotriva lui Dumnezeu din mine și voi 

accepta ceea ce este mai bine.” Cei doi pastori au spus că biserica creștină nu este ceva vizibil, nu poți 

s-o arăți cu degetul. Fratele Paul a spus, „Aceasta arată ce falși proroci sunteți, pentru că Hristos le-a 

indicat  biserica și pe ucenicii săi când și-a întins mâna și le-a spus, `Iată mama mea și frații mei! Căci 

oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră și mamă.` De asemenea a 

spus, `Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.` Și mai 

departe, `Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta 

vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei.` Și Petru spune `Duceți vieți atât de bune pentru că dacă unii 

nu ascultă Cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt,` și cu claritate indică la biserica creștină când spune 

de frații săi, `Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care 

Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al lui.` Pavel spune același lucru: `Căci noi suntem Templul 

Dumnezeului celui viu,` și `căci voi sunteți pecetea apostoliei mele în Domnul.` „Șerpi falși ce 

sunteți” a continuat, „uitați-vă cum Dumnezeu își indică biserica. Dar cum voi nu puteți să o faceți, 

sunteți încă copii ai întunericului, nu membre ale corpului lui Hristos. Dacă ați fi fost membre, ați fi 

fost în stare să indicați corpul lui Hristos. Să mă predau eu vouă pentru a mă face un creștin, când nu 

ați făcut un singur creștin în biserica voastră? Voi sunteți ca cei patru sute de proroci falși ai lui Ahab. 

                                                             
338 Castelul Hohenwittlingen se afla chiar în afara Urach-ului, Germania de sud, și acuma este o ruină. Paul 
Glock a fost prins în vara lui 1558. Vezi Gustav Bossert, Quellen zur Geschichte der Wiedertäufer, I (Leipzig, 
1930), 172; ME, 525-526; Gross, Golden Years, 97-122; Martyrs Mirror, 1024-1026. 
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La fel ca și cu ei, un duh fals vociferează prin gurile voastre mincinoase pentru a înșela întreaga lume. 

Da, sunteți hoții și ucigașii de care Hristos spunea că vin doar să fure și să ucidă. Voi doar urmăriți să 

prăduiți sufletul meu pentru diavol. 

Le-a răspuns necruțătoarelor scursuri cu asemenea încredere că au înțeles perfect și au fost oripilați că 

el putea să răspundă într-un astfel de mod în timp ce era bolnav.  După aceasta l-au lăsat singur pentru 

o lungă perioadă de timp astfel încât să nu se mai implice.  

De asemenea, i-au spus că chiar dacă cauza lui era justă și bună, nu a fost niciodată și niciodată nu va 

putea fi tolerată. Paul Glock le-a răspuns, „Da, oameni nelegiuiți și din lume nu ar putea niciodată să 

îl tolereze pe Hristos, apostolii lui sau adevărații lui ucenici. Și nici voi nu puteți asta, pentru că ce 

altceva sunteți în afară de oameni nelegiuiți, mizerabili și răi?” 

În 1572, cancelarii principelui au venit la el în castel pentru a treia oară și au vorbit mult ca de obicei. 

În 1573, Paul Glock a fost adus la Urach să apară în cancelarie înaintea celor doi capelani ai curții 

principelui, predicatorului orașului și patru alți cancelari, precum și înaintea prefectului casei 

principelui, care era următorul în rang principelui. Au început interogatoriul cu botezul nou-

născuților, spunând că copiii au credință din cauza cuvintelor lui Pavel: „Și fără credință este cu 

neputință să fim plăcuți lui.” Prin urmare cereau botezul nou-născuților. 

Paul Glock le-a răspuns, „Adresându-se evreilor, apostolul nu vorbește despre sau copiilor, ci 

adulților, așa cum arată întreg capitolul. Acesta spune expres că oricine vrea să vină la Dumnezeu 

trebuie să creadă că Dumnezeu este Dumnezeu și că îi va recompensa pe aceia care îl caută. Aratătați-

mi un nou-născut care are atât de multă înțelegere și credință, apoi botezați-l și punctul vostru de 

vedere este adevărat.” Se certau că un nou-născut nu are nevoie să înțeleagă, la care Paul Glock le-a 

răspuns, „Atunci nici nu are nevoie să fie botezat.” Aceasta i-a redus la tăcere. 

În continuare au vorbit despre autoritățile de la conducere: Aceștia erau creștini, spuneau, deoarece 

Pavel îi numise slujitori ai lui Dumnezeu. Paul Glock le-a răspuns, „Pavel îi numește slujitori ai 

mâniei. Mânia nu aparține nici casei lui Dumnezeu, nici a lui Hristos, ci iadului.” Ei insistau că 

aparținea. Paul Glock i-a provocat: „Atuncă arătați-mi guvernarea lumească din biserica lui 

Dumnezeu. Apostolul a numit toate slujbele din casa lui Dumnezeu, dar spuneți-mi și mie unde a 

numit conetabilii, principii sau regii lumii și funcțiile lor.” 

Preoții au continuat, spunând că într-adevăr exista autoritate lumească în casa lui Hristos. S-au referit 

la Corneliu, un sutaș cu soldați în subordine, care a devenit un creștin „și nu poți dovedi că apostolul 

i-a spus să se lase de acea meserie.” De asemenea au făcut referire și la Sergiu Paul, spunând că a fost 

un proconsul. 

Paul Glock le-a răspuns, „Nu credeți că apostolii au trebuit să predice Evanghelia acestor oameni 

pentru a putea ca ei să vină la credință? Și nu a fost apostolul Pavel un adevărat ucenic și învățător de-

al lui Hristos?” Au spus că da. A continuat să întrebe, „Avea apostolul Pavel competență juridică în 

această lume sau purta sabie?” 

Au răspuns, „Nu – folosea sabia și judecata Duhului.” 

„Astfel,” a spus fratele Paul, „pe aceeași cale, apostolii i-au predicat Evanghelia lui Corneliu și lui 

Sergiu Paul. Ioan scrie că Hristos a fugit când oamenii au vrut să îl facă rege. Și spune în Evanghelie 

că: `Știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai-marii le poruncesc cu stăpânire. Între voi 

să nu fie așa.` În continuare: `Oamenii din vechime spuneau, „Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, o 
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mână pentru o mână, un picior pentru un picior și o lovitură pentru o lovitură.” Dar eu vă spun: Să nu 

vă împotriviți celui ce vă face rău.` 

„Din toate acestea și altele, Corneliu și Sergiu Paul și toți creștinii vor vedea că nu pot rămâne 

principi, domni sau conetabili în lume dacă doresc să îl urmeze pe Hristos și pe apostolul Pavel care a 

spus, `Urmați-mă așa cum eu îl urmez pe Hristos.`” 

La aceasta, preoții au tăcut. 

Apoi, preoții au vorbit de răufăcători. Au spus că Dumnezeu îi iartă pe toți păcătoșii, oricât de mare ar 

fi păcatul lor.   

Paul le-a răspuns, „Da, asta cred și eu, dacă păcătosul se căiește cu adevărat.” I-a întrebat dacă și ei de 

asemenea iertaseră păcătoșii, privindu-i ca și pe frații lor. Preoții au spus că da. 

„Atunci de ce vă atârnați răufăcătorii de spânzurători ca hoți sau ucigași dacă îi iertați și sunt frații 

voștri?” 

În nebunia lor, au râs cu toții și au spus, „De aceea autoritatea este oferită guvernului – pentru a 

pedepsi răul.” 

”Și este rău să te căiești?” a întrebat Paul Glock. 

Preoții au spus că nu, era bine. 

Paul Glock a spus, „Unde în Vechiul sau Noul Testament este dată autoritate magistraților să omoare 

un pocăit și un om credincios - și voi spuneți că oricine s-a împărtășit este creștin?” Preoții au spus că 

un asemenea om tot ar găsi iertare, chiar dacă trupul său ar trebui să sufere ca avertisment pentru alții. 

Fratele Paul a continuat prin a întreba: „Când convertiți un asemenea răufăcător în temniță prin 

predica voastră despre botezul nou-născuților și împărtășanie și acceptă acele aspecte, îl recunoașteți 

ca și creștin?” Preoții au încuviințat. Paul a continuat, „Atunci dacă a găsit credința, după cum 

susțineți, de asemenea el a fost sigilat cu Duhul lui Dumnezeu, în concordanță cu cuvintele lui Pavel.” 

Din nou, preoții au fost de acord. Paul Glock a spus, „Astfel că trupul său ar trebui să fie un templu al 

lui Dumnezeu, deoarece Duhul Sfânt sălășluiește în el.” 

„Da,” au spus. 

„Atunci vedeți ce faceți: pângăriți templul lui Dumnezeu atărnându-l de spânzurători. Nu știți ce 

spune Pavel: `Dacă oricine dezonorează sau distruge templul lui Dumnezeu, Dumnezeu îl va dezonora 

și distruge`? Pentru că este scris că oricine este spânzurat de un copac este blestemat. Uitați-vă doar ce 

creștini de excepție sunteți voi și magistrații voștri! Dacă este adevărat ceea ce spuneți, voi îi 

strangulați pe aceia care se căiesc și pângăriți templul lui Dumnezeu.” 

S-au uitat unul la celelalt ca și cum ar fi spus, „Nu ne apărăm creștinătatea prea bine.” 

Următorul aspect a fost Cina Domnului și l-au întrebat pe Paul ce credeau de ea. El a spus, „Pun mare 

preț pe ea când este ținută așa cum Hristos a lăsat-o, dar nu am o părere prea bună despre felul cum o 

țineți voi. Prin pâine și vin Hristos ne arată adevărata comunitate creștină, unde ar trebui să se afle toți 

aceia care doresc să păstreze amintirea suferinței și morții sale. Noi care suntem mulți devenim un 

singur trup, membre unul al celuilalt pentru a ajuta unde altul are nevoie: bogații neavând mai mult 

decât săracii, nici săracii mai puțin decât bogații. Dar aceasta contrazice în mod direct natura voastră 

lacomă. Astfel că e zadarnic să vă spun vouă prea multe despre aceasta.” Și ei tăceau. 
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Atunci, prefectul principelui i-a vorbit capelanului curții în latină și când au isprăvit, capelanul l-a 

întrebat pe Paul dacă v-a pleca din țară și nu se va mai întoarce, pentru că în cazul acela Măria Sa îl va 

elibera din închisoare. 

Paul a răspuns, „Dacă îmi dați o scrisoare sigilată să mă asigurați că oriunde altundeva merg voi fi 

acceptat, atunci promit să nu mai intru în țara voastră din nou.” Au spus că nu puteau face asta. Paul 

le-a spus, „Atunci nici eu nu pot promite că nu mă voi mai întoarce din nou. Dar sunt dispus să plec și 

dacă mă întorc și vreuna din faptele mele merită sabia, atunci folosiți-o. Nu voi face alte promisiuni.” 

Nu au fost mulțumiți cu acest răspuns. 

Prefectul principelui a vorbit din nou cu capelanul în latină și apoi i-a spus lui Paul, „Dacă vei 

încuviința să îți păstrezi credința pentru tine și să nu induci în eroare pe alții, atunci te vom lăsa să 

pleci.” 

Paul Glock le-a răspuns, „Folosiți sabia dacă greșesc. Sunteți investiți să o faceți. Dar dacă am 

dreptate, alții ar trebui să aibă dreptul să învețe adevărul de la mine și acesta este țelul meu.” 

Capelanul a spus, „Nu vrem să impunem vreun fel de credință asupra ta. Te ținem în închisoare pentru 

a te opri să induci în eroare mai mulți oameni.” Și Paul a fost dus înapoi în închisoare. 

 Integritatea aceasta era caracteristică camarazilor noștri de credință pe vremea când Dumnezeu îi 

testa ca aurul în foc. Se țineau cu tărie de calea adevărului, nelăsând dorința firească de a fi eliberați 

din închisoare să îi influențeze. Când li se oferea șansa de a spune un singur cuvânt în schimbul 

eliberării refuzau, deoarece puneau mai mult preț pe adevărul și cinstea lui Dumnezeu și mântuirea 

sufletelor lor decât propria lor eliberare. Își sacrificau templele lor lumești – trupurile lor – pentru 

adevărul divin și îndurau cu curaj mari suferințe și privațiuni. Pentru urmașii lor și toți credincioșii 

adevărați, acestea rămân ca un exemplu nobil de integritate și bravură. 

În 1574, același Paul Glock a trebuit să se lupte din nou din cauza unor frați falși din Frăția Elvețiană, 

doi dintre aceștia fiind cu el înainte în închisoare.
339

 Îl acuzau și îl porcăiau pe el și întreaga biserică 

fără vreun motiv anume – toată informația lor provenea din auzite și dintr-o abordare lumească. Dar el 

a rămas de neclintit. 

Fratele Matia Binder sau Schneider
340

 a fost prins împreună cu un alt frate, Paul Prele,
341

 la Neuffen 

pe 15 aprilie, 1573. Matia Binder era un slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu și a bisericii sale și a fost 

trimis de către biserică să împlinească lucrarea Domnului la Württemberg. 

După ce au fost ținuți în închisoare câteva zile, inspectorul principal al principelui a venit împreună cu 

gardianul și trei preoți, un nobil, câțiva consilieri și cetățeni, plus o mulțime de alți oameni. Matia a 

fost adus la primărie și întrebat pentru prima oară de ce venise și cum l-a chemat Dumnezeu la 

credință. În continuare l-au întrebat despre chemarea și numirea lui în Slujba Evangheliei. Le-a spus 

că fusese ales de către comunitate în concordanță cu voia lui Dumnezeu și că fusese trimis pentru a le 

arăta oamenilor voința lui Dumnezeu cât de simplu se putea. 

                                                             
339

 Vezi Leonhard Gross, „Dialogue Between a Hutterite and a Swiss Brother, 1573,” MQR, ianuarie 1970, 45-48 
și Gross, Golden Years, 185-193, pentru o descriere a întâlnirii dintre Glock și Leonard Sommer în închisoare la 
Hohenwittlingen. De asemenea vezi Bossert, Quellen, 362-367, 412. 
340 Despre Matia Binder vezi Martyrs Mirror, 1026. Două cântări compuse de el se află în LdHBr, 734-737. De 
asemenea vezi Beck, 264-265; ME, I, 343-344; Gross, Golden Years, 109-110. 
341 Beck, 265, acest frate fiind numit de el Paul Pretten; de asemenea vezi ME, IV, 214. 
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Atunci l-au interogat cu privire la patru aspecte: botezul nou-născuților, împărtășania, dacă aceia care 

dețineau o funcție în guvernare puteau fi creștini și jurămintele. Erau epuizați și uimiți de răspunsurile 

sale și au spus, „Nu vom rezolva nimic, nu contează cât de mult vom sta aici. Toți sunt unul și 

același.” 

Gardianul a spus, „Nu am auzit de niciun frate hutterit care să se fi dezis de credința sa în țara 

aceasta.” Aceasta a trebuit să o recunoască, ceea ce a mai alinat puțin prizonierii și Matia a fost dus 

înapoi în închisoare. 

Pe 15 mai, au fost duși din nou la primărie, unde gardianul i-a comunicat prima oară lui Paul Prele 

porunca principelui: Paul ar trebui să promită că pleacă din țară și că nu se mai întoarce niciodată 

înapoi. A refuzat să facă o asemenea promisiune, dar mai târziu totuși i-au dat drumul și a scăpat 

nevătămat în credința și conștiința sa. I-a împlorat să îl elibereze pe fratele său Matia de asemenea, dar 

în zadar. Gardianul a spus, „Matia, am ordine să te duc la Stuttgart; trebuie și acolo să predici.” 

Dar acestea toate erau în concordanță cu voia lui Dumnezeu. Astfel că doi oameni înarmați l-au dus la 

Stuttgart. Pe drum au fost atât de pătrunși de Cuvântul lui Dumnezeu oferit lui Matia câ amândoi au 

plâns când s-au despărțit de el. 

După câteva zile în închisoarea din Stuttgart, a fost dus în cancelarie, unde doctor Kaspar Wild stătea 

împreună cu câțiva preoți și un funcționar. L-au întrebat despre chemarea lui și iarăși despre cele patru 

aspecte, la fel cum făcuseră și în Neuffen. Matia le-a răspuns pe baza Sfintelor Scripturi. 

Ei i-au făcut o propunere, rugându-l să promită ca niciodată să mai intre în țară. A refuzat și le-a spus 

de ce aceasta ar fi greșit: Hristos ne-a învățat în Tatăl nostru, „Precum în cer așa și pe pământ.” Nu 

putea să promită acest lucru din moment ce nu știa dacă va fi sau nu voia lui Dumnezeu pentru ca el 

să se întoarcă în această țară pe viitor. Rezultatul: a fost pus din nou în închisoare.  

Câteva zile mai târziu, gardianul a pus ca el să fie adus la casa sa pentru a-l întreba dacă se 

răzgândise, la care Matia i-a răspuns că nu ar trebui să se aștepte să se răzgândească; cu ajutorul lui 

Dumnezeu va sta de partea adevărului până la moarte. L-au băgat din nou în închisoare. 

O săptămână mai târziu i s-a spus să se pregătească cu rapiditate, pentru că va fi dus la Maulbronn. 

Aceasta s-a întâmplat în compania a trei oameni înarmați. În timp ce Matia era trecut prin poarta 

orașului, o mulțime îl aștepta să îl vadă. Le-a spus oamenilor de ce fusese arestat, i-a chemat la 

pocăință, după care a plecat înspre Maulbronn. Aici a fost întemnițat și la picioare i s-au pus lanțuri și 

când a venit iarna a suferit foarte tare de frig.  

Abatele a venit și l-a întrebat despre credința sa și din ce părți era. După slujba din duminica 

următoare, abatele i-a trimis o carte ce conținea acuzații calomnioase aduse nouă. Unii dintre oameni 

i-au arătat lui Matia unde să citească, ca și cum ar fi fost într-un proces, dar el le-a spus, „Nu pot să 

mă apăr împotriva unei cărți; Am destui oameni care mă calomniază deja.” Și a trimis cartea direct 

înapoi la abate. Abatele l-a vizitat de două ori după aceea împreună cu alți clerici și au vorbit despre 

chestiuni de credință. 

Nobili și curteni au venit de asemenea să îl vadă. L-au convins pe abate să meargă împreună cu ei și 

să încerce din nou. Cât de curând au sosit, abatale a început prin a vorbi despre botezul nou-născuților 

și Cina Domnului. Folosind Biblia, Matia le-a indicat rodul credințelor  și vieților lor nelegiuite, după 

care singurul lor gând a fost să se facă nevăzuți. Un bătrân nobil le-a spus, „Văd că grija ta este legată 

de mântuirea sufletului tău. Dacă doar ai fi pe calea cea bună!” Cu aceasta l-au lăsat. 
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După aceea toate felurile de oameni au încercat să îl convertească, pentru că duhul diavolului 

niciodată nu se odihnește, iar copii lui nu iau niciodată vacanță. 

Ceva mai încolo, Matia a fost scos din lanțuri și dus la camera consiliului unde gardianul și 

administratorul stăteau așezați împreună cu abatele și învățăceii săi. Gardianul a încercat din nou să îl 

facă să promită că nu se va mai întoarce niciodată în acea zonă decât dacă se va lăsa să fie convertit. 

Altfel, lucrurile vor lua o întorsătură urâtă. Abatale a început să vorbească despre cele patru aspecte: 

botezul nou-născuților, împărtășania, guvernarea și jurămintele. Matia i-a răspuns, depunând mărturie 

iarăși pentru convingerile sale. Astfel că a fost pus înapoi în închisoare. 

Cam peste jumătate de an mai târziu, pe 3 iunie, 1574, abatele a venit cu gardianul și cu alți trei să îl 

întrebe dacă se răzgândise. Pentru mai mult de două ore și jumătate au încercat să îl prindă cu toate 

felurile de argumente, fără ca aceasta să dea vreun rezultat. Din nou a fost pus în lanțuri în turn, unde 

a stat zi de zi, an după an. 

După o perioadă considerabilă de timp, văzând că Matia nu se va dezice, l-au dus la castelul 

Hohenwittlingen, unde fratele Paul Glock fusese întemnițat pentru o lungă perioadă de timp. Aici erau 

ținuți prizonierii pe termen nelimitat fără vreo șansă de eliberare. 

Totuși, în 1576, după ce frații au petrecut doi ani în Hohenwittlingen, Dumnezeu a pregătit calea 

pentru eliberarea lor. Prin neglijența unor femei care uscau cânepă, un foc a izbucnit la castel și acesta 

a ars. Cei doi frați au ajutat mai mult ca oricine să salveze oameni și să stingă incendiul. Nu s-au 

folosit de șansă pentru a evada, ci după au cerut să fie eliberați. Nu au rănit pe nimeni și erau pregătiți 

să promită că nu își vor răzbuna întemnițarea. 

Înainte ca nelegiuitul cler să poată să intervină, un raport a fost trimis principelui, care a ordonat să fie 

eliberați și să li se dea merinde pentru călătorie. Astfel au putut Matia și Paul să se întoarcă cu bucurie 

la comunitate cu conșiințe ușoare, sosind în prima zi de după anul nou 1577.
342

 

Scrisorile și cântările pe care le-au scris în închisoare, în special ale lui Paul Glock, arată în detaliu 

ceea ce au trăit în timpul perioadei lor lungi de întemnițare, cum au mărturisit și și-au apărat credința 

și cât au suferit de dragul adevărului divin.
343
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 Prin tradiție orală ni s-a transmis că atunci când Paul Glock se întorcea acasă, probabil la Neumühl, s-a 
întâmplat că comunitatea se pregătea pentru niște nunți. Una dintre mirese era propria lui fiică, care se 
născuse înainte de plecarea lui cu nouăsprezece ani înainte. Vezi A. J. F. Zieglschmid, ed., Das Klein-
Geschichtsbuch der Hutterischen Brüder (Phladelphia, PA, 1947), 104. 
343 Cântările lui Paul Glock, Matia Binder și Veit Uhrmacher se află în LdHBr, 709-737; cântarea de la pp. 723-
726 are acrostihul „Mathias Binder Paul Glock Veit Uhrmacher”; cântarea de pe pp. 729-731 are acrostihul 
„Paul Glohk auf Witling gfangen um Gottes Wort.” De asemenea vezi Wolkan, Lieder, 231-233. 
Mărturisirea de credință a lui Paul Glock și scrisorile lui spre biserică se află în Codex 587, Arhivele Statului din 
Brno. De asemenea vezi Friedmann, Schriften, 116; Klaassen and Friesen, Sixteenth Century Anabaptism, 120-
169. Pentru scrisorile din care s-au extras fragmente în continuare, vezi Bossert, Quellen, 1078-1102, 334-350. 
Prima scrisoare, datată Hohenwittlingen, 7 iunie, 1563, semnată de Glock și camaradul său de temniță Adam 
Horneck este adresată lui Leonard Lanzenstiel și frăției: 

O iubiți frați, câte mulțumiri și laude îi datorăm Dumnezeului nostru . . . pentru mesajul și scrisorile voastre, 
care ne-au adus mare bucurie, fie ca Dumnezeu să fie lăudat în veci de veci.  Scrisorile și cadourile voastre au 

ajuns la noi doar de Rusalii în anul acesta și din ele am aflat cum sunteți. Dragi frați în Hristos – Leonard și toți 
camarazii luptători în Evanghelie - și la noi totul este încă bine în Domnul. Dumnezeu ne susține în chip 

minunat în mijlocul dușmanilor noștri . . . . Putem vedea din scrisorile voastre, dragi frați, ardoarea de a ne 
scrie și a ne alina. Iubiți frați, știm ce este în inimile voastre în timp ce scrieți: dacă ar fi în vreun mod posibil să 

ne ajutați, nu ați cruța niciun efort. Dar cum aceasta nu se poate, suntem fericiți cu darul mesajului vostru. 
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. . . Înțelegem de asemenea de la voi că din ce în ce mai puțini se întorc la adevăr. Mesajul pare a se fi pierdut, 

iar credința să se fi răcit. Dar trebuie să lăsăm aceasta în mâinile lui Dumnezeu. Vedeți cum a lovit maleficul 
luteranism cu pedepse aspre: foamete și grindină, la fel cum și Egiptul fusese lovit. Și e vrăjitorie, sunt incendii 
și mare tristețe prin Württemberg. Asta trebuie să fie adevărat, căci am auzit-o de la propria mea soră și de la 

Melhior Waal. Stați liniștiți că noi înșine nu suferim privațiuni, pentru că încă primim pâine și apă, terci și 
ciorbă, cât de mult poftim. 

. . . Doamna și domnul de la Urach fac tot posibilul pentru noi în captivitatea noastră, fie ca Dumnezeu să îi 
răsplătească conform voinței sale. În afară de aceasta, chiar și oamenii neconvertiți de la castel ne lasă să ne 

întâlnim în fiecare zi în afara temnițelor noastre, dar noaptea trebuie ca fiecare să se întoarcă în celula lui. 
Următoarea scrisoare, datată 30 septembrie, lunea de după sărbătoarea arhanghelilor Mihail și Gavril, 1566, 
este adresată lui Petru Walpot și ajutoarelor lui. Paul Glock scrie: 

În acest an 1566 am primit multe semne din partea dragostei credincioase a lui Dumnezeu, așa cum este scris 
în cântare, pentru că Dumnezeu i-a dat gardianului castelului, un om din lume, o asemenea atitudine față de 

mine că doar pe baza cuvântului meu are încredere că mă întorc, necontând cât de departe aș fi mers. Aceasta 
a durat șase luni, în timpul cărora nu m-a încuiat nici zi nici noapte, lăudat să fie Dumnezeu. Nu pot să număr 

de câte ori am fost la Urach și deseori am mâncat cu domnul și doamna acolo și apoi le-am plantat o viță de vie 
frumoasă lângă casa lor. Am mers de două ori la proprietatea lor de la Dillingen să iau fructe. Am ajutat cu 

recoltarea la Hohenwittlingen și am câștigat nouă batzeni [monede de argint]. O dată am fost trimis la cinci km 
de castel în orașul Blaubeuren, unde am stat peste noapte la fiica doamnei și mi-am spălat mâinile de unde 

izvorăște râul Blau. Am lucrat în și împrejurul castelului: am cărat gunoi de grajd, am făcut un gard împrejurul 
grădinii, am cosit, am făcut fân și am ajutat la întorsul lui, în afara de a face piața pentru gardianul castelului de 

multe ori . . . . 
De asemenea ar trebui să vă spun că aurarul care fusese în închisoare cu mine a fost eliberat. Dar săracul 

braconier, a cărui casă se află în Herfeldt, a fost ținut în închisoarea lui Adam, aproape de unde mă aflu eu, 
pentru mai mult de un an. Unii oameni de afară au putut să îi aducă un fierăstrău și o toporișcă și a evadat cu 
ajutorul lor. Am auzit toate acestea. Numele lui era Hans Seng. Venea din Eglingen, nu departe de Nördlingen 

în regiunea Ries. Are o soție și mulți copii. Deseori am vorbit despre credință, pentru că este un papistaș și a 
fost surprins să afle că lumea nu va fi mântuită. Deseori a spus că dacă vreodată Dumnezeu îl va ajuta să își 

recapete libertatea, el împreună cu soția și copiii vor încerca să găsească biserica și să devină camarazi în 
credință . . . . Dragă Petru, salută-i pe toți prietenii mei buni, vărul meu Hans Egen din Rommelshausen și 

Agnes, tânăra Anna Reifer și vecina mea Iudita. . . precum și Bärtel Haugen și soția sa, Jörgen și soția lui 
olandeză, cumnatul meu și a lui Ottlig și fiica fratelui tatălui meu. 

În continuare, Glock îi scrie pe 11 iunie, 1567 lui Petru Walpot: 
Am fost bolnav de la Paștele de anul acesta, 1567, până acum de ziua sf. Ioan. Nu există speranțe de 

recuperare sau însănătoșire. Fie ca Dumnezeu să vă ofere ce e mai bun, să vă aline și mie să îmi aducă 
mântuirea. Întregul meu corp este bolnav și năpăstuit, sunt ologit în genunchi și șolduri cu o durere ascuțită și 

gura îmi e atât de amară că nu pot mânca niciun fel de pâine. Am pierdut din greutate și sunt destul de slab 
acum. Nu mai am puterea să mă îmbrac și să mă dezbrac și nu pot nici să îmi fac propriul pat. 

O scrisoare scrisă în săptămâna Paștelui din 1569, tot lui Petru Walpot și ajutoarelor lui, îi înformează de 
recuperarea lui Paul, mulțumită îngrijirilor pe care le-a primit în închisoare. 

Mi-au încălzit camera în fiecare zi și nu mă pot plânge de frig deloc. Mi se dă mâncare și băutură bună, carne 
de două ori pe zi, cu pește sau ceva copt, două feluri la fiecare masă și două mese pe zi și la fiecare masă o 

cană de vin. Nu îmi lipsesc hainele și păturile și mă lasă în pace cu credințele lor. Dacă vin aici, vin doar să 
vorbească cu preotul care se află în celula de lângă mine, pentru că și el li se opune în chestiuni de credință. . . . 

De asemenea ar trebui să vă spun că în 1568 amândoi principii au murit: tânărul duce Eberhard și tatăl său 
Christoph, ducele de Württemberg. Prima dată, toată lumea a crezut că prizonierii vor fi eliberați, ceea ce mi s-

ar fi întâmplat și mie, dar nu s-a întâmplat nimic de genul acesta. . . . 
Atașez o cântare pe care am scris-o acum doi ani, ți-am trimis o copie înainte dar nu am auzit să o fi primit. . . 
.Cânt, citesc, scriu; Împletesc funii pentru oamenii din Urach, astfel că câștig un creițar din când în când și tot 

ce am nevoie mi se furnizează cu dragoste de către frații de afară, mărit să fie Domnul. . . .Dragă Petru, dacă se 
poate, nu uita de oamenii devotați care au făcut atât de mult pentru mine pentru atât de mult timp și încă fac. 

Cum ai făcut înainte, trimite-le două seturi de cuțite. 
În scrisoarea din 24 august, 1569, adresată tot lui Petru Walpot, Paul Glock se bucură că „toți sunteți bine, 
crescând în Hristos și trăind în pace, dragoste și unitate, așa cum i se cade copiilor lui Dumneze.” Scrie în 
detaliu despre opiniile unui preot întemnițat împreună cu el, care nu putea să fie de acord cu totul din 
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1577 

Pe 3 ianuarie, 1577, fratele Ulrih Plattner, un slujitor devotat al Cuvântului lui Dumnezeu, a adormit 

în Domnul la Stiegnitz. 

Pe 17 februarie, Paul Glock și Veit Uhrmacher au fost aleși pentru slujba Evangheliei și investiți la 

Neumühl.  

În același an, Hermann Schmidt, un frate din Hesse care fusese un membru al bisericii pentru trezeci 

și cinci de ani a scris o declarație pentru bătrânii de la Neumühl, scriind că nu putea crede că un înger 

din ceruri a păcătuit. Așa cum pe pământ, păcatul singular al lui Adam s-a extins întregii umanități, 

așa și dacă un înger a păcătuit, asta ar fi însemnat ca păcatul să se fi extins tuturor îngerilor și în acest 

caz toți îngerii ar fi păcătoși. Din contră, credea că îngerii din cer nu puteau niciodată păcătui din 

pricina naturii lor divine și natura lui Dumnezeu nu se poate schimba. Hermann Schmidt credea că nu 

am înțeles bine pasajul din Scriptură unde Hristos a spus că l-a văzut pe Satana căzând din ceruri ca 

un fulger. Hristos nu vorbea despre cerurile astronomice, ci despre biserica lui Dumnezeu. 

Nici Petru n-a vorbit despre îngerii din ceruri când a spus că Dumnezeu nu cruța îngerii care 

păcătuiseră. 

                                                                                                                                                                                             
Mărturisirea de credință a Frăției hutterite. Paul Glock i-a dat această carte să o citească după ce a legat-o în 
Urach. 
În 12 martie, 1571, Glock i-a adresat o scrisoare lui Christoph Achtznit „la Stiegnitz, în Moravia,” mulțumindu-i 
lui și soției sale Elsa pentru scrisoarea lor și informându-i că era din nou liber să se plimbe pe lângă castel ca 
înainte. El continuă: 

Încă am mâncare și băutură bună, îmbrăcăminte și o mică alocație; ce pot să cer mai mult? Nu pot descrie 
bunătatea pe care Dumnezeu mi-o arată mie mai mult decât tuturor prizonierilor din castel. Cum pot atunci să 

mă plâng, chiar dacă mă îmbolnăvesc – pentru că Domnul de asemenea îl curăță pe om prin febră și alte 
necazuri. 

El încheie cu salutări oferite cunoștințelor sale din Wischenau (Višňové) și Teikowitz (Tavíkovice). 
Pe 14 martie, 1571, îi scrie încă odată lui Petru Walpot. Paul îi mulțumește pentru banii pe care i i-au trimis și 
vorbește despre foametea din Württemberg: 
O măsură de grâu costă un gulden și mai mult chiar. Un oboroc plin costă opt guldeni sau mai mult. Oamenii de 

rând flămânzesc. Lipsa de mâncare ce a început anul acesta, 1571, se înrăutățește din ce în ce mai mult. . . . În 
ciuda foametei răspândite peste tot, eu nu am simțit-o încă. În schimb, au crescut alocația pe care gardianul o 

primește pentru mâncarea mea. . . . Din când în când câștig ceva bani din munca mea. Cum pot să pun la 
îndoială bunătatea lui Dumnezeu? . . . De asemenea vreau să vă spun că în 1570 am strâns o sumă frumușică 
cu confecționatul meu de sfori. Am cumpărat fir pentru câteva monezi și am făcut nouă sute de iarzi de funie 

să vă trimit. Astfel că cererea mea pentru tine, dragă frate Petru, este să dai o lungime fiecărei camere de țesut 
de la Klein Niemtschitz și de la Kostel. Dacă Ursula Würmen de la Kaufbeuren încă trăiește, ar trebuie să 

primească și ea o parte, chiar dacă doar un iard, ca și gest. Celelalte lungimi ar trebuie să fie la fel oferite ca 
gest Mariei tale și tuturor soțiilor slujitorilor (și slujitorilor Cuvântului și slujitorilor pentru treburi de zi cu zi), 

pentru că nu am nimic altceva ce aș putea să trimit. Ultimele șapte lungimi sunt pentru tine (Bossert, Quellen, 
338-343). 

Pe 7 martie, 1572, Paul Glock le scrie din Urach „dragelor lui surori din camera de filare de la Klein Niemtschitz 
din Moravia.” El scrie despre foamete: 
Vreau ca voi să știți că timpul meu de necaz pare destul de scurt pentru mine, exceptând faptul că a trebuit să 
fiu despărțit de biserică și de auzirea Cuvântului Domnului. Dar din moment ce îl mulțumește pe Dumnezeu 
situația dată, mă voi supune și eu acesteia. 
Pe „a noua zi din toamnă [9 sept.] 1572, ” Glock îi scrie din nou lui Petru Walpot, relatându-i despre foametea 
accentuată și despre posibilitatea de evadare ce i-a fost oferită, dar de care nu a dorit să se folosească pentru 
că i-ar fi pus în pericol binefăcătorul.  
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Iuda apostolul, de asemenea, vorbea doar de mesagerii și slujitorii lui Dumnezeu care și-au abandonat 

sfera lor corespunzătoare. 

Elifaz, unul dintre prietenii lui Iov, a greșit când spunea că a fost mândrie și neascultare printre îngeri 

și că un om născut din femeie trebuie prin urmare să fie și mai vinovat înaintea lui Dumnezeu.  

Toate acestea l-au făcut pe Hermann să respingă credința că un înger devenise un diavol. El spunea, 

prin urmare, că nu există alt diavol decât cel născut din femeie. Adam și Eva au căzut de acord să 

comită păcatul și aceea a fost originea sămânței șarpelui. 

Adam nu a comis păcatul în legătură cu vreun pom, doar în legătură cu femeia, ea însăși un pom 

interzis. 

Hermann punea sub semnul întrebării adevărul Scripturii și îl interpreta ca și cum Dumnezeu ar fi 

creat omul pentru nemurire și că nu există otrava corupției în el. 

De asemenea declara că Hristos nu a călcat încă capul șarpelui; aceasta se va întâmpla în viitor. Dar 

acesta i-a mușcat călcâiul când Pilat l-a condamnat. 

Hermann Schmidt susținea că șarpele reprezintă puterea omenească: burta șarpelui reprezenta 

autoritatea, măruntaiele sunt toți supușii săi, capul său reprezintă viclenia omenească și pofta de carne 

născută din femeie. El nu făcea nicio deosebire între blestemul aruncat asupra șarpelui și acela al 

femeii. 

Hermann Schmidt spunea că pe muntele Măslinilor, Hristos l-a rugat pe Tatăl dacă era posibil, cupa 

suferinței să le fie dată păcătoșilor care meritau suferința prin propria lor vină, ceea ce se rezumă la 

rugăciunea pentru răzbunare. Carnea lui Hristos a implorat să plece din lumea aceasta fără suferința 

morții și el era grijuliu cu propria virtute și nevinovăție. Prin urmare, trebuie să fi fost diavolul cel 

care l-a tentat. Dar, ruga amândurora, aceea a cărnii lui Hristos și a diavolului au fost în zadar. 

El compara trupul lui Hristos cu turma de porci care a trebuit să moară pentru ca omul să se vindece. 

Porcii, cu alte cuvinte, trupul său, au trebuit să sufere agonia demonilor. Aceștia au trebuit să moară 

într-o mare furtună în marea crucii, prin care oameni sunt eliberați de păcat (acesta fiind diavolul). 

Schmidt susținea că virtutea și nevinovăția lui Hristos în carne l-au tentat să creadă că fiind Fiul lui 

Dumnezeu, avea puterea să mănânce pietrele adversarilor săi ca și cum acestea ar fi fost pâine. Dar 

Hristos i-a răspuns demonului virtuții sale umane că omul nu trăia doar cu pâine, chiar dacă ar fi fost 

să mănânce pietrele inamicilor prin forța virtuții și puterii sale. 

Din pricina acestor greșeli îngrozitoare, Hermann Schmidt a fost chemat înaintea bisericii, acesta fiind 

foarte șocat și a fost exclus și despărțit de biserică. Drept rezultat, el și-a reconsiderat credințele și a 

căutat mântuire. 

A petrecut paisprezece săptămâni într-o perioadă de pocăință, dar tot se ținea de trei aspecte ale 

declarației sale. A insistat că era o blasfemie împotriva lui Dumnezeu să crezi că îngerii din cer nu au 

putut niciodată să păcătuiască. 

El tot susținea că îngerii nu au libertatea voinței de a face rău. Ei erau un trup cu Hristos înainte ca 

acesta să vină pe pământ, astfel că nu puteau să păcătuiască înainte sau după Adam. Prin urmare, dacă 

spunem că îngerii au păcătuit, vom aduce o judecată aspră asupra noastră și asupra bisericii. 
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Într-un final, când a fost dojenit pe baza greșelilor sale, el s-a rupt de biserică mâniat. Și-a întors 

spatele pocăinței și a murit în 1580, încă ținându-se de credințele sale greșite. Mai devreme în această 

cronică a fost menționat ca o persoană cu idei ciudate. Fie ca Dumnezeu să protejeze fiecare 

credincios de asemenea idei și de mii de vecleșuguri ale diavolului cu nenumăratele lui căi de a ne 

înșela. 

Pe 4 decembrie, 1577, fratele Andreas Arnolt a adormit în Domnul la Stiegnitz. A fost un venerabil 

slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu și a bisericii sale, care ținuse această slujbă în biserică pentru 

douăzeci de ani. 

În noiembrie în același an o extraordinar de strălucitoare cometă a apărut pe ceruri și a fost vizibilă 

pentru mai multe săptămâni. Prima dată a fost observată în seara lui 13 noiembrie, miercurea după 

sărbătoarea sf. Martin și a dispărut la aproximativ ora opt. Pentru șase săptămâni se înălța mai tare și 

rămânea mai mult în fiecare noapte, deși mai puțin strălucitoare. 

1578 

Duminica, 26 ianuarie, 1578, cam pe vremea când această cometă a dispărut, dragul frate Petru 

Walpot, un slujitor credincios al lui Isus Hristos și a întregii sale biserici a căzut bolnav. (El era de 

asemenea cunoscut ca și Petru Scherer din cauză că înainte delimitase pânze ca și meserie.) La ora 

șapte dimineața pe 29, la scurt timp înainte de sfârșitul său, ne-a adunat pe noi toți bătrânii împrejurul 

patului său de suferință și ne-a vorbit pentru ultima oară. Ne-a avertizat și ne-a încurajat, vorbind cu 

căldură și claritate, deși era greu în slăbiciunea lui mărită. După ce a fost ridicat puțin în pat, a vorbit 

după cum urmează: 

„Dragi frați, după cunoștințele mele, din totdeauna mi-a fost frică de Dumnezeu și am slujit biserica 

cu credincioșie și conștiința mea este liberă de orice păcate. Deși eu, ca oricine altcineva, întotdeauna 

m-am întristat la slăbiciunile mele, cu bună credință întotdeauna am vrut să trăiesc cu credincioșie și 

verticalitate. 

„Acum, după cum simt că viața mea se sfârșește și poate că Domnul mă va chema acasă, vouă vă 

încredințez, dragii mei frați,  biserica, rugându-vă să vă asigurați că se află în mâini bune. Nu am 

nevoie să vă sugerez un frate. Cel arătat vouă de către Domnul și biserica sa vă va asigura mai mult și 

vă va aduce mai multă bucurie decât orice om sugerat de o persoană. 

„În orice caz, să vegheați cu credincioșie asupra bisericii, pentru că știți că nu e treabă mititică, ci una 

măreață, aceasta care Dumnezeu v-a încredințat-o. Prin urmare, întotdeauna să căutați să emiteți 

judecăți și să luați decizii sănătoase în treburile bisericii. Nu fiți prea molateci în disciplinarea unei 

persoane în timp ce pentru altcineva sunteți aspri sau să îl disciplinați pe unul în timp ce închideți 

ochiul la ce face altul, ca să nu distrugeți oamenii lui Dumnezeu. 

„Lăsați ca grija voastră specială să o puneți în slujba nevoiașilor, a celor tineri și a văduvelor și 

orfanilor. Din moment ce sunt mulți oameni nelegiuiți împrejurul nostru care ne sunt ostili, aveți grijă 

să nu fiți prea imbârligați cu ei sau să deveniți prea îngăduitori, ci să păstrați relațiile cu ei pe 

fundamentele corecte. 

„Dacă vreodată am rănit sau ofensat pe oricine în vreun fel, îi cer iertare. Orice aș fi spus sau făcut de 

multe ori când a trebuit să clarificăm lucruri a fost zis și făcut din devotament pentru Dumnezeu. 

„De abea mai pot vorbi, sunt atât de slab, dar sunt încrezător cu totul că Domnul nu își va abandona 

biserica. El va continua să o administreze și să ridice alt frate dedicat care să aibă grijă de voi. Doar să 
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perseverați în învățătură și să fiți un bun exemplu pentru oameni. Domnul vă va da binecuvântarea, 

harul și puterea sa. Și rugați-vă Domnului pentru mine ca să mă ia acasă curând.” 

Frații au fost de față când Petru a mărturisit că a slujit biserica cu credincioșie, iar acesta i-a rugat să 

își i-a rămas bun de la toți credincioșii în numele său și să le ofere binecuvântarea lui. 

Acestea au fost ultimele lui cuvinte și cam pe la cinci și un sfert în dimineața zilei următoare, 30 

ianuarie, a adormit în Domnul. A fost complet conștient până la sfârșit și deseori și-a exprimat dorința 

ca biserica să se afle sub protecția lui Dumnezeu. 

Petru Walpot aproape a atins vârsta de șaizeci de ani, iar biserica i-a fost încredințată pentru 

treisprezece ani, după ce fratele Leonard Lanzenstiel a plecat din această viață. A îndeplinit slujba 

Cuvântului pentru treizeci și șase de ani. 

El a fost un slujitor credincios, un învățător extraordinar și un conducător pios al întregii biserici; un 

om cu multă experiență în toate chestiunile, care se înțelegea cu oamenii, prietenos și umil față de toți, 

dar aspru când era nevoie. Însă deasupra tuturor, a fost înzestrat din belșug de către Dumnezeu cu 

Cuvântul și învățătura sa, aducând mare bucurie și întărind biserica. Trecerea lui a reprezentat o mare 

durere și pierdere pentru biserică.
344

 

În zilele ce au urmat morții dragului nostru Petru Walpot, întreaga biserică l-a rugat pe Dumnezeu în 

rugăciune înflăcărată să le arate prin mărturie unanimă alt om devotat și dedicat, unul pe care el însuși 

l-ar fi dorit să îl aibă ca și slujitor al oamenilor săi, astfel ca biserica să fie îngrijită în aceste timpuri 

tulburi. Astfel, pe 5 februarie, aproape toți slujitorii Cuvântului și cei ai treburilor de zi cu zi, ca și 

mulți frați din diverse biserici-comunități s-au întâlnit la Neumühl pentru a se sfătui în frică de 

Domnul. Cu toții au oferit aceeași mărturie ca răspuns la rugăciunea lor comună, Dumnezeu le-a 

arătat că fratele Hans Kräl ar trebui să conducă biserica. 

Apoi, frații adunați (cu mijlocire înflăcărată pentru ajutorul și harul lui Dumnezeu) au așezat pe 

umerii lui Hans Kräl sarcina îngrijirii întregii biserici, să o vegheze și să o conducă întru-Domnul. Ei, 

în schimb, vor fi ascultători față de el în concordanță cu voia și ajutorul lui Dumnezeu. Biserica l-a 

lăudat pe Dumnezeu pentru aceasta. Și deși fratele Hans a implorat să fie cruțat de la această sarcină 

dacă se putea, nu s-a putut. Astfel că s-a declarat pregătit cu ajutorul lui Dumnezeu să facă tot ce 

putea cu toată credincioșia. Toți s-au dus apoi acasă, mulțumiți de această alegere. 

Pe 10 februarie, fratele Charius Dreytzel, un bătrân și foarte respectat slujitor pentru treburi de zi cu zi 

a adormit în Domnul la Neumühl. Pe 23 februarie la Kostel, patru frați au fost investiți în slujba 

Evangheliei prin așezarea mâinilor. Aceștia erau Cristian Steiner; Ioan Rath; Toma Neuman, un 

cizmar și Andreas Lorengi, un italian. 

Pe 13 martie, fratele Kaspar Seidelman, un bătrân și credincios slujitor al Evangheliei, al Cuvântului 

lui Dumnezeu și a bisericii sale, a adormit în Domnul la Klein Niemtschitz, lângă Prahlitz, după ce a 

                                                             
344 Petru Walpot din Tirol, care a fost martor la martiriul lui Blaurock ca și copil (.p53!), a condus biserica ca și 
Bătrân între 1565-1578 (p. 262), o perioadă considerată ca și „perioada de aur” a istoriei hutterite; vezi Gross, 
Golden Years. Pentru o listă detaliată a scrierilor lui Walpot, vezi Friedmann, Schriften, 128-130. Două dintre 
cântările lui se află în LdHBr, 737-739 și una de Offrus Sebold adresată lui, cu acrostihul „Gottes Geist sei mit 
dir, herzlieber Bruder Petrus Waldbot,„ pe p. 739. Vezi Beck, 270-271; Robert Friedmann, ”Peter Walpot,” ME, 
IV, 880-882. 
Despre ”The Great Article Book” atribuită lui Petru Walpot, vezi deasupra, pp. 196-197. 
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îndurat suferințe și necazuri. A fost ales în slujba Cuvântului în 1542, împreună cu Petru Walpot și a 

slujit ca și predicator pentru treizeci și șase de ani. 

În ziua Paștelui din acel an, trei frați au fost aleși pentru slujba Evangheliei și investiți la Neumühl: 

Sigmund Pühler din Tirol, Wenisch Keller sau Schmidt (un fierar) din Wolframitz (Moravia) și 

Christoph Gschäl sau Hueter (un pălărier).
345

 

Tot în aceeași zi, șapte frați au fost aleși de către biserică și numiți în slujba treburilor de zi cu zi, 

altfel numită, slujba administrativă: 

Christoph Riegel 

Hans Baldauf 

Martin Hänig din Silezia 
Baltazar Hasenfelder din Silezia 

Hans Lückel din Hesse 

Matia Geyersbühler din Kitzbühel 
Wolf Gasteiger din Bavaria 

 

Pe 13 aprilie, Christoph Riegel, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în Domnul la Protzka 

în Ungaria. 

Cam de ziua sf. Margaretei [10 iunie], doi frați tineri, Andreas Schlosser (un lăcătuș) și Adam 

Schneider (un croitor) au fost trădați și arestați la Altötting în Bavaria, ei călătorind în jos pe râul Inn 

cu un mic grup din Tirol. În prima zi a întemnițării lor, gardianul, consiliul și preoții și-au început 

interogatoriul și au vorbit cu frații de două ori în acea zi. Ei erau în principal îngrijorați cu privire la 

botez și de ce frații respingeau primul botez, referindu-se la botezul nou-născuților, pentru că Hristos 

a spus, „Lăsați copiii să vină la mine.” Frații au răspuns că Hristos a spus asta, dar că nu i-a botezat 

sau poruncit ca ei să fie botezați. Nu există vreo referire la botez în acest pasaj. Totuși, în alt loc, 

Hristos a spus limpede, „Cine crede și se va boteza va fi mântuit.” Credința în Evanghelie vine prima, 

nou-născuții nefiind în stare de așa ceva. Ceilalți spuneau că copiii care nu sunt botezați sunt 

blestemați pentru toată veșnicia. Frații au respins acest lucru și au dovedit cu mult exemple cât de 

departe era aceasta de adevăr.  

Cei care îi interogau au încercat să îi facă pe frați să se dezică, dar fără să reușească. Astfel că i-au luat 

să îi schingiuiască și să îi tortureze, fiecare de două ori, cu un preot care asista în timp ce aceștia erau 

întinși. Cu mâinile ridicate se ruga de ei să facă stâng împrejur, să nu își lase trupurile lor tinere să fie 

distruse în acest fel, ci să se dezică și să se supună. Dar au refuzat, spunând că erau fundamentați în 

adevărul lui Dumnezeu și că vor rămâne de neclintit. Într-un final, după ce aceștia nu au rezolvat 

nimic, tortura a încetat. 

Unul dintre cei prezenți la audiere a spus, „Ei bine, dacă sunteți oameni ca apostolii, de ce nu vă 

eliberați din închisoarea și lanțurile voastre ca apostolii? De ce Dumnezeu nu vă ajută cum l-a ajutat 

pe Daniel în groapa cu lei?” 

După-amiaza, preotul s-a întors, pretinzând că a venit cu dragoste. A vrut să aibă o convorbire 

prietenoasă cu ei despre fiecare aspect, pe rând. Dar i-au spus, „Ți-am văzut felul tău de dragoste 

astăzi. Ne iubești cum un lup iubește oile.” Încă odată nu a putut rezolva nimic, astfel că a plecat. 

                                                             
345

 Christoph Gschäl, de asemenea numit Geschwendter (Beck, 273), să nu fie confundat cu misionarul 
Christoph Gschäl care a fost exclus în 1542 (pp. 144-145 deasupra). 
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O săptămână mai târziu, un membru al guvernului din Burghausen, care se vroia a fi un om foarte 

învățat, a fost trimis la ei. Însoțit de gardian și de alții, a mers să vorbească cu frații. A intrat în vorbă 

cu unul dintre ei printr-o urare, iar fratele neștiind cine este, i-a mulțumit. La asta l-a întrebat pe frate 

de ce nu a spus, „Dumnezeu îți mulțumește.” 

Fratele i-a răspuns, „Dumnezeu nu le mulțumește oamenilor, ci oamenii îi mulțumesc lui Dumnezeu.” 

Când omul a realizat, că și el de asemenea, nu va ajunge nicăieri cu ei, a spus, „Aceștia doi sunt deja 

încuiați. Nu se vor răzgândi și sunt atât de tineri. Sunt sigur că deja au fost botezați.” Când a auzit că 

erau, și-a făcut cruce cu ostentație ca și cum s-ar fi protejat de vreun mare rău.  

Dar preotul a spus, „Depărtați-vă de asemenea oameni!” Frații i-au spus că acestea erau exact 

cuvintele care au fost strigate împotriva lui Hristos. 

Frații au fost interogați pe durata a trei ore și întrebați de ce au părăsit biserica Romano-Catolică și s-

au alăturat acestei secte și credințe diavolești. Au răspuns că nu era nici o sectă diavolească și nici o 

credință greșită,  ci oamenii cu adevărat ai lui Dumnezeu care predicau, credeau și trăiau în adevăr. 

Aceia care spuneau că este de la diavol dovedeau la fel de mult discernământ ca oamenii care spuneau 

că Hristos avusese un diavol. 

Gardianul i-a îndemnat să se dezică și să se convertească, dar ei i-au spus, „Am fost convertiți odată și 

ne-am ținut cu putere de această convertire, așa cum v-am spus când ne-ați arestat.” 

Gardianul i-a spus unuia dintre frați, „Însoțitorul tău este la fel de încăpățânat ca și tine,” la care 

acesta a răspuns, „Sunt bucuros să aud asta, pentru că ceea ce numește tu încăpățânare reprezintă de 

fapt neclintire în Dumnezeu.” 

Apoi gardianul a spus, „Să vă spun, focul și rugul vor fi sfârșitul vostru, dacă nu renunțați.” 

Omul din Burghausen a spus, „Vă voi vorbi cu claritate. Călăul (în care își puneau toate speranțele) va 

veni curând.” Iar frații au fost puși înapoi în lanțuri. 

Dumnezeu, totuși, dorea să îi ajute să evadeze și Schlosser, lăcătușul, își dăduse seama că dacă ar avea 

doar un cui ar putea să își desfacă ambele lanțuri. Apoi, ușa exterioară, care îl separa pe el de 

camaradul lui de credință dacă era lăsată deschisă doar o singură dată, va putea să își elibereze și 

fratele. S-a întâmplat totuși ca gardianca să îi schimbe încuietorile lanțurilor sale. Ea a pus 

încuietoarea mai puternică (la care a fost nevoit să își folosească ambele mâini pentru a o deschide și 

nu a fost în stare să ajungă la ea) la lanțul dimprejurul picioarelor sale. Lanțurile de la picioarele sale, 

pe care nu a putut să le descuie cu o singură mână, ea le-a pus un lanț care mergea până la un orificiu 

din ușă. Intenția sa era de a se asigura că nu va evada din moment ce nu avea încredere în el cu 

cealaltă încuietoare (care se aflase înainte la lanțurile de la picioarele lui). Dar i-a ieșit exact 

contrariul. De fapt, i-a făcut cel mai mare serviciu pe care i l-ar fi putut face. 

Atunci s-a întâmplat că a găsit un cui ce atârna de zidul celulei, iar tot în acea noapte, gardianca a uitat 

să închidă ușa exterioară. Văzând cât de bine s-au nimerit lucrurile, s-a rugat Domnului să îl ajute 

dacă aceea era voia și plăcerea sa. Dacă nu, își va primi pedeapsa și își va căra crucea cu bucurie. 

Apoi a încercat și a reușit să își deschidă ambele încuietori. A mers la camaradul lui de temniță Adam, 

spunând, „Roagă-te Domnului ca să fiu în stare să deschid și încuietorile tale.” Pentru o lungă 

perioadă de timp a încercat și nu a reușit să le deschidă și era aproape de disperare, spunându-i fratelui 

Adam, „Nu voi mai fi vreodată fericit dacă trebuie să te las în spate.” Într-un final a spus, „Mai încerc 
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încă odată și dacă e voia lui Dumnezeu ca noi să scăpăm, încuietoarea se va deschide. Dacă nu este 

voia lui, nu se va deschide nici acum.” 

În timp ce el se chinuia cu încuietoarea, celălalt se ruga și nu după mult timp s-a deschis. A deschis 

patru încuietori, două dintre ele cu două zăvoare fiecare. Frații au ieșit lângă zidurile orașului chiar 

lângă închisoare. Apoi s-au rugat, rugându-l pe Dumnezeu să le ofere ajutorul său în continuare din 

moment ce deja îi ajutase atât de mult. S-au coborât de pe ziduri cu cât de multă pricepere au putut, 

cățărându-se și căzând. La baza lor, l-au lăudat pe Dumnezeu pentru minunatul său ajutor la fiecare 

moment. Și chiar în acel moment, cerurile s-au deschis printr-un braț de fulgere strălucitoare. 

Prin aceste moduri, Dumnezeu le-a arătat lor, precum și dușmanilor săi că el încă poate să și-i 

elibereze pe ai lui din închisoare ca pe vremea apostolilor. Dușmanii lor intenționaseră să gate repede 

cu ei și să le curme viețile, dar Dumnezeu a avut un plan diferit și, spre marea uimire a dușmanului, i-

a eliberat din strânsoarea lor. Cu bucurie, frații s-au întors la biserică, încă credincioși și cu 

conștiințele curate. Lăudat să fie Domnul! 

Pe 3 noiembrie, 1578, fratele Melhior Waal, un slujitor al lui Isus Hristos și a bisericii sale, a adormit 

în Domnul la Schadowitz. El venise la noi de la Frăția elvețiană, unde fusese un slujitor al Cuvântului. 

1579 

În acel an 1579, în marțea dinainte sărbătorii Tuturor Sfinților [1 noiembrie], fratele Martin Hänig, un 

slujitor pentru treburi de zi cu zi a adormit în Domnul la Damborschitz. 

Tot în același an, iezuiții, acea specie malefică de vipere sau lăcuste prorocite în Apocalipsa lui Ioan, 

au găsit și ei calea spre Nikolsburg, sub Domnul Adam conte von Dietrichstein de Nikolsburg, Mare 

Maestru al gospodăriei Maiestății Sale, Sfântul Împărat German. Au avut neobrăzarea să aducă întreg 

districtul Nikolsburgului la credința papistașă, să reinstituie messa și toate abominațiile și idolatriile 

antihristice. 

Frații noștri de pe proprietățile din Nikolsburg au suferit mult deoarece nu își dădeau pălăriile jos când 

trecea vreun iezuit, aceștia cerând acest lucru, atât de nerușinații erau în mândria lor. Mulți frați au 

fost puși la pământ fiindcă nu își scoteau pălăria în fața iezuiților. Chiar l-au pus pe directorul școlii 

noastre din Pergen în butuci pentru două zile și jumătate. Mâinile și picioarele sale au fost puse în 

lanțuri, iar în gura sa i-au legat un căluș îmbibat într-o substanță acră, pentru că l-au auzit că a spus, 

„Ei nu se comportă ca oamenii religioși care se pretind a fi.” 

Administratorul nostru de la Pergen a fost pus în temniță la Nikolsburg pentru mai multe zile, în frigul 

iernii, din cauza unui băiat care se alăturase fraților și a cărui tată era la Pergen, deși administratorul 

nu a avut niciun rol în treaba asta. Acești iezuiți întotdeauna încercau să găsească ceva împotriva 

noastră pentru a se plânge contelui. Îi amenințau supușii cu întemnițări și amenzi, forțându-i să i-a 

parte la idolatria lor abominabilă, messa și practici nelegiuite. Dar noi sub niciun chip nu am cedat. 

În acest an, patru frați, Iosif Schlosser, Matia Wagenknecht și Bärtel Schneider au fost luați prizonieri 

la Kaibel în regatul Poloniei. Au fost trădați și oficialități împreună cu nobili și slujitorii lor au 

înconjurat casa, i-au arestat și i-au dus de acolo, jurând în mânia lor să facă un exemplu din ei ca și 

avertisment pentru alții. 

Cei care i-au prins au fost satisfăcuți să pună într-un final mâinile pe frați – doreau să facă asta de 

mult timp. Și acum se comportau ca și cum ar fi avut o avere. I-au pus pe frați în butuci și lanțuri de 

fier. Dar nu a trecut mult până când s-a schimbat curentul, iar cei care îi prinseseră au început să se 
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simtă neliniștiți, dorind ca niciodată să nu își fi pus ochii pe frați, pentru că conștiința lor era afectată 

din moment ce acești prizonieri răspundeau fără frică și erau evident fără de vină. 

Domnul i-a ordonat magistratului principal să fie cu ochii pe ei și să le pună o strajă de șase inși până 

în ziua următoare. Astfel că magistratul a înarmat șase oameni cu sulițe și muschete și le-a spus ca să 

aibă mare grijă de frați altfel o să îi omoare. Următoarea zi, împuternicitul local și nobilul s-au întors 

și au petrecut ziua întreagă certându-se cu ei, înjurându-i și ponegrindu-i. 

Nobilul i-a citat cuvintele lui Hristos: Aveți grijă la prorocii falși care vin sub înfățișarea oilor, dar ei 

de fapt sunt lupi înfometați. El le-a spus fraților, „Asta sunteți voi oamenilor.” I-au răspuns, „Ați auzit 

vreodată ca o oaie să sfâșie lupi? Una ca asta ar fi nouă! Toată lumea știe că lupii sfâșie oile. Din 

moment ce voi ne vânați, torturați și ucideți, ar trebuie să fie evident faptul că în inima voastră voi 

sunteți lupii care se pretind a fi oile lui Hristos. Nicio oaie nu a mai omorât vreodată un lup.” Nobilul 

a tăcut și s-a comportat ca și cum nu ar fi înțeles. 

Fraților nu li s-a acordat niciodată o audiere adecvată, după cum altfel era obișnuința. Nobilul le-a 

spus, „Nu voi purta eu dispute cu voi. Călăul vă poate predica.” Preotul ar fi trebuit să vină la ei, dar a 

refuzat. 

I-au întrebat pe frați de ce intraseră în țară, când intrarea lor era interzisă și nu erau doriți aici. Au 

pogorât un torent de insulte asupra noastră și au spus că frații nu erau buni să li se dea un loc unde să 

își odihnească capul pe timpul nopții și că ar trebui să fie eradicați de pe fața pământului. Dar frații i-

au spus, „Ne e frică de Dumnezeu și nimeni nu poate indica ceva rău ce am fi făcut. Trebuie să 

suferim în nevinovăție.” 

Nobilul a spus, „Sunt bucuros că vă am aici în Polonia, unde rebotezații nu sunt tolerați. Se află în 

puterea mea să vă trimit în capitală. Odată ajunși în castel, sunteți acolo pe viață. Intenționez să mă 

supun ordinului regelui ca oricine pune mâna pe cineva ca voi trebuie să raporteze acest lucru și să îi 

țină în custodie sau va plăti o amendă mare. Astfel că nu vă voi lăsa să plecați. Luați oameni afară din 

țară și nu putem să tolerăm acest lucru.” Frații i-au amintit de judecata lui Dumnezeu: când va muri va 

trebui să își lase bogățiile în spate; deși acuma era un mare domn, asta nu însemna mare lucru în ochii 

lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu respecta un gen de persoane în detrimentul altuia. Nobilul ar 

trebui, prin urmare, să fie atent la ce face. Apoi, domnul le-a cerut să îi dea tot ce aveau asupra lor, 

incluzând scrisori și merinde. Au refuzat, astfel că i-a spus magistratului principal să îi 

percheziționeze și să ia tot. Dar magistratul și ofițerii curții nu doreau să facă asta. 

Ei au spus, „Dragă domnule,  găsim ca dificil luarea bunurilor unor oameni temători de Dumnezeu 

care doar își mărturisesc credința și nu au făcut rău cuiva.” Nobilul și oficialitățile s-au înfuriat pe 

magistrat și pe oamenii săi și i-a ponegrit cu atâta asprime că aceștia, intimidați, au mers la frați, 

implorându-i să le dea bunurile lor. 

Dar ei i-au spus, „Ați auzit de ce refuzăm să o facem. Suntem ținuți în închisoare deși suntem 

nevinovați, pur și simplu de dragul adevărului lui Dumnezeu. Din moment ce nu datorăm nimănui 

nimic, nu vă vom da nimic. Dacă ni le luați prin forță, trebuie să ne supunem, lăsând judecata în 

seama lui Dumnezeu. Nu ne vom răzbuna.” Astfel că magistratul și oamenii lui au început să își facă 

treaba fiind înfricoșați și tremurând, rugându-i pe frați să îi ierte – o făceau doar pentru că domnul lor 

i-a forțat să o facă. Frații le-au spus că acționau împotriva conștiințelor lor și sub frică de oameni, ceea 

ce nu era creștinesc. Fiecare om, domn sau slujitor, trebuie să își poarte vina când întâlnește judecata 

lui Dumnezeu. Nu va fi de folos să dai atunci vina pe nobil sau pe alții. Prin urmare, ar trebui să se 

pocăiască și să își schimbe viețile dacă doreau să scape de iad.  
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Domnii și magistrații erau severi cu frații, dar oamenii de rând în general aveau empatie față de noi. 

Mulți veneau zilnic, șocați să îi vadă atât de crud înlănțuiți în butuci; mulți au plâns la acest lucru.  

Un funcționar a fost trimis să îi întrebe dacă se dau bătuți sau plătesc pentru eliberarea lor sau dacă 

doreau să moară pentru credința lor. Ei au răspuns, „Ar trebui să știți că nu vom plăti nimic. Nu este 

creștinesc să eviți crucea prin plata unei sume de bani. Vom suporta crucea din frică și dragoste de 

Dumnezeu; de dragul său vom suferi pentru cât o va permite el. Puteți citi în multe locuri că 

credincioșii întotdeauna au avut parte de prigoană și moarte și nu poate fi altcumva pentru noi.” 

În a cincea zi, oficialul care i-a trădat a venit ca și cum ar fi avut ordine de la domnul său să îi țină pe 

frați în arest sigur. A dat acest ordin magistratului principal și le-a spus fraților, „Credeți-mă, totul s-a 

sfârșit cu voi. Cu ușurință ați fi putut să vă eliberați, dar ați tărăgănat-o prea mult și ați refuzat. Nicio 

rugă nu vă va mai ajuta acum. Deja am stabilit condamnarea voastră și nici măcar dacă plătiți o sumă 

importantă de bani nu o puteți evita.” 

A început să vorbească despre Scripturi și biserica creștină, dar curând s-a încurcat și a spus în fața 

tuturor că nu mai știa care era biserica creștină și a plecat acoperit de rușine. „Aveți conducători pe 

cinste!” au spus frații. Ei ar trebui să vă învețe, dar aproape orice babă din sat v-ar putea spune mai 

multe despre ce înseamnă să fii un creștin. Vedeți ce fel de creștini sunteți!” 

De două ori în acea zi, magistratul principal a ordonat ca frații să fie ținuți la arest în siguranță. 

Speranța era ca alt domn să vină și să ia măsuri mai severe. Dar aceasta nu s-a întâmplat. Aceeași 

domni au venit și niciunul nu a avut nimic de spus, jurații fiind astfel mulțumiți. 

Când acest domn a văzut închisoarea fraților le-a vorbit cu bunătate și a poruncit să fie eliberați, 

spunând, „Voi sunteți de asemenea persoane creștine. Vă cunosc pe voi și pentru ce sunteți atât de 

dârji. Nu vă voi disprețui și nici condamna, pentru că pe cineva nu îl ajută deloc doar ca el să se 

numească pe sine creștin.” 

Frații i-au spus, „Adevărat, chiar nu îl ajută. Puteți compara acest lucru cu un om care este numit rege 

sau împărat și nu are niciun regat, ci nu este nimic altceva decât un om sărac. La fel este cu cineva 

care este numit creștin, dar nu duce o viață creștinească. Nu va ajuta cu nimic doar să spui că îl 

slujești pe Hristos, dar de fapt să nu faci nimic.” 

Atunci domnul a spus că Dumnezeu nu se află doar printre noi în Moravia. 

„O, nu,” au răspuns, „el nu se află doar aici; nu asta predicăm noi. Dumnezeu și Cuvântul său nu sunt 

rezervați doar pentru un singur loc, ci sălășluiesc în orice persoană care se leapădă de păcat. Dar de 

asemenea stă scris că, `Cu cei sfinți tu vei fi sfânt, cu cei puri vei fi pur, iar cu cei stricați vei fi 

stricat.’” N-a răspuns și a încetat a se mai certa. 

Aceasta arată cum Dumnezeu îi întărește pe aceia care se încred în el, deși deseori prin oameni 

nelegiuiți care vreau doar să îi jefuiască pe credincioși de toată speranța. Dar câteodată nelegiuiții 

trebuie să recunoască în mod public că credincioșii au dreptate și chiar trebuie să îi binecuvânteze în 

loc de a-i ponegri. La scurt timp după, toți cei patru frați au fost eliberați și li s-a dat voie să meargă în 

treaba lor. 

Totuși nu au ajuns prea departe până când unul dintre frați, Iosif Schlosser, a fost prins din nou la 

Attendorf. Era o oficialitate care făcea cercetări repetate printre oamenii despre care știa că sunt 

creștini fervenți, spunând că vroia să îi audă pe frați vorbind și că ar trebui să îl anunțe când unul 

dintre ei se află în zonă. Astfel că cât de curând au venit, el s-a și grăbit într-acolo. Pentru un timp l-a 
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ascultat pe fratele Iosif (care a observat din felul său de a se purta că ceva nu era în regulă); apoi a 

ieșit afară, a trimis după conetabil și l-a arestat pe Iosif. Oamenii din Attendorf  l-au implorat pe 

acesta să îl lase să plece, dar conetabilul a refuzat și nici pentru nicio sumă de bani nu ar fi făcut-o. 

Superiorul său a poruncit această arestare fiind înfuriat la culme și el, conetabilul, a jurat să o ducă la 

bun sfârșit. 

Atunci, calomniatori au început să scoată din joben tot felul de minciuni oribile despre noi, dar Iosif 

le-a contrazis: „Niciun om drept nu le poate dovedi. Ar trebui să vă fie rușine de asemenea minciuni. 

Aceste lucruri de care ne acuzați sunt doar lucrurile pe care voi le faceți. Păcatul și rușinea sunt pur și 

simplu foarte răspândite printre voi. Cum pot fi înșelați mai tare oamenii decât sunt deja prin 

învățătura voastră sau să trăiască vieți mai putrede decât o fac acuma în ponegrire,înfumurare, 

îmbuibare, beție, înșelăciune și fiecare cărare neleguită a vieții care sunt evidente printre bărbații și 

femeile de aici?” 

La aceasta, una dintre oficialități l-a numit un seducător al cărui cap va fi tăiat jos. Fratele i-a răspuns, 

„Sunt gata să duc ceea ce permite Dumnezeu. Ați ajuns atât de departe încât să prigoniți credincioși. 

Dacă cineva te învață ceea ce-i bine și te mustră pentru cele rele, el este înjurat, dar dacă se dedă la 

toate felurile de treburi spurcate îl numiți un bun creștin.” 

Pentru o săptămână Iosif Schlosser a fost întemnițat unde oamenii îl puteau vizita și mulți care erau 

nerăbdători să audă adevărul au venit să vorbească cu el. Dar domnii au auzit de asta și li s-a spus că 

mulți vor pleca din regiune dacă li se va permite să vorbească cu Iosif atât de liber. Astfel că s-a dat 

un ordin ca să nu mai fie lăsat acolo și a fost dus într-un hambar unde a fost pus în butuci. Ordine dese 

veneau pentru a-l lega fedeleș, în vederea transferării și până la urmă va fi condamnat și executat. 

După două săptămâni, oficialul care îl prinsese a venit la el și l-a întrebat dacă nu i-ar plăcea să fie 

eliberat în curând. A răspuns, „Nu ține de mine să aleg când. Îl voi aștepta pe Dumnezeu și îi voi 

încredința lui totul. Voi îndura tot ceea ce el permite să mi se întâmple. Chiar dacă îmi torturați 

corpul, nu mă puteți jefui de credința, bucuria și speranța mea în Dumnezeu.” Apoi, oficialitatea l-a 

sfătuit să trimită doi oameni la domn și să îl roage cu umilință pe acesta să îi ofere milă. Răspunsul lui 

Iosif a fost: „Nu e corect să îi oferi unui om onoarea care îi aparține de fapt lui Dumnezeu, pentru că 

mila este doar de la Dumnezeu. Cum nu am nicio vină și nu am făcut nimănui vreun rău, nu am vreun 

motiv să apelez la el. Dacă mă rogi să îmi mărturisesc credința, o voi face în fața tuturor, pentru că nu 

îmi este rușine. Dar dacă îmi luați viața pe nedrept, fără vreo audiere, dumneavoastră și al vostru 

domn vă atrageți asupra voastră o vină grea.” 

Nobili și alții îl abordau cu privire la messă, insistând asupra faptului că pâinea este corpul lui Hristos, 

care i-a mântuit pe deplin. Prin urmare, nu se îndoiau că chiar dacă păcatul lumii întregi ar plana 

asupra lor, ar fi iertați prin puterea preoților. Dar Iosif le-a explicat de ce aceasta contrazicea 

Scriptura. Hristos a spus, dacă un om câștigă lumea toată, dar își compromite sufletul, nu poate face 

nimic pentru a-și mântui sufletul. Este la fel de imposibil după cum ne relatează Scriptura, să devi pur 

prin cei murdari sau să găsești viață printre cei morți. Din moment ce preoții sunt ei înșiși nelegiuiți, 

îngropați în păcate grele, Dumnezeu nu îi ascultă, ci pleacă de la ei. Preoții înșeală oamenii pur și 

simplu de dragul banilor și a propriilor lor stomacuri. Le dau păcătoșilor undă verde și îi încurajează 

în păcatul lor în loc să îi ajute să se lepede de el. Promit pace unde nu este pace. Dar cei credincioși 

care renunță la păcat sunt blestemați și uciși. Dacă ar fi după preoți, toți cei necredincioși i-ar aparține 

lui Hristos, iar cei credincioși diavolului. Ucigași, hoți și toate felurile de răufăcători, care l-au slujit 

pe diavol toată viața lor și au fost pionii lui sunt binecuvântați de către preoți când mor și sunt numiți 

copii ai vieții veșnice odată ce preoții le-au vândut împărtășania lor.  
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Există o îngrozitoare amăgire prin care mulți sunt înșelați și trăiesc fără griji în păcatele lor, gândindu-

se, „Mă va costa câțiva gologani să îl cumpăr pe Domnul (cum interpretează ei), iar preotul mă elibera 

de păcate – apoi voi fi iertat.” Dar Hristos a poruncit ca Cina sa să fie ținută doar de cei cu inimă pură 

și numai de aceștia, cei născuți din nou care s-au lepădat de păcat ca și copii ai lui Dumnezeu și 

membre ale trupului lui Hristos. Prin urmare, Pavel îi avertizează pe fiecare să se cerceteze, pentru că 

oricine mănâncă și bea în chip nevrednic atrage judecata asupra sa, pentru că nu a recunoscut trupul 

lui Hristos. Și de aceea messa lor este o greșeală oribilă care îi înșeală pe oameni.  

Când l-au întrebat ce credea despre botezul nou-născuților, el le-a spus că era o instituție omenească. 

Hristos nu a rostit niciun cuvânt prin care să îl poruncească. El nu vrea ca și cuvintele sale să fie 

tratate superficial. Botezul este lăsat pentru aceia care cred ceea ce este predicat și sunt îndeajuns de 

bătrâni să înțeleagă  pentru ce îl primesc. Ei nu se numesc cu falsitate creștini, cum face lumea, ci se 

leapădă de păcat, diavol și lume – un lucru imposibil pentru un bebeluș. 

Preoții au spus, „Greșești! Ce s-ar întâmpla cu un bebeluș care moare nebotezat? Ar fi blestemat, 

pentru că copiii vin pe această lume îngreunați cu păcat de la naștere. Dar prin botez, ei sunt curățați 

de păcatul originar și sunt născuți din nou, iar furia lui Dumnezeu este domolită.” 

Atunci fratele le-a spus, „De obicei voi spuneți că Domnul Isus Hristos a făcut totul pentru voi și că 

sunteți mântuiți. Dar observ că voi înșivă aveți îndoieli, pentru că voi credeți că un bebeluș nu va fi 

mântuit decât dacă turnați apă pe el. Astfel că îl înlocuiți pe Hristos cu botezul nou-născuților, ceea ce 

este idolatrie. Nu există vreo Scriptură care să spună că un nou-născut nebotezat este blestemat, pentru 

că asemenea bebeluși nu au comis niciodată vreun păcat.” Preoții au fost reduși la tăcere. 

Un funcționar a venit care vorbea de rău biserica lui Hristos și cu răutate l-a acuzat pe Iosif de a fi un 

pungaș și un ticălos. Fratele l-a contrazis, spunând că acuzațiile sale nu erau nimic altceva decât 

minciuni și că asemenea lucruri nu erau tolerate printre noi. Cu siguranță că nu puteau fi dovedite.  

Funcționarul a spus, „Dacă n-ai fi fost în butuci, te-aș fi plesnit.” 

Dar fratele i-a spus că nu va lăsa ca minciunile să circule fără a le contrazice: „Dacă ceea ce apărăm 

este seducere, convinge-mă din Scripturi. Preoții voștri știu că sunt aici; ar fi bucuroși să găsească un 

motiv prin care să mă poată condamna.” 

Funcționarul a spus, „Nu meriți timpul vreunui preot. Îl ai pe diavol care vorbește prin tine.” Iosif i-a 

răspuns, „Diavolul nu se află în mine sau în oricine trăiește o viață creștină, ci el este tatăl tuturor 

mincinoșilor și blasfemiatorilor. Aceștia sunt slujitorii lui loiali.” Asta l-a enervat pe funcționar.  

A spus că Iosif ar trebui să își găsească pe cineva care să gireze pentru el și să jure că nu va mai intra 

niciodată în țară. Altfel, amenința el, Iosif va fi dat pe mâna guvernatorului și odată ajuns în temniță 

va muri cu siguranță. Dar Iosif a refuzat, deși oameni au venit de trei ori tot în aceeași zi, dorind să îi 

găsească un binefăcător. Unul dintre jurați a spus că trebuia doar să spună cuvântul și jumătate de 

parohie ar garanta pentru el. Iosif a răspuns, „O, nu! Când îmi dau cuvântul eu mă țin de el, ceea ce 

contează mai mult decât o mie de giranți de-ai voștri.” 

L-au scos din butuci și l-au adus la domn pentru o audiere. Domnul i-a spus că a fost pus în închisoare 

pentru că înșelase pe atât de mulți în țară și a adăugat, „Credința dumneata este o mare eroare.” 

Iosif i-a răspuns, „Voi depune mărturie că credința noastră nu este înșelăciune, ci este bazată pe 

adevăr. Aici mă aflu: Dacă nu o credeți, voi mărturisi cu propria mea viață, dacă voiește Dumnezeu. 

Ați mers atât de departe încât îi numiți creștini pe acei oameni care sunt adânciți în toate felurile de 
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păcate, care îl porcăiesc și îl insultă pe Dumnezeu și a căror viață i se opun în totalitate. Pe cealaltă 

parte, voi numiți un om șarlatan dacă îi învață pe oameni să se lepede de păcat și să trăiască în 

concordanță cu voia lui Dumnezeu. Pe el îl prigoniți. Hristos a spus că ucenicii lui vor fi prigoniți și 

dați pe mâna autorităților să fie uciși.” 

După aceasta, domnul a refuzat să îl mai vadă sau asculte, deoarece atât de mulți oameni se adunaseră 

să asculte. Domnul a spus, „Dacă aveți frică de Dumnezeu, rămâneți în țara voastră. Nu veniți aici să 

înșelați oamenii.” 

Iosif i-a răspuns, „Noi nu înșelăm pe nimeni. Ieșim din Moravia la porunca lui Dumnezeu de a chema 

oameni la pocăință și să îi ajutăm pe aceia care doresc să își schimbe viețile.” 

La aceasta, funcționarul a spus, „Credința dumneata nu este bazată pe Sfânta Scriptură.” 

Iosif i-a răspuns, „Este bazată pe Scriptură și vă pot vorbi despre aceasta.” 

Dar funcționarul a spus, „Nu ar trebui să ți se dea voie să mai vorbești deloc,” și din nou i-a cerut să 

își găsească giranți și să jure. Iosif a indicat faptul că instituția girantului e o creație a necredincioșilor, 

nu a credincioșilor. Auditoriul său a recunoscut că giranții cu adevărat vin de la necredincioși, astfel 

că funcționarul a renunțat la această chestiune, precum și la cea cu jurământul. I-a întins mâna, 

intenționând să îl păcălească pe Iosif, dar fratele i-a spus, „Este scris: `Omul fără minte dă chezășie, se 

pune chezaș pentru aproapele său.`” Funcționarul s-a simțit insultat deoarece parcă ar fi fost acuzat. 

Când funcționarul și-a dat seama că nu va ajunge niciunde, i-a ordonat lui Iosif să părăsească locurile 

acelea înainte de apus și de îl va mai prinde odată, îi va lua viața. 

Iosif i-a spus, „Nu pot promite nimic. Dacă îi face plăcere lui Dumnezeu, aș putea reveni aici – ceva 

ce el nu putea ști. Astfel că după trei săptămâni de temniță a pornit înapoi înspre comunitate. Aceasta 

arată cum ne așteaptă lumea din toate părțile cu frânghii și lanțuri, temnițe și închisori. 

În acest an 1579, comunitatea a suferit mult din pricina unei noi taxe de patru groși impusă fiecărei 

persoane care împlinise șaisprezece ani.
346

 Nu o puteam plăti deoarece era impusă în interes de război, 

aceasta neflându-se în concordanță cu credința noastră în Hristos, care cere un popor pașnic. Astfel că 

am reprezentat obiectul ostilității domnilor din Moravia, care și-au trimis slujitorii să numere oamenii 

din casele noastre și au luat taxa în boi, vaci, oi și alte animale din șeptel. Unii ne-au luat din cât ne 

datorau pentru munca ce le-o prestasem. Nu puteam decât să punem acestea înaintea Domnului 

Dumnezeului nostru și mai degrabă să îndurăm jaful decât să dăm de bunăvoie orice pentru a ne păta 

conștiințele. 

În săptămânile de după sărbătoarea sf. Arhangheli Mihail și Gavril [29 septembrie], domnul Ioan de 

Zerotin de la Lundenburg ne-a ordonat cu mânie să îi părăsim proprietățile în maxim două săptămâni. 

Oricine ar mai fi fost găsit acolo va vedea ce va păți. Aceasta s-a întâmplat deoarece am refuzat să 

plătim taxa pe care a pus-o pe tot ceea ce produceam, mare sau mic. Depinzând de produs, ni se 

pretindea să plătim din timp patru, trei sau doi guldeni sau mai puțin în toate comunitățile de pe 

proprietatea sa. Fiecare distilerie trebuia să plătească o anume sumă de asemenea. Nu puteam face 

acest lucru, pentru că deja plăteam taxele obișnuite de pe casele noastre în afară de faptul că prestam 

clacă excesivă. Am ales mai degrabă să plecăm, să lăsăm în spate case, terenuri și bunuri. În timp ce 

                                                             
346

 Cât despre taxarea comunităților huterite, începută în 1570, vezi Hruby, Wiedertäufer, 52-70; Loserth, 
Communismus, 200-205. 
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ne pregăteam de zor să ne mutăm și unele case aproape că le-am golit de tot în afară de oameni, 

domnul Ioan ne-a rugat să rămânem. 

În săptămâna de dinainte de ziua sf. Gall [16 octombrie] din acest an, doi frați, un fierar numit Hans 

Zuckenhammer și un croitor pe nume Wolf au fost capturați în dioceza Salzburg.
347

 Ei erau cu un 

fierar lângă Polzing când doi conetabili au dat buzna în casă cu armele scoase, i-au reținut pe frați și l-

au lovit pe Zuckenhammer atât de tare că i-a dat sângele. După ce i-au legat pe frați atât de strâns că 

mâinile lui Zuckenhammer s-au înnegrit, conetabilii i-au dus în satul următor pe drumul înspre 

Fridolfing.
348

 Aici, funiile lui Wolf au căzut, iar conetabilii au trebuit să îl lege din nou. 

Doi preoți au venit în grabă să își pună la încercare priceperea. Au vorbit și au polemizat cu frații, în 

special despre botez și messă, spunând că botezul elimină păcatul originar și că oamenii trebuie să se 

sfințească prin messă. Frații i-au răspuns că aceea era o minciună sfruntată, prin care oamenii sunt 

direcționați greșit și înșelați.  Dovezile arată că botezul lor al nou-născuților nu elimină păcatul 

originar, iar messa lor nu te sfințește, pentru că toate felurile de păcat și blasfemie sunt cuprinse în ele 

și toate felurile de păcat și depravare izvorăsc din ele, chiar dacă ar urma botezul lor al nou-născuților 

și messa. Pe zi ce trece devin din ce în ce mai nelegiuiți, alergând dintr-un păcat în altul. Astfel că 

greșesc și ceea ce Solomon spune este adevărat: „Este un neam de oameni care se crede curat, și totuși 

nu este spălat de întinăciunea lui.” Adevăratul botez și Cina Domnului, așa cum au fost poruncite de 

Hristos sunt foarte diferite; iar frații se țineau cu tărie de calea lui Hristos. 

Apoi au fost duși de la Fridolfing în orașul Tittmoning, unde au fost aduși prima dată la casa 

judecătorului. Aici au fost interogați chiar în aceeași zi, care se întâmpla să fie o joi. Cum nu vroiau să 

ofere răspunsurile pe care cei care îi interogau le doreau, au fost duși la castel. Fratele Wolf a fost dus 

într-o celulă și ambele picioare i-au fost puse în butuci. Au fost legate cu nouă încuietori pentru a se 

asigura că nu va scăpa. La fel s-a procedat și cu Zuckenhammer, care a fost prins cu șapte încuietori. 

Vinerea au fost interogați din nou. Gardianul era mânios pe fratele Wolf și dorea să-i dea o mamă de 

bătaie. (Wolf locuise în districtul gardianului și a trebuit să se mute de acolo.) L-a amenințat că îl va 

arde cu fierul încins, dorind să afle unde predicau frații, stăteau și cine îi adăpostea; dar frații nu au 

spus, astfel că au fost puși înapoi în închisoare. 

Trei săptămâni mai târziu au fost chemați din nou pentru un interogatoriu. Patru hârtii au sosit de la 

guvernul de la Burghausen și de la alte curți, acestea conținând ordine pentru oficialități să fie aspri cu 

frații și să pună justiția în aplicare – justiția lui Pilat, aceasta fiind o justiție falsă.Astfel că oamenii de 

la Tittmoning s-au oferit să îi transfere pe cei doi prizonieri la Burghausen, și acolo să se ocupe de ei. 

Dar Burghausen-ul nu îi dorea acolo. Apoi, Tittmoning-ul dorea să îi trimită la principele-episcop de 

Salzburg, cum aceștia fuseseră prinși în districul său, dar nici episcopul nu îi dorea. 

Preotul din oraș (sau cum l-or fi chemat), diaconul din Tittmoning, de asemenea se presupunea că ar fi 

trebuie să vină la audiere, dar a refuzat. Îi era frică că vor scoate în evidență faptul că ținea prostituate, 

acest lucru fiind cunoscut de toată lumea. 

                                                             
347 Hans Zuckenhammer, născut în Gangkofen, Bavaria (la aprox 225km nord-est de Munich), era deasemenea 
poreclit „Barbăroșie.” Un om îndrăzneț, a mers în repetate rânduri în misiune în Bavaria și Tirol în ciuda  
marilor pericole posibile. ME, IV, 1040; Friedmann, Schriften, 131-132. De asemenea vezi dedesubt, pp. 362-
365. 
Wolf Rauffer sau Schneider (după meseria sa); ME, IV, 256. Despre a doua lui întemnițare și martiriul său, vezi 
dedesubt, pp. 337-339. De asemenea vezi Beck, 274. 
348 Fridolfing (Bavaria), lângă Tittmoning pe malul vestic al râului Salzach ce se află la granița cu Austria. 
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Gardianul i-a amenințat cu tortura, rugul și sabia dacă nu se vor dezice – de asta puteau să fie siguri.  

I-ar fi întins și torturat acolo și atunci, dar soția lui care era austriacă și știa foarte bine ce susțineau 

frații noștri, a stăruit pe lângă el în numele lor, întrebându-l de ce ar fi vrut să torutureze asemenea 

oameni. 

„În țara noastră,” spunea ea, „acești oameni sunt cei mai pricepuți, harnici și credincioși, cei mai 

plăcuți și de încredere lucrători din casă și de pe ogor.” Și Dumnezeu a folosit stăruința sa pentru a-i 

salva pe frați de la schingiuire. 

Când gardianul a amenințat că va aduce cărturari din Salzburg, ei au răspuns, „Lăsați să vină un oraș 

întreg de preoți, nu va schimba nimic; nu vor fi în stare să ne întoarcă de la adevăr sau de la calea 

mântuirii pe care Dumnezeu ne-a arătat-o nouă.” Și acolo înaintea gardianului, frânghiile au căzut de 

pe mâinile fratelui Wolf de la sine pentru a doua oară. 

În următoarea zi, judecătorul provincial a venit la închisoare să îi interogheze, spunând că arderea pe 

rug va fi soarta lor dacă nu se vor dezice. Dacă nu vor dezvălui unde stătuseră și cine erau oamenii 

care îi adăpostiseră, călăul va fi următorul care va veni să îi interogheze. Dar frații i-au spus, 

„Niciodată n-o să vezi să trădăm pe nimeni, chiar dacă ne smulgi membrele din corp.” 

Mai târziu în săptămâna aceea l-au interogat pe fratele Wolf singur, sperând să scoată de la el numele 

persoanelor care îi adăpostiseră. Dar nu au reușit, astfel că a fost dus înapoi în închisoare. În a zecea 

săptămână, un doctor de teologie a venit de la Salzburg cu judecătorul provincial, diaconul orașului 

Tittmoning și cu tezaurarul. I-au adus pe frați pentru un interogatoriu și au vorbit despre multe 

subiecte. Dar nici măcar nu se puteau ridica la nivelul fraților, apoi să îi convingă. 

Ei socoteau cele zece porunci și crezul ca și rugăciuni, dar frații i-au spus că acestea nu erau scrise ca 

niște rugăciuni; cele zece porunci sunt porunci după care ar trebui să trăim, iar crezul este o 

mărturisire de credință. 

De asemenea, ei au încercat să îi convingă pe frați să creadă în botezul nou-născuților și să îl 

recunoască ca și adevăr. Dar frații au spus că este o monstruozitate, o contradicție în fiecare mod 

posibil la adevăratul botez al lui Hristos.  

Preoții vroiau ca ei să creadă că pâinea conține trupul lui Hristos în carne și oase, așa cum fusese pus 

pe cruce. Frații le-au spus că era o minciună și împotriva lui Dumnezeu și că nimeni nu ar trebui să o 

creadă. Nimeni nu poate dovedi că Hristos are atât de multe trupuri, cât preoții cuminecături să 

împartă. Hristos s-a ridicat la cer și stă la dreapta Tatălui său ceresc, de unde va va veni să judece viii 

și morții. Frații o credeau pe aceasta, și nu că Judecătorul celor vii și morților se găsește de mâncat în 

pâine. Hristos a lăsat Cina Domnului să fie ținută în amintirea sa și moartea sa și mântuirea noastră să 

fie amintite cu recunoștință. Într-un final, doctorul în teologie menționat mai sus a ordonat ca fratele 

Wolf să fie scos din butuci și să fie ținut în închisoare ca un oricare altul. 

Trei săptămâni mai târziu, frații au fost aduși din nou, de data aceasta de către capelanul episcopului și 

episcopul sufragan care au venit din Salzburg (ultimul, totuși, a refuzat să participe la audiere), 

împreună cu judecătorul provincial și diaconul din Tittmoning. Când a fost adus din nou subiectul în 

discuție, capelanul episcopului a fost de acord că cele zece porunci nu sunt rugăciuni, ci declarații de 

credință, prin urmare admițând că frații aveau dreptate. A adăugat că a fost trimis din cauză că al său 

înzestrat cu har principe-episcop considera că intră în atribuțiile sale, ca și misionar pentru sufletele 

lor, să îi învețe. Astfel că a urmat ca și capelanul să îi întrebe despre mai multe aspecte, acestea fiind, 

guvernul, botezul, messa, căsătoria, slujitorii Cuvântului, comunitatea, misiunea și apoi despre 
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târgurile bisericii, păcatul originar și jurământele. Răspunsurile lor au fost transcrise și date 

principelui-episcop. 

După aceasta capelanul a spus, „Acum, tot ce ați spus ar fi fost frumos și bun, în afară de faptul că 

domnul meu episcopul nu poate tolera că veniți în țara aceasta și duceți oameni cu voi în afara ei.” 

Frații i-au răspuns și la aceasta, iar fratele Wolf a spus, „Dacă aș fi avut cunoștință de un grup mai 

credincios, nu aș fi ezitat să merg la ei, chiar dacă ar fi însemnat o viață mai grea. Dar nu cunosc pe 

alții mai buni în întreaga lume decât aceia cu care acum tânjesc să fiu, în ciuda tuturor necazurilor.” 

Capelanul a spus, „Te laud pentru modul în care te lupți pentru împărăția cerurilor.” 

Între timp, în fața la toți, frânghiile de pe mâinile fratelui Wolf au căzut de la sine pentru a treia oară; 

le-a luat de pe jos și le-a pus pe banca din spatele lui. Capelanul episcopului, judecătorul provincial și 

alții au văzut cum s-a întâmplat și au amuțit. La sfârșitul audierii, judecătorul a ridicat frânghiile și le-

a dus cu el. 

După alte trei săptămâni în închisoare, un ordin pentru eliberarea lor a sosit de la episcopul de 

Salzburg și li s-a oferit libertatea sâmbăta înainte de Întâmpinarea Domnului [2 februarie], 1579. 

După șaisprezece săptămâni de întemnițare și mortificare a cărnii lor prin foame, au plecat din oraș 

ziua în amiaza mare. 

Majoritatea oamenilor din oraș erau bucuroși pentru eliberarea fraților, deoarece credeau în 

nevinovăția lor și și-au adus aminte cum Dumnezeu i-a pedepsit pe aceia care îi executaseră pe cei doi 

frați Wolf Mair și Wolf Huber la Tittmoning. Aproape toți care fuseseră responsabili de întemnițarea 

și moartea lor în curând au sfârșit groaznic. Astfel Hans și Wolf au fost eliberați, din moment ce 

niciun motiv nu a fost găsit pentru omorârea lor. Că au fost eliberați a fost ca un miracol de la 

Dumnezeu în acel loc – nimeni nu ar fi prevăzut că autoritățile i-ar fi eliberat din propria lor inițiativă; 

aceasta nu se mai întâmplase niciodată în zona aceea. Fusese o intervenție de la Dumnezeu, care poate 

să îi lipsească pe principi de curajul lor, poate să le țină inimile în mâna sa și rupe aripile celor 

nelegiuiți. Două cântări au fost scrise despre această istorisire, pentru a fi cântate spre cinstea lui 

Dumnezeu, pentru că au depus mărturie la ceea ce făcuse Dumnezeu.
349

 Lăudat să fie pentru toate 

lucrurile minunate pe care le face pentru oamenii săi. 

1580 

În ultima zi din ianuarie, duminica înainte de Întâmpinarea Domnului, 1580, fratele Ulrih Hofer a 

adormit în Domnul la Neumühl. El era un investit și foarte vechi slujitor pentru treburi de zi cu zi care 

se aflase printre aceia care au fost luați prizonieri la Steinebrunn, Austria, în 1539 și trimiși la galere 

la Trieste. Când Dumnezeu l-a ajutat pe el și pe alții să evadeze, s-a întors la biserică, unde a suferit 

mult în persecuțiile care au urmat. El fusese un frate pentru mai mult de cinzeci de ani, venind la 

comunitate la începuturile sale. 

În a treia duminică a postului Paștelui, frații Paul Glock, Veit Uhrmacher, Sigmund Pühler, Wenisch 

Keller și Christoph Gschäl au fost investiți în slujba Cuvântului lui Dumnezeu de către bătrâni prin 

așezarea mâinilor.  
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 Există patru cântări, trei de Zuckenhammer și una de însoțitorul său Wolf Rauffer, în LdHBr, 741-752; vezi 
Wolkan, Lieder, 237; Friedmann, Schriften, 131, #2. 
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În același timp în Neumühl, acești frați au fost aleși și numiți în slujba Cuvântului pentru o perioasă 

de încercare: Baltazar (Walser) Hasenfelder din Silezia, Paul Iltzmüller sau Schuster (un cizmar) din 

Bavaria, Gilg Molt din Württemberg și Hans Zuckenhammer din Bavaria. 

Sâmbăta, pe 9 aprilie, dragul frate Petru Hörich, un slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu și a bisericii 

sale a adormit în Domnul la Klein Niemtschitz, mai jos de Kanitz. 

Pe 24 mai fratele Hans Hueber din valea Ziller, un slujitor al Cuvântului a adormit în Domnul la 

Wischenau.
350

 

În același an, dragul frate Toma Neuman, care venise de la Wolfsheim de pe Rin, un cizmar de 

meserie și slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu a fost trimis la Rin să îi viziteze pe oamenii care 

căutau adevărul lui Dumnezeu. A mers să le predice calea Domnului și să le indice cum să găsească 

mântuirea. Căzând bolnav pe drum, a adormit în Domnul pe 1 iulie la Appenheim, la un km și 

jumătate depărtare de Bingen. 

El fusese primul care venise la biserică din zona Rinului, auzind că exista un grup de oameni în 

Moravia care trăiau în unitate creștină și comunitate ca primele biserici apostolice, aceștia fiind 

mișcați de dragoste pentru aproapele să își dea bunurile pentru folosința tuturor și să își predea 

interesul personal. Era determinat să continue să îi caute până îi va găsi pe acești oameni care trăiau în 

concordanță cu voia lui Dumnezeu. Astfel a venit în țara noastră, care era străină lui. Nestingherit de 

faptul că nimeni nu îl cunoștea și că nu cunoștea pe nimeni, s-a interesat de cum să ajungă la 

comunitatea noastră. Ne-a rugat să îl lăsăm să se unească cu noi, ceea ce a și făcut. Aparținuse înainte 

de Frăția elvețiană. 

Pe 6 august fratele Veit Denniffel, un slujitor pentru treburi de zi cu zi a murit la Wostitz în epidemia 

severă care pornise de ziua sf. Iacob [25 iulie]. Boala a început prin tuse, gâtlej inflamat și durere de 

cap. Mulți au murit și cu greutate era vreunul cruțat. Aceasta s-a petrecut în toate pământurile 

germane. 

În acest an, fratele Hans Landman cel tânăr, un slujitor al Cuvântului, a adormit în Domnul la 

Neumühl pe 28 august, în duminica ce a urmat zilei sf. Bartolomeu. 

Pe 18 septembrie, fratele Cristian Zwick, un slujitor al Cuvântului cu o cunoaștere bună a latinei a 

adormit în Domnul la Pausram. 

În același an, noua taxă s-a mărit, astfel că oricine care stătuse într-un loc pentru mai mult de zece ani 

a trebuit să plătească un gulden. Aceasta este împotriva credinței și a conștiinței noastre, deoarece un 

creștin nu ar trebui cu bună știință să susțină orice ia viețile oamenilor în război și răzbunare. Nu e 

mare diferență între a lupta cu mâinile noastre sau a susține pe altcineva în locul nostru prin plătirea 

taxelor; a ajuta prin a da bani ar fi la fel ca și cum ai merge personal – în ochii lui Dumnezeu este 

același lucru. Prin urmare, să ne păstrăm conștiințele curate de vina sângelui vărsat și alte crime 

îngrozitoare și pentru a evita participarea în păcatul altuia, nu plătim astfel de taxe. Astfel că din nou 

în acest an în multe locuri domnii au venit și ne-au luat boii, caii și alte animale din șeptel sau ne-au 
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 Wischenau (Višňové), un sat și castel cam la 3km nord-est de Znaim (Znojmo), Moravia. În 1580, și satul și 
castelul aparțineau de Jindřich Zahrádecký de Zahrádky al cărui fiu Karel le-a permis huteriților să se așeze în 
districtul Trentschin în 1622 prin scrierea unei scrisori în care îi lăuda deținătorului proprietății Trentschin, 
Caspar Illésházi; vezi dedesubt, p. 452 n.498. De asemenea vezi Beck, 275; Zeman, Topography, #173. 
Huteriții (`Taufari` sau botezătorii) care trăiau împrejurul Wischenaului, Stiegnitz-ului și Gallitz-ului erau 
renumiți pentru viticultura pe care o practicau. 
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dedus taxele din lefurile noastre. A trebuit să îi lăsăm să ne jefuiască de ceea ce era al nostru; dar 

Dumnezeu va judeca acest lucru. 

Sâmbăta dinainte de Crăciun, Iosif Doppelhammer a adormit în Domnul la Pribitz. A fost crescut în 

comunitate, a trăit acolo toată viața lui și mai târziu a fost slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu. Astfel 

că incluzându-l pe el, șase slujitori ai bisericii au murit în acel an. 

1581 

La începutul anului 1581 a trebuit să părăsim Wostitz-ul, unde trăisem pentru unsprezece ani, 

deoarece contele Franz von Thurn
351

 la Pürschitz a ordonat să îi părăsim proprietățile. Totul a început 

pentru că frații și surorile noastre de la Wostitz, care îi datorau tot felul de servicii lui ca și arendași, 

au refuzat să îl ajute la un banchet de nuntă pe care acesta l-a ținut, la care mulți nobili fuseseră 

invitați. Menajera, care era una dintre surorile noastre, a refuzat să meargă și să pregătească puii și 

gâștele sau să facă orice altceva pentru acest eveniment. 

Trebuia să refuzăm asemenea servicii deoarece sunt împotriva credinței noastre. Ne-ar încărca 

conștiințele să asistăm la nunți și banchete unde nu există vreun gând îndreptat înspre Dumnezeu, 

doar satisfacere a poftelor cărnii, trai luxos, ostentație și mâncat și băut excesiv. Se profită de ceea ce 

Dumnezeu a creat. Oamenii sărbătoresc cu dans și toate felurile de manifestări nebunești, toate 

necreștinești și aflate în opoziție cu Dumnezeu. 

Prin urmare, nu ajutăm la asemenea evenimente, ci le evităm, pentru a nu deveni și noi vinovați în 

păcatele și relele altora, ci să ne ținem conștiințele noastre pure și nepătate. Nu că disprețuim 

căsătoria, dar nu putem tolera comportamentul păcătos care vine la pachet cu aceste evenimente. 

Contele s-a făcut roșu de mânie la aceasta, iar contesa a spus, „Trebuie să suport slujitori care nu mi 

se supun? Nu doresc. Curând nu voi mai fi numită doamna domeniului!” Prin urmare, contele a 

promis pe cinstea lui că nu va permite acest lucru. 

Și mai mult, a fost ațâțat și de capelanul său, care l-a avertizat să ia în considerare propria conștiință și 

gândul pedepsei divine și să nu ne tolereze pe proprietățile sale. Căutând și alte motive să ne 

expulzeze, ne-au acuzat că îi învățăm pe oamenii noștri să nu recunoaștem vreo autoritate juridică. 

Am fost acuzați că predicăm împotriva celor zece porunci, a Tatălui nostru, a credinței creștine, 

botezului creștin și a Cinei Domnului. Ei chiar susțineau și faptul că suntem camarazi de credință cu 

münsteriții. 

Ne-am prezentat apărarea contelui în scris, dar și pe cale orală. Ceea ce urmează este un rezumat. 

Începem prin a spune că autoritatea guvernamentală reprezintă slujitorul lui Dumnezeu în lume în 

concordanță cu cuvintele apostolului de la Romani 13. Această ordine este bună și necesară, fiind 

lăsată de Dumnezeu pentru a-i pedepsi pe cei răi și proteja pe cei buni, din acest motiv este corect să 

fie respectată atâta timp cât nu încalcă cinstea lui Dumnezeu cel Prea Înalt. Aceasta este poziția 

noastră și nu ne învățăm oamenii altceva. 

Nu predicăm împotriva celor zece porunci, a Tatălui nostru sau a credinței creștine; din contră, am 

venit din multe locuri pentru ca în frică de Dumnezeu și doar prin har, cu sârguință să ne ajustăm 

                                                             
351 Contele Franz von Thurn, tatăl lui Heinrich Matthias Thurn (cunoscut cu precădere din pricina Războiului de 
30 de ani; vezi dedesubt  p. 425), a deținut proprietățile Wostitz și Pürschitz între 1574 și 1622, achiziționându-
le de la domnii de Boskovice; vezi deasupra p. 395 (!) nn.1, 2; Zeman, Topography, #125d, #177d. 
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viețile conform cu cele zece porunci, a Tatălui nostru, tuturor aspectelor credinței creștine, 

Evangheliei Domnului nostru Isus Hristos și învățătura mântuitoare a apostolilor. Prin urmare, dacă 

cineva dintre noi face ceva împotriva acestor lucruri, îi disciplinăm și îi excludem. 

Cu siguranță că nu predicăm împotriva botezului creștin lăsat de Hristos (Mat. 28:19-20, Marcu 

16:15-16), practicat de către apostolii săi (Fapte 2:38-41; 8:26-37; 10:47-48; 16:31-33; 19:1-7) și 

mărturisit în mod cuprinzător în Noul Testament. Asta predicăm și practicăm. Nu putem practica 

botezul nou-născuților, după cum nu găsim scris despre el nimic nici în Noul Testament sau în 

întreaga Biblie. Nici nu predicăm împotriva Cinei Domnului. O sărbătorim în frică de Dumnezeu, așa 

cum Hristos a lăsat-o și ținut-o împreună cu ucenicii săi (Mat. 26-26-28; Luca 22:19-20; Fapte 2:42, 

46; 1 Cor. 11:23-26). Nu putem sărbători messa așa cum o fac preoții peste tot, pentru că o fac destul 

de diferit față de cum Hristos și-a ținut Cina. 

La acuzațiile cum că am fi camarazi de credință cu münsteriții, declarăm că nicio persoană, necontând 

cine este, poate dovedi că biserica noastră a fost implicată într-o asemenea acțiune malefică sau 

vreodată ca noi să fi ajutat în vreo vărsare de sânge, război sau distrugere. Nu suntem noi acei oameni 

și niciodată nu am fost camarazii lor în credință. Cu ajutorul lui Dumnezeu, fie ca nimeni vreodată să 

sufere nici măcar o infimă parte dintr-o asemena revoltă și vărsare de sânge din pricina noastră, fie 

dușmani sau prieteni, fie magistrați sau supuși. Prin urmare trebuie să declarăm înaintea lui 

Dumnezeu că în acțiunile lor nelegiuite münsteriții nu au fost niciodată asociații noștri, ci aceia ai lui 

Satana. 

Cuvintele noastre nu ne-au mai ajutat, oricum, deoarece contele spusese deja destul. Astfel că ne-am 

mutat din Wostitz – bătrâni, văduve, orfani și copilași. A trebuit să renunțăm la case, ferme, câmpuri, 

podgorii și proprietăți, pe care le ridicaserăm cu sudoarea frunților noastre. Toate acestea au trebuit să 

fie vândute în pierdere substanțială pentru a ne scăpa de ele și de a pleca înainte de data stabilită de 

conte. Și am plecat. 

Contele, totuși, și-a regretat faptele destul de curând. Chiar în timp ce oamenii noștri plecau, deodată 

contesa s-a îmbolnăvit, iar trei săptămâni mai târziu a fost găsită moartă. A refuzat să primească 

împărtășania de la capelanul său, asta arătând sentimentele ei ostile față de el pentru că l-a incitat pe 

conte împotriva noastră. Așa mare ghinion l-a lovit pe conte în legătură cu noii lui serfi că noi chiar îl 

compătimeam pe bătrân. Câțiva din caii și alte animale din șeptel au murit, iar oamenii au spus că 

nimic nu va mai prospera din nou pe proprietate din pricina vinei față de noi.  

În a treia duminică în postul Paștelui la Neumühl, biserica a ales și investit patru frați pentru o 

perioadă de probă în slujba Cuvântului: Hans Baldauf din Bavaria, David Hasel din Württemberg, 

Heinrich Sumer sau Müller (un morar) din Elveția și Wastel Anfang sau Schmidt (un fierar) din 

Tirol.
352

  

În același timp, cinci frați au fost numiți ca și slujitori ai treburilor de zi cu zi: Bärtel Gaiber din 

Silezia, un furnizor pentru pantofari; Matia Mair din regiunea Tirol; și Adam Prucker, Hans Franck și 

Georg Mair din Bavaria. 

Maiestatea Sa Imperială, împăratul Rudolf al II-lea suferea de o boală periculoasă de mult timp, 

nefiind în stare să se facă mai bine, deși mulți medici faimoși din Italia, Spania și alte țări au încercat 

să îl oblojească. Într-un final, în acel an 1581 a trimis după doctorul nostru, fratele Georg Zobel, 
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 Beck, 275-276, numește cinci frați; al cincilea era Baltazar Grueber, un fierar din Kanitz, care a fost eliberat 
din serviciu la cererea sa în același an. 



329 
 

pentru a veni la el la Praga, în Boemia. Împăratul a ascultat de sfatul său, a acceptat tratamentul pe 

care i-l sugerase și s-a însănătoșit. Cu ajutorul lui Dumnezeu s-a făcut mai bine și și-a recăpătat 

puterile. Doctorul nostru Zobel, care a stat în preajma lui pentru șase luni, a fost apoi trimis acasă cu 

un prietenesc rămas bun. Unii nobili au spus că împăratul ar fi murit dacă nu ar fi venit doctorul 

nostru.
353

 

În acest an, fratele Hans Kircher din Hesse, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în Domnul 

la Watzenowitz.
354

 

Am pornit comunități la Pohrlitz
355

 și Frischau.
356

 Mai târziu în anul acela a trebuit să plecăm din 

Sabatisch din Ungaria, unde stătusem pentru treizeci și cinci de ani. A trebuit să plecăm fără să fim în 

stare să ne vindem locuințele, fermele și câmpurile sau treimea ce o dețineam din moară. Aceasta s-a 

întâmplat din cauza multor probleme care ne făceau șederea acolo practic imposibilă. Domnii acelui 

loc ne datorau mulți bani pentru munca ce le-o prestasem, dar nu am putut să ne obținem leafa 

niciodată; era amânată iar și iar. Am așteptat mult timp, dar nimic nu s-a schimbat. Fiecare din 

numeroșii domni doreau ca meseriașii noștri să lucreze exclusiv pentru el. Dacă nu doream să lucrăm 

pe datorie, ceilalți slujitori ai lor se înfuriau, ne băteau și luau ei comenzile respective fără plată. 

Astfel că ne-am mutat. Într-un final, ni s-a dat voie să luăm cam tot ce aveam în case, dar în ultimul 

moment domnii au întemnițat câțiva frați pentru a-i face să promită că ne vom întoarce înapoi. Atunci 

i-au bătut tare pentru a-i forța să lucreze ca și prizonieri. Frații au refuzat deoarece erau nevinovați și 

pe nedrept ținuți în închisoare. Au fost ținuți acolo toată iarna, cam douăzeci de săptămâni, iar apoi 

eliberați. 

În acel an Simon Putz, un slujitor al treburilor de zi cu zi, a adormit în Domnul la Nikolsburg.
357

  

1582 

În anul 1582 am cumpărat o casă mare la Schakwitz din nou și pentru a treia oară am pornit o 

comunitate acolo. 

În primele săptămâni ale lunii septembrie ale acestui an, dragul nostru frate și credincios frate 

Heinrich Müller a fost prins la Zurzach în Elveția; a fost un slujitor numit al Cuvântului lui 

Dumnezeu, aflat încă în perioadă de testare. Împreună cu el era fratele Iacob Mändel. Amândoi au fost 

arestați de dragul credinței lor. Au fost duși în orașul Baden și li s-a oferit o audiere publică de către 
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Wiedertäufer, 275-278. 
Pentru mai multe despre practicile medicale hutterite, vezi Wolkan, Die Hutterer, 94-96; ME, III, 553-555; John 
L. Sommer, ”Hutterite Medicine and Physicians in Moravia in the Sixteenth Century and After,” MQR, aprilie 
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igiena din comunitățile huterite timpurii); Robert Friedmann, ”Hutterite Physicians and Barber-Surgeons (la 
Note adiționale),” MQR, aprilie 1953, 128-136. 
354 Beck, 276, ne dă 7 mai ca și dată a morții sale. 
355 Pohrlitz (Pohořelice), târg pe râul Jihlava, la aproximativ 23km nord-vest de Nikolsburg. În 1581, Pohrlitz 
aparținea de domeniul Seelowitz, deținut între 1569 și 1598 de Friedrich de Zerotin. Zeman, Topography, #112. 
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 Frischau (Břežany), sat la aproximativ 21km est de Znaim. Proprietarul din acea perioadă, Petru Certorejsky 
de Certorej le-a permis huteriților să se stabilească în satele abandonate dimprejurul Frischaului (Rohoteř, 
Rochtitz, Libitz și Drzkowitz) care fuseseră devastate cu mult timp înainte de 1581. Fiul său Bernard ne-a fost 
mult mai puțin favorabil; vezi ce este scris pentru 5 februarie 1597, pp. 359-362 dedesubt . De asemenea vezi 
Zeman, Topography, #39. 
357 Beck, 276, ne dă 4 decembrie ca și dată a morții sale. 
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guvernator și curtea de justiție în primărie. În prezența multor oameni, frații au fost interogați cu 

privire la credința lor, în favoarea căreia au mărturisit constant. Heinrich și Iacob erau asediați de 

douăzeci și patru de pastori care încercau să îi facă să șovăiască în credința lor și să se dezică, dar 

chiar și cu eforturile lor corelate, n-au realizat niciun progres împotriva fraților, nici nu îi puteau acuza 

de vreo fărădelege, cu atât mai puțin să găsească vreun motiv pentru a-i omorî. 

Acești frați au fost de neclintit în credința lor. Prin Cuvântul lui Dumnezeu au mărturisit cu limpezime 

că se aflau pe dreapta și îngusta cale a adevărului, calea spre viață veșnică în Hristos Isus; nu vor fi 

abătuți de la ea, oricât de costisitoare s-ar dovedi această alegere. Pastorii au renunțat și le-au spus 

consilierilor că nu mai știau ce să mai facă – era de acum înainte de datoria consilierilor să se ocupe 

de ei în concordanță cu judecata lor. Astfel că acești consilieri au decis să îi condamne pe frați, dar nu 

se puteau decide referitor la un verdict. Câțiva dintre judecători nu doreau să se facă vinovați de 

moartea acestor frați, deoarece i-ar condamna pentru credința lor în timp ce îi știau ca oameni cu frică 

de Dumnezeu. Totuși, din moment ce majoritatea pronunțaseră sentința la moarte, au decis să o 

îndeplinească. 

Când dragii frați au auzit că ceasul lor a sosit, s-au bucurat și nu au fost speriați, spunând că era o mai 

mare bucurie pentru ei decât sărbătorirea unei nunți. Da, aveau un asemenea curaj deoarece 

Dumnezeu i-a făcut vrednici să moară pentru adevăr pentru mărirea numelui său, ca mulți slujitori și 

sfinți ai lui Dumnezeu înaintea lor care au obținut coroana cerească. 

Când au fost conduși afară, au vorbit cu curaj marii mulțimi care se adunase, dojenindu-i pentru a se 

căi de la viața lor păcătoasă și a se întoarce la Dumnezeu. Acești doi frați au început să cânte având 

inimile pline de bucurie, ridicându-și vocile într-o cântare minunată adresată Domnului. Acei prezenți 

ne-au spus că oamenii s-au înfiorat și tremurau când i-au auzit cântând împreună cu o asemenea 

bucurie. Mulți din marea adunătură de oameni au plâns auzindu-i cântând; le-a atins inimile când au 

văzut că frații au o asemenea bucurie lăuntrică și pace chiar înainte de a-și întâlni moartea. Bucurie 

eternă deja se aprinsese în ei deoarece urmau să fie cu Avram, Isaac și Iacob; cu patriarhii și toți cei 

sfinți; cu toți prorocii și apostolii Domnului; cu toți frații și surorile credincioase care au plecat deja; 

da, cu Isus Hristos însuși, Mântuitorul lor în veci de veci. Au cântat până au ajuns la marginea apei 

unde urmau să fie înecați. Apoi Heinrich a spus, „Fratele meu Iacob, am călătorit mult și am ajuns 

departe împreună. Astfel că acum, fiind încă împreună, haide să trecem prin această moarte a cărnii în 

viața lumii de dincolo.” 

Călăul l-a luat pe fratele Iacob Mändel primul și l-a împins în apă. Când a murit, călăul l-a scos afară 

și l-a azvârlit în fața lui Heinrich spunând, „Dragul meu Heinrich, uite-te la fratele tău, care și-a 

pierdut viața. Dezice-te sau va trebui ca și tu să mori. Nu există altă cale.” 

Dar Heinrich a spus, „Niciodată nu mă voi dezice și părăsi adevărul divin. Voi rămâne de neclintit, 

chiar dacă mă va costa viața.”  

Un pastor îl presa în mod special, spunând, „O, Heinrich, renunță la această credință nouă, această 

sectă.” 

Fratele Heinrich s-a întors înspre el și i-a spus, „Ce?” O sectă? Cred în Dumnezeu Atotputernicul 

Tată, în Isus Hristos Domnul și Salvatorul nostru, în sfântul lui Cuvânt și porunca lui divină. Nu mă 

clintesc vis-a-vis de aceasta. Credeți că aceasta este o sectă? Ce fel de credință aveți? Dacă credeți în 

orice altceva, dumneavoastră sunteți parte a unei secte cu o credință nouă. Respingeți-o și părăsiți-vă 

viața voastră păcătoasă și clevetitoare.” Pastorul s-a acoperit de rușine și a fost redus la tăcere. Văzând 

că Heinrich a rămas de neclintit, călăul l-a înecat la fel cum a făcut și cu Iacob. Aceasta s-a petrecut la 
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Baden în Aargau în Elveția pe 9 octombrie, 1582, după ce frații stătuseră în închisoare pentru patru 

săptămâni și jumătate. 

În timp ce erau încă în viață, aceștia dragi frați și-au trimis salutul creștin din închisoare – prima dată 

bătrânilor și apoi întregii biserici a lui Dumnezeu – prin cuvântul transmis unui prieten de-al nostru 

care fusese cu ei. Ei au spus că trebuie să avem deplină încredere în ei, pentru că erau determinați să 

rămână devotați și să nu își întoarcă fața de la adevărul divin. Chiar dacă i-ar fi costat viața lor de 

șapte ori iar și iar, ei tot ar renunța la totul prin harul și ajutorul Domnului. De dragul cuvântului lui 

Dumnezeu, și-au încredințat în grija noastră soțiile și copiii lor, pe care trebuiau să îi părăsească, 

oricât i-ar fi fost de dragi și scumpi. În final, și-au luat un rămas bun plin de dragoste de la întreaga 

biserică-comunitate, pentru că nu ne vor mai vedea niciodată pe acest pământ; fiecare ar trebui 

rămână de neclintit și adevărați pentru a ne putea întâlni cu bucurie pe lumea cealaltă, unde mii de 

credincioși ne așteaptă. Acest șir de întâmplări a fost de asemenea transpus într-o cântare.  

În 1582, fratele Cristian Häring a adormit în Domnul la Pribitz.
358

 El fusese în biserică pentru mult 

timp și era un slujitor investit al treburilor de zi cu zi pentru aproape patruzeci de ani. El era printre 

aceia care fuseseră luați prizonieri de la Falkenstein și duși la mare la Trieste de dragul credinței sale. 

Dar Dumnezeu a conceput mijloace de a-i elibera și s-au întors la biserică în pace. Mai târziu a îndurat 

grele prigoniri, pe care le-a îndurat cu neclintire de dragul adevărului lui Dumnezeu. 

În acest an 1582, fratele Iacob Klemp, un slujitor al treburilor de zi cu zi a adormit în Domnul la 

Wessely. 

1583 

De a treia duminică din postul Paștelui, 1583, frații Baltazar Hasenfelder, Paul Iltzmüller, Gilg Molt, 

Hans Baldauf și David Hasel au fost investiți în slujba Cuvântului de către bătrâni prin așezarea 

mâinilor. 

În a doua duminică după Paște, fratele Matthaeus Prost sau Zimmermann, un tâmplar din Ötzal și 

Stoffel Küenhuber
359

 din valea Puster au fost numiți în slujba Cuvântului pentru a întâmpina nevoile 

bisericilor și a fost investiți la Neumühl pentru o perioadă de probă. 

Pe 28 martie în acest an, în timpul Săptămânei Mari, fratele Andreas Maierhofer, un slujitor al 

Cuvântului lui Dumnezeu a adormit în Domnul la Klein Niemtschitz. 

În sâmbăta dinaintea sărbătorii sf. Martin [11 noiembrie] tot în același an, dragul frate Hans Kräl, 

căruia i se încredințase în grijă întreaga biserică, s-a îmbolnăvit. Când și-a dat seama că s-ar putea afla 

aproape de sfârșitul său (după acest lucru tânjind), i-a chemat pe bătrâni, care veniseră să îl viziteze 

cât timp era bolnav. I-a rugat să aibă mare grijă de biserica Domnului – de văduve, orfani și toți 

credincioșii. Domnul i-a cumpărat cu un preț mare, astfel că frații ar trebui să îi privească ca valorând 

la fel de mult, întotdeauna făcând tot ce se poate pentru a emite judecăți corecte. Ar trebui să se țină 

cu îndârjire de comunitatea creștină și să nu abandoneze ordinea bisericii [Ordnungen]. I-a rugat să le 

ofere rămasul său bun plin de dragoste în pacea Domnului tuturor credincioșilor și să își ia rămas bun 

de la întreaga biserică. A încredințat biserica preaputernicului Dumnezeu, deoarece acum va trebui să 

părăsească lumea aceasta. 
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 Beck, 282, ne oferă 1 decembrie ca și dată a morții sale.  
359 Küenhuber era un șelar; vezi Beck, 282.  
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Oricare va fi indicat de Dumnezeu pentru a-i lua locul ar trebui de asemenea să i se ofere har pentru 

această sarcină. și Hans Kräl i-a mai rugat să îi transmită acelui frate acest mesaj de la el: că nimeni 

nu ar trebui să aibă ceva față de el; pentru că sigur să fii, că oricine în poziția sa deseori trebuie să 

procedeze așa cum dictează nevoie sau necesitatea și nu e întotdeauna în stare să mulțumească pe 

toată lumea. El dorea foarte mult ca noi toți să rămânem credincioși adevărului divin până la sfârșit. 

Astfel că spunând aceste ultime cuvinte în noapte și rămănând stăpân pe sine și coerent până la final, a 

adormit în pace în Domnul între orele cinci și șase în dimineața joii de după sărbătoarea sf. Martin, 14 

noiembrie, la vârsta de șaizeci și trei de ani. Întreaga biserică i-a fost încredințată în grija sa pentru 

șase ani, dar fusese un slujitor al Cuvântului pentru douăzeci și trei de ani. Avea o inimă foarte caldă 

și credincioasă și a suferit mult de dragul credinței sale în adevărul divin, așa cum s-a consemnat mai 

înainte.
360

 

După plecarea dragului frate Hans Kräl, întreaga biserică l-a implorat pe Dumnezeu (care cunoaște 

inimile oamenilor), acum că ni-l luase pe acest frate, să ne arate alt frate în locul său care îi era plăcut 

și pe care l-am recunoaște în unanimitate. Pe 19 noiembrie, toți bătrânii din slujba Cuvântului, 

slujitorii pentru treburi de zi și mulți alți frați din toate comunitățile din întreaga biserică s-au adunat 

la Neumühl. S-au sfătuit împreună în frică de Dumnezeu pentru a vedea căruia dintre bătrâni i-ar 

trebui dată sarcina cea grea de conducere a bisericii Domnului. Chiar este o sarcină atât de grea și 

măreață că însuși Domnul Isus l-a întrebat pe apostolul Petru de trei ori dacă îl iubea înainte de a-i 

încredința lui sarcina de a păzi și hrăni turma sa. După ce frații adunați au luat toate lucrurile în 

considerare cu seriozitate înaintea lui Dumnezeu, Domnul le-a oferit o mărturie unită, plină de bucurie 

pentru fratele Klaus Braidl. El fusese în slujba Cuvântului lui Dumnezeu pentru douăzeci de ani și s-a 

simțit că Domnul fusese cu el. Grija întregii biserici i s-a pus în spate, încredințată lui ca de la Domnul 

Dumnezeu, astfel încât ca și păstor să promoveze cinstea numelui lui Dumnezeu și bunăstarea și 

binecuvântarea oamenilor lui Dumnezeu. El trebuia să pledeze pentru justiție și virtute, da, pentru 

adevăr divin în biserică, să păzească și să stea cu ochii în patru împotriva tuturor lucrurilor ce corup. 

El și ajutoarele sale ar trebui să intervină oriunde abominația părăginirii ar fi încercat să își facă loc. 

Prin Cuvântul lui Dumnezeu el trebuia să ghideze biserica pe care Domnul a achiziționat-o prin 

                                                             
360 Hans Kräl a murit la Neumühl (Nové Mlýny), Moravia; vezi Beck, 286; Codex Dreller, fol. 108r. După cum 
este notat în Introducere, Kräl și secretarul său Hauptrecht Zapff au continuat să lucreze la această cronică, 
începută pe la 1570 la Austerlitz de către Kaspar Braitmichel care a înregistrat evenimentele până la 1542. Kräl 
și Zapff au lucrat la Neumühl (Zapff până în 1591), după care scribi necunoscuți au continuat la Sabatisch, 
Ungaria, până la 1665, unde șirul narativ se termină subit. 
Despre Hans Kräl, întemnițarea și suferința sa, vezi ME, 231-232 și pp. 340-348(!) de deasupra. 
David Hofer, slujitor al Cuvântului în valea James (Manitoba, Canada) între 1902-1941, a consemnat 
următoarea relatare, care a fost transmisă prin viu grai în cadrul Frăției huterite: 

Se spune o poveste despre acest Hans Kräl, care am auzit-o de la tatăl meu, care spunea că Martin (Mertel) 
Roth o spusese la Alwinz (Vințu de Jos, România). Aceasta este povestea: 

Când Hans Kräl s-a întors acasă la comunitate, nu și-a făcut cunoscută prezența, ci a mers în casa unde 
cerșetorii erau primiți și a cerut de pomană. Chiar soția sa se afla în bucătărie. A pus niște supă înaintea sa, dar 
nu i-a dat și lingură [așteptând ca acesta să o aibă pe a lui]. Când a cerut o lingură, soția lui i-a spus, „Trebuie să 

îmi dau lingura fiecărui zevzec?” Ea nu îl recunoscuse, ci a crezut că era încă un alt cerșetor, ceea ce se 
înțelege, după cum trebuie ca acesta să fi arătat. 

După masă a scris pe farfurie: „Acela care a mâncat aici a fost fratele Hans Kräl.” Apoi a plecat și s-a ascuns în 
fânul dintr-un hambar. Între timp, cineva a descoperit inscripția și în curând o mulțime apreciabilă s-a adunat. 
S-au împrăștiat în căutarea lui și l-au găsit. Se spune că soția lui a fost disciplinată pentru felul în care a vorbit 

cu el: chiar dacă nu își recunoscuse soțul, este greșit să numești pe oricine un zevzec, chiar și pe un 
necredincios. 

O scrisoare pe care Kräl a scris-o pe 4 iulie, 1583, pentru a-l încuraja pe Melhior Platzer cel întemnițat înaintea 
martiriului său (vezi dedesubt, pp. 333-334 a fost publicată de către John Horsch, ”Ein Sendschreiben Hans  
Kräls an einen Märtyrer,” Familien-Kalender, XLV (1914), 32-35; vezi Friedmann, Schriften, 120. 
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sângele prețios al lui Hristos; el trebuia să îi țină pe bătrânii și poporul lui Israel laolaltă în dragoste, 

pace, unitate, comunitate creștină și toate poruncile sfinte, ca acela care trebuie să fie răspunzător 

înaintea lui Dumnezeu. 

Fratele Klaus s-a descurajat când s-a auzit numit, pentru că nu se considera în stare de a prelua 

responsabilitatea unei asemenea sarcini. Mai degrabă l-am fi cruțat de povara acesteia, dar aceasta i s-

a încredințat de către întreaga biserică, în prezența lui Dumnezeu și acestui fapt nu i se putea opune. 

Prin urmare, s-a dat pe sine în supunere Domnului pentru a face tot ce putea până la moartea sa, cu 

ajutorul lui Dumnezeu din ceruri. 

A cerut cu insistență ca biserica să se roage pentru el ca Dumnezeu cel măreț să îl înveșmânteze cu 

har și daruri pentru această sarcină și să fie împreună cu el întotdeauna. Biserica a mijlocit cu ardoare 

pentru el. După aceea, bătrânii au dat mâna cu el, primindu-l ca și un dar deosebit de la Dumnezeu, pe 

care l-au lăudat în timp ce se întorceau acasă sub protecția sa. 

În vinerea de după Rusaliile din 1583, fratele Melhior Platzer, care înainte fusese farmacist, a fost luat 

prizonier din pricina credinței sale în satul Rankweil (aparținând de Innsbruck, deși se afla în 

jurisdicția Feldkirch-ului, domeniul Contelui Hannibal
361

). Melhior a fost imediat pus în lanțuri la 

Rankweil și a fost dus într-o temniță din adâncul castelului Feldkirch, de unde a fost adus în repetate 

rânduri înaintea oficialităților și a preoților. Întotdeauna a fost pregătit să depună mărturie pentru 

credința sa, opunându-se cu fermitate învățăturilor lor false. 

Un preot în special, care se presupunea a fi un om foarte înțelept și învățat a fost adus din orașul 

Bregenz pentru a polemiza cu fratele Melhior în public. A sperat să își sporească faima sa pe această 

cale dar curând era evident că a fost făcut de rușine și a spus, „Diavolul m-a adus aici ca să fiu păcălit 

de Rebotezatul acesta.” 

Din moment ce preoții n-au rezolvat nimic cu el (această zonă era una catolică), au trimis după 

prezbiteri luterani să îl aducă pe calea cea bună, dar fără rezultat. A dovedit că ambele credințe se 

scăldau în nedreptate, neadevăr și învățătură falsă, acestea ținând toată lumea legată de corupție. De 

aceea lumea era atât de rea, cu fiecare fel de viciu și idolatrie, clerul fiind cei mai mari nemernici 

dintre toți.  

Cum nu au putut să îl convingă prin motive subtile, l-au dat pe mâna autorităților sub acuzația falsă că 

era un seducător care merita sentința cu moartea. Cu toate acestea, dacă va implora milă și va jura că 

va pleca din jurisdicția lor, spuneau că îi ofereau întoarcerea acasă. Dar el a răspuns, decât să jure sau 

chiar să promită, mai bine va aștepta voința lui Dumnezeu, chiar dacă aceasta l-ar fi costat viața sa. A 

spus în mod repetat că nu îi era nici frică și nici nu era îngrijorat cu privire la moarte. Apoi, domnii 

din Feldkirch au fost și mai îngroziți când se gândeau să își păteze mâinile lor cu sângele lui. 

S-au gândit să se spele pe mâini de sângele lui, ca și Pilat, trimițându-l înapoi la Rankweil, unde 

fusese prins. Sosind la Rankweil, a fost adus înaintea curții de către Contele Hannibal, pentru că 

prințul din Innsbruck i-a înapoiat cazul și a lăsat la latitudinea lui decizia. Verdictul a fost moarte, și 

aceasta trebuia înfăptuită cât mai repede. 

Când fratele Melhior a auzit că se va duce la pururea cerescul Tată, l-a lăudat pe Dumnezeu din inima 

sa pentru acest măreț dar și s-a bucurat să fie găsit vrednic de a depune mărturie adevărului ceresc 

                                                             
361 Iacob Hannibal von Hohenems (1530-1587), după 1560 conte imperial, după 1568 magistrat-principal al 
celor patru domenii Vorarlberg (Austria de vest), a fost fiul Clarei de Medici, prin urmare nepotul Papei Pius al 
IV-lea. Vezi Beck, 283 n.1; Allgemeine Deutsche Biographie, XIII, 509-511. 
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prin sângele său. Curând după, călăul l-a condus la locul obișnuit pentru execuții. Oamenii erau foarte 

îngrijorați și plini de milă cu față de el. Dar fratele Melhior a început să îi avertizeze pe toți cu o 

ardoare intensă să își ia în considerare viețile lor păcătoase și nelegiuite pe care le duceau în timp ce 

afirmau în mod fals că sunt creștini spunând, „Tristețe și durere veșnică îi așteaptă pe aceia care 

omoară un creștin nevinovat din cauza faptului că a renunțat la viața plină de rușine a lumii. Dar voi 

pune această chestiune în mâinile mărețului Dumnezeu din ceruri, care îi va recompensa pe acești 

creștini cu numele.” 

Preoții au venit în timp ce el era condus afară, încercând să îl aline. Dar el a spus, „Voi preoții sunteți 

șerpii și scorpionii de care Hristos ne-a avertizat. Pe dinăuntru sunteți plini de păcate, nelegiuire și 

depravare.” I s-a poruncit să tacă. Apoi a cântat cu o voce clară pâcă când a ajuns la locul de execuție. 

Aici i-a avertizat pe oameni din nou să stea în gardă împotriva prorocilor falși, care le promiseseră 

libertate (deși ei înșiși erau sclavi ai distrugerii) și i-au flatat pe oameni pentru a-i strânge în chingile 

căilor lor întunecate. 

A continuat să vorbească oamenilor până când broboane de sudoare îi curgeau pe față. Călăul a luat o 

cârpă, i-a șters fața lui Melhior și i-a spus, „Spune tot ce ai de spus. Nu te voi opri.” 

Călăul i-a spus din nou, „Dacă consimți să faci ceea ce vor domnii și admiți că au dreptate, încă am 

autoritatea să te eliberez chiar și acum.” 

Fratele Melhior i-a răspuns, „Nu o voi face, așa că fă ceea ce ți s-a ordonat.” La aceasta, călăul și-a 

ridicat sabia și l-a decapitat pe Melhior. Apoi l-a așezat pe o grămadă de lemn pe care o pregătise în 

apropiere și l-a ars.  

Melhior s-a ținut de adevărul lui Dumnezeu cât timp viața a sălășluit în trupul său. A fost executat 

după douăzeci și șase de săptămâni de întemnițare, miercurea înaintea sărbătorii sf. Martin, aceasta 

fiind pe 6 noiembrie, 1583.
362

 

1584 

Duminica, 23 februarie, 1584, fratele Wastel Anfang a fost numit în slujba Cuvântului la Neumühl. 

În același timp, următorii frați au fost aleși în slujba Cuvântului și puși într-o perioadă de testare: 

Georg Planer, un ceasornicar; Adam Neyffer, un bărbier-chirurg și Wolf Hungermüller.
363

 

Zece frați au fost puși în slujba treburilor de zi cu zi: Hans Seidler sau Schweizer, Paul Hörer, Hans 

Janes, Martin Wolf, Georg Leicke, Wolf Wentzel, Leonard Maurer, Christel Kircher, Bärtel Rebner și 

Matia Pühler.
364

 

Pe 13 iulie taxele au fost eliminate de către Dieta de la Olmütz. Domnul Hynek von Waldstein la 

Birtnitz, guvernator al marcgrafatului de Moravia și toți nobilii și reprezentanții adunați la Dietă au 

                                                             
362 Melhior Platzer a fost un farmacist; vezi ME, IV, 189; Beck, 283-284; Martyrs-Mirror, 1058-1059. O cântare 
despre el se află în LdHBr, 756-760. Despre întemnițarea lui anterioară, vezi deasupra, pp. 298-299. 
363 Wolf Hungermüller era de asemenea numit Schönberger, se presupune că după locul său de naștere; vezi 
Beck, 288; 
364 Hans Seidler a fost unul dintre primii membrii ai Frăției elvețiene care să se alăture Bisericii hutterite; vezi 
Beck, 352. Georg Leicke venea din Hesse (Germania), Wolf Wentzel din Znaim (Znojmo, Moravia), Bärtel 
Rebner din valea Rinului și Matia Pühler din Suabia, vezi Beck, 288. 
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decis ca taxele să nu ne mai fie cerute, ci să fie eliminate.
365

 I-am mulțumit din inimă lui Dumnezeu 

pentru această intervenție. Biserica-comunitate avea de mult probleme de conștiință legate de aceste 

taxe. Am explicat acest lucru domnilor de multe ori și am declarat cu claritate că nu vom fi de acord 

să plătim. Eram gata să evacuăm proprietățile lor și să îndurăm neajunsuri decât să îi lăsăm să 

continue să ne ia taxele acestea de la noi așa cum o făcuseră până atunci – deoarece refuzam să 

plătim, iar ei ni le deduceau din ceea ce ne datorau. 

Pe 12 octombrie, fratele Stoffel Bach, un slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu a adormit în Domnul la 

Protzka. 

Pe 26 mai, dragul și credinciosul frate Andreas Pürcher, un țiglar de meserie, a fost prins în Latsch, un 

sat din valea Vintschgau (de unde provenea) și a fost dus la Goldrain.
366

 Aici a fost torturat cu 

brutalitate de trei ori pentru a-l face să dezvăluie locul unde fusese găzduit și de către cine. Dar din 

prima a răspuns cu dârzenie, că fie ce o fi, el nu va fi ca Iuda să trădeze oameni care l-au tratat cu 

bunătate. Mai degrabă și-ar pierde viața, membru după membru. În afară de aceasta, niciun articol de 

credință nu era implicat. Unde se făcea referire la credință, el le-ar da cu bucurie o mărturie completă, 

neținând niciun secret pentru ceea ce a făcut de dragul credinței sale. A încheiat un legământ cu 

Dumnezeu în botez creștin și intenționa să îi rămână fidel acestuia. Mai degrabă decât să se 

preschimbe în mincinos înaintea lui Dumnezeu ar îndura moartea dacă nu exista nicio altă cale. Era 

îndeajuns pentru el dacă un suflet pierdut era convertit la adevăr prin vărsarea sângelui său. 

De asemenea, preoți au fost trimiși să polemizeze cu el, dar s-au dat bătuți în curând deoarece nu 

rezolvau nimic. Le-a indicat viața lor plină de păcat și destrăbălare, întrebându-i cum le puteau arăta 

celorlalți calea în timp ce ei înșiși erau orbi ca zidul. Le-a spus să se gândească la acțiunile lor proprii 

și să își întoarcă spatele vieților lor păcătoase. A citat mai multe capitole și vorbe din Vechiul și Noul 

Testament. Încercarea lor a eșuat în totalitate, iar el a rămas de neclintit în credința sa. 

Mulți alții au vorbit cu el, ori în secret, ori în fața tuturor, implorându-l să renunțe la credința sa, 

pentru că altfel cu siguranță că va muri. Le-a răspuns că toți care doresc să ducă o viață pioasă în 

Hristos Isus trebuie să îndure prigoana. Aceasta o indică Scripturile și el credea acest lucru. În fiecare 

zi îl ruga pe Dumnezeu prin Tatăl Nostru ca voia lui Dumnezeu să se facă – voia lui Dumnezeu putea 

să îl elibereze. Dacă nu se va face voia sa, el dorea să accepte moartea cu răbdare. 

L-au rugat să își renege credința doar de data asta și l-ar fi lăsat să plece. Dar le-a răspuns că nu putea 

și nu va face acest lucru – Dumnezeu îl proteja de la a-și încălca legământul. Mințindu-l pe Dumnezeu 

e ca și cum un câine s-ar întoarce la ceea ce a vărsat. Ceea ce mărturisise de demult ca fiind adevărul 

și voia lui Dumnezeu, ar trebui ca să le nege și să le numească pe amândouă minciuni. După mult 

timp ar mai găsi pocăința și cine știe dacă o va mai găsi vreodată? Prin urmare, nu se va dezice, ci mai 

degrabă va muri și spera că va rămâne un martor viu pentru adevărul lui Dumnezeu. 

A fost transferat de la Goldrain la Schlanders și condamnat la moarte prin intermediul vechiului decret 

imperial și regal. A fost dat pe mâna călăului, care l-a dus la locul de execuție din Schantzen. În timp 

ce era dus într-acolo, a vorbit cu o inimă plină de bucurie, lăudându-l pe Dumnezeu pentru că s-a 

                                                             
365 Hynek Brtnicky von Waldstein i-a succedat catolicului Hans Haugwitz din Bisckupice ca și guvernator al 
Moraviei. Domnul Hynek le-a permis hutteriților să trăiască pe proprietățile sale. Era cunoscut ca un om educat 
și se spunea că ar fi avut o anumită afinitate pentru Reforma germană. Vezi Hruby, Wiedertäufer, 56. 
366

 Latsch (Làces), un oraș lângă Schlanders (Silandro, la west de Merano) pe râul Adige. Goldrain cu un castel și 
Schantzen (menționat în relatarea lui Pürcher) se aflau în parohia Latsch. Vezi Beck, 289 n.1. 
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apropiat într-atâta. A dorit să moară răbdător și bucuros din moment ce era voia lui Dumnezeu. S-a 

adresat oamenilor, exprimându-și marea lui gratitudine și instruindu-i pe aceștia în credința creștină. 

Apoi a îngenunchiat. În ziua aceea era înnorat, dar chiar atunci o rază strălucitoare de lumină i-a 

luminat cu intensitate fața. S-a bucurat și a spus, „Dumnezeu fie lăudat, matale soare drag, că te mai 

pot vedea încă odată înainte de sfârșitul meu.” Călăul și-a scos sabia și a ridicat-o pentru a da prima 

lovitură, când oamenii au țipat la el să se oprească și l-au implorat pe Andreas să se dezică și să își 

salveze viața. Dar a refuzat și curajos fiind și-a așezat capul pe butuc. Călăul l-a decapitat și acesta și-

a dat duhul în pace. 

Corpul său a fost atunci pârlit un pic prin intermediul unui foc făcut cu paie ca și simbol al arderii. 

Astfel că în răbdare și constanță și-a sfărșit acesta drumul cu un zâmbet pe buze. Aceasta s-a petrecut 

pe 19 octombrie, 1584, în jurisdicția Schlanders, după ce stătuse în închisoare pentru douăzeci și două 

de săptămâni.  

Înainte de moartea sa, Andreas ne-a scris un mesaj lapidar din închisoare. A trimis sfântul salut creștin 

bisericii, rugându-ne în mod expres ca toți credincioșii să fie salutați din partea lui cu pacea lui Isus 

Hristos. Nu ar trebui să ne neliniștim cu privire la el, pentru că dorea să rămână devotat și credincios, 

în mâna Domnului până la capăt. După cum s-a relatat, s-a ținut de acest lucru.
367

 

Pe 23 decembrie, duminica dinaintea Crăciunului din 1584, fratele Andreas Lorengi a adormit în 

Domnul la Kostel. A venit de la Padua (republica Veneția) și era un slujitor al Cuvântului lui 

Dumnezeu care vorbea și italiană și germană. 

1585 

Pe 30 ianuarie, 1585, credinciosul și preaiubitul frate Paul Glock, un slujitor al Cuvântului lui 

Dumnezeu a adormit în Domnul la Schadowitz. El fusese întemnițat în mod continuu pentru aproape 

nouăsprezece ani în ținutul Württemberg din pricina credinței sale, îndurând multe necazuri pe 

vremea sa, după cum s-a relatat mai sus. Apoi, prin pronia lui Dumnezeu a fost eliberat din nou și s-a 

întors la frăție.
368

 Pe 24 februarie trei frați, Hans Zuckenhammer, Stoffel Küenhuber și Matthaeus 

Porst au fost numiți în slujba Cuvântului la Neumühl. Trei alți frați, Daniel Hellrigel, Abel 

Ockershauser și Hans Neumair
369

 au fost puși pentru o perioadă de testare în slujba Cuvântului. 

În același an, patru frați se aflau în închisoarea de la Burghausen în Bavaria din pricina credinței sale. 

Primul, Leonard Summerauer din regiunea Salzburg, a fost arestat opt zile înainte de ziua sf. Martin 

[11 noiembrie] în anul 1584. Călătorea și a luat o barcă de la Tittmoning. Echipajul era beat și când au 

ajuns la Burghausen, barca s-a izbit de pod și a fost grav avariată. În timp ce Leonard părăsea vasul pe 

o scăriță coborâtă pentru el, marinarii s-au plâns că avuseseră un rebotezat la bord care le adusese 

ghinion. Un funcționar notarial care era în zonă a mers glonț la cancelar să îi raporteze despre 

rebotezatul de la pod. Cancelarul l-a întemnițat pe Leonard și imediat l-a interogat sub tortură. A fost 

pus pe patul de tortură de cinci ori și întins de două ori pe scară. Dar nu puteau scoate nimic de la el. 

În timpul întemnițării sale Leonard a îndurat mari dureri și tristeți, trecând prin multe necazuri de 

dragul credinței sale, deoarece refuza să cedeze vieții păcătoase a lumii. 

                                                             
367 O cântare despre moartea lui Andreas Pürcher se află în LdHBr, 760-763; vezi Wolkan, Lieder, 235. Cât 
despre procesul și moartea sa, vezi Martyrs Mirror, 1059-1060; ME, IV, 234; Beck, 289-291. 
368 Despre eliberarea și întoarcerea acasă a lui Paul Glock, vezi deasupra, p.309. 
369

 Daniel Hellrigel era un șelar, Abel Ockershauser un croitor și Hans Neumair un țesător de barhet; vezi Beck, 
291. 
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După mai mult de jumătate de an în închisoare, a fost dus pentru a fi executat. Patru popi au mers cu 

el, îndemnându-l să își abandoneze credința. Le-a spus că deja își abandonase viața lui necurată acum 

douăzeci de ani. 

În timp ce era dus prin porțile orașului, îl rugau din nou să se dezică. Le-a răspuns, „Să mă întorc de la 

Dumnezeu? Hristos a spus, `Oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda și Eu 

înaintea Tatălui Meu care este în ceruri.`” 

L-au dus înaintea unei statui și au spus, „Aici se află o statuie a Domnului nostru,” și doreau ca el să 

se închine ei. El a răspuns că nu avea sens; au trebuit că își continue drumul. 

Când aproape au ajuns la locul de execuție, popii i-au reproșat plecarea din biserica creștină și că s-a 

alăturat ereticilor, așa cum ei ne numeau. El le-a spus, „Nu este adevărat. Am lăsat deoparte pe 

nelegiuiți și idolatrii, stricatele, pângăritorii și bețivii și toată necurăția, și m-am dat pe mine 

credincioșilor, lui Dumnezeu și poporului său.” Dar ei au spus că un diavol vorbea prin el, exact la fel 

cum evreii spuseseră despre Hristos. 

Când au ajuns la locul de execuție, popa l-a conjurat de trei ori pe voința lui Dumnezeu să se dezică, 

dar el a refuzat. Astfel că popa l-a conjurat pe Judecata de Apoi și pe tot ce era mai sfânt, dar Leonard 

i-a spus, „O, te rog să taci! Nu cere un asemenea lucru, ci dă-i înainte și împlinește-ți voia. Doresc să 

mor ca un creștin credincios. Rămân în adevărata credință și pe fundația cea bună. Nu îl voi părăsi pe 

Hristos, Stăpânul meu.” 

Dându-și seama că nimic nu va funcționa, călăul i-a împins în jos gulerul pe de gâtul lui Leonard. Dar 

popa a început din nou, spunând că dacă se va dezice de doar două articole ale credinței, îl vor lăsa să 

plece nestingherit. Dar el a spus, „Lăsați-mă în pace și duceți-vă treaba la bun sfârșit. Dacă asta e ceea 

ce doriți, sunt gata să mor pentru credința mea.” 

La aceasta, călăul a spus, „Nu vreau să te execut, dar dacă n-o fac eu, altcineva o va face.” Își flutura 

sabia înaintea ochilor săi pentru a-l înfricoșa, dar Leonard nici n-a clipit. Așa că l-au decapitat și l-au 

îngropat la locul execuției. Astfel că pe 5 iulie, 1585, la Burghausen acest miel al Domnului a fost 

doborât de către lupii răpitori.
370

 

Miercurea de după Paște în același an, ceilalți trei frați, Wolf Rauffer, Georg Bruckmaier și Hans 

Aichner au fost prinși din pricina credinței lor în Hristos în timpul unei călătorii înspre munți. Se aflau 

în hanul din Geiersberg, la aproximativ un km mai jos de Ried în Bavaria. La acest han au servit niște 

ciorbă și au băut ceva, rugându-se înainte și după masă. Hangiul a trimis imediat după conetabil cu 

mesajul că un soi de rebotezați erau în casa lui. În timp ce număra banii pe care frații i i-au dat pentru 

masa lor, trupa neleguită a sosit, i-au luat pe toți cei trei frați prizonieri și i-au adus la Ried. 

De la Ried au fost duși la castelul din Burghausen, o călătorie de câteva zile. Aici, popa orașului și alți 

așa-numiți doctori au fost trimiși să vadă dacă îi pot câștiga pe frați, făcându-i să își părăsească 

credința. Dar nu au ajuns nicăieri și în special cu fratele Georg, niciun doctor și niciun popă nu a putut 

să înfăptuiască nimic. 

Între timp, după cum s-a consemnat mai sus, cam pe la ora opt în dimineața zilei de vineri, fratele 

Leonard Summerauer a fost condus înspre locul de execuție, unde a fost decapitat. După aceasta, popa 

                                                             
370 O cântare despre Leonard Summerauer și ceilalți trei martiri (Rauffer, Bruckmaier și Aichner), se află în 
LdHBr, 763-768; de asemenea vezi Wolkan, Lieder, 235. Despre întemnițarea și moartea sa, vezi Martyrs 
Mirror, 1060; ME, IV, 656; Beck, 291-292. 
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și câțiva nobili au mers la castel să le spună celorlalți frați despre acest fapt, adăugând că dacă nu se 

vor dezice de credința lor, vor avea aceeași soartă. Au răspuns că erau pregătiți să moară, să îndure 

orice povară pe care Dumnezeu le-ar fi așezat-o pe umeri. 

Când se aflau deja de paisprezece săptămâni în închisoare la Burghausen și nu puteau fi nici câștigați 

și nici intimidați, fiecare au fost puși într-o căruță și duși înapoi la Ried în miercurea dinainte zilei sf. 

Laurențiu. La patru dimineața în următoarea marți, 13 august, au fost scoși din închisoare și duși la 

primărie. Acolo, porunca principelui care statua ce va fi de ei a fost citită cu voce tare. Conform 

acesteia, judecătorul i-a poruncit călăului să ia în primire aceste persoane, să le ducă la locul obișnuit 

de execuție și acolo să le preschimbe viața în moarte prin intermediul sabiei. După aceea, trebuia să le 

ardă trupurile. „Nu viață în moarte, ci moarte în viață eternă!” a răspuns fratele Wolf.  

Apoi Georg și Wolf au spus, „Din moment ce oricum vom muri, vrem să murim doar pentru adevărul 

divin. Nu i-am făcut cuiva vreun rău sau vreo nedreptate. Lăsați-l pe orice om pe care l-am fi vătămat 

să vină în față! Deși ne vom pierde viețile de dragul credinței noastre și a Cuvântului lui Dumnezeu, le 

vom regăsi în veșnicie, așa cum Sfânta Evanghelie promite.” Le-au spus autorităților ca de acum 

înainte ar fi bine să stea în gardă, pentru că sângele lor nevinovat va striga împotriva acelora care se 

vor fi făcut vinovați de vărsarea lui. Dar cum Dumnezeu îi conducea, ei erau doritori și gata să moară, 

pentru că Domnul Isus Hristos însuși a îndurat moartea ce-i fu pricinuită de această lume.  

Fratele Wolf a vorbit, „Acuma, dragă Georg, ne luăm rămas bun unul de la celelalt, și și de la tine, 

dragă Hans. Haideți să fim bucuroși, pentru că Domnul este cu noi.” Atunci într-un mod emoționant, 

fratele Hans și-a luat rămas bun de la Wolf și Georg. Fratele Georg l-a rugat pe călău să îl ducă la 

Wolf pentru a-și strânge mâinile și a-și lua rămas bun unul de la celelalt, aceasta făcând-o călăul cu 

bucurie. Frații erau bucuroși. Între timp, ajutorul de popă s-a apropiat, somându-l pe fratele Wolf să se 

dezică. În loc de aceasta, Wolf i-a dat scurtul răspuns cum că popa este acela care ar trebuie să renunța 

la preacurvie și la viața lui necurată. Wolf se săturase deja de el; astfel că popa a plecat. 

Au început o cântare de laudă în piață. Fratele Wolf îl lăuda și îi mulțumea lui Dumnezeu că a venit 

vremea ca ei să fie testați. A adăugat, „Dacă am știi să fie un om demn de încredere în mulțimea asta 

care ar călători în țara noastră [Moravia] și le-ar spune fraților noștri ce s-a întâmplat cu noi! Cât de 

mulțumitor i-ași fi lui Dumnezeu dacă ar trimite pe cineva să îi înștiințeze, personal sau în scris. 

Aceasta mi-ar umple inima de bucurie.” Dorința lui i-a fost îndeplinită mai târziu, pentru care îi 

mulțumim lui Dumnezeu. 

Wolf a mai vorbit odată cu călăul: „Christoph, domnule, vreau să sufăr cu bărbăție și curaj. Inima mea 

nu este câtuși de puțin grea, nici măcar un pic,” și a râs. „Dacă frații și soția și copiii mei ar știi despre 

aceasta, s-ar bucura pentru noi, deși s-ar putea să plângă și să jelească cu carnea. Mă rog ca 

Dumnezeu să trimită pe cineva la comunitatea noastră să le transmită rămasul nostru bun din inimă 

tuturor fraților și surorilor, tuturor soțiilor și copiilor și tuturor celor pe care îi cunoaștem.” În timp ce 

spunea acestea, fratele Wolf mergea înspre locul de execuție. Georg și Hans se aflau deja în 

îngrăditură. După rugăciune au fost decapitați, prima dată Georg, apoi Hans și la urmă Wolf. 

Trupurile lor au fost apoi puse pe rug și arse. 

Când călăul a terminat, a spus, „Acești oameni nu și-au abandonat credința sau au vrut să aibă ceva 

de-a face cu popa. Credința lor a fost mai puternică decât a mea sau a altcuiva. Mai degrabă aș fi 

executat treizeci sau patruzeci de tâlhari. Fie ca lui Dumnezeu să îi fie milă.” 
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Acești dragi frați au mărturisit credinței în Hristos cu sângele lor. Pentru aceasta Dumnezeu le-a dat 

tărie și putere, lauda fie a lui în toată veșnicia.
371

 

Pe 15 mai în același an, fratele Wastel Anfang, un slujitor al Cuvântului, a fost capturat în Elveția nu 

departe de Berna împreună cu doi frați, Heinrich și Uhl.
372

 Au fost duși în Berna, unde popii l-au 

interogat pe Wastel de trei ori în primele două săptămâni și l-au întrebat de ce intrase în țara lor. 

Wastel a explicat că pentru adevărul sfânt. Au vorbit cu el despre Tatăl Nostru, guvernare și botezul 

nou-născuților. Dumnezeu l-a sprijinit în timp ce răspundea și astfel nu le-a mai păsat să continue 

discuția, deși aveau și alte aspecte în minte. 

Patru săptămâni mai târziu, i-au interogat pe frați sub tortură pentru a afla unde fuseseră frații 

găzduiți. Ceilalți doi frați au fost întinși pe patul de tortură, dar ei au suportat cu curaj toate torturile și 

nicio informație n-a putut fi smulsă de la ei. Fratele Wastel a fost legat și atârnat de sfoară dar n-a fost 

tras în sus, deoarece el tocmai intrase în țară și nu cunoștea pe nimeni. Și-au dat seama că 

interogându-l și torturându-l va fi în zadar. Astfel că l-au dezlegat, cerându-i să promită că va părăsi 

țara și nici nu va predica acolo. O asemenea promisiune, totuși, nu era în stare și nici nu dorea să facă 

și le-a și spus de ce. 

După ce frații stătuseră în închisoare douăzeci de săptămâni, un plan a fost conceput pentru a-i 

executa, din moment ce majoritatea consilierilor erau în favoarea sentinței capitale. Frații erau în 

totalitate pregătiți pentru aceasta și credeau că nu mai exista o altă cale, din moment ce li se dăduse 

masa călăului [ultima lor masă de pe pământ]. Dar între timp, acei cetățeni care avuseseră ceva de zis 

în acest caz s-au adunat pentru a lua o decizie finală. Majoritatea au fost în favoarea lăsării fraților în 

viață și așa s-a și întâmplat. Cei doi frați Heinrich și Uhl au fost lăsați legați de stâlpul infamiei pentru 

un timp și apoi, după ce urechile le-au fost însemnate cu fierul roșu au fost scoși din oraș cu bâtele și 

prin urmare eliberați. Nimic din cele înșirate mai sus nu i-au fost făcute și lui Wastel, slujitorul 

Cuvântului, care a fost băgat înapoi în închisoare, unde a stat până când ei s-au ocupat de ceilalți doi. 

Apoi și el, de asemenea, a fost eliberat. Toți trei s-au întors la biserică în pace și bucurie și cu 

conștiințele curate, lăudându-l pe Dumnezeu care i-a făcut demni de a suferi pentru credința lor și 

numele său. 

În 1585 a existat o mare lipsă a mâncării, pentru că recolta de grâne a eșuat în această țară (Moravia). 

În câteva comunități unde semănaseră până la opt obroace de grâne, au recoltat doar șase peck-uri la 

vremea treieratului sau de abea șase peck-uri la 6 obroace semănate.
373

 Pe multe câmpuri care fuseseră 

semănate, nici secere și nici coasa nu erau agitate. Nici măcar grâne din recoltele anterioare nu exista 

în țară; au trebuit să cumpere grâne și să le transporte cu căruțele tocmai din Austria, un obroc costând 

de la douăzeci și șase până la treizeci de guldeni. Seceta a fost atât de puternică, încât apele pur și 

simplu au secat. În multe locuri, animalele din șeptel au murit de sete și din lipsă de pășune, furaje și 

fân. În comunitățile noastre din Ungaria au smuls paiele din saltele noastre și l-au folosit pentru vite. 

Mulți oameni își decopertau acoperișurile de stuful de pe ele și tăiau paiele pentru a-și păstra 

animalele în viață pe durata secetei. 

                                                             
371 Cântările lui Bruckmaier se află în LdHBr, 768-785, printre ele fiind și bine cunoscutul ”Väterlied,” cu câteva 
strofe despre fiecare păstor sau prim-bătrân al Bisericii huterite. Bruckmaier a fost autorul versurilor 1-76, 
până în 1583; nu se știe cine a scris versurile 77-105, până în 1639; de asemenea vezi Wolkan, Lieder, 237-238. 
Despre Bruckmaier și ceilalți doi frați executați împreună cu el, vezi Martyrs Mirror, 1060-1061; Beck, 293-294; 
ME, 445. 
372

 Beck, 295, scrie despre „Wastl Schmidt, Heinrich Schweitzer un viticultor și Uhl Schuster.” 
373 Un peck (Metze) ar putea fi 1/30 până la 1/6 dintr-un obroc (Muth), depinzând de zonă. 
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Această foamete a lovit cu putere biserica și a reprezentat o perioadă de testare, deoarece recolta 

noastră de grâne a eșuat în totalitate, astfel că totul a trebuit cumpărat cu bani peșin. Dar Dumnezeu 

ne-a întărit și ne-a trecut peste aceasta. În următorul an, 1586, a existat o recoltă bogată de grâne. 

Lăudat să fie Domnul! 

1586 

Pe 3 februarie, 1586, Baltazar Maierhof [cel tânăr], un slujitor al Cuvântului a adormit în Domnul la 

Altenmarkt. El fusese în biserică pentru mult timp, încă din tinerețea sa. A murit după ce a încredințat 

toți credincioșii harului lui Dumnezeu și mulțumindu-le iar și iar pentru tot ceea ce făcuseră pentru el.  

Pe 17 martie, fratele Veit Uhrmacher, un slujitor al Cuvântului a adormit în Domnul la Schadowitz. 

În vinerea dinainte de Rusalii, 30 mai, fratele Cristian Gasteiger sau Schmidt (un fierar), a fost 

întemnițat la Ingolstadt în Bavaria. Chiar în acea duminică, doi iezuiți și preotul orașului au sosit 

pentru a-l interoga referitor la credința sa, dar curând s-au oprit din moment ce răspunsurile nu erau pe 

placul lor.  

Nouă zile mai târziu, cei doi iezuiți au venit din nou să vorbească cu el și au început să înfiereze din 

abundență Biserica [hutterită]. Cristian i-a mustrat. Au vorbit pentru mai mult de o oră, iar apoi cei 

doi au plecat cu o falcă în cer și cu una în pământ. Unul dintre iezuiți spunea că ar bloca toate 

drumurile pentru a ne prinde. Fratele i-a răspuns, „întotdeauna am știut că voi erați cei care ne-au 

trădat.” 

Trei săptămâni mai târziu, alți doi iezuiți au sosit pentru a-l îndoctrina, dar din moment ce nu le cânta 

melodia, au plecat. 

După alte două zile preotul parohiei a venit împreună cu un doctor în teologie. Au vorbit despre 

botezul nou-născuților și spuneau că un bebeluș era blestemat dacă nu era botezat. Fratele Cristian le-

a răspuns că bebelușii nu erau blestemați și și-a argumentat răspunsul pe baza Scripturii. La aceasta l-

au numit un eretic și au declarat că un nou-născut are un drac în el și prin urmare trebuie să fie 

botezat. A întrebat, „Dar cum întră dracul acela în copil?” I-au spus că ”Vine de la mamă.” Dar el i-a 

contrazis. 

În următoarea zi, judecătorul principal și cohortele lui au sosit și au spus, „Știi foarte bine de ce te afli 

în închisoare. Te afli aici de ceva vreme deja și preoții te-au vizitat, dar nu prea ai profitat de șansa 

oferită. A trebuit să raportez la curte despre tine și porunca a sosit că ar trebui să vorbesc cu tine. Dacă 

nu te întorci la credința părinților tăi vei fi ars pe rug. Apoi vom vedea dacă reprezinți o cinste pentru 

Domnul.” 

Fratele i-a răspuns, „Deja sunt pregătit să mor oricând. Am încredere că Dumnezeu din ceruri mă va 

păstra credincios până la sfârșitul meu. Nu mă voi abate de la adevăr. Fie ca voia lui Dumnezeu să se 

facă întotdeauna.” 

În următoarea zi, încă doi iezuiți au venit să polemizeze cu el și pretindeau că credința sa este greșită. 

Din nou au vorbit despre botezul nou-născuților și au insistat că un copil trebuie botezat, altfel va fi 

blestemat. Au vorbit cam trei ore și Cristian a răspuns când a fost nevoie, indicându-le învățătura lor 

falsă; apoi s-au retras. 

Ne-a scris din închisoare de la Ingolstadt că a fost întemnițat din cauza adevărului sfânt și că nu se va 

abate de la el, deși l-ar costa viața. Ar trebui să fim încrezători în totalitate în el, va lupta cu vitejie 
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pentru coroana veșnică. Simțea în mod evident că Dumnezeu îl sprijinea cu credincioșie în legăturile 

lor, pentru care îi oferea lui Dumnezeu mulțumiri zi și noapte,rugându-se să rămână devotat și 

credincios până la moarte. La sfârșit ne-a trimis salutări în Hristos nouă tuturor. 

Pe 25 august, când se aflase deja în închisoare la Ingolstadt pentru mai mult de doisprezece săptămâni 

și toți popii și iezuiții de acolo se aflau pe punctul de a ceda fiindcă nu rezolvaseră nimic, el a fost 

înlănțuit de o căruță și dus de la Ingolstadt la München. După ce stătuse în închisoare la München 

pentru mai mult de două săptămâni, a fost condamnat pe 13 septembrie. Din moment ce principele era 

plecat, iar judecătorul principal tocmai ce murise, ajutorul de judecător era responsabil să dea 

verdictul, dar a refuzat, spunând că nu făcea parte din îndatoririle sale. Primarul și alții care judecau 

cazul erau de asemenea nedoritori să își ofere aprobarea, dar iezuiții au insistat și au grăbit lucrurile. 

Astfel că au făcut ce le trecea prin cap. 

Cristian a fost adus la treptele din fața primăriei și acolo a fost condamnat să moară de sabie. În timp 

ce era condus spre moartea sa, era atât de bucuros și neînfricat și vorbea cu atâta tărie, că nici nu îi 

mai recunoșteai pe iezuiți. L-au scuipat în față și chiar și călăul a plâns pentru el. Iezuiții nu îi dădeau 

pace, chiar și ținându-și crucifixul idolatru în fața lui, dar el a scuipat pe acesta și au spus că ar trebui 

să îl pună sub cheie. Oamenii erau ultragiați că iezuiții îl scuipaseră în față. 

Când a ajuns la locul de execuție, era atât de plin de încredere în Dumnezeu că a sărit de bucurie, 

pentru că a văzut că coroana pentru care se luptase să o câștige se afla acum foarte aproape. Călăul 

stătea înaintea sa cu sabia scoasă, alăturându-se iezuiților în eforturile lor de a-l face să se dezică. Dar 

fratele Cristian i-a vorbit cu hotărâre călăului, spunând că ar trebui să își facă îndatorirea față de el. 

Le-a spus iezuiților să plece, pentru că chiar dacă erau mii ca ei sau chiar și zeci de mii și nu l-ar fi 

atras de partea lor. Apoi și-a așezat capul pe butuc și călăul l-a decapitat. A rămas de neclintit și 

bucuros până la final.
374

 

În acel an, mai multe sute de oameni din Elveția s-au alăturat comunității.
375

 Mulți au fost forțați să se 

mute din pricina foametei, dar doreau să accepte credința și să își schimbe viețile. I-am primit tot cu 

această speranță și am căzut de acord să încercăm acest lucru împreună cu ei. 

Pe 30 decembrie, 1586,
376

 fratele Georg Planer sau Uhrmacher (un ceasornicar), care fusese ales în 

slujba Cuvântului, dar se afla încă într-o perioadă de testare, a adormit în Domnul la Pribitz. 

1587 

În acest an 1587, pe 21 februarie, fratele Hans Schlegel, un slujitor al Cuvântului, a adormit în 

Domnul la Moskowitz.
377

 

                                                             
374 Martiriul lui Cristian Gasteiger este comemorat în cântarea “Himmlischer Gott und Herre, lass dich` 
erbarmen schier” (Doamne Dumnezeule din cer, ai milă de noi), LdHBr, 763-768 (versurile 34-44). Vezi ME, II, 
440; Wolkan, Lieder, 235; Martyrs Mirror, 1062; Beck, 296-298. 
375 Beck, 296, ”1586 f.,”, spune în traducere: „În acest an 1586 mulți oameni din Elveția au venit la biserica-
comunitate.” Christoph Erhard, Gründliche Historia, 1589, 41v, consemnează următoarele despre migrațiile de 
pe vremea aceea: „Este o chestiune importantă faptul că în concordanță cu surse credibile, . . . între Paște și 
ziua sf.arh. Mihail și Gavriil [29 sept.], 1587, 1600 de persoane din Germania și Tirol au fost aduse în Moravia.” 
376 Alte codexuri ne dau date diferite referitoare la moartea lui Planer: 2 ianuarie, 1587 și 2 februarie, 1587; 
vezi Beck, 298. 
377

 Moskowitz (Mackovice), sat lângă Frischau (Břežany), la aprox. 20 km est de Znaim (Znojmo). În 1587, 
Moskowitz era o ramură a comunității de la Frischau care fusese fondată pe locul satelor distruse Rohoteř și 
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De duminica Oculi [a treia duminică din Postul Paștelui] a acestui an, cinci frați au fost investiți în 

slujba Cuvântului la Neumühl de către bătrâni prin așezarea mâinilor. Aceștia erau Wolf 

Hungermüller, Adam Neyffer, Daniel Hellrigel, Abel Ockershauser și Hans Neumair. 

În același timp, următorii frați au fost aleși în serviciul Cuvântului și numiți pentru o perioadă de 

testare: Andreas Kleesattel, Petru Trier și Iacob Kitz [sau Hinnen].
378

 

Pe 26 martie, fratele Hans Baldauf, un slujitor al Cuvântului a adormit în Domnul la Schadowitz. 

Pe 11 mai, fratele Wandel Holba, un slujitor al Cuvântului care știa și cehă și germană a adormit în 

Domnul la Stiegnitz. 

Cam pe la Rusaliile din 1587, fratele Mihai Fischer a fost luat prizonier din pricina credinței la 

Ingolstadt în Bavaria. Pentru douăsprezece săptămâni a fost înlănțuit în închisoare în timp ce călugări, 

iezuiți și alții se strofocau în legătură cu el, dar el nu le asculta învățătura lor falsă și idolatria. Ba din 

contră, el a perseverat cu curaj pe calea adevărului lui Dumnezeu. Într-un final a fost condamnat la 

moarte.  Dacă nu dorea să se dezică, era planificat să fie executat vinerea, 7 august. Dar el nu se 

clintea din credință, pentru că știa că o viață mai bună și veșnică îl aștepta. Astfel că în acea vineri, pe 

7 august, la scurt timp după ora 8 de dimineață, a fost scos din închisoare și adus în fața primăriei din 

Ingolstadt. Aici, sentința i-a fost citită: Din moment ce se ținea cu putere de rebotezare (după cum o 

numeau) de douăzeci de ani și îi direcționase greșit și pe alții și din moment ce, pe deasupra, acuma 

refuza cu desăvârșire să cedeze, el trebuie să moară. Mandatul împărătesc poruncea ca aceasta să nu 

fie tolerată, ci ar trebui să fie pedepsită prin intermediul arderii sau a sabiei. După aceasta, el a fost 

dus la locul de execuție, mergând de bunăvoie și neînfricat cu un pas iuțit. Un preot iezuit și un 

călugăr au venit și ei, încă încercând să îl convingă, dar el nu îi băga în seamă și le-a spus să plece – 

nu îl ajutau cu ceva. 

La locul execuției i-au spus că trebuie să moară, nu exista o altă cale și că ar trebui să se 

pregătească.Țineau o prăjină pe care era fixat un crucifix cu imaginea sa idolatră și spunea că ar trebui 

să se uite la ea și să îl vadă pe acela care a murit pentru noi. În halul acesta ajunsese nebunia lor. Dar 

Mihai – care știa că Mântuitorul lui se afla la dreapta lui Dumnezeu în ceruri și de mult era pregătit să 

moară pentru el și Cuvântul său – a dat din cap, a râs la idolatria lor și i-a spus călăului, „Ia chestia 

asta de aici! E inutil. Mă voi ține de adevăr și voi muri pentru credința mea. A pășit înainte și a 

îngenunchiat fără să se teamă, parcă nici nu i-ar fi păsat. Curajul său sfidător l-a speriat în totalitate pe 

călău, care aproape că disperase că trebuia să îl decapiteze. Nu și-a putut face treaba ca la carte și într-

un final a trebuit să-i taie capul cum a putut și el. Aceasta l-a băgat în bucluc – imediat după ce a 

murit fratele, l-au dus pe călău înapoi în oraș cu armele în mână, punându-l în închisoarea de acolo. 

Acestea ne-au fost spuse de către un bărbat care fusese de față și văzuse și auzise tot. 

Dumnezeu i-a dat acestui frate drag tărie și putere să rămână de neclintit până la sfârșit pe calea 

adevărului care duce la viață veșnică în Hristos Isus. Toată lauda și cinstea ale lui să fie!
379

 

Pe 21 august
380

 în acest an, fratele Mihai Veldthaler, un vechi slujitor al Cuvântului, a adormit în 

Domnul la Tracht. 

                                                                                                                                                                                             
Bransudice prin bunătatea proprietarului, Petru Certorejsky de Certorej; vezi deasupra, p. 329 n.356; Zeman, 
Topography, #87. 
378 Acești frați erau fiecare: un tâmplar, un legător de cărți și un tăbăcar. Beck, 298, numește un al patrulea, 
Georg Lackhorn sau Säckler, care a fost eliberat din această slujbă câteva zile mai târziu. 
379

 Există o cântare despre moartea lui Mihai Fischer în LdHBr, 785-786; vezi Wolkan, Lieder, 335. De asemenea 
vezi Martyrs Mirror, 1063; Beck, 299-300; ME, II, 333. 
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Pe 25 octombrie, cinci frați au fost aleși în slujba Cuvântului și investiți la Neumühl. Aceștia erau 

Nikolasch Holba sau Müller (un morar), Hans Eberle sau Sailer (un frânghier), Sebastian Dietrich, 

Lamprecht Jänko sau Schuster (un cizmar) și Andreas Lehner.
381

 

1588 

În anul 1588, de duminica Oculi [a treia duminică din Postul Paștelui], la Neumühl, trei frați au fost 

investiți în slujba Cuvântului de către bătrâni prin așezarea mâinilor: Nikolasch Holba, Andreas 

Kleesattel și Hans Eberle. 

Pe 3 iulie Nikolasch Holba, un slujitor al Cuvântului, a adormit în Domnul la Klein Niemtschitz. 

Tot în acest an, fratele Petre Saimer a fost prins la Freiburg, un târg din Bavaria. Rămăsese peste 

noapte la un han, iar dimineața când să își continue călătoria a dat nas în nas cu conetabilii, care l-au 

luat prizonier. A fost dus la Burghausen și i s-a oferit o audiere. Când a devenit evident că va rămâne 

de neclintit a fost trimis înapoi la Freiburg. Trei zile mai târziu, gardianul a trimis pentru el pe cineva 

în închisoare care i-a spus să se dezică. Dar fratele a răspuns, „Nu mă voi dezice. Dacă aș face-o e ca 

și cum l-aș abandona pe Dumnezeu al meu, credința creștină și cele zece porunci.” 

Când sentința capitală a fost dată, iar bățul judecătorului a fost rupt deasupra capului său,
382

 a strigat și 

a sărit în sus de bucurie. L-a lăudat pe Domnul Dumnezeu din ceruri și le-a spus că avea doar un cap, 

căci dacă ar fi avut două sau trei, mai degrabă le-ar fi dat și pe acestea spre scurtare decât să își 

abandoneze credința. 

O gloată însemnată era prezentă la execuție. Plângeau cu amărăciune și mulți spuneau că era păcat că 

va muri. Dar el le-a spus că nu era nevoie să plângă, pentru că un popor întreg va plânge pentru el. În 

timp ce era condus înspre butuc, cânta cu bucurie și cu inima încrezătoare. Nu vroia ca nici popa și 

nici funcționarul curții să îl însoțească. Un om de vază a venit și la îndemnat, „Bunul meu Petre, 

dezice-te.” 

I-a răspuns, „Ia mai tăceți. Nu știți nimic despre acest lucru.” 

Apoi a îngenunchiat și s-a rugat pentru ultima oară Domnului din ceruri, și în timp ce stătea 

îngenunchiat în rugăciune, călăul l-a decapitat. După ce s-a rostogolit, capul s-a întors într-un fel 

nemaipomenit, astfel că era îndreptat cu fața în sus, iar oamenii s-au minunat. Petre Saimer a depus 

mărturie cu vitejie pentru credință și adevăr sfânt cu sângele său. Aceasta s-a întâmplat pe 8 iulie, 

1588.
383

 

În acest an am fondat o comunitate la Velké Levàre în Ungaria.
384

 

                                                                                                                                                                                             
380 Sursele privitoare la moartea lui Veldthaler variază: 19, 20 sau 21 august; vezi Beck, 300. 
381 Sebastian Dietrich, un bărbier-chirurg, a devenit prim-bătrân în 1611; vezi dedesubt, p. 594. Andreas Lehner 
era un lăcătuș. De asemenea vezi Beck, 299. 
382 Obiceiul era ca judecătorul să își rupă toiagul sau bățul deasupra capului acuzatului și să arunce bucățile la 
picioarele acestuia, prin aceasta simbolizându-se pedeapsa capitală. 
383

 Petre Saimer a scris primele opt versuri din cântarea din LdHBr, 786-787, care au fost continuate de către 
un scrib necunoscut; de asemenea vezi Wolkan, Lieder, 238. Despre moartea lui Saimer, vezi Martyrs Mirror, 
1069; ME, IV, 400; Beck, 301-302. 
384 Velké Levàre (Gross-Schützen) în Slovacia zilelor noastre, un orășel la sud-est de Lundenburg (Břeclav), 
lângă frontiera cu Austria. Pe 26 iunie, 1588, proprietarul Velké Levàre-ului, domnul Hans Bernhard von 
Lembach, a emis un document de transfer prin care le era comunicată invitația hutteriților de a se așeza pe 
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1589 

De ziua sf. Gall [16 octombrie], 1589, fratele Valtin Hörl, un vechi și credincios slujitor al Cuvântului 

a adormit în Domnul la Klein Niemtschitz. 

Tot cam pe acum, Stoffel Schenck, din Rehag (zona Berna, Elveția), a devenit fratele nostru. Înainte a 

fost un slujitor al Cuvântului printre cei din Frăția Elvețiană, el s-a alăturat comunității noastre 

bisericești împreună cu oamenii săi. 

În acest an a trebuit să plecăm din Boretitz, unde trăiserămm pentru mulți ani. Doamna proprietății nu 

ne plătea pentru munca pe care o prestasem în via dumneaei și dorea să ne deducă impozitele de 

război din lefurile noastre. Într-un final, ne-a poruncit să plecăm și ne-a privat de a mai putea numi 

acel loc acasă. 

Aceste impozite (menționate de câteva ori și înainte), pe care nu le puteam plăti din motive legate de 

conștiință,  au fost anulate o perioadă de către Dieta regională, dar aceasta a durat doar șase luni, până 

într-o anumită dată. După aceasta, proviziile noastre au fost confiscate din nou. În unele locuri vinul a 

fost luat, de exemplu, trei butoaie din Austerlitz și două din Lettonitz. Aceasta s-a petrecut într-o 

perioadă când prețul vinului a crescut la patruzeci de taleri un butoi, chiar cinzeci și cinci de taleri, 

mai mult decât se așteptase oricine din Moravia. În câteva locuri, boii ne-au fost luați, cum s-a 

petrecut pe proprietatea Nikolsburg; în 1590 șase boi, îngrășați în timpul iernii, ne-au fost luați din 

cele patru patru comunități ale noastre de acolo. În alte locuri am fost jefuiți de porci, vaci și cai. 

Trebuie să îndurăm această tâlhărie până în ziua de azi. Cine știe când se va sfârși!
385

 

1590 

Pe 1 martie, 1590, fratele Blasi Harer, un slujitor al Cuvântului a adormit în Domnul la Alexowitz. 

În prima duminică din Postul Paștelui, 11 martie, 1590, cinci frați au fost investiți în slujba Cuvântului 

la Neumühl de către bătrâni prin așezarea mâinilor. Aceștia erau Iacob Hinner [sau Kitz], Petru Trier, 

Lamprecht Jänko, Sebastian Dietrich și Andreas Lehner. 

În aceeași zi, trei frați, Kaspar Uhle, Seyfried Geiss și Georg Acker,
386

 au fost numiți în slujba 

Cuvântului pentru o perioadă de testare. 

Din pricina conștiințelor noastre nu puteam plăti impozitele obișnuite în măsura în care erau percepute 

pentru război sau avanposturile situate la frontiere, astfel că autoritățile confiscaseră animale din 

șeptel, vin și alte bunuri în schimb. După ce aceste fapte au continuat pentru câțiva ani, ei înșiși au 

obosit din pricina aceasta și în urma repetatelor noastre proteste și plângeri. Câțiva domni care ne 

puseseră această întrebare înainte ne-au întrebat din nou ca noi la rândul nostru să le spunem ce 

                                                                                                                                                                                             
domeniul său; vezi A. J. F. Zieglschmid, ”An Unpublished `Hausbrief` of Grimmelshausen`s Hungarian 
Anabaptists,” Germanic Review, XV (aprilie 1940), 81-97. 
Descendenții acestor hutteriți, care în secolul al XVIII-lea (ca aceia din St. Johannes și Sabatisch) au ales 
catolicismul în locul fugii în Transilvania (1725-1763), încă trăiesc în parohii omogene. La Velké Levàre numărau 
aproximativ 150 de membrii (în 1945; Zieglschmid, Chronik, 552 n.2). Numiți Habaner, ei vorbesc acuma ceha, 
doar generațiile mai în vârstă încă vorbesc ceva germană. 
Despre Velké Levàre și așezările huterite, vezi ME, IV, 804-805. Beck, 302. 
385 Alte surse ne informează că „micii turme i s-a ordonat să se mute în Kobelitz” (Kobylí, la aproximativ 11 km 
est de Auspitz) și că o comunitate a fost fondată acolo chiar în acel an, 1589. Vezi Beck, 302; Zeman, 
Topography, #61. 
386 Acești frați erau: un pantofar, un dogar și un legător de cărți, Beck, 303. 
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puteam face ce nu ar fi reprezentat o pată pe conștiințele noastre. Spuneau că cu siguranță din moment 

ce ne bucurăm de beneficiile țării și ne putem îndeletnici cu meseriile noastre, nu ne puteau scuti în 

totalitate. Dacă un grup numeros ca al nostru nu ar plăti nimic, acest fapt ar plasa povara pe umerii 

Dietei Regionale. Ar trebui să ne mai gândim la acest aspect. 

Din moment ce am fost rugați de mai multe ori să facem ceva pentru țară ce nu ne-ar păta conștiințele, 

ne-am gândit ce să facem, cum nu am dorit să reprezentăm o povară pentru Dieta Regională. Existau 

mult mai mulți dintre ai noștri care trăiau acum în Moravia și am influențat țara mai pregnant decât în 

trecut când fuseserăm mai puțini. Acum trebuia să cumpărăm cantități însemnate de grâne și lemn, 

precum și altele. Știam că acestea reprezentau o cerere însemnată pentru Dieta Regională. Prin 

urmare, bătrânii și frații din toate comunitățile s-au întâlnit pentru a se consulta dacă nu puteam să 

oferim ceva pentru binele țării care nu ne afecta conștiințele. Era acceptat în unanimitate faptul că de 

asemenea ar trebui, din moment ce beneficiam de pe urma țării, să contribuim cu ceva la Dieta 

Provincială, cu rezervele totuși exprimate în următoarea scrisoare adresată domnului Friedrich von 

Zerotin la Seelowitz, care adusese problema în atenție în numele Dietei Regionale.  

Vă dorim Domniei Voastre acum și întotdeauna toate cele bune de la Domnul cel atotputernic! 

Domnia Voastră își dă seama de dificultățile pe care le avem privitoare la plătirea taxelor și altor 

domni pe ale căror pământuri trăim nu le convine (ca însuși Domnia Voastră) că trebuie să ne ia caii, 

boii noștri și alte lucruri în schimb, după cum s-a întâmplat de ceva vreme. Ei privesc acest fapt ca 

regretabil, ceea ce cu siguranță că este și ne-au cerut să găsim altă cale de a ajuta această țară care nu 

se împotrivește conștiințelor noastre. Ne-am gândit la această chestiune cu seriozitate, pentru că nu 

dorim să reprezentăm o povară, ci pentru binele țării cu bucurie vom face ceva ce nu se împotrivește 

conștiințelor noastre. 

Teama noastră cea mai mare, totuși (și implorăm Domnia Voastră să nu înțelegeți greșit), este că doar 

numele și nu și taxa va fi schimbată, și astfel să fim împinși în aceasta și să nu ne mai putem întoarce 

atunci. Dacă am fi descoperit atunci că era folosită pentru război sau în folosul altor scopuri împotriva 

cărora ne opunem, acest lucru ne-ar nemulțumi tare mult. Dacă s-ar ajunge la acest lucru, am prefera 

să ni se ia lucrurile și bunurile ca și până acum decât să sprijinim în vreun fel faptele de răzbunare și 

să ne pătăm conștiința. Spunem aceasta în frică de Dumnezeu, pentru că nu plătim niciun impozit 

pentru răzbunare și nici nu oferim nimic care să înlocuiască aceste impozite. 

Putem oferi doar ceea ce ar ajuta țara în vreo altă cale, după cum ne-am dat seama că ne bucurăm de 

beneficiile țării și ni se permite să cumpărăm grânele de care avem nevoie oricând acestea sunt 

disponibile. Nu putem cumpăra îndeajuns în piețe deoarece altfel oamenii s-ar plânge. În continuare, 

ne-am bucura dacă domnii ne-ar da voie cu mărinimie să putem continua să producem bere pentru 

uzul propriu, ca și înainte. Pentru a nu împovăra țara, ne-ar plăcea să ne auto-susținem prin propriile 

noastre meserii și să trăim de pe urma pământului.  

Am fi doritori să plătim o sumă anuală pe fiecare casă unde avem o bucătărie la comun, cât timp 

suntem asigurați că banii vor fi folosiți în mod profitabil pentru țară și pentru oamenii aflați în nevoie. 

Dumnezeu știe că vom face orice putem pentru a evita să reprezentăm o povară pentru oricine. Și 

totuși, am cere ca suma să nu fie mai mare decât ne-am putea permite să plătim și să nu crească, 

deoarece avem printre noi mulți bolnavi și oameni cu handicap de care trebuie să ne îngrijim.  

Trebuie să ne așteptăm la vremuri de necaz, neștiind ce va permite Dumnezeu să se abată asupra 

noastră ca și test pentru credința noastră. După cum ar trebui să ne mutăm din casele noastre sau să 

fim alungați din ele în sărăcie, în acest caz nu vom putea să plătim aceste taxe. Dar din moment ce 
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atât de des ni se reproșează faptul că ne bucurăm de beneficiile țări fără a avea tragere să oferim ceva 

în schimb, ne-am gândit că ar fi necesar să vă scriem răspunsul nostru Domniei Voastre cu toată buna 

credință. Nu ne opunem faptului că trebuie să contribuim cu partea noastră dacă aceasta poate fi 

făcută în numele lui Dumnezeu și fără să ne dăuneze conștiințelor noastre. Dorim să oferim ajutorul 

nostru în orice slujește unei cauze bune, după priceperea noastră și atâta timp cât Dumnezeu admite 

acest lucru. 

Cererea noastră umilă este ca Domnia Voastră să nu fiți contrariat de modesta noastră scrisoare, ci ne 

veți prezenta cazul Dietei în numele nostru. Rugați-i în numele nostru să aibă răbdare cu noi, pentru 

că am fost alungați în acest ținut ca străini din pricina credinței noastre. Vrem să fim răbdători, 

rămănând plini de speranță și rugându-ne fără încetare ca Dumnezeu să ne ofere pacea autorităților 

nostre de la guvernare și Moraviei, astfel ca noi, prin pacea lor, să experimentăm de asemenea pacea. 

Fie ca Dumnezeu să permită aceasta. Cu acestea vă dorim Domniei voastre fericire și bunăstare. 

Datată: Neumühl, 14 mai, 1590. 
De la bătrânii Bisericii 

pe care oamenii o numesc hutterită 

 
Rezultatul a fost că Dieta Regională ne-a impus o taxă anuală de doisprezece guldeni pe fiecare casă a 

noastră cu o bucătărie comună. Jumătate din sumă, șase guldeni, trebuia să fie plătită de ziua sf. 

Bartolomeu [24 august] și cealaltă jumătate în ziua sf. Nicolae [6 decembrie], începând cu anul 1590. 

Mai târziu, în 1593, Dieta Regională a cerut în plus opt guldeni, ajungându-se la douăzeci de guldeni 

pentru fiecare casă cu o bucătărie la comun. 

Pe 1 august, 1590, fratele Baltazar Hasenfelder, un slujitor al Cuvântului, a adormit în Domnul la 

Moskowitz. 

1591 

Pe 18 ianuarie, 1591, Hynek Šlach de Hřivice ne-a evacuat de pe proprietatea lui, Schenkhof,
387

 deși 

ne lăsase ferma lui pentru o arendă anuală stabilită, pe care întotdeauna am plătit-o la timp. Aceasta s-

a întâmplat înainte ca anul stipulat în contract să se termine, deoarece contractul a fost distrus prin 

neglijența administratorului fermei. Dar vina era de fapt a lui Šlach pentru că cu nepăsare a dat un 

asemenea act important unui om care nu putea să citească și care nu a înțelegea nimic din el. Astfel că 

ne-a făcut pe noi să plătim pentru tâmpenia unei persoane prin evacuarea noastră din fermă, deși eram 

nevinovați și nu am fi putut să o împiedicăm. Ai noștrii nici măcar nu au putut să ia îmbrăcămintea 

sau cearceafurile cu ei; acestea ne-au fost furate în mare parte. Toți caii, vacile, oile și alte animale pe 

care le-am crescut în ultimii șase ani ne-au fost luate. Și nu numai aceasta: Šlach a luat chiar și o 

treime din animalele din șeptel și grâne pe care ai noștrii le câștigaseră ca și lefuri muncite din greu în 

cele două ferme ale domnului mareșal. Bunuri din casă, ustensile de bucătărie, căruțe, harnașamente – 

tot ceea ce ne aparținuse, incluzând și câmpurile pe care le-am semănat – ne-au fost luate. Nefiind 

încă mulțumit, a luat cai și căruțe și douăzeci de stupi de la frații din Kreutz. Am estimat că pierderile 

suferite treceau peste suma de 5000 de guldeni. A trebuit să îndurăm acest lucru și să lăsăm 

chestiunea în mâinile Domnului. 

Pe 15 februarie, fratele Paul Iltzmüller, un slujitor al Cuvântului, a adormit în Domnul la Moskowitz. 

                                                             
387

 Schenkhof, o proprietate organizată sub forma unei ferme de lângă Tscheitsch (Čejč), la nord-vest de 
Göding (Hodonín); vezi Beck, 304; Zeman, Topography, #138, #160. 
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Vinerea în prima săptămână a Postului Paștelui, pe 8 martie în acest an, fratele Leonard Boltzinger, un 

ceasornicar de meserie, a fost executat pentru credința sa în Hristos. Aceasta s-a petrecut la Julbach, 

un târg nu departe de Braunau în Bavaria, după douăzeci și trei de săptămâni de întemnițare. A fost 

prins la Julbach, în marțea dinaintea sărbătorii sf. arh. Mihail și Gavriil [29 septembrie] în anul de 

dinainte, apoi a fost dus în orășelul Braunau și a fost pus într-o temniță întunecată. Într-un efort menit 

să îl facă să își renege credința a fost torturat prin întindere, prima dată fără greutăți, a doua oară cu un 

bolovan atârnat de el. Și totuși, întotdeauna răspunsul său era același: că nu se va dezice.  

Într-un sfârșit a fost dus înapoi de la Braunau la Julbach, unde fusese capturat și în aceeași vineri a 

fost condus înspre moartea sa. Traversând podul peste râul Inn, a început să cânte o cântare voioasă și 

în felul acesta a mers tot drumul până la locul de execuție. Deși încă era hărțuit și se punea presiune 

asupra lui pentru a se dezice, a spus cu franchețe că nu o va face. Știa că era împământat în credința 

adevărată și dacă ar fi avut și zece capete, unul peste altul, ar fi trebuit ca toate să fie tăiate înainte de 

a-și abandona credința. 

Apoi, călăul l-a decapitat și după l-a ars. Fratele Leonard a rămas de neclintit în credință, agățându-se 

de dragostea lui Dumnezeu până la sfârșit și nelăsând nimic să îl îndepărteze de la aceasta. Laudă lui 

Dumnezeu care i-a dat tăria și curajul.
388

 

Pe 9 martie tot în acest an, fratele Georg Maier, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în 

Domnul la Altenmarkt. 

În a treia duminică din Postul Paștelui, șase frați au fost aleși pentru slujba Cuvântului și au fost lăsați 

într-o perioadă de testare la Neumühl. Aceștia erau Franz Moritz, Hans Schmied, Leonard Schmidt, 

Stoffel Rath, Konrad Glasser și Stoffel Schenck.
389

 

Pe 7 mai, cele două comunități ale noastre au trebuit să se mute din Voitelsbrunn și Pergen, unde 

trăiserăm pentru mai bine de treizeci de ani. Domnul Sigismund von Dietrichstein moștenise acele 

două sate, pe lângă altele, după moartea tatălui său. Ne-a poruncit să îi părăsim proprietățile, pur și 

simplu din pricina credinței noastre, și am fost obligați să o facem, încredințându-ne cauza în mâinile 

Domnului. Ne-a dat optsprezece săptămâni pentru a pleca. Ni s-a permis să vindem ceea ce puteam de 

pe întinsul proprietății care nu aparținea clădirilor, deși am ieșit în pierdere prin aceasta. 

A trebuit să abandonăm casele și câmpurile cu grâne fără a beneficia de vreo compensație. 

De asemenea, a trebuit să ne mutăm din ferma de la Pulgram, unde îi slujisem pe domnii de 

Nikolsburg pentru mai mult de treizeci de ani, dar ni s-a dat voie să ne luăm lucrurile. 

Tot în același an a fost foamete, în special în Boemia și cum destul de multe grâne erau exportate din 

Moravia, existau lipsuri și în această țară. În săptămână dinainte zilei sf. Ioan [6 mai], făina de grâu 

                                                             
388 O cântare despre moartea lui Leonard Boltzinger, cu un acrostih cu numele său, se află în LdHBr, 788-790; 
vezi Wolkan, Lieder, 235-236. De asemenea vezi ME, I, 385; Martyrs Mirror, 1080; Beck, 304-305. 
389 Primii cinci dintre acești frați erau, în ordine, un tăbăcar, un viticultor, un tâmplar, un pantofar și un țesător 
de lână. Al șaselea, Stoffel Schenck era un ciubotar și fost slujitor al Cuvântului printre cei din Frățietatea 
elvețiană; vezi deasupra, p. 344. Beck, 305. 
Hans Schmied provenea din Rommelshausen, Württemberg și a devenit un rebotezat în 1581, s-a alăturat 
hutteriților în Moravia și a fost trimis în misionariat în țara sa natală în 1590. Acolo a fost arestat și ținut în 
închisoare de la mijlocul lui august până în 4 decembrie în același an. După eliberarea sa a scris o relatare 
cuprinzătoare a pățaniilor sale pentru biserica-comunitate din Moravia; vezi Bossert, Quellen, 652-665; 
traducerea în engleză în Klaassen & Friesen, Sixteenth Century Anabaptism, 175-186. A murit în Moravia în 
1602 (p. 555 dedesubt!). ME, IV, 466; Friedmann, Schriften, 127; Beck, 303. 
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era vândută pentru doi taleri și patru groși la Auspitz și secara la doi taleri. Dar Dumnezeu se gândise 

la poporul său și le dăduseră bătrânilor o asemenea prudență că proviziile lor de pâine nu au fost 

nicicând mici pentru a provoca lipsuri. 

Cum câmpurile au fost bogate în grâne, după seceriș situația s-a îmbunătățit. 

În acest an ne-am mutat înapoi la Sabatisch în Ungaria și de asemenea la Wostitz, de unde am fost 

forțați să plecăm cu zece ani înainte. Acum, proprietarii ne-au implorat să ne întoarcem.
390

 

Pe 5 august în acest an, fratele Georg Wenger, un croitor, a fost executat pentru credința sa la Sankt 

Lorenzen în valea Puster în regiunea Tirol. El stătuse în închisoare pentru mai bine de un an. A fost 

prins în ajunul zilei sf. Iacob [24 iulie], 1590 și dus în închisoarea comună în tribunalul din Sankt 

Lorenzen. Următoarea zi a fost convocat de către avocat, gardian, funcționar și un popă. Vroiau să le 

spună cu cine călătorise și unde li se oferise adăpost. Le-a răspuns, „Doamne ferește să fac o 

asemenea răutate. Nu ne trădăm dușmanii, care au greșit față de noi. Și atunci să îi trădez pe aceia 

care ne-au tratat cu omenie sau chiar pe dragii mei frați? Cu ajutorul lui Dumnezeu, nimeni nu va 

scoate asta de la mine, pentru că este împotriva dragostei pentru aproapele meu.” 

Apoi l-au presat să se dezică și au poruncit ca butuci să fie aduși. Gardianul a spus, „Dacă bunătatea 

nu te mișcă, iată unealta.” 

Georg i-a răspuns, „Și iată-mă. Dumnezeu mi-a dat membre sănătoase, și pentru el le voi sacrifica. 

Dacă nu pot pleca cu conștiința curată, nici nu voi scăpa cu inima pângărită.” 

După ce a fost ținut o lună în Sankt Lorenzen și interogat de trei ori de către magistrați, a fost dus în 

castelul din Michelsburg pentru a fi torturat. Din moment ce nu le putea împlini cererile lor malefice 

(împotriva lui Dumnezeu, împotriva conștiinței lui și împotriva dragostei pentru aproapele său), l-au 

întins de două ori. A doua oară au atârnat de el cel mai greu bolovan pe care îl aveau și l-au întins cu 

atât de mare cruzime că semnul frânghiei împlântate în mâinile sale era vizibil după treisprezece 

săptămâni. 

După două săptămâni în castelul Michelsburg, pe 15 septembrie, a fost transferat într-o temniță din 

Brixen și a fost înlănțuit de un zid plin de paraziți. Scorpionii mișunau pe zidul de lângă patul său și îl 

terorizaseră atât de tare că și-a acoperit capul. În cele nouă săptămâni ale întemnițării sale la Brixen, 

sentința capitală a fost pronunțată de două ori asupra lui și era îndemnat să se dezică. Răspunsul său, 

„Nici viața bună și nici curiozitatea nu m-a atras înspre oamenii aceștia, ci printre ei mi-am schimbat 

propria viață și am observat îmbunătățiri în viețile unora care înainte nu au fost schimbați de nimeni. 

Astfel că în ei văd lucrarea lui Dumnezeu și nu o sectă. Mă voi ține de promisiunea pe care i-am 

făcut-o Domnului prin legământul botezului, astfel ca sufletul meu să fie mântuit.” Popii din Brixen îl 

deranjau de nenumărate ori în închisoare și de asemenea l-au convocat la audieri – vicarul de patru 

ori, starostele catedralei de două ori, capelanul de mai mult de zece ori, precum și călugări, popi, 

nobili și alții. Cu toții doreau să îl întoarcă, după cum spuneau, la adevărata biserică. Le-a spus că 

niciodată nu a părăsit credința și învățătura adevăratei credința a lui Hristos; mai degrabă, prin harul 

lui Dumnezeu i-au fost arătate lui și se va ține de ele. 

După zece săptămâni în Brixen a fost adus înapoi în Sankt Lorenzen pentru a fi executat înainte de 

Crăciun, dar acest fapt a fost prevenit de la a se întâmpla. După aproape patru săptămâni în Sankt 

Lorenzen a fost adus înapoi la castelul Michelsburg, totuși înainte de Crăciun. Execuția lui a fost 

                                                             
390 Alte surse adaugă: „Același lucru s-a întâmplat la Dannowitz”; vezi Beck, 306; Zeman, Topography, #30c. 
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atunci planificată pentru 1 martie, dar cum episcopul de Brixen a murit cu patru zile înainte, nu a avut 

loc. Astfel că a rămas prizonier în castel până în 5 august, când (după cum s-a relatat mai sus) a fost 

adus înapoi la tribunalul din Sankt Lorenzen. Acolo, popa l-a băgat în proces și a petrecut aproape 

două ore încercând să îl facă să se dezică, dar nu au putut. Prin urmare, a fost condamnat la moarte în 

concordanță cu mandatul împăratului. Acuzațiile i-au fost citite, în speță, că a părăsit biserica 

Romano-Catolică, s-a supus botezului pentru o a doua oară și apoi a încercat să atragă alți oameni la 

această așa-numită sectă eretică. Fratele Georg le-a spus că nu era o sectă eretică, cum ei o numeau, ci 

adevărul sfânt și calea cea dreaptă înspre împărăția lui Dumnezeu. L-au condus la locul de execuție, 

unde preotul paroh din Sankt Lorenzen a făcut o ultimă, disperată încercare, cu cuvinte prietenești, 

pentru a-l face să se dezică. Popa a spus că va avea grijă de el toată viața și că va fi epitropul său la 

Judecata de Apoi dacă ceea ce făcea era greșit. Dar Georg i-a spus, „Presupunând că v-aș accepta ca 

epitrop pentru Judecata de Apoi, ce se va întâmpla dacă diavolul îl va lua pe epitrop primul? Unde aș 

mai găsi alt epitrop?” Popa a fost făcut de rușine și l-a lăsat în pace. 

Acolo se strânseseră mulți oameni, și unii plângeu, dar Georg le-a spus că nu ar trebui să plângă 

pentru el, ci pentru ei înșiși. În timp ce era condus afară, mâinile sale au fost eliberate suficient ca el 

să fie în stare să și le ridice pentru a-l lăuda pe Domnul, care îi dăduse har și tărie până acum. L-a 

rugat pe Dumnezeu să îl ocrotească acum în ultimul lui ceas de falși proroci și duhuri false. Apoi și-a 

încredințat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. A fost decapitat din pricina cuvântului lui Dumnezeu, 

pentru credință și adevărul sfânt.
391

 

Pe 19 iunie, Iacob Platzer, un lăcătuș a fost capturat la Silian în valea Puster, Tirol.
392

 A rămas în 

butuci  în închisoare pentru opt săptămâni, până la 7 august. Adversarii lui nu i-au putut distorsiona 

convingerile; s-a ținut de ele cu hotărâre ca venite de la Dumnezeu și a refuzat să devieze de la 

adevăr. Prin urmare, a fost condamnat să moară de sabie, în concordanță cu mandatul împărătesc. A 

mers la locul de execuție fiind umplut de pace, neperturbat de faptul că va avea să moară pentru 

credința sa.  

Și-a făcut rugăciunea la Dumnezeu, iar călăul l-a decapitat și apoi l-a îngropat. Astfel, a oferit o 

mărturie dreaptă pentru adevărul sfânt. Lăudat să fie Dumnezeu, care i-a dat harul și tăria necesară. 

Miercurea, pe 20 noiembrie, fratele Leonard Reuss, un slujitor al Cuvântului, a adormit în Domnul la 

Moskowitz.
393

 

Pe 18 septembrie, fratele Gall Perger, un bătrân slujitor al treburilor de zi cu zi a adormit în Domnul la 

Neumühl. 

 

                                                             
391 Scrisoarea lui Georg Wenger adresată lui Stoffel Küenhuber, lui Klaus Braidl și soției sale Anna, precum și 
cântarea lui de adio, sunt parte a unui codex nenumerotat din biblioteca Evangelische Kirchengemeinde A.C., 
Bratislava, fol. 516-520; de asemenea vezi Friedmann, Schriften, 130. O cântare despre moartea sa și aceea a 
lui Iacob Platzer (vezi dedesubt) se află în LdHBr, 790-792; Cântarea lui Wenger „soției mele după lege, Änndl,” 
se găsește la p. 792; Wolkan, Lieder, 236. De asemenea vezi ME, IV, 917; Martyrs Mirror, 1080-1081; Beck, 
306-308. 
392 Silian, lângă granița italiană de pe râul Drau. Iacob Platzer s-a născut la Prad pe Stilfser Joch, la 13 km vest 
de Schlanders. Vezi Martyrs Mirror, 1082; ME, IV, 189; Beck, 308-310. 
393

 Acesta este ultimul paragraf redactat în scrisul de mână al lui Hauptrecht Zapff, în codexul „1581.” Numele 
următorului scrib, care a continuat cronica până la sfârșitul lui 1592, nu ne este cunoscut. 
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1592-1618: Prigoană reînnoită 
 

1592 

Pe 12 mai în anul 1592, fratele Thoman Haan a fost capturat și pus în închisoare la Freiburg în 

Bavaria din pricina credinței sale. A fost întins cu cruzime și interogat sub tortură pentru a-l convinge 

să le zică informația pe care o vroiau și să se dezică. L-au lăsat să atârne pe scară de la opt până 

unsprezece. 

Răspunsul său a fost, „Aveți putere asupra corpului meu, așa că faceți-i ce vreți. Nu același lucru se 

poate spune despre sufletul meu. Nu veți extrage de la mine ceea ce vreți să știți. Nu voi trăda pe 

nimeni. Chiar dacă îmi smulgeți venă după venă din trupul meu și tăiați o fâșie de piele în fiecare zi, 

nu mă voi dezice sau abate de la adevărul sfânt.” 

L-au ponegrit și l-au numit un seducător care a atras mulți oameni la această sectă a rebotezaților. Dar 

el le-a spus că era adevărul botez creștinesc și nu un botez duplicat; dacă ar putea să convertească 

întreaga lume murind încă de trei ori, ar face-o cu bucurie (dar doar dacă ar fi posibil). 

După ce stătuse în închisoare de șase săptămâni și nu dădea vreun semn că se va dezice, a fost scos 

afară joia, pe 18 iunie, iar bățul judecătorului i i-a fost frânt deasupra capului. La aceasta s-a întors 

înspre oameni și a strigat de trei ori cu putere, „Laudă și mulțumiri lui Dumnezeu că acest moment a 

venit într-un sfârșit,” pentru că așteptase deja de ceva vreme. 

Călăul l-a legat și intenționa să îl urce într-o căruță, dar Thoman a spus că dorea să meargă pe jos până 

la locul morții sale așa cum și Hristos a mers înspre a sa și a început să cânte. Conetabilul i-a spus să 

tacă, dar călăul i-a spus, „Lasă-l să cânte.” 

În timp ce era condus, un popă și alții au venit la el. Popa l-a întrebat dacă dorea să se îndrepte sau 

dacă credea că doar el și camarazii lui în credință erau virtuoși și toți ceilalți erau blestemați. Fratele 

Thoman i-a răspuns, „Facem eforturi să ne supunem lui Dumnezeu și să evităm păcatul. Nu tolerăm 

pe nimeni care trăiește în păcat – nu îi permitem să mai rămână alături de noi. Nu condamnăm pe 

nimeni, ci fiecare păcătos este condamnat de către faptele sale rele.” 

„Noi, de asemenea, îi pedepsim,” i-a răspuns popa. 

Replica lui Thoman, „Cum puteți pedepsi păcatul? Cu cât pedepsiți mai mult, cu atât oamenii devin 

mai răi. Dacă păstorul nu este bun, cum poate fi mioara? Sunteți proroci mincinoși.” Apoi i-a spus 

preotului, „Piei din fața mea, proroc mincinos!” 

Apoi, popa a început să țină slujba. El spunea că romano-catolicii se bucură de avantajul de a avea 

trupul și sângele adevărat al lui Hristos și noi nu avem nimic din toate acestea. Thoman i-a răspuns, 

„Vă vindeți messa pe bani, la fel caIuda atunci când l-a trădat și vândut pe Hristos. Dar noi mâncăm și 

bem Cina Domnului în amintirea lui, așa cum el ne-a poruncit-o.” Apoi l-a întrebat pe popă, de unde a 

scos-o pe aceea referitoare la messă. 

Popa a amuțit, pentru că nu știa. Dar apoi a spus, „Așa stă scris în Biblie.” 

Fratele Thoman l-a întrebat, „Unde mai exact?” 

Popa i-a spus, „Pavel a scris despre aceasta în capitolul al cinsprezecelea.” 
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„Nu astfel!” i-a răspuns fratele. „Pleacă! Ești un proroc mincinos.” 

Când Thoman a intrat în îngrăditură, călăul l-a întrebat dacă dorea să se roage, dar i s-a spus, „Mi-am 

terminat rugăciunea, acuma dă-i înainte.” A ales un loc și a îngenunchiat. Călăul și-a scos sabia și l-a 

implorat de trei ori de dragul lui Dumnezeu să se dezică și apoi îl va lăsa să plece, pentru că nu vroia 

să îl execute. Fratele i-a răspuns că nu se va dezice, „Dă-i bice, dă-i bice! Așa trebuie să fie.” 

Astfel că Thoman a fost decapitat și și-a dat duhul în pace. Apoi, călăul i-a așezat trupul pe o grămadă 

de lemne, i-a împins și mâinile pe grămadă și a aprins focul. După ce trupul arsese deja de ceva timp, 

capul s-a mișcat aproape de trup și mâinile s-au ridicat. Deși bătea un vânt puternic în ziua aceea, 

fumul se ridica direct la cer, după cum ne-au spus-o martori oculari. Astfel, fratele Thoman Haan a 

depus mărturie curajoasă prin sângele său adevărului sfânt la Freiburg în Bavaria.
394

 

În același an pe 1 iulie, fratele Mihai Hasel, un țesător, a murit în închisoarea din Hohenwittlingen în 

Württemberg. Din pricina credinței sale în Hristos el stătuse în închisoare pentru mai bine de patru 

ani. A rămas de neclintit, credincios și încrezător în Domnul și a îndurat prea multe în timpul 

întemnițării sale. Era determinat (așa cum ne și scrisese) ca niciodată să nu se dezică de adevărul 

sfânt, chiar de-ar fi să stea în închisoare până la sfârșitul vieții sale. Iar Dumnezeu i-a permis să 

depună mărturie – laudă lui Dumnezeu! 

Chiar și necredincioșii nu puteau să nu îl vorbească de bine pe Mihai. Castelanul spunea că fusese un 

om credincios și dacă acest frate nu ajungea în rai, el însuși nu ar îndrăzni să bată la porți. El s-ar 

bucura dinainte, dacă ar ști că și-ar încheia viața ca Mihai.
395

 

De ziua Mariei Magdalena [22 iulie], fratele Matia Mair a fost luat prizonier la Würenlos lângă Baden 

în Elveția. A fost capturat deoarece un popă ce venea de la biserică l-a luat în vizor. Imediat i-a spus 

bucătăresei lui să îl urmărească pe Matia în afara satului și să intre în vorbă cu el. Ea trebuia să se 

prefacă că era doritoare să meargă [în Moravia] și că și alții veneau să vorbească cu el. Ea l-a tot ținut 

de vorbă până când popa a avut vreme să trimită țărani după el, care l-au prins și l-au dus la Baden. 

Șase zile mai târziu, pe 27 iulie, nelegiuitul clan de popi au adus vorba despre moartea lui deoarece 

refuza să renunțe la credința sa așa cum ei doreau. Dar ei nu suflau o vorbă privitor la interogatoriile 

și răspunsurile lui. 

În timp ce era condus înspre moartea sa, cumnatul său și încă câteva rude care alcătuiseră o petiție în 

favoarea lui și oferiseră bani stâteau în apropiere. Cererea lor nu a fost acceptată și nu li s-a dat nici 

măcar voie să vorbească cu el în privat. 

Pe drum înspre execuția sa, a întrebat mulțimea unde erau rudele sale și când acestea au venit la el, le-

a spus să îi roage pe frați și surori, care erau un grup credincios, să aibă grijă de soție și copil. A spus 

aceasta cu glas foarte ridicat în mijlocul gloatei. 

                                                             
394 Două cântări despre moartea lui Haan se află în LdHBr, 792-798. A doua cântare, cu acrostihul ”Thoman 
Haan Mateus Mair,” descrie și moartea lui Matthias Mair (vezi dedesubt); vezi Wolkan, Lieder, 236. De 
asemenea vezi ME, II, 614; Martyrs Mirror, 1089; Beck, 315-316. 
395 O foarte mică carte, scrisă cu măiestrie de mână și purtând inițialele M. W. (Mihai Hasel era de asemenea 
numit Weber, un țesător), anul 1582 fiind ștanțat în coperta de piele și conținea scrieri de Petru Walpot și 
Hieronymus Käls, precum și multe cântări, strânse în acest volum ca o sursă de întărire interioară. Asemenea 
compilații, îndeajuns de mici pentru a fi strecurate în interiorul ghetei, erau deseori redactate pentru frații 
trimiși în călătorii de misionariat. „Cartea Mihai Hasel” se află acum în Librăria Națională din Wolfenbüttel, 
Germania, Codex 3844; vezi Friedmann, Schriften, 63-64 pentru o descriere detaliată. 
Două cântări despre Mihai Hasel se află în LdHBr, 798-802; vezi Wolkan, Lieder, 238-239. Despre moartea sa, 
vezi ME, II, 675; Martyrs Mirror, 1088-1089; Beck, 316. 
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Una dintre rudele sale l-a încurajat să nu șovăiască, ci să fie curajos, pentru că în curând va învinge. 

La aceste cuvinte, această rudă a primit o lovitură de la cineva din spate care și strigase, „Acest bărbat 

e și el un eretic! Ar trebui să fie aranjat ca toți ceilalți.” Omul căruia i s-a întâmplat acest lucru ne-a 

spus-o el însuși. 

Călăul l-a împins pe fratele Matia în apă și l-a scos de trei sau patru ori afară pentru a-l întreba dacă se 

va dezice. A răspuns că nu cât de mult a mai avut glas. A fost înecat pe 27 iulie, doar la șase zile după 

arestarea lui. Prin puterea și măreția lui Dumnezeu el a rămas cu neclintire în credință până la moarte. 

S-a vorbit mult despre moartea lui printre nobili, dar și printre cei fără obârșie nobilă. Spuneau că a 

fost o crimă, și vorbeau deschis cu privire la răzbunare asupra înșelătorilor popi asemănători cu Iuda 

și asupra orașului Baden, pentru că fratele Matia era cunoscut drept un om cu adevărat temător de 

Dumnezeu. Din această cauză Dumnezeu i-a dat tărie să sufere până la sfârșit.
396

 

Pe 3 noiembrie, fratele Hans Franck, un slujitor pentru treburi de zi cu zi a adormit în Domnul la 

Kostel. 

1593
397

 

De sărbătoarea sf. Martin [11 noiembrie] din anul 1593 am cumpărat clădirea conventului din Göding. 

În același an, pe 21 martie, patru frați au fost numiți în slujba Cuvântului la Neumühl. Aceștia erau 

Seyfried Geiss, Georg Acker, Kaspar Uhle și Franz Moritz. 

În aceeași zi, următorii douăzeci și patru de frați au fost investiți și oferiți bisericii ca slujitori pentru 

treburi de zi cu zi: Martin Kirsch, Avraam Laub, Georg Zobel, Petru Hasel, Hansel Hoffman, Mihai 

Albrecht, Mihai Oberacker, Marx Ehle, Thoman Pruckner, Ioan Haan, Hans Dorn, Henoch Westfal, 

Iacob Käpel, Iacob Märkel, Friedrich Samsun, Wolf Steudtel, Martin Hederich, Wilhelm Moldt, 

Bärtel Hentaler, Nickel Stain, Bastel Vorher, Georg Lackhorn, Hansel Adamer și Hans 

Pommersummer. 

Pe 4 aprilie, fratele Hans Lückel, un foarte respectat slujitor pentru treburi de zi cu zi a adormit în 

Domnul la Neumühl. 

Pe 6 mai, fratele Wenisch Keller,
398

 slujitor al Cuvântului, a adormit în Domnul la Velké Leváre în 

Ungaria.  

Pe 17 mai, fratele Toma Häring, un bătrân slujitor al Cuvântului a adormit în Domnul la Altenmarkt. 

El fusese un frate în biserică pentru cincizeci și trei de ani. 

Pe 23 mai, fratele Abel Ockershauser, un slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu, a adormit în Domnul la 

Austerlitz. 

Pe 21 septembrie, fratele Matia Binder, un vechi slujitor al Cuvântului a adormit în Domnul la 

Altenmarkt. 

                                                             
396 O cântare despre moartea lui Matia Mair se găsește în LdHBr, 797-798 (strofele 12-20). Würenlos, oraș chiar 
la sud-est de Baden. Probabil că el a fost înecat în râul Limmat (care curge prin Baden în Elveția, un oraș la 
nord-vest de Zurich).  
Vezi ME, III, 442; Martyrs Mirror, 1089-1090; Beck, 317-318.  
397 Aceste trăsături gramaticale ale textului în germană începând cu anul 1593 par să indice că în acest moment 
un nou scrib a continuat cronica până la sfârșitul anului 1613. 
398 O cântare compusă de Keller se află în LdHBr, 802; de asemenea vezi Wolkan, Lieder, 233. 
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Tot în acel an, domnul Stanislaus Rakowsky de la Piskowitz a trimis judecătorul și pe oamenii săi să îi 

anunțe pe morari (care lucraseră cu credincioșie pentru el de ceva vreme), și în special pe prim-morar, 

că el, domnul Stanislaus, a angajat un nou morar. Fraților noștri li s-a cerut să părăsească moara. 

Prim-morarul le-a lăsat tot ceea ce aparținuse morii și le-a oferit un inventar al tuturor lucrurilor 

judecătorului și oamenilor săi. În schimb, ei le-au oferit libertatea ca să ia tot ce le aparținea fără să își 

bage nasul în treaba lor. 

Cum morarul încărca căruțele cu intenția de a-și lua bunurile ce-i aparțineau pe zi-lumină, doamna a 

venit și i-a interzis să mai ia din lucruri. Dar doisprezece frați din Teikowitz au mers la moară fără să 

ceară aprobarea nimănui și fără ca bătrânii să știe și au luat tot ceea ce ne aparțineau și au plecat. Au 

fost trași la răspundere și mustrați de către frăție și unii au fost excluși pentru că au îndrăznit să 

acționeze în mod independent și prin asta au provocat comunității destul de multe necazuri și scandal. 

Domnul din Piskowitz a făcut o plângere neadevărată la împărat împotriva fraților și a obținut un 

ordin ca Klaus Braidl, căruia îi era încredințată întreaga biserică-comunitate și încă câțiva frați pentru 

a apărea înaintea Dietei din Brünn pe 11 martie, 1594. Klaus Braidl a fost chemat să spună ce s-a 

întâmplat domnilor deși el nu a avut nimic de-a face cu chestiunea cu moara, din moment ce aceasta s-

a petrecut în totalitate fără cunoștiința lui.  

Totuși, domnul Hynek de Waldenstein, capelanul, și domnilor Friedrich von Zerotin din Seelowitz și 

Georg Christoph Teufel din Teikowitz
399

 li s-a dat fiecăruia câte o copie a apărării fraților. Au putut 

vedea că frații au fost acuzați pe nedrept și și-au luat asupra lor sarcina de a-i oferi sfatul lor lui 

Rakowsky. Domnul Georg Christoph Teufel din Teikowitz în special a vorbit în numele fraților care 

trăiau pe pământul său. Pe deasupra, domnii au găsit convocarea fraților la Dietă ca necuviincioasă. 

Au spus că dacă oricine ar fi avut de adus o acuză fraților, conform obiceiului acesta ar trebui să se 

adreseze domnilor sub care ei trăiau. După acest episod, frații au fost trimiși acasă, iar domnul Teufel 

s-a pronunțat în legătură cu nevinovăția lor în camera de consiliu. Astfel că Dumnezeu ne-a ajutat să 

răzbim din nou. 

1594 

Pe 8 ianuarie, 1594, fratele Iacob Hinner sau Kitz, un slujitor al Cuvântului, a adormit în Domnul la 

Pribitz. 

La Neumühl, pe 9 martie, cei trei frați Stoffel Schenck, Konrad Glasser și Leonard Schmidt au fost 

numiți în slujba Cuvântului. 

Fratele Hauptrecht Zapff
400

 a fost numit și de asemenea investit ca și slujitor al Evangheliei. 

De asemenea, în aceeași zi la Neumühl, încă patru frați,
401

 Martin Gotzman, Georg Haan, Rudolf 

Hirzel și Iosif Hauser au fost aleși în slujba Cuvântului și supuși unei perioade de testare. 

                                                             
399 Domnul de Teikowitz (Tavíkovice), Georg Christoph Teufel este menționat în jurnalul de călătorie (Raisbuch) 
al lui Hans Georg Ernstinger (Bibliothek des Literarischen Vereins Stuttgart, CXXXV, 113) într-un paragraf 
pentru anul 1602: „Teikowitz include un castel și un sat care aparțin domnului Georg Christoph Teufel, precum 
și o comunitate rebotezată.” Vezi Zieglschmid, ”Die ungarischen Wiedertäufer. . . ,” nota 59; Zeman, 
Topography, #153. 
400 Hauptrecht Zapff, unul dintre cei șapte scribi ai cronicii a copiat în întregime manuscrisul original al lui 
Braitmichel (acesta este acum considerat pierdut) și a continuat să consemneze paragrafe până în 20 
noiembrie, 1591 (p. 349 deasupra), sub conducerea prima dată a lui Hans Kräl, apoi a lui Klaus Braidl. De 
asemenea vezi, p. 322 n. 360. Pentru ilustrații cu scrisul lui Hauptrecht Zapff, uite-te la sfârșitul volumului.  
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Curând după, Georg Haan a fost eliberat din slujba sa la cererea lui repetată, deoarece suferea în mod 

cronic de niște probleme la al său cap. 

Pe 2 aprilie, 1594, fratele Matia Geyersbühler, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în 

Domnul la Klein Niemtschitz lângă Prahlitz. 

Pe 24 aprilie, fratele de nouăzeci și doi de ani și slujitor pentru treburi de zi cu zi, Andreas Gauper, a 

adormit în Domnul la Protzka, Ungaria. 

Pe 14 septembrie, fratele Martin Kirsch, un slujitor pentru treburi de zi cu zi a adormit în Domnul la 

Altenmarkt. 

1595 

Pe 5 februarie, 1595, fratele Matthaeus Porst, un slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu, a adormit în 

Domnul la Watzenowitz. 

Pe 30 martie, fratele Andreas Lehner, un slujitor al Cuvântului, a adormit în Domnul la Austerlitz. 

În a patra duminică din Postul Paștelui la Neumühl, fratele Valtin Miglitzer a fost ales în slujba 

Cuvântului și a fost supus unei perioade de testare. 

În acel an, Dieta de la Brünn a decis că trebuie să plătim zece guldeni pe deasupra celor douăzeci pe 

care deja ne înțelesesem cu ei să îi plătim pentru fiecare casă cu o bucătărie. De asemenea, ori că 

morarii noștri erau tocmiți în morile domnilor pe lefuri sau sub contract sau ori că lucrau în propriile 

noastre mori pe pâraie mari sau mici, trebuiau să plătească un gulden pentru fiecare roată de morărit. 

Că lucram în moară pentru o treime sau pătrime cotă-parte, taxa era de șase gologani pentru fiecare 

roată de moară. Nu puteam plăti aceste taxe pentru morărit deoarece au fost impuse în perioadă de 

război și știam că vor merge pentru a susține războiul. 

Taxa menționată mai sus de douăzeci de guldeni pe care am căzut de acord să o plătim pe casele 

noastre, în schimb, a fost cerută pentru ca Dieta Regională să beneficieze de ea în perioadă de pace. 

Tot în același an , a trebuit să părăsim Welka unde trăiserăm pentru mulți ani.
402

 Domnul Arckhleb de 

Kunowitz, moșierul nostru maghiar, ne-a poruncit să plecăm, doar pentru că din diferite motive nu am 

putut să îi îndeplinim cererea sa ca să trimitem pantofari la Welka. A trebuit să ne supunem, 

încredințându-ne pe noi lui Dumnezeu. 

A confiscat toată cheresteaua pentru construcții și lemnul de foc pe care îl aveam acolo, aproximativ o 

sută de câruțe. 

Ne-a luat clădirile și cam nouăzeci și patru de morgeni [aproximativ șapte pogoane], unele deja 

pregătite și semănate cu semințe iarna, iar restul cu grânele văratice încă stând pe câmpuri. Și-a însușit 

totul, pajiști, podgorii și mult mai mult; și a trebuit să îndurăm pierderea. 

1593 

                                                                                                                                                                                             
401 Primii frați erau un postăvar, un bărbier-chirurg și un șelar; vezi Beck, 319. Despre misiunea lui Hauser în 
Prussia, uite-te dedesubt, pp. 377-379. 
402

 Welka (Velká nad Veličkou), la est de Strassnitz (Stràžnice). Conform lui Beck, 320 n.2, huteriții s-au așezat 
acolo împrejurul anului 1560. Zeman, Topography, #170. 
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În 1593, când războiul turcesc
403

 a izbucnit în Croația, mulți soldați au trecut prin țară, luând cai, boi 

și alte lucruri. În Neumühl, un frate pe nume Heinrich, un fierar, a fost împușcat mortal prin poartă. 

Acesta a reprezentat începutul unei perioade de mari necazuri. Prin urmare, bătrânii bisericii ne-au 

îndemnat în această perioadă de nevoințe să insistăm în rugăciune cu mai multă ardoare ca niciodată. 

Au căzut de acord ca oricând slujitorii Cuvântului vor putea să aranjeze acest lucru, în orice moment 

din zi sau noapte, să ne unim în rugăciune, cu umilință să îi cerem lui Dumnezeu să își aducă aminte 

de noi și să ne ajute, pentru că nu există nimeni în întreaga lume pe care ne putem baza; asta chiar 

dacă am suferi pierderi ale bunurilor de pe pământ, să ne păzească sufletele noastre de la rău și 

poporul nostru de la a îndura brutalitate și necinstire; ca să ne protejeze pe noi toți – văduvele și 

orfanii, tinereii cei mulți și neexperimentați și soțiile și copiii noștri – de la tiranul însetat de sânge, 

dușmanul lui Hristos;  ca să ne țină să nu ne împrăștiem sau să fim vânduți printre păgâni, ca să nu 

                                                             
403 Următoarea digresiune istorică poate oferi un fundal pentru această perioadă lungă de timp, despre care în 
cronică se tot repetă, an după an, în consecință: „Opresiune și necazuri provocate de soldați.” De asemenea 
poate furniza un chenar pentru agitația și prigoana a segmente întregi din populația Moraviei și Ungariei, în 
mare parte datorată de aproape lupta neîncetată în acel colț al lumii în sec. al XVI-lea și al XVII-lea, incluzând 
războaiele religioase dintre catolici și protestanți. 
În 1526, sultanul turc Süleyman Legiuitorul (1520-1566) a ocupat Buda (pe malul vestic al Dunării, până în 1872 
un oraș independent, acuma fiind parte a Budapestăi) pentru prima oară și a transformat Ungaria într-un stat 
vasal sub principele transilvănean Ioan Zápolya. În 1538, după doisprezece ani de război, pactul secret de la 
Grosswardein (Oradea sau Nagyvárad) i-a asigurat partea sudică a Ungariei. În 1541 a pornit un nou război, 
cucerind Ungaria și ajungând în vest până la Buda, Esztergom și Stuhlweissenburg (Székesfehérvár) și 
transformă această parte a țării în pașalâc. (Transilvania și pământurile de la est de râul Tisa au intrat în 
stăpânirea văduvei și fiului lui Zápolya după moartea acestuia în 1540.) Teritoriile habsburgice includeau 
partea de vest și de nord a Ungariei și o mică parte din Croația. Astfel, regatul maghiar a fost împărțit în trei 
bucăți, o împărțire care a născut conflicte neîncetate și a dus la aproape o stare de război permanentă. La 
aceste războaie cu turcii se adăugau și neliniștea din interiorul Ungariei din pricina neascultării nobililor și a 
condițiilor din interiorul bisericilor. 
Ferdinand I (rege al Boemiei și Ungariei după 1526 și Împărat al Sfântului Imperiu Roman de Națiune 
Germanică, 1556-1564) era un dușman de moarte al tuturor protestanților, în special al huteriților. În Ungaria, 
partida maghiară l-a pus pe Ioan Zápolya pe tron ca și anti-rege, în timp ce sultanul Süleyman Legiuitorul și-a 
condus trupele până la marginea Vienei în 1529 și până la granița cu Austria în 1532 și 1541. Doar după 1551 
(anul în care Ferdinand I a deschis un colegiu iezuit în Viena în interesul Contra-Reformei), războiul pentru 
Transilvania a început, acesta ținând până în 1562. Transilvania, totuși, a rămas în mâinile otomanilor. 
 Sub domnia îngăduitoare a lui Maximilian al II-lea (1564-1576), succesorul lui Ferdinand I, Reforma s-a putut 
răspândi nestingherită. Sub succesorul lui Maximilian, Rudolf al II-lea (1576-1612), totuși, prigonirea 
protestanților a început din nou. În octombrie 1604, după ce Rudolf al II-lea a adăugat celor 21 de clauze 
constituționale ale Dietei Regionale o a 22-a clauză care amenința în mod serios libertatea religioasă a 
protestanților maghiari,  Ștefan Bocskay (1556-1606) a făcut un front comun cu Gabriel Bethlen și alți nobili 
maghiari pentru a se revolta în Ungaria, ceea ce au și făcut-o cu succes. Trupele imperiale au trebuit să se 
retragă. În 1605, Sultanul Ahmet I l-a recunoscut ca principe al Transilvaniei pe Ștefan Bocskay, acesta încheind 
un tratat de pace cu împăratul la Viena pe 23 iunie, 1606. Clauza a 22-a din 1604 a fost anulată, iar 
protestanților li s-a oferit libertate religioasă, dar aceasta nu trebuia să fie manifestată în detrimentul Bisericii 
Romano-Catolice. 
Împărații Ferdinand al II-lea (1619-1637) și Ferdinand al III-lea (1637-1657) intenționau să recatolicizeze 
Ungaria și erau sprijiniți de zelul fanatic al arhiepiscopului de Esztergom, Petru Pázmány (1570-1637). (Despre 
Petru Pázmány, vezi Schaff-Herzog, VIII, 424-425.) Protestanții  i-au găsit ca protectori pe principii Transilvaniei, 
Gabriel Bethlen (m. 1629) și Gheorghe Rákóczi I (1593-1648). Ultimul a ajuns să încheie pacea cu împăratul 
Ferdinand al III-lea pe 16 decembrie, 1645 la Linz, care conținea libertate religioasă și politică în Ungaria. Sub 
împăratul Leopold I (1658-1705), însă, represaliile s-au reluat, ducând la o conspirație majoră în 1667 printre 
nobili, conduși de Wesselényi, Zrinyi, Nádasdy și alții. 
Pentru istoria Ungariei în timpul dominației turcești (1526-1711), vezi Dominic G. Kosary, A History of Hungary 
(New York, 1971), 92-137; Robert A. Kann, A History of the Habsburg Empire, 1526-1918 (Berkley, 1974, 1977), 
cap. II, IV; C. A. Macartney, Hungary: A Short History (Edinburgh, 1962), cap. 4. 
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fim târâți în modul lor de viață blasfemiator și necreștin. Și dacă Dumnezeu folosește despotul însetat 

de sânge pentru a-i pedepsi pe aceia care se numesc pe sine însuși creștini (dar a căror vieți se opun 

lui Hristos, prin a lor sfruntată sodomie, păcate îngrozitoare și blasfemie), ar trebui să ne rugăm ca să 

îi dea poporului Său, căruia îi este teamă de el și își pune speranța doar în el, ajutor deosebit așa cum 

doar el poate să ofere - și pe care l-a oferit în mod minunat de la începuturile lumii. 

Pe scurt, ar trebui să ne rugăm ca Dumnezeu să ne salveze ca să rămânem nepătați din fața tuturor 

dușmanilor adevărului sfânt și să nu își lase poporul să îndure pedepse pentru nelegiuitele vieți pe care 

acești inamici le duc. Prin urmare, fraților și surorilor li s-a poruncit să privească la Domnul și să îi 

suspine lui în rugăciune, nu doar împreună în adunări, ci oricând puteau, în mod individual. 

Am experimentat faptul că Dumnezeu chiar a auzit rugăciunile poporului său și a domolit dușmanul 

însetat de sânge, pentru că atunci când trupele țării s-au refugiat din calea lui hăt la Raab, dacă 

dușmanul ar fi profitat din plin de avantajul obținut printr-o urmărire rapidă, ar fi găsit ținuturile din 

vecinătate într-o stare de groază și părăsite și le-ar fi putut distruge pe toate și aduce sub puterea lor. 

Chiar și autoritățile au trebuit să recunoască că Dumnezeu a fost cel care a prevenit acest lucru de la a 

se întâmpla. Tot în aceeași iarnă ar fi existat altă șansă pentru dușman. În toate acestea l-am lăudat și 

cinstit doar pe Dumnezeu. 

1596 

Pe 18 ianuarie,
404

 1596, la Neumühl, cinci frați au fost investiți în slujba Cuvântului de către bătrâni 

prin așezarea mâinilor. Aceștia erau Hans Schmied, Stoffel Rath, Martin Gotzman, Joseph Hauser și 

Rudolf Hirzel. 

Lunea, 26 august, o bandă ticăloasă de tâlhari – polonezi, italieni și alții – ne-au prădat comunitatea de 

la Neumühl. Au continuat tot așa pentru aproximativ două ore, până la nouă noaptea. După ce a trecut 

acest interval de timp, vești despre atacul lor brutal au ajuns la cele două sate învecinate. Alarma a 

fost dată și oamenii au venit în fugă. Tâlharii, înștiințați de omul lor de șase, s-au înspăimântat și au 

luat-o la sănătoasa ca și cum ar fi fost urmăriți, luând cu ei șaisprezece cai de căruță gata înșeuați. Doi 

cai au scăpat și i-am recuperat, dar tâlharii au călărit pe ceilalți până la Viena.
405

 Au provocat o atât de 

mare vâlvă când au sosit cu caii că domnii din Viena au pornit după ei și i-au întemnițat pe toți cei 

douăzeci și patru de tâlhari și răufăcători. 

Ne-am luat înapoi caii prin intermediul domnilor din Viena și în special prin guvernatorul Moraviei 

(pe ale cărui pământuri s-a petrecut jaful) și el a scris o scrisoare în numele nostru. Astfel că 

Dumnezeu în mărinimia sa ne-a ajutat din nou. 

                                                             
404 Beck, 321: 18 februarie. 
405 Vezi Beck, 321-324, pentru o relatare documentată a acestui jaf, bazată pe actele oficiale  ale Curții 
Supreme Imperiale, datate 20 septembrie, 1596, care ne relatează că șeful trupei, un anume Alexandru Ciconia 
care pretindea că este conte, a fost arestat împreună cu tovarășii lui în timp ce se îndreptau spre Viena și 
Vösendorf (aceasta este acum o suburbie a Vienei). Paguba le-a fost returnată huteriților, dar acest incident 
marchează începutul cererilor insistente ale lui Rudolf al II-lea și Ferdinand al II-lea făcute hutteriților să 
plaseze părți din presupusele mari cantități de bani ale lor la dispoziția împăratului. 
Acest pseudo-conte Alexandru Ciconia, totuși, nu este contele Alexandru Ciconia care a fost trimis de către 
împărat în Moravia în 1621 să rechiziționeze banii peșin ai huteriților; vezi dedesubt, p. 457. 
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De asemenea în 1596, împăratul a trimis o scrisoare oficială guvernatorului Moraviei,
406

 judecătorului 

tribunalului județean și vice-capelanului, convocându-ne bătrânii (în special pe aceia din Neumühl) 

pentru a apărea înaintea lor. Împăratul dorea să înapoieze bani pe care îi împrumutase din orașe libere 

imperiale și din alte surse. Vorbim de câteva mii de guldeni și se presupunea ca noi să îi i 

împrumutăm împăratului această sumă sau să o punem la dispoziția lui. 

Astfel că domnii menționați mai sus, după cum li s-a ordonat, i-au poruncit lui Klaus Braidl ca prim-

bătrân al bisericii și altor șase frați să vină la castelul din Gross Seelowitz. Ne-au așezat scrisoarea 

împăratului sub nas și au cerut să îi împrumutăm împăratului banii. Dacă nu o vom face, împăratul va 

închide ochii și va refuza să ne protejeze în caz că vom mai fi jefuiți. 

De cinci sau șase ori s-a trimis după frați și apoi erau chemați din nou. De fiecare dată ei răspundeau 

la fiecare întrebare dând chiar și detalii și spunând că credeau că e greșit să gândești că noi am fi în 

posesia unei asemenea sume. Biserica nu avea nimic cu ce să îl împrumute pe împărat. 

Cum domnii auzeau acest răspuns de fiecare dată de la noi, ne-au cerut să transcriem răspunsul nostru 

în detaliu exact cum li-l spusesem lor. Astfel, că la cerere, am prezentat următorul document pe 25 

octombrie, 1596 la castelul din Gross Seelowitz, încredințându-l lor pentru a-l prezenta împăratului. 

LA CEREREA MAIESTĂȚII DUMNEAVOASTRE IMPERIALE 

reprezentanții dumneavoastră, guvernatorul, judecătorul județean și vice-cancelarul marcgrafatului de 

Moravia, au convocat frații noștri din Neumühl și din alte locuri din Moravia pentru a ne adresa o 

serie de întrebări. Am oferit un răspuns potrivit și umil de fiecare dată pe cale orală și acum dorim să 

vi-l prezentăm în scris.
407

 

Reprezintă o nouă și dureroasă experiență pentru noi aceea de a fi suspectați, de către oameni care nu 

sunt prea bine-dispuși față de noi, că am avea sume de bani la dispoziție. Aceasta nu este în 

concordanță cu adevărul și nu ar trebui să fie crezută chiar așa, cu una cu două. Următoarele 

reprezintă dovezi satisfăcătoare în acest sens: 

ÎN PRIMUL RÂND, toată lumea știe că nu avem nimic a face cu comerțul și camăta sau orice altă 

ocupație neproductivă. Ne câștigăm pâinea cu muncă grea manuală. Este imposibil să acumulezi 

bogății nemăsurate astfel. 

ÎN AL DOILEA RÂND, se întâmplă că din zece oameni aparținând comunității de abea unul poate să 

scâștige ceva, oricât de puțin. Acesta este adevărul în special pentru aceia care au sosit de curând și nu 

sunt acomodați cu această țară; mulți dintre ei cad bolnavi și sunt incapacitați pentru o perioadă 

extinsă. De asemenea, avem mulți oameni slăbiți și nevoiași,  ca să nu pomenesc de bătrâni, de 

copilașii cei mulți și neajutorați, văduvele și orfanii. Frații și surorile sănătoase trebuie să aibă grijă de 

aceștia și să rezolve și treburile dimprejurul casei de asemenea, fără să câștige o lețcaie. 

                                                             
406 Friedrich von Zerotin (m. 1598) , care pe 14 octombrie, 1596, a încercat să convingă Curtea Supremă 
Imperială de insolvabilitatea financiară a huteriților; vezi Loserth, Communismus, 202. Friedrich von Zerotin s-a 
distins probabil cel mai mult printre nobilimea moravă în a doua jumătate a sec. al XVI-lea. Înspre sfârșitul 
vieții lui a devenit guvernator, astfel el reprezenta coroana în Moravia. Huteriții vorbeau cu afecțiune despre el 
numindu-l „Fritz al nostru.” Vezi Hruby, Wiedertäufer, 38, 47; ME, IV, 1024d. 
407 Versiunea originală a acestei scrisori, ca cea de dedesubt, pp. 382-384, era ținută odată în Arhivele 
Tribunalului Imperial din Viena, Austria; din 1922 se afla în Cehoslovacia (locația nefiind cunoscută de editori). 
Robert Friedmann listează ambele scrisori printre scrierile Prim-bătrânului Klaus Braidl; vezi Schriften, 107, #4 
și #5 mai exact; 115, #16 și 18# mai exact. 
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ÎN AL TREILEA RÂND, este imposibil pentru noi să ne aducem lucrurile și clădirile în această țară 

când am fost alungați aici din alte ținuturi din pricina credinței noastre. Pentru aproape șaptezeci de 

ani am trăit aici ca pelerini și ni s-a spus în mod categoric că un mandat împărătesc a fost emis atunci, 

interzicând cu strictețe introducerea bunurilor noastre. Astfel că a trebuit să ne părăsim casele cu 

mâinile în buzunare. 

Cineva din când în când mai aducea o mică proprietate. Dar pentru fiecare care aducea ceva, o sută de 

oameni  săraci și zdrențuroși ni se alăturau, incluzându-i aici pe bătrânii și neajutorații, precum și 

mulți copilași. Nu după mult timp puținul care era adus era consumat și apoi noi toți eram lăsați cu 

nimic. 

Chiar și în această țară un domn ne poate accepta pe pământul lui și mai târziu ne poate alunga. 

Atunci, fără vreo compensație, trebuie să ne părăsim pământul pe care l-am lucrat și casele pe care le-

am construit. 

Mulți dintre noi nu văd niciodată lefurile pe care le care le-am câștigat prin munca noastră grea. Sume 

bunicele pe care nu mai sperăm să le mai primim ne sunt reținute. 

Colac peste pupăză, ceea ce cotizăm la Dietă prin tot felul de impozite și diferite taxe nu reprezintă 

ceva nesemnificativ; acestea adunate rezultă într-o sumă substanțială. 

ÎN AL PATRULEA RÂND, de-a lungul anilor alți oameni ne-au ars unele din casele noastre, ori că 

intenționat sau din greșeală. Costă mult să le reconstruim. 

ÎN AL CINCILEA RÂND, este evident că de-a lungul anilor am suferit pierderi importante din cauza 

soldaților. Când află locația unei comunități, dau iama acolo cu un plan de acțiune pregătit în detaliu 

din timp. Se așteaptă de la noi să îi întâmpinăm pe soldați cu cuvinte îndatoritoare și să le oferim 

furaje, mâncare și băutură. Pentru a le oferi ce-i mai bun din toate și din abundență nu putem să ținem 

mai nimic pentru uzul propriu. Trebuie chiar să îi privăm pe bolnavii noștri (precum și pe aceia care 

prestează muncă grea și din tot sufletul) pentru a-i hrăni pe soldați sau ar trebui să îndurăm grozăvia 

de a-i vedea jefuindu-ne casele și luând totul. 

ÎN AL ȘASELEA RÂND, în anii de foamete, mulți au venit din ținuturile vorbitoare de germană și au 

dorit să trăiască cu noi. Au venit cu intenții bune și deși erau săraci, am împărțit cu ei puținul pe care 

îl aveam. În afară de aceasta, noi însuși avem multe comunități sărace în această țară care nu se puteau 

hrăni și nu puteau supraviețui singure (și nu se poate pune la îndoială aceasta) dacă nu făceam tot ceea 

ce se putea cu mijloacele pirpirii pe care Dumnezeu în mila sa le oferă. 

ÎN AL ȘAPTELEA RÂND, vecinii noștri cu toții au văzut ce nedreptăți și brutalități am pătimit iar și 

iar din pricina oamenilor care ne purtau pică, care căutau un motiv să ne tâlhărească de bunurile 

noastre și să le ia pentru ei înșiși. Niciodată nu am căutat să ne răzbunăm; nici nu am dorit să 

provocăm probleme pentru autorități și domni (și nu dorim să facem asta acum). Nu am acuzat pe 

nimeni sau să ne fi punem în cap vreun proces. Preferăm să suferim totul, urmând exemplul și 

porunca lui Hristos și încredințând totul în mâinile lui Dumnezeu, Judecătorul cel drept, să vină ce-o 

veni. 

Conchidem cu umila noastră cerere adresată domnilor de a prezenta toate informațiile necesare 

Maiestății Sale într-o relatare detaliată și adevărată. Din moment ce Maiestatea Voastră, în bunătatea 

dumneavoastră, nu ați avut niciodată cereri de nesuportat pentru noi (pentru care noi peregrinii și 

veneticii vă suntem îndatorați în profunzime), avem încredere completă că nu ne va cere imposibilul 
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de la noi pe viitor. Este pur și simplu imposibil pentru noi să împrumutăm bani pentru a îndeplini 

dorința Maiestății sale; noi înșine datorăm câteva mii de guldeni. 

Cererea noastră constă în faptul ca Maiestatea Sa Imperială să nu ne înțeleagă greșit refuzul și 

simplitatea noastră. 

Noi, prin caracterul nostru umil vom continua să ne rugăm în adunările noastre Dumnezeului nostru 

credincios, așa cum am făcut dintotdeauna, cerându-i pace și toate cele bune pentru Maiestatea 

Voastră și pentru toți cei din guvern. 

Curând după, pe 29 octombrie, 1596, toți bătrânii din slujba Cuvântului și din slujba treburilor de zi 

cu zi din toate comunitățile, mici sau mari, au fost chemați să se întrunească la Neumühl pentru piosul 

motiv de a se ocupa cu treburile bisericii. 

Dragul nostru frate Klaus Braidl a citit cu voce tare răspunsul de mai sus tuturor fraților și bătrânilor 

pentru ca ei să fie complet informați și să se împartă cu ei responsabilitatea în eventualitatea altor 

discuții sau incidente. 

Toți frații au fost în totalitate de acord că domnilor li s-a oferit o relatare adevărată în întâmpinarea 

cererii împăratului. Spuneau că mai degrabă ar accepta ce ar permite Dumnezeu să se întâmple decât 

să ia mâncarea de la gura văduvelor și orfanilor. Era clar pentru noi că nu puteam face niciodată acel 

lucru în numele lui Dumnezeu. Acesta a fost cel mai bun răspuns pe care îl puteam oferi lui 

Dumnezeu și oamenilor. 

În 1596, pe 19 noiembrie, fratele Franz Moritz, un slujitor al Cuvântului a adormit în Domnul la 

Kostel. 

În acest an, o nouă taxă ni s-a impus: un groșen de argint pentru fiecare butoi
408

 de vin și jumătate de 

groșen pentru fiecare snop de grâne de pe câmp. 

Cum taxa aceasta era percepută în vreme de război și știind că va fi folosită pentru vărsare de sânge, 

din pricina conștiințelor noastre nu am putut-o plăti. 

Deoarece nu puteam plăti niciuna din aceste taxe, nici cea de zece guldeni adaugată ca taxă pe casă, în 

diferite locuri domnii din nou ne-au confiscat parte din boii, oile, porcii noștri, de asemenea vin și alte 

lucruri. Am suferit daune însemnate de-a lungul acestor ani. 

1597 

Pe 19 ianuarie, 1597, la Pribitz șase frați au fost aleși pentru slujba Cuvântului și investiți. Ei erau 

Hans Staindel, un șelar; Georg Wöller, un țesător: Hans Iacob,
409

 un cizmar; Franz Walter, un bărbier-

chirurg; Augustin-Graf, un fierar de coase și Georg Riedel, un viticultor. 

La anul 1597 trăisem la Frischau deja de aproximativ șaizeci de ani, întotdeauna mulțumindu-i lui 

Dumnezeu pentru bunătatea lui. Pe 5 februarie, totuși, domnul Bernard de Certorejsky din Frischau 

                                                             
408 Eimer, sau găleată, folosit ca și unitate de măsură a lichidului, aproximativ 83 l; vezi Alfred Götze, 
Frühneuhochdeutsches Glossar, 61. 
409

 Numele de familie a lui Hans Iacob era Wolf; vezi Beck, 324; despre soarta lui Hans Iacob Wolf în timpul 
Războiului de 30 de ani, vezi dedesubt, pp. 435-437. 
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ne-a obligat să plecăm, deși construisem această comunitate în 1581 la cererea lui.
410

 Am construit-o 

pe o pajiște în concordanță cu nevoințele noastre și am plătit în mare parte pentru ea noi înșine. Pe 

vremea aceea și-a pus sigiliul pe următoarele condiții și și-a dat cuvântul că le va respecta: Dacă frații 

vor presta la fel de multă clacă ca și ceilalți muncitori ai lui (și nu el va încărca programul) și dacă vor 

plăti arendele și dijmele anuale, nici el și nici urmașii săi nu vor mai avea alte cereri de la ei. El va fi 

drept și îi va proteja de orice tulburări sau violențe. 

Dacă, însă, nu îi mai putea ține acolo din pricina poruncilor împărătești sau dacă ei ar fi decis să se 

mute pe motive legate de credință, atunci ei ar avea libertatea și autoritatea să își vândă locuințele, 

câmpurile, pajiștile, grădinile și viile pentru prețul lor întreg și să accepte banii fără să fie stânjeniți. În 

continuare, erau liberi să își mute bunurile și oamenii în pace, cu ajutor sau escortați. Puteau merge 

oriunde ar fi dorit și din orice motiv și nici domnul Bernhard, nici urmașii lui, nici supraveghetorul nu 

îi vor stânjeni sub niciun motiv. A promis pe cinstea lui, și cu vorba și în scris, să se țină de această 

învoială și să nu își aroge libertatea de a obține mai multe de la noi prin mijloace necinstite. 

Domnul Bernhard, totuși, nu și-a ținut cuvântul ci, cum treceau anii, ne oprima cu atâta asprime prin 

clacă excesivă și alte aranjamente nedrepte că nu eram în stare să ne ocupăm de nevoile comunității 

sau să ne menținem câmpurile. Și nu numai asta – oamenii noștri erau deseori bătuți cu brutalitate și 

chiar întemnițați pe nedrept și pe timp de război caii lor le erau rechiziționați. Odată, unui frate i-au 

spart dinții din gură și a fost tratat atât de rău că a suferit din pricina aceasta toată viața lui. 

Făceam plângeri dese domnului Bernhard, spunându-i că era imposibil să trăim acolo și să îndurăm 

asemenea rele tratamente. Spunea că va îmbunătăți lucrurile și că ne va trata bine din nou, astfel că 

am așteptat cu răbdare, sperând ca lucrurile să se schimbe. Dar a trebuit să așteptăm mulți ani.  

Condițiile au devenit chiar și mai grele și trebuia să facem clacă mai multă ca niciodată. Într-un final, 

aveam doar două zile libere în douzeci și una de săptămâni. Frații noștri luau boii și caii noștri pentru 

a lucra pământul domnului – câteodată pe câmpuri aflate atât de departe că nu veneau acasă trei zile – 

iar el nu le dădea nimic să mănânce. Trebuiau să își părăsească munca pe câmpurile lor pentru a lucra 

pentru el. 

Colac peste pupăză, domnul Bernhard ne-a mai luat și doi cai. Unul dintre ei ni l-a înapoiat, dar fusese 

tratat atât de rău că doar o dată a mai îndurat harnașamentul. Mai mult decât odată, în timp ce căruțașii 

prestau clacă, alți opt trebuiau să facă muncă manuală la porunca domnului. Trebuia să tăiem și să 

livrăm lemn de foc pentru fabrica de bere a domnului. De fapt, trebuia să facem claca pentru aproape 

tot satul. Țăranii din sat erau atât de forjați, că de abea mai puteau să muncească și astfel munca a 

căzut pe noi. 

În tot anul îi săpam și îngrijeam viile domnului, dar pentru o vreme îndelungată nu ne-a plătit o 

lețcaie. În afară de asta, țăranii care lucrau pentru el nu aveau furaje pentru șeptel, și turmele erau prea 

mari. Când animalele au început să slăbească, domnul i-a înfierat pe frați ca și cum ei ar fi fost 

vinovați. 

Dacă un animal murea de bătrânețe sau de vreo boală, domnul Bernhard cerea fraților să plătească 

pentru el. Când frații de la fermă au trebuit să pornească într-o călătorie pentru el, patru nopți trebuind 

să îi petreacă departe, de abea le oferea permisiunea pentru o noapte. Cu toate acestea, trebuiau să 

îndure mustrări îngrozitoare și amenințări cu bătaia, precum și întemnițări. Niciodată nu și-au primit 
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1 aprilie 1598, totuși, huteriții s-au mutat înapoi la Frischau. 



361 
 

lefurile sau mâncarea și băutura ce le era datorată; astfel că domnul a ajuns să le datoreze o sumă 

foarte mare. 

Pentru acestea și din alte motive, am văzut că cu cât stăteam mai mult, cu cât situația devenea mai 

insuportabilă. Astfel că am decis să îi spunem din timp că pur și simplu nu mai puteam să trăim sub 

el. Dar înainte de ai spune acest lucru vroiam să luăm cele mai bune lucruri din casă ca precauție, din 

moment ce nu știam ce se va întâmpla într-un final. 

Totuși, domnul Bernhard a aflat despre planurile noastre și și-a făcut apariția la noi împreună cu 

doamna și slujitorii lui. Niciun fel de milă nu li s-a arătat bătrânilor, femeilor ce erau pe cale să nască 

sau sugarilor; au fost scoși din casă cu forța și au trebuit să lase totul în urmă. 

Două mame cu bebeluși mititei de două săptămâni au trebuit să plece, precum și unsprezece alți copii 

cu mamele lor. Orice copil ce s-a întâmplat să nu se afle în pătuț a trebuit să fie purtat de mama lui; 

pătuțul a fost lăsat în spate. Mamei nu i s-a permis să ia nici măcar un scutec pentru copilul ei, apăi un 

pătuț sau orice altceva. 

Surorile din spălătorie îmbrăcate în hainele lor vechi și uzate au fost alungate prin violență și nu li s-a 

dat voie să ia alte haine. Aceia care nu plecau destul de repede au fost bătuți de asemenea. Nicio 

rugăminte nu a ajutat. 

Au fost alungați din casele lor cu săbiile scoase, muschete și bâte, acordate cu înjurături grosolane.  

Au trebuit să își lase casele lor și clădirile specifice fermei, câmpurile, pajiștile, grădinile și animalele, 

acestea fiind douăzeci și trei de vaci de lapte, cinzeci și una de vaci sterpe, șaisprezece vițeluși, nouă 

boi de arat, trei boi de îngrășat, trei sute cinci oi care ar fi făcut miei mai târziu, șaptesprezece porci 

îngrășați și șaizeci de porcușori de lapte.  

Au trebuit să fugă cu proprii lor cai, altfel domnul Bernhard i-ar fi luat și pe aceștia. 

Grâne au fost lăsate în spate, în special șaptesprezece obroace de ovăz, precum și făină, vin, untură, 

sare, mirodenii de bucătărie, toate felurile de unelte și instrumente casnice, haine și lenjerie de pat și 

treizeci de morgeni de grâu iernatec [peste douăzeci de pogoane] semănate deja. Nu am primit lefurile 

pentru munca pe care o prestasem pentru el, nici banii și grânele pe care le datora lucrătorilor în 

lăptărie, care nu se reduceau la puțin. Toate acestea, însumând 5000 de guldeni, a trebuit să le lăsăm 

în urma noastră și să încredințăm totul lui Dumnezeu. 

Nu era însă îndeajuns. Imediat după, domnul a furat unul dintre caii fraților. L-a despuiat de 

harnașament în câmp deschis, știind că era unul dintre caii Frischau. A amenințat că va lua și ceilalți 

cai de asemenea, pentru că raționamentul lui în asta consta, că tot ceea ce am cumpărat cu banii noștri 

să ne mobilăm casele reprezenta acum proprietatea lui și intenționa să își însușească tot. 

Am suferit această înspăimântătoare tâlhărie cu răbdare de dragul lui Dumnezeu (deși nu fără grămezi 

de suspine ale văduvelor și orfanilor noștri care au pierdut totul). Nu căutăm să ne răzbunăm pentru 

relele ce ne-au fost făcute.  Îl cunoaștem pe el care a spus, „A Mea este răzbunarea și Eu voi răsplăti.” 

Iar Domnul spune, „Când va începe să le alunece piciorul! Căci ziua nenorocirii lor este aproape și 

ceea ce-i așteaptă nu va zăbovi.” Lăsăm aceasta în mâinile lui Dumnezeu, așa cum a făcut Iov când 

arabii și caldeeni l-au jefuit de vitele, boii, măgarii și cămilele sale. O mai bună avuție care dăinuie în 

ceruri va fi alinarea noastră. 
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Dar nenorocire peste nenorocire se va abate pe inamicii noștrii. Aceste bogății pe care le-au înghițit le 

vor vărsa (așa cum este scris în cartea lui Iov). Dumnezeu însuși le va scoate ce au prăduit din 

stomacurile lor. Cartea Înțelepciunii spune că o cumplită frică se va abate asupra acelora care i-au 

oprimat pe cei cu frică de Dumnezeu și le-au furat fructele muncii lor. 

Pe 4 martie, 1597, Hans Zuckenhammer, care fusese un slujitor al Cuvântului pentru șaptesprezece 

ani a fost exclus înaintea întregii biserici din Protzka în Ungaria în prezența fratelui Klaus Braidl, 

bătrânul și Ludwig Dörker, Cristian Steiner, Ioan Rath, David Hasel, Stoffel Küenhuber, Daniel 

Hellrigel, Hans Neumair, Sebastian Dietrich, Petru Trier, Lamprecht Jänko și Hauptrecht Zapff, toți 

fiind slujitori ai Cuvântului. 

De asemenea prezenți erau paisprezece sau cincisprezece frați din Velké Leváre (unii dintre ei 

responsabili pentru departamentele de lucru), care îl știau pe Zuckenhammer și căile lui. 

Iată ce s-a întâmplat: Mai multe plângeri au fost aduse fratelui Klaus despre felul inconsecvent și 

chiar nedrept prin care Hans Zuckenhammer împărțea dreptatea – unii oameni nu fuseseră pedepsiți 

cu asprimea cuvenită, iar alții fuseseră tratați cu prea mare severitate, fiind folosite injurii grosolane și 

fiindu-le arătată ușa. 

Pentru acestea și alte lucruri asemănătoare, fratele Klaus a fost chemat la Neumühl și dojenit înaintea 

bătrânilor. I s-a spus că dacă nu se va schimba, nu i se va mai încredința să aibă grijă de comunitate, ci 

va fi plasat sub un alt frate. Aceasta s-a decis mai târziu la Kostel cu câțiva bătrâni prezenți și lui 

Zuckenhammer i s-a spus să se mute la Protzka, unde Cristian Steiner era slujitor al Cuvântului. 

Altcuiva i s-a dat în grijă Velké Leváre-ul. 

Cât de curând Zuckenhammer a azuit că trebuia să se mute, a mers țintă să-l vadă pe administratorul 

din Jedenspeigen
411

 sub pretextul că ar vrea să lichideze anumite chestiuni nerezolvate cu el și să lase 

totul în ordine, dar de fapt dorea să îl înștiințeze pe administrator că va părăsi Velké Leváre-ul. 

Administratorul s-a înfuriat foarte tare. Zuckenhammer apelase la el deseori și ei doi erau familiari 

între ei. Acesta s-a așezat și a scris o scrisoare expresă pentru bătrânul bisericii, Klaus Braidl, 

rugându-l să nu îl îndepărteze pe Zuckenhammer și amenințând că dacă Zuckenhammer va fi expediat 

din Velké Leváre, îi era teamă că întreaga frăție va trebui să îl urmeze. 

Zuckenhammer i-a dat căruța sa lui Friedrich Kellner (care trăia la Velké Leváre pe atunci) să ducă 

scrisoarea administratorului direct fratelui Klaus în puterea nopții, sperând astfel (așa se părea) ca 

mutarea lui la Velké Leváre să fie împiedicată. 

Fratele Klaus nu a putut accepta comportamentul nepotrivit al lui Zuckenhammer. I-a scris că nu 

credea că un asemenea comportament i-ar aduce vreo bucurie sau alinare și că niciodată nu a auzit de 

un slujitor al Cuvântului care să îndrăznească să abordeze autoritățile pentru a obține influență și să 

împiedice mutarea sa în alt loc. Le-ar spune Zuckenhammer bătrânilor dacă era bine sau se cădea ca 

unul care avea slujba sa să își ignore bătrânul și să preia total controlul, cu rezultatul că nimeni nu știa 

cum erau lucrurile sau ce se petrecea acolo? Nu a acordat prea multă atenție acestui lucru, deși au fost 

lansate avertizări în mod repetat în îngrijorare iubitoare în numele Domnului, că slujitorii Cuvântului 

ar trebui să evite o relație prea familiară cu autoritățile. Era clar că aceste avertismente nu au cântărit 

prea mult, din moment ce Zuckenhammer a continuat să meargă pe cărarea lui indiferent de ce i-ar fi 

spus el (Klaus Braidl) sau ceilalți bătrâni. Pe moment nu va mai adăuga alte lucruri. 
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Chestiunea a fost adusă în atenția bătrânilor și a fost dezbătută în lumina adevărului, astfel ca nici 

Zuckenhammer și nici altcineva să nu fie tratat cu nedreptate. 

O altă adunare a bătrânilor a fost prin urmare convocată la Neumühl și cazul lui Zuckenhammer a fost 

analizat. Atât de multe plângeri grave au fost înaintate că bătrânii s-au îngrozit și întristat. 

De exemplu, el obișnuia să insulte persoana pe care o mustra. Zbiera la un frate, numindu-l un 

potlogar și un ticălos, până când însuși fratele a spus, „Nici măcar un turc n-ar aiura așa cum o faci tu. 

Nu ai niciun drept să vorbești astfel!” 

La adunarea bătrânilor deja numiți și a altor frați [la Protzka], toate plângerile menționate mai sus 

despre Zuckenhammer au fost ascultate și s-a decis că acesta a greșit. 

El se apăra în loc să își recunoască greșelile. A încercat să îndulcească toate acțiunile sale, exact cum 

făcuse și înainte cu bătrânii [la Neumühl]. 

În seara dinaintea acestei confruntări, i s-a spus să se prezinte înaintea frăției ziua următoae. 

Zuckenhammer a răspuns că va veni cu bucurie. Dar târziu în aceeași zi s-a rugat să îi vadă pe bătrâni 

și ei au căzut de acord. El le-a spus că dorea ca ei să îl admonesteze atunci și acolo deoarece el se 

temea că nu va avea aceeași tărie înaintea frăției. Bătrânii să îl admonesteze drastic. De aceea el se 

afla înaintea lor – cu siguranță că o merita și și-a recunoscut vina. I s-a spus, totuși, că din moment ce 

s-a decis ca el să se prezinte înaintea frăției, această decizie va rămâne în picioare. 

În următoarea dimineață, întreaga chestiune a fost adusă în atenția bisericii și frăției i s-a cerut să 

decidă dacă un asemenea om ar putea să rămână sau nu în slujba Cuvântului. Două sau trei voci au 

vorbit pentru eliberarea sa din slujă, din moment ce nu s-a dovedit potrivit pentru aceasta. 

Un frate, din simpatie pentru el, a spus că ar fi mulțumit dacă Zuckenhammer și-ar continua serviciul 

și rugăciune să fie făcută Domnului în numele său. Se pare că a fost abordat dinainte de 

Zuckenhammer și a fost înduplecat de rugămințile lui. Și nu a fost singurul – mai erau încă vreo doi 

sau trei în aceeași situație. Încă câțiva au vorbit în asentiment cu cel de sus, deși unii erau foarte 

ezitanți. 

În acest moment, fratele Klaus Braidl (vorbind pentru toți bătrânii) i-a avertizat că toți ar trebui să 

vorbească în frică de Domnul în loc de a se uita unul la altul; și că fiecare era răspunzător în mod 

personal înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Din moment ce câțiva vorbiseră pentru eliberarea lui 

Zuckenhammer din serviciul său, toată lumea ar trebui să se întrebe cu toată seriozitatea cât de 

eficient ar mai fi cuvântul lui Zuckenhammer și învățătura sa de acum înainte, de exemplu, când i-ar 

mai fi disciplinat pe alții. O mărturie unificată ar trebui să fie oferită în frică de Dumnezeu. 

După aceasta mulți au vorbit. Unul după celelalt erau de acord în totalitate că ar fi bine ca 

Zuckenhammer să renunțe la serviciul său deoarece nu s-a ridicat la înălțimea acestuia și efectuase 

multe judecăți nedrepte și făcuse decizii de același fel. Chiar și aceia care înainte vorbiseră în favoarea 

slujbei lui Zuckenhammer acuma își exprimau asentimentul cu ceea ce spuseseră ceilalți mai exact, că 

aceasta era felul de a acționa drept și bun și că merita să i se ia serviciul. 

Fratele Klaus Braidl i-a spus lui Zuckenhammer apoi despre această decizie și l-a rugat să spună 

frăției cum vedea el lucrurile. Zuckenhammer spunea că ar accepta-o deoarece s-a decis deja. Fratele 

Klaus a repetat întrebarea, „Cum vezi chestiunea tu însuți?” 
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A răspuns, „Nu pot spune. Voi accepta,” adăugând, „Nu mă întrebați cu atâta insistență.” Când fratele 

Klaus l-a întrebat din nou, acesta s-a aprins: „Vă spun pe șleau, nu pot să fiu de acord. Sunt acuzat de 

mult prea multe. Dar îmi dau seama că nimic din ce spun sau ceea ce vă cer nu va schimba ceva. Nu 

există îndurare pentru mine. Cât timp sunteți aici, întotdeauna intru în bucluc, întotdeauna voi fi cel 

pus la stâlpul infamiei. Îs tratat ca și cum aș face parte din cea mai joasă speță de grăjdari sau 

porcari.” A repetat acestea cu mânie și a continuat, „Credeți-mă, niciodată în viața mea nu am susținut 

credința atât de tare cum o fac acum.” 

„Și tu, Klaus, ai fost atât de aspru cu mine – aș putea spune chiar răutăcios – în această chestiune. Aș 

putea spune și eu una sau două dacă aș dori.” 

Fratele Klaus i-a răspuns, „Dacă ai vreo acuză să îmi aduci și nu mergi până la capăt, nu voi avea cum 

să îți mulțumesc.” Zuckenhammer se mâniase atât de tare că cu bucurie ar fi vorbit împotriva 

bătrânului, dar nu știa ce ar fi putut să spună. 

(Mai târziu, în ziua în care Zuckenhammer a fost reacceptat în biserică, i-a scris fratelui Andreas 

Kleesattel, dorind să îi ceară fratelui Klaus Braidl să nu se țină de marea sa stupiditate și prostie 

împotriva lui, ci să uite de ele.) 

Printre alte lucruri pe care le-a spus a fost că nu știuse că era așa și de ce nu l-a mustrat nimeni când 

nu avea dreptate? 

La asta, fratele Ludwig [Dörker] s-a ridicat și l-a dojenit, spunând că încerca doar să se scuze; știa 

foarte bine că deseori a fost atenționat asupra purtării sale. Zuckenhammer i-a întors-o, „Aha, 

camaradul meu deosebit, toate le știu despre tine!” și a refuzat să îl asculte pe Ludwig. 

În continuare, fratele Ioan a încercat să îl ajute, spunând că niciodată nu s-ar fi așteptat ca 

Zuckenhammer să reacționeze într-o asemenea manieră greșită. 

 Sus-numitul i-a răspuns, „Ioan, tu poți vorbi. Te voi asculta. Ești un om vertical și sincer.” Dar când 

Ioan a început să spună prea multe, acesta l-a întrerupt: „Ioan, spunemi-le mai târziu când rămânem 

între patru ochi.” 

Văzând că Zuckenhammer nu îi asculta pe ceilalți, fratele Klaus Braidl i-a spus fratelui Ioan (pe care 

Zuckenhammer l-a indicat ca exemplu bun) să preia prezidiul adunării și să întrebe frăția ce să se facă 

cu Zuckenhammer, din moment ce nu își admitea vina, ci se certa și revolta. 

Frații au început să vorbească din nou și au ajuns la decizia unită cum că ar trebui să fie exclus 

deoarece nu asculta biserica sau nu admitea că își trăise viața în mod superificial și fără frică de 

Dumnezeu. 

El a ripostat, spunând, „Fraților, sper că nu veți vorbi cu toții. Nu pot să îndur atâtea de multe!” 

Când primul s-a ridicat și a vorbit în favoarea excluderii sale, „Cine este acela? Tu ești, Kürschner? 

Tu să taci. Sunt la fel de credincios ca și tine, asta o știu.” 

Fratele i-a răspuns, „Dacă n-aș fi fost mai credincios decât tine, m-aș fi aflat acolo lângă tine.” 

Un altul a spus că ar fi corect ca el să fie exclus. Zuckenhammer i-a răspuns, „O, ia ține-ți gura! Nu 

ești tu fiul meu? Te-am adus în sânul bisericii și asta-i mulțumirea ce mi se arată.” 

Acest frate i-a spus, „Da, un tată excelent ce ești, oferindu-mi un exemplu de cea mai bună calitate!” 



365 
 

Un al treilea frate a fost de acord ca Zuckenhammer să fie exclus deoarece nu a acceptat disciplinarea 

ce i-a fost administrată pentru prima oară. „Să îți amintesc de o judecată de-a ta proprie,” a spus. 

„Odată ai pus o soră să fie disciplinată și ea nu a fost de acord. Apoi, i-ai spus fiindcă nu a acceptat, că 

va fi disciplinată cu și mai mare asprime. Așa te-ai ocupat de acea chestiune, la fel faci și acuma.” 

Chiar și așa încă un frate a spus că Zuckenhammer merita excluderea deoarece arăta un asemenea 

dispreț față de bătrâni, care sunt ca niște părinți pentru noi. Ar trebui ca ei să ne fie și mai dragi 

deoarece vroiau să pedepsească răutatea fără să fie influențați de ce persoană va fi pedepsită. 

După ce Zuckenhammer li  s-a opus primilor zece frați și nu mai putea să îi contrazică pe fiecare în 

parte, a spus, „Nu sunt de acord, chiar dacă vorbiți cu toții. Totuși nu pot s-o văd. Doar atât pot 

spune.” Nici măcar nu s-a rugat să mai rămână în comunitate, ci i-a spus fratelui Ioan doar să 

lichideze chestiunea. Astfel că excluderea lui s-a pronunțat și el a părăsit adunarea.  

Mai târziu s-a mai gândit la această problemă și a implorat pentru a i se da voie să trăiască în 

comunitate; era pregătit să își îndure disciplina meritată și să se căiască. Biserica i-a acceptat cererea. 

Din pricina tuturor lucrurilor care au ieșit la iveală despre el, Zuckenhammer a acceptat excluderea, s-

a căit și a fost acceptat din nou. A adormit în Domnul la Protzka pe 29 aprilie în anul următor, 

1598.
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Lunea, pe 14 aprilie, 1597, am fost alungați din comunitatea și ferma noastră de la Bochtitz, unde 

locuisem pentru patruzeci de ani, lăudat să fie și mulțumiri îi aducem lui Dumnezeu. Domnul Jan 

Kusý ne-a obligat să plecăm cu bătrânii, văduvele, orfanii și copilașii noștri, lăsând în urmă tot ceea 

ce dețineam.Tatăl său, domnul Štěpán Kusý de Mukoděl (înainte stând la Bochtitz), ne-a primit pe 

pământul său. Am trăit sub el pentru treizeci și șase de ani și sub fiul său pentru patru ani. Acum fiul 

său a început să ne oropsească și să ne provoace multe neajunsuri. 

Ne-a luat țevile pe care le instalasem pe cheltuiala noastră – puse pentru a transporta apă de la fântână 

până la locșorul nostru - și și le-a instalat în propria casă. Slujitorii lui au venit înarmați și ne-au luat 

fânul din hambar cu forța. Când căruțașii lui au pierdut sau stricat coșurile de măsurat obroacele, au 

luat coșurile surorilor noastre. Multe lucruri asemănătoare s-au întâmplat. 

Domnul și doamna au făcut tot felul de cereri nejustificate și nemaiauzite, așteptându-se să toarcem și 

să albim și să țesem anumite cantități de pânză cuantificate prin greutate. Țesătorul nostru nu era în 

stare să își facă munca lui din pricina lucrului pentru doamnă, și totuși ea nu îi dădea nici măcar 

jumătate din cât ar fi meritat. În plus, domnul era deja îndatorat până peste gât nouă, din moment ce 

nu plătise pentru serviciile noastre fidele pe care i le prestasem. Când i-am cerut lefurile noastre, s-a 

înfuriat. 

Nici nu ne proteja. Într-un final, căuta mai multe acuzații împotriva noastră. Deși știa că frații nu vor 

ajuta, dorea ca ei să care mai multe căruțe de piatră pentru o biserică pe care plănuia să o construiască. 

Tot ceea ce vroia era un motiv prin care să ne învinuiască. Când au refuzat să o facă (pentru că nu ar fi 

fost corect), s-a aprins de mânie și i-a amenințat. 

Pe 13 aprilie și-a trimis oamenii la comunitatea noastră noaptea. S-au comportat strigător la cer, 

forțând ușile și furând carne și alte lucruri. Cât e noaptea de lungă s-au ghiftuit și au băut, au glumit și 

au blafemiat. În următoarea zi au forțat toată lumea să iasă din casă și ne-au alungat oamenii de pe 

pământurile domnului cu mâinile goale. I-au bătut tare pe câțiva frați și au furat tot ceea ce au putut – 

                                                             
412 Despre întemnițarea lui Zuckenhammer și eliberarea sa, uite-te deasupra, pp. 323-325. 
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mâncare, băutură și ustensile de bucătărie: șapte obroace de făină, unsprezece obroace de grâne, 

patruzeci de obroace de ovăz, patru obroace de: mazăre, orz, hrișcă, crupe, linte, mei și sămânță de in, 

precum și alte lucruri. 

Am fost jefuiți de: șaptesprezece vaci, patru viței, nouăzeci de porci complet dezvoltați și unii în 

parte, șapte porci îngrășați, patru boi, patruzeci de oi, patruzeci și doi de miei, doi cai; șapte greutăți 

de o sută de carne proaspătă și uscată, o cantitate considerabilă de sare și untură, șapte butoaie de 

varză acră, treisprezece butoaie de vin; diferite ustensile și veselă și multe alte lucruri nepomenite aici. 

Ne-au jefuit de casa și căminul nostru, de câmpurile noastre semănate și podgorii. 

De asemenea ne-au alungat din moara pe care o cumpărasem la Klein Seelowitz.
413

 Cu toate utilitățile, 

valora patru sute de guldeni. 

Domnul Kusý angajase unii dintre oamenii noștri în lăptăriile sale pentru o leafă fixă, dar pentru mai 

mult de un an nici nu i-a plătit și nici nu le-a dat mâncarea și băutura care le-o datora. Le datora 

acestori lucrători 527 de guldeni, astfel că am pierdut și acei bani. 

Pierderile pe care le-am suferit au însumat cam 5200 de guldeni. Aceștia includeau jaful și pagubele 

produse casei și fermei (toate bunurile mobile și imobile cu care Dumnezeu ne binecuvântase), 

acapararea moarei de la Klein Seelowitz, plus banii datorați lucrătorilor la fermă. Lăsăm toate acestea 

în mâinile lui Dumnezeu, care ne-a transmis că asemenea atacuri se vor abate asupra celor care au 

privirea ațintită înspre el. Toți cei cărora le e frică de Dumnezeu vor suferi vătămare, bunurilor le vor 

fi luate de la ei și vor fi alungați din casele lor. „Apoi se va cunoaște pe cine am pus deoparte.” 

Prin urmare, ne-am supus răbdători tuturor acestor jafuri și nedreptăți. Și în Vechiul și în Noul 

Testament, cei fideli și credincioși au îndurat aceste lucruri. Nu poate fi altcumva în lumea aceasta cât 

timp pășim pe urmele celor credincioși; într-adevăr, cât timp ne aflăm în harul lui Dumnezeu, toată 

lumea va fi dușmanul nostru, după cum Hristos spune ucenicilor săi, „Veți fi urâți de toți din pricina 

Numelui Meu.” 

Pe 5 iunie, fratele Georg Wyser sau Rader a adormit în Domnul la Kostel. El era un vechi și 

credincios slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu, care slujise biserica pentru aproape treizeci și unu de 

ani. Înainte de a muri, i-a încredințat pe toți credincioșii în harul lui Dumnezeu, mulțumindu-le iar și 

iar pentru toată bunătatea ce i-a fost arătată. 

De ziua lui Petru și Pavel [25 ianuarie] în acest an, frații au cumpărat două case la Budkau
414

 de la 

cavalerul Václav Hrubčický și au înființat o comunitate acolo. 

Tot în același an, biserica-comunitate din toate părțile țării a îndurat multă opresiune, groază și 

pierderi în urma soldaților călare sau pedeștrii care treceau pe acolo, rechiziționând mulți cai, oi și alte 

lucruri. 

Pe 17 octombrie, fratele Lorenz Pürchner, un bătrân slujitor al treburilor de zi cu zi, a adormit în 

Domnul la Tracht. 

                                                             
413 Klein Seelowitz (Malé Zelovice), este un sat lângă Wolframitz (Olbramovice), la aprox. 29 km. sud-vest de 
Brno. Moara, care funcționa cu ajutorul apelor unui izvor, era încă în picioare în anii 80 ai secolului al XIX-lea. În 
1597 satul aparținea familiei Kusý de Mukoděl; vezi Beck, 324; Zeman, Topography, #140. 
414

 Budkau (Budkov), sat la aprox. 35 de km. nord-vest de Znaim (Znojmo), la nord-est de Jamnitz (Jemnice). În 
1597, cavalerul Václav Hrubčický de Čechtín era domn la Budkau. Beck, 325 n.1; Zeman, Topography, #24. 
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De Ziua Tuturor Sfinților, 1 noiembrie, fratele Gilg Federspil, un bătrân și credincios slujitor al 

Cuvântului lui Dumnezeu, a adormit în Domnul la Nikolsburg. El slujise biserica pentru aproape 

trezeci și cinci de ani.  

În acel an, altă taxă pe care nu o puteam plăti din motive de conștiință ne-a fost impusă. Drept 

rezultat, boi, oi, porci, vin, grâne și multe alte lucruri ne-au fost confiscate în diferite locuri, iar 

biserica a îndurat pierderi grele. 

Pisker Löw, un evreu din Nikolsburg, și Hans Parth, oficialitatea principală din oraș, au avut 

îndrăzneala să ne implice într-o chestiune murdară. Ei, în special evreul, au vorbit ca și cum ar fi avut 

un important mandat imperial pe care ar fi vrut să ni-l transmită în mod secret, dar doar dacă fratele 

Klaus Braidl, bătrânul bisericii, venea în persoană. Astfel că pe 2 noiembrie, fratele Klaus a mers la 

Tracht cu câțiva bătrâni, printre ei fiind Ludwig Dörker, Ioan Rath, David Hasel, Andreas Kleesattel, 

Sebastian Dietrich și Georg Zobel. 

Evreul le-a înmânat un act prin care le cerea fraților o sumă însemnată de bani; era scris intenționat în 

numele împăratului. Georg Zobel era singurul menționat prin nume – se făcea referire la bătrâni 

printr-un singur cuvânt. 

Cum actului îi lipsea sigiliul împărătesc, frații i l-au arătat guvernatorului, care și el, de asemenea, se 

îndoia că venea dinspre împărat. Acesta imediat a trimis documentul la curtea de la Praga împreună cu 

alte scrisori adresate împăratului. Răspunsuri la aceste scrisori au venit înapoi, dar tot ceea ce s-a spus 

despre actul evreului a fost că nu era convenabil în acel moment pentru împărat să răspundă. 

Evreul a insistat că avea instrucțiuni orale de la împărat să alcătuiască o listă cu toți slujitorii 

Cuvântului din biserică și și-a șters tăblia pentru a-i consemna el însuși și de asemenea unde locuia 

fiecare. Dar nu am considerat potrivit să îi furnizăm lui numele noastre. 

Impresia noastră a fost că alții erau implicați în această chestiune care îl foloseau pe evreu și cărora 

ne-ar fi trădat într-o manieră rușinoasă. 

O adunare a tuturor bătrânilor și a multor altora din bisericile-comunități a fost convocată pentru a 

decide ce să facem. Ei au ajuns la concluzia că chiar dacă am fi avut posibilitățile (pe care nici nu le 

aveam și nici nu vedeam vreo posibilitate de a le avea), conștiințele noastre niciodată nu ne-ar fi 

permis să sacrificăm ceea ce aparține bisericii-comunitate și să risipim puținul pe care îl avem. Au 

căzut de acord să nu îi ofere un răspuns împăratului, ci doar domnului sub care trăiam. 

Cu toate acestea, deși nu căzusem de acord să plătim nici măcar o lețcaie, împăratul a fost informat că 

fusesem de acord să dăm 10.000 de guldeni și că eram nerăbdători să livrăm banii. 

Chiar atunci Zobel a fost chemat la Praga de un anume prinț. Aceasta reprezenta o oportunitate. 

Înainte de a porni, i-a înștiințat pe domnii de Dietrichstein din Nikolsburg de intențiile sale de a 

călători la Praga și că era presat tare de către evreu. Domnii de Dietrichstein au răspuns prin a-l 

convoca pe evreu și obligându-l să îl elibereze pe Zobel pe orice alte cereri. Astfel că încercările 

evreului au fost împiedicate. 

Când a văzut că planul său nu va reuși, evreul a început să se scuze și i-a implorat pe frați să nu se 

răzbune, spunând că a fost îndemnat să facă acest lucru de anumite persoane. 

Și de data asta, mărețul Dumnezeu a sărit în ajutorul nostru și le-a dat peste cap planul urzit de evreu 

și complicii săi. 
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1598 

Pe 1 aprilie, 1598, ne-am mutat înapoi la Frischau și Bochtitz deoarece domnii ne-au cerut cu 

insistență să ne întoarcem. Am fost alungați din aceste comunități și nu trăisem în niciuna din ele 

pentru mai bine de un an. 

Pe 30 iunie, domnul Maximilian von Dietrichstein de Nikolsburg ne-a poruncit să plecăm de pe 

proprietățile sale de la Nikolsburg și Tracht. Ne-a dat optsprezece săptămâni și trei zile să ne 

preschimbăm imobilele în bani și să ne mutăm. Dorea ca noi să îi fi preluat cele trei mori, două ferme 

și cinci grădini (pentru fiecare dintre ele) pentru o chirie anuală ce însuma 4988 de guldeni. Chiriile 

erau atât de mari și nerezonabile că nu puteam să le plătim. Astfel că l-am rugat cu modestie pe 

domnul von Dietrichstein să nu emită asemenea cereri, dar acest lucru nu a ajutat. Totuși, la cererea 

noastră ne-a îngăduit să ne luăm bunurilor ce ne aparțineau pe zi sau noaptea și să mergem oriunde 

am fi vrut. Dacă nu ne-am fi putut muta în timpul dat, ne-ar mai fi dat încă trei sau patru săptămâni. 

Când a văzut că mai degrabă decât a-i accepta proprunerile, chiar ne luam bunurile, mutându-ne și 

renunțând la casele și ferma noastră, și-a trimis supraveghetorul pentru a discuta despre o propunere 

nouă. Am ajuns la o înțelegere prin care domnul von Dietrichstein a promis să ne lase să rămânem în 

condiții prielnice ca înainte și să ne ofere protecție, cu condiția să fim chiriași buni. Astfel că ne-am 

mutat înapoi și am rămas. 

Din nou în același an, din pricina taxelor pe care nu le plăteam din cauza conștiințelor noastre, un 

număr însemnat de oi, vite și porci și cantități mari de vin și grâne au fost confiscate. 

În plus, mulți cai au fost furați de către soldați în diferite părți ale țării. Însemnata pagubă și 

cheltuielile variate ne-au secătuit resursele. Eram hărțuiți și necăjiți ajungându-se până la un asemenea 

punct că dacă toate ar fi scrise, ar reprezenta o lectură foarte dureroasă. 

Domnul Oldřich de Kounice la Austerlitz a poruncit ca opt boi să le fie luați fraților care erau chiriașii 

lui la Damborschitz. Boii costau 35 de guldeni și jumătate o pereche. Singurul lui motiv era că 150 de 

soldați au fost incartiruiți la Damborschitz. Căpitanul și-a rezervat casa fraților pentru uzul propriu, 

ceea ce i-a mai costat pe frați încă optzeci de guldeni. Au trebuit să se supună acestui jaf și să lase 

toate în mâinile lui Dumnezeu. 

Domnul Oldřich de asemenea a luat zece obroace de ovăz de la frații din Damborschitz, plătind 

nouăzeci de guldeni pentru ele, în timp ce frații le cumpăraseră pentru doisprezece sau treisprezece 

guldeni un obroc. Astfel că au pierdut treizeci și cinci de guldeni pentru cele zece obroace. 

1599 

În 1599, de ziua Convertirii sf. Pavel [25 ianuarie], domnul Václav Hrubčický de Budkau le-a dat voie 

fraților să ocupe casa din Boretitz din nou; îi evacuase acum aproape zece ani. Astfel că acum au 

aranjat-o și s-au mutat înapoi. 

Pe 14 martie, 14 frați au fost investiți în slujba Cuvântului la Neumühl de către bătrâni prin așezarea 

mâinilor. Ei erau Hans Staindel, Augustin Graf, Georg Wöller, Franz Walter, Hans Iacob Wolf și 
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Georg Riedel.  În aceeași zi la Neumühl, trei frați, Darius Heyn, Hansel Summer și Ulrih Jaussling
415

 

au fost  aleși în slujba Cuvântului și supuși unei perioade de testare. 

Soldați jefuitori au deshămat și furat cam paisprezece cai în total din bisericile-comunități în acel an. 

Multe pagube și neajunsuri erau provocate de către soldații călăreți în drum spre Ungaria. 

Pe 2 septembire, fratele David Hasel, un slujitor credincios al Cuvântului a adormit în Domnul la 

Pribitz. 

Pe 3 octombrie, fratele Wolf Hungermüller, un slujitor al Cuvântului a adormit în Domnul la 

Austerlitz. 

În acest an, domnii din Dieta Regională au decis ca pentru fiecare casă dotată cu o bucătărie la comun, 

frații să fie impozitați în plus cu zece guldeni pe deasupra celor zece menționați mai sus. În alte 

cuvinte, cu douăzeci de guldeni mai mult decât cei douăzeci pe care îi plăteam deja Dietei pe fiecare 

casă. 

Cum conștiința noastră nu ne permitea să plătim această taxă sau taxele pe grâne sau vin sau pe roțile 

de morărit (menționate deja de câteva ori), domnii ne-au luat boi, grâne, vin, porci, vaci și oi în timpul 

acelui an. 

În 1599, domnul Franz von Dietrichstein s-a întors în Moravia de la Roma, unde Papa îl făcuse 

cardinal și episcop de Olmütz. Când a sosit la Nikolsburg, ne-a cerut să continuăm să lucrăm pentru el 

așa cum o făcusem când era doar domn de Nikolsburg. Nu dorea să ne ceară ceva împotriva 

conștiințelor noastre. Înainte ne tratase bine și va continua să facă cum făcuse atunci când era doar un 

domn în ținut. 

Astfel că fratele Klaus Braidl a convocat toți slujitorii Cuvântului și slujitorii pentru treburi de zi cu zi 

(care trebuiau oricum să se întâlnească) și le-a prezentat chestiunea. 

Au analizat chestiunea cu atenție în frică de Dumnezeu, îngrijorați pentru a evita orice implicare 

greșită cu preoții (de care avusesem întotdeauna oroare și aveam toate motivele să îi evităm). Chiar 

așa, și-au dat seama de diferența dintre cardinalul von Dietrichstein și ceilalți episcopi de Kremsier 

înaintea sa, între regimul de la Nikolsburg și cel de la Kremsier.
416

 Domnul cardinal fusese și încă era 

domnul nostru la Nikolsburg, iar el și fratele său, domnul Maximilian, își extrăgeau veniturile de 

acolo. Cele două comunități, Nikolsburg și Tracht, se aflau sub jurisdicția lui și la el trebuia să căutăm 

sfat în orice chestiune ce s-ar fi ridicat în fiece zi. 

Prin urmare, ar fi nelalocul lui să îi refuzăm serviciul nostru în capacitatea sa de domn al 

Nikolsburgului. Frații adunați au luat în considerare cu grijă dacă ar trebui să continuăm să îi 

recunoaștem domnia și autoritatea asupra noastră sau să ne mutăm comunitățile de pe pământul său. 

                                                             
415 Cei trei frați erau, în ordine, un viticultor, un blănar și un funcționar și un fierar al cuprului; vezi Beck, 329. 
Ulrih Jaussling a devenit prim-bătrân în 1619 și a murit în 1621; vezi dedesubt pp. 433 și 455; ME, III, 99. 
416 Kremsier (Kroměříž) de pe râul Morava, era reședința de vară a episcopilor de Olomütz (Olomouc). Când 
Franz von Dietrichstein a devenit episcop, situația a devenit dificilă pentru frați, care au fost de acord să 
lucreze pentru el ca și moșier al lor și nu ca reprezentant al bisericii Catolice, în concordanță cu decizia din 
1535 p. 134 de deasupra). Vezi Hruby, Wiedertäufer, 33-34; Zeman, Topography, #64; de asemenea vezi 
dedesubt, pp. 564-567; Robert Friedmann, ”Dietrichstein,” ME, II, 59-60. 
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Totuși, nu am găsit îndeajuns de multe motive pentru a ne muta sau a refuza să îi slujim. Să fi făcut 

aceste lucruri, ar fi însemnat să provocăm tulburări în acea zonă și nu i-ar fi slujit aceasta măririi 

Domnului sau binelui general al credincioșilor. 

În unanimitate s-a decis ca să lucrăm pentru domnul cardinal însuși și slujitorii săi de la Nikolsburg ca 

și cum am fi slujit oricărui stăpânitor din țară, dar nu pe pământurile pe care le deținea ca și episcop. 

Plățile pentru munca noastră ar fi venit din veniturile proprietății Nikolsburg. În continuare, am fost 

de acord să construim moara de la Kremsier (pe care domnul cardinal promisese să o construiască cu 

veniturile de la proprietatea Nikolsburg), din moment ce moara era necesară multora pentru uzul 

zilnic. 

Nu ne-am luat alte angajamente, nici nu am spus că această înțelegere se va aplica și vreunui episcop 

viitor, cu care se poate că va exista o relație complet diferită decât acea cu domnul cardinal, dar ar 

trebui să continuăm să evităm episcopi, preoți și frați falși în mod la fel de strict cum am făcut-o până 

atunci. 

O scrisoare a fost atunci scrisă către domnul cardinal conținând răspunsul nostru: Dacă Domnia Sa era 

de acord, am fi bucuroși, într-o manieră privată, să îi servim lui și slujitorilor săi de asemenea 

(exceptându-i pe popi) prin confecționarea de cizme, papuci, cuțite, ceasuri sau alte lucruri de care ar 

fi avut nevoie. 

Același lucru s-ar aplica oricărei munci de pe proprietatea Nikolsburg, în condițiile în care eram plătiți 

din veniturile proprietății după cum am înțeles că ni se făcuse ofertă de către domnul cardinal. Ne 

vom raporta și lucra pentru Domnia Sa ca și înainte, ca pentru orice alt domn din țară. 

Am prelua moara din Kremsier dacă domnul cardinal sau familia conducătoare din Nikolsburg va fi 

de acord și ne va asigura că toate cheltuielile vor fi plătite de pe urma proprietății Nikolsburg (după 

cum am menționat mai sus). Am face aceasta (deși nu fusesem de acord să o construim pentru 

episcopul anterior) deoarece ne-am dat seama că moara este importantă pentru domnul cardinal și va 

fi folositoare pentru mulți oameni. În afară de aceasta, nimeni, aici incluzându-ne și noi, nu se putea 

descurca fără ea. Dacă domnul cardinal ar muri (deși sperăm ca viața lui să dureze în continuare), 

avem încredere că plățile nu vor fi întârziate și că nu vom fi puși în legătură cu clericii pentru plată, ci 

că totul va fi făcut conform cu contractul pe care l-am încheiat. În acel caz, am ajunge la o înțelegere 

verbală care ar fi acceptabilă pentru tâmplari. 

Ca și înainte, am refuzat să ne implicăm în orice ce ar fi avut de-a face cu Kremsier și proprietățile 

episcopului prin a lucra pe ele, ori că în construcții, muncă de câmp sau orice altceva, ca și 

confecționarea odăjdiilor preoțești – pe scurt, prestarea oricărui fel de muncă pentru ei. Noi și întreaga 

noastră comunitate avem oroare de a accepta plăți pentru munca noastră grea din venituri  provenite 

de pe proprietățile episcopale. Așa cum conștiința credinciosului este pângărită când are a face cu 

sacrificiul idolatru, la fel acceptarea unei asemenea plăți ar fi ofensatoare pentru credincioși. 

Nu putem fi de acord să facem orice ce ar fi împotriva lui Dumnezeu și a conștiinței noastre. Mai 

degrabă am aștepta ce neajuns s-ar mai învoi Dumnezeu pentru noi decât să îi facem pe frați și surori 

să își contorsioneze conștiințele prin a face ceva nu ce este în concordanță cu credința noastră și acel 

lucru nu l-am mai făcut până acum. 

Când a primit această scrisoare bine intenționată, domnul cardinal s-a făcut roșu de furie și a 

amenințat că va arăta această scrisoare „ofensatoare” Maiestății Sale Imperiale (ofensatoare pentru că 

nu ne-am adresat lui prin titulatura sa actuală). A spus, printre alte lucruri, că ne vom frânge mâinile 
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până când vom răzbate. Apoi și-a mai revenit puțin, a făcut bucăți scrisoarea și a spus să nu-i mai 

scriem de acum încolo. Dacă o-m mai face-o să îi prezentăm scrisoarea slujitorilor săi care i-o vor da. 

Apoi ne-a promis din nou condiții bune dacă îl vom sluji ca pe orice alt domn din cuprinsul țării. 

Totuși, curând s-a răzgândit din nou. 

1600 

Cam de Întâmpinarea Domnului [2 feb.] în anul 1600, o Dietă s-a ținut la Znaim în Moravia, care a 

aprobat alte impozite. Oamenii din spatele acestor impozitări sunt domnul cardinal menționat mai sus; 

fratele său, domnul Sigismund von Dietrichstein, șambelan-adjunct în Moravia; domnul Ladislav 

Berka, șambelanul principal al provinciei; și în mod special domnul Karl von Liechtenstein, judecător 

provincial în Moravia, care chiar s-a lăudat că el a făcut cele mai mari presiuni.
417

 O taxă de o sută de 

guldeni s-a impus pe fiecare comunitate ce aparținea fraților, ori că era mică sau mare. O taxă de un 

gulden a fost impusă pentru fiecare tranșă de fabricare a berii în plus față de celelalte taxe pe grâne și 

vin, care au ajuns la o sumă însemnată. 

Ne-am sfătuit înaintea Domnului despre aceste impozite și am ajuns la concluzia că eram totalmente 

în afara posibilității de a le plăti. Mai bine ar fi fost să renunțăm la comunități mai sărace, chiar să le 

lăsăm să stea goale și să ne mutăm împreună până când, dacă situația ar deveni și mai grea, 

Dumnezeu îi va arăta bisericii o cale de scăpare. La aceasta au căzut de acord frații în frică de 

Dumnezeu. 

Pe 6 aprilie, fratele Christoph Gschäl, un slujitor al Cuvântului, a adormit în Domnul la Niemtschitz. 

Cam pe timpul Paștelui, frații au trebuit să vândă casa și clădirile fermei de la Niemtschan și să se 

mute de acolo din cauza taxelor ridicate și hărțuirii pricinuite de către soldați, care a devenit de 

nesuportat. 

În acel an a existat o creștere foarte mare a prețurilor mâncării prin Boemia, Moravia, Austria și 

Ungaria, deoarece o lipsă acută în țările dimprejur a rezultat în exporturi mari de grâne. După Rusalii, 

grâul s-a vândut cu o sută de guldeni obrocul la Brünn. 

Nu doar grânele erau puține pe atunci, ci toate celelalte de asemenea, din pricina unei boli care a 

omorât multe vaci, ceva ce nu se mai auzise. Această epidemie a început în octombrie 1598, a 

continuat în cuprinsul anului viitor și a persistat cu severitate sporită în timpul verii lui 1599. În multe 

din comunitățile noastre aproape toate vacile și boii au murit, până la patruzeci, cincizeci și șaizeci de 

capete. Aceasta nu s-a întâmplat doar în Moravia, ci de asemenea în Transilvania, Ungaria, Austria, 

Boemia și alte țări din vecinătate. În unele locuri, o sută de capete s-au îmbolnăvit și au murit. 

În această lipsă acută și foamete, Dumnezeu preamărețul (care întotdeauna are grijă de poporul său și 

nu îi lasă niciodată) cu credincioșie a avut grijă de poporul său și i-a binecuvântat peste alții, 

mulțumită silinței și prevederii devotaților bătrâni. El a făcut deosebire între al lui popor și altele din 

lume. 

                                                             
417 Următorii pot fi considerați cei de la care a pornit opresiunea ce a urmat: Cardinalul Franz von Dietrichstein, 
episcop de Olomouc din 1599; fratele său Sigismund, numit șambelan-adjunct în 1599; Ladislav Berka de Duba, 
șambelan principal din 1598; viitorul prinț, Karl von Liechtenstein (care s-a convertit la catolicism înspre 
sfârșitul sec. al XVI-lea), judecătorul provincial din 1599. 
Despre creșterea impozitelor, vezi Hruby, Wiedertäufer, 59-60; Loserth, Communismus, 203; Beck, 331. 
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În timpurile anterioare de foamete (deși nu fusese chiar atât de acută) biserica Domnului fusese destul 

de puternic lovită. Și totuși în această situație anormal de serioasă nu am resimțit efecte pronunțate, 

doar Dumnezeu să fie mărit. Pentru o scurtă perioadă de timp am continuat fără prânzul de la mijlocul 

amiezei; asta a fost tot. Altfel, nevoințele noastre zilnice erau întreținute ca și înainte. Comparativ cu 

suferința altora, aceasta nu era vreo privațiune. 

Unele comunități nu aveau îndeajuns pentru a putea răzbate până la recoltă, dar dragostea frățească și 

comunitatea creștină erau practicate prin devotamentul și prevederea bătrânilor – alte comunități au 

întins o mână de ajutor prin contribuții de grâne, făină și alte lucruri. 

Astfel Domnul, a cărui laudă să fie în veci de veci, cu milostenie și-a ajutat poporul în necazurile lor: 

mai exact, confiscarea de către autorități în loc de taxe și jafurile comise de către soldați, cum au fost 

descrise mai sus. Toți credincioșii au trecut peste aceasta împreună și nimeni din biserica-comunitate 

nu a suferit lipsuri reale. 

Am fost chiar în stare să îi ajutăm pe mulți alții în nevoie și așa au simțit în mod pătrunzător cum mila 

lui Dumnezeu și mâna sa forte erau cu poporul său. Nu vom putea niciodată să îi mulțumim îndeajuns. 

Tot în acest an 1600, în timp ce treceam prin această perioadă acută de lipsuri și de abea aveam ceva 

făină sau pâine, biserica Domnului a fost din nou hărțuită de către soldați veniți din Transilvania. Au 

tăbărât în Moravia pentru paisprezece săptămâni, așteptând lefuri și lăsarea la vatră. 

În tot acest timp, soldații au provocat destul de multe necazuri și neliniște pentru frați. La Kostel nu 

am putut să celebrăm binecuvântata Amintire a Domnului, care se ținuse în doisprezece alte locuri în 

acel an sub protecția Celui Prea Înalt. Proviziile comunităților au scăzut cu repeziciune din cauză că a 

trebuit să le furnizăm soldaților mâncare pentru care frații și surorile noastre s-au căznit cu sudoarea 

frunților lor. Pentru a obține vreo compensație, totuși, s-a dovedit amarnic de greu, să nu pomenim 

nimic de alte hărțuiri, pagube și comportament îndărătnic pe care cei cu frică de Dumnezeu au trebuit 

să le îndure în timpul acestor multe săptămâni. 

În afară de aceasta, trupe de cavalerie au fost recrutate și adunate în Moravia pentru un avans în 

Ungaria.
418

 Ne-au rechiziționat mulți din caii noștri. Deși ei nu s-au comportat atât de rău cu noi ca 

alții, prezența lor era o sursă de necazuri, nemaipomenind de cantitatea de mâncare, băutură și furaje 

care mergea înspre aprovizionarea lor. 

Pe 14 iunie, fratele Petru Trier, un slujitor al Cuvântului a adormit în Domnul la Watzenowitz. 

Pe 4 august, fratele Hans Neumair, un slujitor al Cuvântului, a adormit în Domnul la Nikolsburg. 

La începutul anului o taxă grea fusese impusă, pe care chiar nu eram în stare să o plătim, după cum 

am relatat mai sus. De acum înainte, domnii își trimiteau lacheii, judecătorii și oficialii într-una sau 

altă comunitate pentru a colecta impozitele prin luarea de boi, porci îngrășați, grâne, vin și oi. 

1601 

Sâmbăta, pe 14 iulie, 1601, fratele Andreas Kleesattel, un credincios slujitor al Cuvântului, a adormit 

în Domnul la Neumühl. 

                                                             
418

 Asemenea mobilizări erau direcționate împotriva turcilor și tătarilor, care devastau regiunea rurală dintre 
râurile Ipel și Vah ajungând hăt până la Carpații Mici, amenințând Moravia cu incursiunile lor. Beck, 331-332. 
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Tot în același an, Dieta Regională de la Brünn a decis să reducă cu puțin taxele grele impuse în 1600. 

În loc, frații trebuiau să plătească trezeci de guldeni în plus față de taxa de douăzeci pe fiecare casă cu 

o bucătărie, cu care fusesem de acord înainte. Ca înainte, trebuia să plătim un gulden pe fiecare tranșă 

de fabricare a berii, doi groși pe fiecare butoi de vin și un gros pentru fiecare snop de grâne iernatice 

sau văratice. 

Cum acești bani erau folosiți în interes de război, din pricina conștiințelor noastre, biserica nu le putea 

plăti. De aceea din când în când oi, porci, boi, cai, grâne și alte lucruri erau confiscate din comunități 

diferite.  

Tot în acest an, biserica Domnului a fost presată cu putere și comunitățile au suferit tare din pricina 

soldaților, după cum am descris de câteva ori deja. 

Unui regiment întreg de infanterie, cam 8000 de oameni, i s-a ordonat să se adune la Ungarisch Ostra 

în Moravia. Majoritatea dintre ei au mărșăluit întreaga lungime a țării și aproape că ar fi ajuns acolo 

când punctul de întâlnire s-a schimbat la Znaim, astfel că soldații au mărșăluit înapoi în țară și pentru 

șase săptămâni s-au aflat în mișcare sau s-au adunat prin Moravia. Biserica a fost presată tare și multe 

comunități au suferit mult, din moment ce soldații consumau cantități ridicate de mâncare și băutură. 

Cireașa de pe tort însă, a fost că soldați de cavalerie și infanterie au mărșăluit prin Moravia în 

Ungaria, iar toamna o parte s-au întors în Moravia. Ne-au provocat multe pierderi și neajunsuri și au 

furat mulți cai. 

1602 

Pe 24 februarie, 1602, la Neumühl, trei frați – Darius Hayn, Hansel Summer și Ulrih Jaussling – au 

fost investiți în slujba Evangheliei de către bătrâni prin așezarea mâinilor.  

Tot în acea zi, de asemenea la Neumühl, trei frați au fost aleși în slujba Cuvântului și supuși unei 

perioade de testare. Ei erau Heinrich Schalcher, un postăvar; Niklas Kuenzin, un viticultor și Hansel 

Metzger, un cizmar. 

Pe 1 iulie, fratele Hans Schmied, un slujitor al Cuvântului a adormit în Domnul la Stiegnitz. 

În acest an, mai mult decât în anii anteriori, biserica lui Dumnezeu a fost îngrozită și necăjită de către 

soldații ce mărșăluiau înspre Ungaria, care se adunau în cuprinsul țării și rechiziționau cantități mari 

de mâncare, băutură și alte lucruri. Multe comunități au suferit mai mult ca niciodată. Într-o seară la 

Sabatisch, o trupă ne-a jefuit comunitatea noastră de la Sabatisch, furând cai și orice altceva au dorit, 

o pierdere care a ajuns la 350 de guldeni. 

Dieta de la Brünn din nou a crescut taxele cu mult în acel an. Optzeci de guldeni au fost adăugați celor 

douăzeci cu care fusesem de acord, precum și cinci groși pe fiecare butoi de bere produs. De 

asemenea erau (ca înainte) doi groși pe fiecare butoi de vin, un gros pe fiecare snop de grâne văratic 

sau iernatic și alte impozite. 

În acest an și în cei anteriori, nu toți domnii au colectat taxele în totalitate. Deoarece unii au luat doar 

parte din ceea ce era scadent, mult a rămas în mai multe locuri și trebuia să ne așteptăm la pierderi 

mari pe viitor. Dar miei, oi, boi, porci, grâne și vin au fost luate ca și plată și în acest an. 

Tot în același an, frații de la Gobschitz (care trăiseră acolo pentru patruzeci și nouă de ani) s-au mutat 

cu aprobarea domnului. Ne-am mutat de asemenea din Budkau, deoarece impozitarea grea și 
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neajunsurile provocate de soldați devenise deja prea mult. Totuși, câțiva pantofari și bărbieri-chirurg 

au rămas la Budkau la cererea domnului și au trăit într-o casă închiriată. 

Scris ebraic frumos a fost găsit pe struguri în multe locuri. Era făcut cu atâta pricepere că nimeni nu ar 

fi putut să îl picteze mai bine și fiecare era diferit de altul. 

Pe 3 decembrie, fratele Wastel Anfang, un slujitor al Cuvântului a adormit în Domnul la Nikolsburg. 

1603 

În 1603, cele trei comunități din Austerlitz, Damborschitz și Herspitz
419

 (sub domnul Oldřich de 

Kounice la Austerlitz și Steinitz) au făcut pregătiri pentru a se muta. Majoritatea lucrurilor fuseseră 

deja mutate din acele comunități și la Damborschitz foarte puțin a mai rămas. Ei plecau fiindcă 

domnul și oficialitățile lui le provocaseră tot felul de necazuri într-o perioadă lungă de timp, până 

când nu au mai putut să îndure asemenea condiții. Dar înainte ca toată lumea să se mute, bătrânii 

slujitori ai Cuvântului și slujitorii pentru treburi de zi cu zi au decis după ce s-au gândit în profunzime 

să scrie o scrisoare detaliată domnului din Austerlitz explicându-i motivele principale pentru care ne 

mutam: 

Domnia Sa să nu creadă că ar putea să își forțeze nedreptățile asupra noastră prin a ne amenința cu 

închisoarea sau prin pierderea caselor noastre (pe care le-am construit pe acest pământ cu cheltuieli 

ridicate). Nu înseamnă puțin pentru noi să lăsăm în urmă atât de multă proprietate, din moment ce se 

rezumă la pierderi însemnate, dar nu aveam aproape niciun fel de speranță că am fi putut să 

continuăm să trăim sub el, din pricina nedreptăților cu care s-a obișnuit să ne trateze pe multe căi. Cu 

cât continua mai mult, cu cât devenea mai de nesuportat și lucruri au fost făcute pe care Domnia Sa ar 

trebui cu rapiditate că recunoască că erau de netolerat pentru noi. 

De exemplu, când nouăzeci din oile sale au murit prin accidente sau frig (nefiind vreo vină a fraților 

pentru aceasta), el nedrept a dedus o sută de guldeni din totalul pe care îl datora fraților la 

Damborschitz. 

Când vite au murit la ferma Domniei Sale de la Nasselowitz (și vite mureau peste tot în Moravia într-

o epidemie), ne-a dedus patruzeci de măsuri de untură din lefurile lucrătorilor la fermă. 

Domnia Sa a ordonat ca zece obroace de ovăz să fie luate pentru uzul propriu de la frații din 

Damborschitz, plătindu-le doar nouă guldeni pe obroc când ei îl cumpăraseră cu doisprezece, 

treisprezece guldeni pentru nevoile comunității. Au fost supuși de asemenea unei presiuni crescute 

pentru a cumpăra sare de la Domnia Sa. 

Din nou, când mulți soldați de cavalerie au fost încartiruiți la Austerlitz, căpitanul lor ne-a spus că 

Domnia Sa ordonase ca cinzeci dintre ei să fie incartiruiți cu noi. Cum frații noștri le-au deschis ușile 

și grajdurile și au condus propriile animale în curte, soldații au văzut că deși frații doreau să îi lase să 

le folosească grajdurile pur și simplu nu era îndeajuns de mult spațiu. Astfel că ei învoindu-se între ei, 

soldații și-au încartiruit restul oamenilor în satele din împrejurimi. Aveau mai multă simpatie pentru 

oamenii noștri decât Domnia Sa a avut. 

Când soldați au fost încartiruiți la Damborschitz, cum fusese Domnia Sa înformată în scris, căpitanii 

lor erau cazați în locul nostru. Deși nu au rămas, ci au venit și au plecat, i-au costat pe frați peste 
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 Herspitz (Heršpice), la sud-est de Austerlitz (Slavkov), era parte din proprietatea Austerlitz; vezi Zeman, 
Topography, #48. 
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șaizeci de guldeni. Și totuși, Domnia Sa a folosit acest lucru ca o scuză pentru a lua opt boi de la frați. 

În altă dată, soldații au venit în piața din Damborschitz neavând nicio intenție prietenoasă față de 

oameni. Frații au găsit că era necesar să intervină,  și i-au calmat pe soldați prin bunăvoința lor. 

Soldații au declarat în mod public că dacă nu ar fi fost frații, ar fi dat foc la toată piața. 

Odată, soldații au furat oi de la Domnia Sa din Nasselowitz deoarece nu s-a gândit să își ia măsurile 

de precauție pentru a-și proteja proprietatea sau muncitorii săi. Când prea multe oi fuseseră furate 

deja, a încercat să nu iasă în pierdere prin deducerea a zece guldeni din lefurile lucrătorilor săi. De 

fapt, și-a pus în minte să îi facă pe frați să plătească pentru toate pagubele. Și au fost multe alte 

neajunsuri și nedreptăți. 

Domnia Sa controla munca meșteșugarilor de la Austerlitz și Herspitz, ca și țesătorii, bărbierii-chirurg 

și croitorii, interzicându-le să câștige bani prin prestarea de munca și altora. 

I-a forțat pe meșteșugari să facă ceea ce avea el chef, fără vreo înțelegere sau contract. Odată ce lucrul 

era făcut, plătea cât dorea – rugămintele lor erau în zadar - și deducea mult din prețul lucrului finit. 

Erau multe căi prin care Domnia Sa ne-a făcut viață grea. Ar lua prea mult să le relatăm pe toate, dar 

nu mai puteam să le mai îndurăm. 

Dacă Domnia Sa era doritor să se comporte drept și să ne cumpere proprietatea noastră la un preț 

rezonabil și să ne dea profitul, am fi acceptat acest lucru cu recunoștință. Dar dacă nu, ne-am fi mutat 

oricum și am fi fost încrezători în Dumnezeu. 

Dacă Domnia Sa nu ne va lăsa să ne mutăm în mod pașnic, ci va încerca să păstreze proprietatea 

noastră sau să folosească violența – prin a ne arunca slujitorii și alții în închisoare, de exemplu, cum a 

mai făcut-o – atunci ar trebui să înformăm Domnia Sa că nimeni dintre oamenii care lucrau în fermele 

sale sau oriunde altundeva nu își vor mai completa anii de slujbă. Ei ar pleca indiferent dacă și-ar 

pierde lefurile. 

Când această scrisoare i-a fost prezentată domnului de Austerlitz (care se afla la băile termale din 

Trentschin) și soția și oficialitățile sale l-au informat că frații se mutau împreună cu bunurile lor, s-a 

făcut roșu de furie. Imediat le-a ordonat oamenilor săi să îi oprească pe frați din a lua orice cu ei prin 

intimidarea lor cu amenințări. Ar trebui să îi ia pe bătrâni și pe slujitori de gât și să îi arunce în 

închisoare. Ei nu trebuia să le dea drumul până când totul va fi returnat. Și dacă vedeau pe oricine că 

ar fi încercat să ia ceva cu căruța, pe cal sau pe jos, ei trebuia să ia înapoi acel lucru. Aceste 

instrucțiuni au fost îndeplinite, slujitorii întemnițați și posesiunile noastre duse în castelul de la 

Austerlitz. Situația era critică. 

Dar înainte ca domnul de Austerlitz să se întoarcă acasă, s-a răzgândit și în grabă a trimis o scrisoare 

bătrânilor rugându-i ca să discute împreună și să ajungă la o înțelegere ce mulțumea ambele părți. Și 

oamenii lui și-au schimbat atitudinea la 180 de grade și au încetat cu tratamentul aspru. I-au lăsat pe 

slujitori să plece și le-a spus că domnul lor se oferea să îi trateze pe frați bine de acum înainte și nu ar 

trebui să se mai plângă de acum înainte. 

La această ofertă mărinimoasă din partea domnului de Austerlitz, bătrânii s-au întâlnit să analizeze 

bine propunerile sale scrise sau verbale. Mai mulți frați au fost nominalizați să meargă să îl vadă. 

Slujitorii Cuvântului erau Gilg Molt, Hans Eberle, Adam Neyffer, Hans Iacob Wolf și Niklas 

Kuenzen; slujitorii treburilor de zi cu zi erau Friedrich Samsun, Bastel Gilg, Iacob Rosenberger, 

Bärtel Knöringer și Cristian Mang, tâmplarul. Înainte de a pleca, au fost instruiți de către bătrâni ca 
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prima dată să asculte propunerile Domniei Sale și apoi să îi spună franc răspunsul și alte plângeri ale 

fraților. Pentru a ne păstra scrisoarea scurtă, nu am scris despre toate cazurile și tratamentele urâte pe 

care le-am îndurat din partea Domniei Sale pe o durată de timp extinsă, dar în discuția lor cu el, frații 

i-au spus despre unele dintre ele. 

După multe deliberări, frații l-au vizitat pe domnul de Austerlitz a treia oară, cu intenția de a-l informa 

că nu vor mai aștepta, ci vor pleca din cele trei comunități de pe proprietățile sale deoarece Domnia Sa 

s-a comportat cu nedreptate pentru atât de mult timp. Domnia Sa, totuși, a făcut multe concesii și a 

insistat cu cererea lui, de asemenea susținută de sfatul folositor al altor domni cărora nu le-ar fi plăcut 

să ne vadă mutându-ne. Pe 21 mai prin urmare, frații au fost trimiși la Domnia Sa pentru ultima oară 

să cadă de acord în a încerca încă odată să trăiască sub el la Austerlitz și Damborschitz. 

Apoi în prezența domnului Georg Tchechetschausky (pe care îl chemase în mod expres), domnul de 

Austerlitz a lansat oferte verbale de îmbunătățire a condițiilor și de a elimina motivele de plângere. 

După această înțelegere verbală, frații l-au informat că bătrânii se vor încrede în cuvântul pe care și l-a 

dat și că doreau să încerce să rămână în cele două comunități de la Austerlitz și Damborschitz. Dacă 

Domnia Sa se ținea de cuvântul său, sperau frații ca cu voia lui Dumnezeu să continue să trăiască sub 

el. 

Domnul de Austerlitz le-a mulțumit fraților pentru că au încredere în el și a spus că își va ține 

cuvântul exact ca și cum ar fi încheiat o înțelegere în scris. 

Frații din Herspitz au făcut pregătiri și, exceptându-i pe puțini dintre ei, s-au mutat în vara lui 1603. 

De ziua sf. Filip și Iacob, 1 mai, 1603, fratele Stoffel Rath, un slujitor au Cuvântului, a adormit în 

Domnul la Kostel. 

Pe 27 iunie, fratele Georg Zobel a adormit în Domnul la Nikolsburg. El era un slujitor pentru treburi 

de zi cu zi și un vechi și distins medic, care a avut grijă de nevoile medicale ale bisericilor-comunități 

pentru o perioadă lungă de timp. Serviciile sale au fost folosite și de către mulți domni de seamă de 

asemenea.
420

 

Vara lui 1603 a fost foarte uscată. De abea a plouat puțin între primăvară și vremea recoltei. Doar apa 

absorbită în pământ din iarnă a făcut să crească în continuare grâul de iarnă. Grâul a devenit atât de 

scump că trebuia să plătești un gulden pentru un obroc de grâu și mai târziu, un taler și patruzeci de 

groși pe obroc. Dar Dumnezeu, cinstea doar lui să-i fie oferită, a avut grijă de oamenii săi cu exact 

atât cât a fost nevoie să îi țină până la recolta de anul viitor fără să sufere lipsuri. În 1604 a existat o 

recoltă foarte bună în cuprinsul ținutului și condițiile s-au îmbunătățit, mulțumită lui Dumnezeu. 

În 1603 ca în alți ani, toate comunitățile bisericii lui Dumnezeu au suferit mult din pricina soldaților, 

în special în urma călăreților vagabonzi și infanteriștilor care se mișcau în fiecare zi dintr-un loc în 

altul. Cavalerie și pedestrime, în special din Boemia, Silezia și provinciile din vecinătate, traversau 

Moravia înspre locurile de adunare lângă Marchegg și la Raab în Ungaria, provocând multă spaimă în 

multe dintre comunități. Făceau o grupare împreună, patruzeci, cincizeci sau șaizeci de viteji, cu 

aproximativ două sute de cai. În diverse locuri intrau în comunitate cu forța și consumau multă 

mâncare, luând deasemenea și lucruri de la meșteri. Promiteau că vor plăti dar plecau fără să o facă. 

Din unele locuri au luat cai. 

                                                             
420 Despre Georg Zobel, vezi de asemenea deasupra, pag. 329. 
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În 1603, animale din șeptel, vin, grâne și alte lucruri erau din nou confiscate din câteva din 

comunitățile noastre deoarece, ca la început, am refuzat din pricina conștiințelor noastre să plătim 

impozitele grele de război menționate deja. Unele dintre comunitățile noastre au fost lovite cu putere, 

pentru că în mai multe locuri valoarea impozitelor pentru doi sau mai mulți ani ne-a fost luată. 

În 1603, Iosif Hauser, un slujitor al Cuvântului și cinci alți bătrâni au fost trimiși în Prussia. Au găsit 

mulți menoniți împărțiți în grupuri: Frizieni stricți, Cumpărători-de-casă, Flamanzi, Mundauer, 

Frizieni Îngrijorați, Waterlanderi și Separatiști.
421

 Cu toții și-au luat numele de la Menno Simons, și și 

așa nu se consideră unii pe alții frați și surori. 

Fratele Iosif Hauser, Mihai Grossman și Karl Schneider mergeau din Danzig în Danemarca. Corabia 

lor a fost capturată în larg și dusă în Suedia de către supuși ai regelui Suediei. Frații s-au rugat cu 

ardoare și după patru zile au fost eliberați, pentru care au oferit laude din inimă lui Dumnezeu. Au 

vizitat câteva persoane în Danemarca, dar necunoscând limba, s-au întors în Danzig și toamna au mers 

acasă în Moravia. 

1604 

În anul 1604, Iosif Hauser din nou a călătorit în Prussia cu șapte frați și soțiile lor. Darius Heyn, un 

slujitor al Cuvântului, de asemenea a fost trimis în Prussia.
422

 

                                                             
421 Ziegelschmid, Chronik, 612 n.1, oferă o liscă cu patruzeci de grupuri menonite cunoscute atunci. De 
asemenea vezi ME, II, 337-340, 413-414; III, 586-587. Hrost Penner, ”West Prussian Mennonites Through Four 
Centuries, ” MQR, oct. 1949, 236. 
422 Despre încercarea nereușită a lui Hauser și Heyn de a fonda o comunitate hutterită la Elbing, Prusia de est, 
vezi L. Neubaur, ”Mährische Brüder in Elbing,” Zeitschrift für Kirchengeschichte, XXXIII (1912), 447-455, de 
unde sunt luate fragmentele de mai jos; de asemenea vezi Zieglschmid, ”Die ungarischen Wiedertäufer,” nota 
8; ME, II, 680-681; Beck, 337. 
Iosif Hauser și Darius Heyn, reprezentativi ai frățiilor din Moravia l-au contactat pe Klaus Filip, un broder din 
Elbing. Auzind despre libertatea religioasă din Prussia, erau interesați a se stabili în sau lângă Elbing și au cerut 
orașului permisiunea. Într-o audiență din 7 octombrie, 1604, la care au participat burgreavul și alți membrii ai 
consiliului orășenesc și prezidată de către magistru, frații spuneau că în Moravia chiar și domnii proprietăților 
câteodată ascultă predicile lor și privesc cum frângeau pâinea împreună. Relatarea continuă: 

Au spus că nu credeau că chiar trupul și sângele Domnului era primit, ci că pâinea și vinul erau luate în 
amintirea Domnului. Obiceiul lor era ca aproximativ cinci comunități să se întâlnească într-un loc duminica, 

cam două mii de oameni. Prima dată, bătrânii îi avertizau pe frați ca fiecare să aibă în vedere cu atenție poziția 
sa. Dacă oricine era împovărat cu păcate conștiente, ar trebui să glăsuiască; lui nu i se va permite să participe. 

Ceilalți s-ar întâlni din nou într-o luni. Mese lungi se amplasau cu carafe de vin și cu pâine dospită în maniera 
normală, secară sau grâu, ce se găsea și erau tăiate în felii mari. Prima dată, bătrânii declarau că și-au îndeplinit 
slujbele în concordanță cu voința frăției și că intenționau să continue astfel, lucru confirmat de ei prin faptul că 
luau parte la împărtășirea pâinii și a vinului. Apoi, ceilalți membrii ai bisericii pe rând, stând jos sau în picioare, 

luau o felie de pâine, rupeau o bucată și o dădeau următorului frate, care la rândul său o dădea mai departe. 
Făceau acest lucru pentru aducerea aminte a Domnului. O săptămână mai târziu, alte cinci comunități se 

adunau și astfel continua acest lucru în decursul anului. Dar nu se ducea la cei bolnavi sau care nu erau în stare 
să vină la adunarea bisericii. Dacă cineva nu dorea să frângă pâinea, imediat era întrebat motivul, ori că era din 

pricina urii, invidiei sau din altă cauză. 
Își țineau bunurile la comun.Oricine dorea să li se alăture trebuia să înmâneze tot ceea ce deținea. Nu era 

obligat să facă asta imediat, totuși, ci li se oferea o perioadă de la șase luni la un an, cât era mai potrivit. Dacă 
în timpul acelei perioade se hotăra că nu va sta, era destul de liber să plece și proprietatea lui îi era restituită. 
Dar dacă cineva dorea să plece după ce și-a statuat intenția de a rămâne, proprietatea pe care o adusese nu îi 

era returnată; era ținută ca dar pentru întreținerea fraților. 
Dacă un celibatar sau văduv de printre ei dorea să se însoare, nu putea pur și simplu să aleagă pe cine dorea, ci 
trebuia să recurgă la bătrâni. Ei mergeau printre surori și întrebau printre văduvele și femeile nemăritate dacă 
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Menonniții au trimis doi dintre ei, Petru din Hasel și Wilhelm Peters, pentru a vizita biserica-

comunitate [în Moravia]. S-au întors [în Prussia] înștiințându-i că toate erau bune în ce privește 

biserica. Fratele nostru Darius s-a întors atunci la biserica-comunitate și a fost înlocuit de către fratele 

Sebastian Dietrich. 

Cele două familii mennonite se presupunea că se vor muta în biserica-comunitate, dar Petru din Hasel 

nu a venit niciodată. Wilhelm Peters și soția lui au făcut călătoria, dar în curând s-au întors în Prussia. 

Frații noștri au preluat o fermă de la un necredincios pe nume Andreas Kämmerling. Au închiriat-o cu 

o chirie de zece ani pentru 533 de guldeni și pe o chirie anuală de 266 guldeni, cu 790 de guldeni 

pentru toate lucrurile gospodăriei, șeptelul și grânele. 

Intenționam să pornim o comunitate pe această fermă, dar noii membrii care fuseseră înainte 

mennoniți au provocat greutăți. 

Fratele Iosif Hauser a călătorit înapoi la biserica-comunitate [ în Moravia] și le-a transmis mesajul lui 

Sebastian Dietrich. Apoi fratele Rudolf Hirzel, un slujitor al Cuvântului a mers în Prussia pe perioada 

iernii și Sebastian Dietrich s-a întors acasă. 

Prefectul nelegiuit al Marienburgului, un susținător de-al lui Kämmerling, s-a folosit de poziția sa 

pentru a-i hărțui pe frați și a cerut banii care încă îi datorau pentru fermă (dar ținuți într-un trust), 

amenințându-i că îi va pedepsi cu severitate pentru neplată. Era o afacere nenorocită, iar frații au fost 

înșelați peste măsură. 

În același timp, cam o sută de ucenici, ațâțați de stăpânii lor din Elbing, au jurat să dea foc fermei pe 

care frații o închiriau, deoarece breslele aveau autoritatea de a-i exclude pe alți meșteri din orașul sau 

proximitatea acestuia. 

Sebastian Dietrich și Iosif Hauser au fost trimiși înapoi în Prussia să scape de fermă, dar nu se puteau 

scăpa de ei pentru o perioadă îndelungată, nici măcar când au oferit-o vistiernicului. 

Într-un final, prin călăuzirea lui  Dumnezeu au întâlnit un nobil german distins care a preluat ferma și 

i-au scăpat pe frați de aceasta. I-au mulțumit lui Dumnezeu din toată inima în ciuda pierderilor grele 

pe care le-au suferit din pricina ei. 

Când se așteptau ca mennoniți să se mute în biserica-comunitate, Petru de Hasel și soția sa nu mai 

doreau să mai vină. El a fost exclus din biserică la Wengeln deoarece, deși vorbise cu respect despre 

                                                                                                                                                                                             
vreuna dorea să se mărite. Nu dădeau nume sau să facă presiuni asupra surorilor, pentru care simțeau că mai 
degrabă ar vrea să rămână nemăritate. Dacă o soră se oferea și îi era sugerată fratelui și dacă el o accepta cu 

bucurie, cei doi se căsătoreau; dar nu exista o obligativitate. Nu se curtau între ei; dar dacă acest lucru se 
întâmpla vreodată, bătrânii decideau, în concordanță cu situația, dacă cei doi implicați puteau să se ia. 

Copiii erau crescuți separat de părinții lor. Existau două școli, școala cea mică și cea mare. În școala cea mică 
copilașii mici (de doi ani și peste) erau dăscăliți și îngrijiți de anumite surori, care de asemenea îi spălau și care 
se îngrijeau de ei zi și noapte. În școala cea mare copiii mai mari erau crescuți cu mai multă strictețe în frică de 

Dumnezeu de către dascălii lor. Erau învățați limba lor maternă, dar nu și limbi străine și nu erau trimiși 
altundeva să studieze. Domnii din zonă și alții deseori veneau să vadă cum erau copiii crescuți. 

Frații au fost întrebați dacă exista cineva în Elbing care dorea să li se alăture. Au răspuns, „Sunt câțiva în și 
împrejurul orașului, precum și în Marcushof și Wengeln” (două sate în județul Marienburg care aparțineau de 
Polonia). Patru zile mai târziu, pe 11 octombrie, trimișii fraților, Darius Heyn și Christoph Stolz (un croitor care îl 
înlocuia pe Hauser cât timp acesta era absent), au fost înștiințați că orașul le-a refuzat cererea de a se așeza în 
Elbing. Au făcut apel printr-o nouă petiție adresată orașului pe 16 octombrie, dar pe 28 octombrie, după ce s-
au întors din Danzig, consiliul i-a înștiințat că susținea decizia inițială. 
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biserică cu câteva săptămâni înainte, el acum vorbea împotriva ei. O calomnia și îi aducea injurii 

amare, numind-o vizuină de ucigași și făcând acuzații malițioase, de exemplu, că nici tânărului și nici 

bătrânului nu i se dădea mâncarea cu care erau obișnuiți și astfel că aceștia mureau înainte de vreme.  

El pretindea că mennoniți sunt mai aproape de mântuire decât noi, biserica Domnului. La aceasta, 

Wilhelm Peters, care mai târziu a devenit el însuși necredincios, i-a spus în adunarea bisericii să își 

deschidă ochii și să vadă îngâmfarea, camăta, înșelăciunea și preacurvia dintre mennoniți și fabricarea 

lor a prafului de pușcă și muschetelor. 

Mutarea [în Prussia] și încercarea de a stabili o comunitate acolo costase biserica destul de mult în 

materie de bunuri și bani, dar dăduse puține roade pentru Dumnezeu. Oamenii cu siguranță că ne-au 

ajutat să ne consumăm proviziile noastre și în același timp se așteptau să le suportăm capriciile, 

certurile și plângerile. 

Pe scurt, dragii frați și surori din Moravia au petrecut o perioadă de timp insuportabilă printre ei. Unii 

care se presupunea că s-au unit cu noi și-au bătut joc de frații și surorile noastre din pricina 

îmbrăcăminții lor simple, spunând că arătau ca țiganii. În același timp, ocărau pe ceilalți mennoniți 

spunând că mândria și aroganța lor erau mai grave ca niciodată. 

Acești noi membrii cu siguranță că nu reprezentau o referință pentru noi, deși comununiunea lor cu 

noi ar fi trebuit să reprezinte un exemplu pentru foștii lor frați. Frații și surorile noastre din Moravia, 

care trăiseră în Prussia și au înțeles ce se petrecea i-au mulțumit lui Dumnezeu din toată inima când au 

fost scăpat de ei. 

Un număr redus din acești foști mennoniți s-au alăturat bisericii în diferite comunități [în Moravia], 

dar reprezentau mai mult o povară decât un ajutor pentru biserică. Tot ceea ce vroiau era să se certe, 

să mănânce și să bea și exista multă necurăție printre ei.  

Biserica celor temători de Dumnezeu, care glorifică pe nimeni altul decât pe Hristos cel răstignit, 

trebuie să se păzească de la a accepta asemenea oameni fără o testare cuprinzătoare și trebuie să le 

ofere o perioadă în care să dovedească că merită. 

Numărul oamenilor noștri tineri și bătrâni care fuseseră în Prussia era cam de șaptezeci și trei. 

Dragul frate Petru Walpot de asemenea i-a vizitat pe mennoniții din Danzig cu ceva timp în urmă dar 

în curând și-a dat seama că acest grup nu va fi de niciun folos în biserica Domnului. 

Pe 27 ianuarie, 1604, o adunare mare a fost convocată la Neumühl la care să participe toși slujitorii 

Cuvântului și administratorii din comunități mari și mici. Mulți frați de meserii diferite erau de 

asemenea acolo. Îngrijorarea era că unii frați au devenit prea familiari cu oameni care aveau credințe 

greșite, în special preoți. Acești frați nu îi evitau așa cum ar fi trebuit să o facă. 

Unii meșteșugari făceau cuptoare și ceasuri mari la castelul Kremsier; dulgheri și tâmplari lucrau de 

asemenea acolo. Se spunea că câțiva erau angajați chiar și în mănăstiri, un loc unde nu mai lucrasem 

niciodată. 

Prin urmare, frații au decis să facă o analiză pătrunzătoare a acțiunilor care se petreceau. Aceia avuți 

în vedere erau însărcinați să meargă la domnul cardinal Franz von Dietrichstein pentru a aranja 

chestiunea, unde era necesar. Trebuiau ca vina să și-o ia asupra lor și să rezolve ceea ce greșiseră. 
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Dar lucrurile au luat o asemenea turnură, după cum va fi spus mai târziu, că se simțea că acest lucru 

nu mai e posibil, nici nu a mai avansat alte cereri cardinalul. 

Acești meșteșugari au luat ca precedent pentru asemenea lucrări construirea morii de la Kremsier, fapt 

relatat sub anul 1599.
423

 Atunci, domnul Franz von Dietrichstein a fost făcut episcop la Kremsier, și 

ne-a implorat, ca domn, să construim moara pentru el. Am fost foarte refractari în a face acest lucru 

din pricina pericolului de a stabili un precedent negativ, care ar fi reprezentat o piatră de poticnire 

pentru generațiile viitoare. 

Din pricina nevoii stringente, bătrânii au luat în considerare chestiunea în profunzime și într-un final 

au căzut de acord în favoarea construirii morii. Dar ei au apăsat pe faptul că aceasta reprezenta o 

excepție, după cum s-a mai spus. 

Când moara a fost terminată, constructorii nu ar fi trebuit să continue să lucreze acolo. Ar fi trebuit să 

se oprească de tot, dar au devenit prea absorbiți în muncă. Unii nici măcar nu știau despre înțelegerile 

care fuseseră făcute, iar alții au uitat. Au început să ia alte lucrări, plătite din surse idolatre, deși 

înainte simțeam că acest lucru era greșit și am refuzat să acceptăm asemenea plăți. În contractul nostru 

cu domnul cardinal pentru moară, ni s-a promis că vom fi plătiți din veniturile proprietăților 

Nikolsburg și nu din surse idolatre. 

Deoarece frații lucrau fără să consulte pe cineva, domnul cardinal a folosit aceasta ca o oportunitate 

pentru a încerca să ne domine sau chiar să ne provoace prăbușirea, pentru a vedea dacă încă ne țineam 

de credința noastră. I-a spus secretarului său să îi scrie fratelui Klaus Braidl, în calitate de bătrân al 

bisericii, că el, domnul cardinal, le cerea fraților din Neumühl să transporte marmură din Vienna la 

Nikolsburg în șapte sau opt căruțe, la fiecare trebuind să fie înhămați patru cai puternici. 

I-am scris o notă secretarului rugându-l să ne ofere ceva timp pentru a cântări această cerere, după 

care am scris cu modestie refuzând cererea. Am spus că nu puteam să slujim episcopia din pricină că 

acest lucru era impotriva conștiințelor noastre. 

Cardinalul a izbucnit cu mânie, amenințându-l pe fratele Klaus și pe alții, jurând că se va ocupa el de 

ei. Le-a spus lăcătușilor, ceasornicarilor și constructorilor că va propune în Dieta Regională să plătim 

cinci groși pe fiecare butoi de bere. S-a plâns lui Cristian Mang de meșteșugarii noștri și i-a acuzat că 

nu se putea pune baza în munca lor și că profitau de oameni. 

Acum era bucuros, a spus, că i-am respins cererea și am refuzat să îi slujim lui ca episcop, adăugând 

că auzise că nu vom mai bate nici măcar un cui în zidul lui. 

Printre alte lucruri, a spus că împăratul trimitea trei comisari, printre care se număra și el. Trebuia să îi 

împrumutăm împăratului douăzeci de mii de guldeni ca garanție. A lansat alte amenințări pentru ca 

noi să rămânem pe proprietățile lui, dar ca să ne păstrăm o conștiință limpede nu ne puteam lăsa 

intimidați. Astfel că a avut îndrăzneala să rețină căruțele care erau folosite pentru claca prestată pentru 

domn la Gross Seelowitz. A început chiar să îi atace și să îi întemnițeze pe frați, dar până la urmă și-a 

dat seama că toate acestea doar i-ar provoca neajunsuri. Într-un final a amenințat că îi va împușca pe 

frați. 

Când a văzut că eram pregătiți să suferim și că așteptam orice permitea Dumnezeu, s-a potolit din 

nou. Dar tot vroia să admitem că am făcut unele greșeli față de el. Am fi făcut acest lucru cu bucurie, 

după cum am văzut că aveam câteva vini, dar de dragul cinstei lui Dumnezeu și a propriilor noastre 

                                                             
423 Vezi deasupra, p. 369. 
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conștiințe nu puteam să o facem. Ar fi folosit acest lucru pentru ca să își bată joc de noi, și să spună, 

după cum a mai spus-o și înainte, că nu mai eram atât de neclintit și de temători de Dumnezeu ca 

înainte. Odată la Kostel chiar ne-a făcut cu ou și cu oțet. 

Într-un final fratele său, domnul Maximilian von Dietrichstein de Nikolsburg, a preluat problema și 

ne-a spus că totul s-ar fi rezolvat dacă am fi venit la el. Dar acum trebuia să ne prezentăm punctele 

noastre de vedere într-o scurtă scrisoare astfel ca domnul cardinal să nu presupună în mod greșit că 

noi nu mai eram doritori să îi slujim chiar deloc. 

Astfel că i-am scris pe scurt domnului Maximilian că așa cum ne înțelesesem înainte, încă doream să 

lucrăm pentru domnul cardinal și să îl slujim în tot ceea ce nu se opunea credinței  și conștiinței 

noastre. Dar nu puteam face nimic din ceea ce se împotrivea credinței și conștiinței noastre. Mai 

degrabă am suferi neajunsuri. 

Domnul Maximilian a acceptat scrisoarea. A dus-o fratelui său, domnul cardinal și a jucat rolul de 

mijlocitor. Problemele indicate mai sus au fost rezolvate, iar domnul cardinal a spus că va lăsa 

trecutul în pace. Îi oferim toată cinstea lui Dumnezeu din ceruri, care ține inimile oamenilor în mâna 

sa și le poate influența cum dorește. 

Am scris această relatare ca un avertisment pentru urmașii noștri, astfel că atâta timp cât trăim să nu 

ne abatem de la această direcție clară. Diavolul nu se odihnește, ci în mod continuu încearcă să ne 

distragă de la țelul nostru și să ne jefuiască de coroana noastră cerească. 

Pe 1 februarie, 1604, la Neumühl trei frați, Niklas Kuenzin, Heinrich Schalcher și Hansel Metzger au 

fost investiți în slujba Evangheliei de către bătrâni prin așezarea mâinilor. 

 În aceeași zi la Neumühl, doi frați au fost aleși în slujba Cuvântului și supuși unei perioade de testare. 

Aceștia erau Mihai Grossmann și Simon Standelman, amândoi cizmari. Totuși în toamnă, Simon 

Stadelman a fost eliberat din slujbă la cererea sa. 

În ianuarie 1604, domnul cardinal de la Kremsier le-a spus cu mânie fraților că trebuie să îl 

împrumute pe împărat cu douăzeci de mii de guldeni. Referitor la aceasta nu s-a întâmplat nimic până 

pe 8 august, când o scrisoare adresată lui Klaus Braidl a venit din partea domnului Karl von 

Liechtenstein, guvernator al marcgrafatului de Moravia, fratele Klaus trebuia să îi trimită pe Christoph 

Hirzel, Cristian Mang și alt bătrân responsabil la Tschernahor imediat, pentru a primi porunci 

importante. 

Când cei trei frați au sosit, domnul Karl i-a informat despre documentul împărătesc de la Praga care îi 

afecta pe evrei și pe frați. El, ca guvernator provincial și încă câțiva nobili trebuiau să îl convoace pe 

fratele Klaus și un număr de bătrâni pentru a le spune că împăratul le-a poruncit să îl ajute în situația 

sa grea provocată de către dușman prin a da ori cai și căruțe, ori bani. 

Cei trei frați trebuiau să îi raporteze aceasta fratelui Klaus prin viu grai pentru a se gândi la ea și să 

discute chestiunea cu bătrânii. Apoi îi puteau oferi guvernatorului provincial și celorlalți domni 

răspunsul lor și îl putea înștiința pe împărat în ce consta ajutorul lor. Aceastea i-au fost raportate în 

timp util fratelui Klaus.  

Pe 26 august, guvernatorul însuși a venit la Neumühl împreună cu câțiva ofițeri, unii dintre ei venind 

dinainte și așteptându-l în casă. Erau atât de mulți oameni distinși, precum și nobili că frații au început 

să suspecteze că ceva serios li se cocea bătrânilor. Au răsuflat ușurați, totuși, că nu au fost convocați 
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înaintea acestor oameni, ci doar înaintea guvernatorului provincial și a procuratorului împărătesc, 

Jakub Vojska, primul domn de Wessely. 

Frații care s-au înfățișat înaintea lor au fost Klaus Braidl (prim-bătrânul bisericii), Ludwig Dörker, 

Hans Langenbach, Ioan Rat, Gilg Molt și Hans Eberle, toți frații mai bătrâni responsabili de 

comunități, precum și alți frați și slujitori ai Cuvântului. 

Guvernatorul provincial a început prin a ne spune într-o manieră simplă despre scrisoarea 

împărătească și cererile cuprinse în ea, arătându-ne documentul semnat de către însuși împăratul. Noi 

frații am răspuns pe scurt că simțeam nevoia să ținem un discurs de durată, din moment ce știam de 

cerere dinainte și am scris un răspuns detaliat. Scrisoarea explica nevoile și plângerile noastre, cât de 

puternic am fost loviți de război. Și chiar și în ciuda pierderilor noastre grele, Dieta Regională încă ne 

lua atât de mult de la noi că nu aveam îndeajuns ca să ne hrănim. Chiar și după acestea, zvonuri erau 

răspândite că dețineam mari rezerve de bani. Eram tare necăjiți de faptul că nimeni nu credea că eram 

în nevoință. Știam că însuși guvernatorul nu credea acest lucru, astfel că ne-am pregătit un răspuns 

scris. L-am adus cu noi, în caz că dorea să îl vadă. 

Guvernatorul dorea să ne citească scrisoarea. A citit-o cu atenție și voce tare procuratorului 

împărătesc și tuturor bătrânilor de față și a spus că accepta răspunsul nostru dacă acesta era și nu altul. 

Apoi a așezat-o lângă scrisoarea împărătească și presupunem că a trimis-o împăratului sau altfel a 

folosit-o pentru a prezenta un raport, din moment ce a primit-o drept răspuns al nostru. I-am spus că 

eram mulțumiți și că știam că întreaga biserica era de acord cu toate acestea. Așa s-a desfășurat toată 

tărășenia și apoi trebuia să așteptăm rezultatul, pe care îl știam că se afla în mâinile lui Dumnezeu. 

Răspunsul nostru scris urmează în continuare, cuvânt cu cuvânt: 

LA CEREREA ÎMPĂRATULUI 

o scurtă relatare adresată domnilor comisari 

 
Cu umilință cerem Domniilor Voastre să nu primească răspunsul nostru într-o manieră nefavorabilă. 

Nu exagerăm, ci vă scriem pe scurt în marea noastră nevoință.  

Suntem necăjiți peste poate fiindcă dumneavostră cedeți că suntem în stare să aducem o contribuție la 

război, pentru că noi suntem doar meșteșugari și zilieri care trebuie să lucreze din greu pentru a ne 

câștiga pâinea cu sudoarea frunților noastre. Toată lumea știe că un meșteșugar nu câștigă mai mult 

decât are nevoie pentru a-și cumpăra pâinea cea de toate zilele. 

Nu ne angajăm în vreo meserie ce poate aduce profit în plus. 

Oamenii de obicei refuză să ne plătească banii pe care ni datorează sau vreo mică moștenire care ne-ar 

aparține, scuzându-se că nu ni se cuvin asemenea bani la fel cum li se cuvine altora. Suportăm aceste 

refuzuri (din moment ce știm că ele se întâmplă din pricina credinței noastre) și nu intentăm nimănui 

proces.  

De asemenea avem multe văduve, orfani, bolnavi și copilași, care nu își pot câștiga propria lor pâine. 

Alții trebuie să presteze munca grea manuală pentru a-i întreține.  

Le cerem domnilor să își dea seama, prin urmare, cât de irealizabil este pentru noi să contribuim [la 

război] prin furnizarea de cai, căruțe sau bani, chiar dacă ar fi să nu ne luăm conștiințele în 

considerare, ceea ce noi nu putem să facem. 



383 
 

Deși deja plătim Dietei douăzeci de guldeni pe fiecare comunitate, optzeci de guldeni adiționali au 

fost impuși asupra fiecărei comunități, oricât de săracă ar fi fost aceasta. 

O taxă de cinci groși pe fiecare butoi de bere ne-a fost impusă exact ca acelora care o vând pentru 

profit, deși noi o producem doar pentru aceia care prestează muncă grea și pentru bătrâni și bolnavi. 

Trebuie să le oferim ceea ce mai rămâne soldaților sau oricui se întâmplă să fie în trecere și nu putem 

să le cerem prețul lor. Ei consideră că pentru bere nu se merită să plătești – ei doresc să fie serviți și cu 

vin, ceea ce devine foarte costisitor pentru noi. 

Toate celelalte dijme, ca acelea pe grâne, vin sau orice altceva ni se impun ca tuturor supușilor din 

această țară. 

În frică de Dumnezeu nu putem oferi sprijin în niciun război și din pricina conștiințelor noastre nu 

putem plăti impozitele ce ni se impun în scopuri adiacente războiului și totuși echivalentul acestora 

sau chiar și mai mult ne sunt confiscate. Unii iau cantități strigătoare la cer de grâne, boi și oi pe care 

le cumpărasem. Vinul pe care l-am produs noi înșine sau cumpărat, nu pe care vroiam să îl revindem, 

ci pentru nevoile noastre proprii ni se ia în fiecare an ca și taxă. Deși se ajunge la o sumă însemnată, 

trebuie să o suportăm. Dar la cum vedem noi că evoluează lucrurile, nu vom fi în stare să suportăm 

toate acestea. 

În plus, observăm cum în fiecare an soldații ne consumă proviziile. Se țin scai de noi de câțiva ani 

deja și ne golesc, îmbuibându-se din mâncarea și băutura lăsându-ne oamenii fără de ea. Deoarece în 

mod continuu trebuie să reducem cantitatea de mâncare pentru proprii noștri oameni va trebui să 

căutăm alte metode de a trăi pentru a fi în stare să supraviețuim. 

De abea puțini mai găzduiesc soldați. Noi suntem singurii și vin țintă la casele noastre. Cât de curând 

un grup vine și pleacă, altul sosește. În maniera aceasta, mai multe mii de soldați au fost la o 

comunitate într-un an. Refuză să plece mai departe dacă nu le dăm ceva. 

Doar în anul 1602, pierderea estimată a comunităților noastre a fost de aproape șapte mii de guldeni. 

Și aceasta este estimarea minimală, nici măcar luând în considerare toate comunitățile – deși toate 

cele importante au fost socotite. Această sumă include ceea ce le-am oferit soldaților în mâncare și 

băutură plus lucrurile pe care le-au luat de la meșteșugari, prefăcându-se că vor plăti pentru ele, ceea 

ce nu au făcut niciodată. Aceasta nu include pierderile suferite în cei doisprezece ani de necazuri 

înainte și după 1602, nici taxa anuală ce o plătim Dietei (cea la care s-a făcut referire mai devreme), 

care reprezintă o sumă importantă în fiecare an, în afară de tot ce am înșirat deasupra. 

Chiar și după ce le-am oferit soldaților găzduire, mâncare și băutură, trebuia doar să ne întoarcem cu 

spatele că ne și deshămau caii și plecau cu ei. De când a început războiul, două sute de cai au fost 

furați de către soldați și nici unul dintre ei nu ne-a fost returnat și nici banii dați pe ei. Nici măcar nu 

putem să estimăm numărul de boi, oi, căruțe și alte lucruri care ne-au fost luate în timpul acestor 

mișcări de trupe.  

Ne dăm seama că oricât de mult ne plângem cu privire la nevoințele noastre, nimeni nu vrea să o 

creadă – plângerile noastre sunt ignorate și oamenii chiar avansează ipoteza că am fi bogați. Astfel că 

nu vom ezita să renunțăm la comunitățile mai sărace și să ne trimitem unii dintre ai noștri în afara țării 

– pe termen lung nu putem rezista la modul cum treburile evoluează – dar ni se refuză cererea de 

permisiune de a pleca din vreun loc. Având în vedere aceste circumstanțe, dacă ne-am trimite câțiva 

oameni peste graniță, am putea să o ducem și mai rău ca înainte. Nu am mai putea să mai muncim 

pentru domni sau să ne îngrijim de nevoile noastre, pentru că numărul oamenilor noștri ar fi scăzut și 
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foarte puțini oameni folositori ar veni la noi. În multe locuri oamenii noștri trebuie să lucreze pentru 

domni și trebuie să ne încredem în străini care să lucreze pentru noi. 

Peste toate acestea se așteaptă de la noi (după cum s-a spus mai sus) să ajutăm [războiul] prin a 

aproviziona cu cai, vagoane sau bani. Aceasta nu o putem face. Mai degrabă, am spera ca aceia care 

ne jefuiesc în halul acesta (pentru că din pricina conștiințelor noastre nu putem plăti) și care vor să ne 

ia și mai mult și să ne aducă la ruina completă vor fi îngroziți cu privire la aceasta și o vor cântări 

înaintea lui Dumnezeu. 

Suntem încrezători că dacă împăratului i se transmite doleanța noastră (chiar dacă el a auzit o relatare 

diametral contrară), i se va face milă de noi și nu va aștepta în continuare ajutor. Și mai puțin el va 

porunci ca mai mult să fie luat, în afară de aceasta cu toții am suferit an după an, până când am fost 

jefuiți chiar și de mâncarea noastră. 

Deja am descris cum tot în acest an, 1604, oi, boi, porci, vin și grâne au fost luate de la frați în locul 

taxelor pe care din pricina conștiințelor noastre nu le puteam plăti. Valoarea întreagă a acestor lucruri 

ajunseseră la o sumă mare, în afară de jafuri și pagube provocate de soldați. În acest an, soldați 

vagabonzi au luat mulți cai de la frați.  

Relatări detaliate au fost oferite despre violența și neajunsurile pe care soldații le provocau bisericii 

într-o comunitate sau în alta în alți ani. Și în acest an am suferit atacuri repetate și raiduri ale 

infanteriștilor și călăreților care avansau înspre Ungaria. Erau câteva puncte de întâlnire și în Moravia 

și în Boemia, iar soldații treceau prin comunitățile noastre înainte și după întâlnire. Să îi suportăm a 

însemnat epuizarea bisericii-comunitate, în afară de ceea ce luau cu forța. 

În decembrie 1604, o mare cometă cu o coadă lungă și lată a apărut cam pe la miezul nopții, roșie ca 

și luceafărul.  În Moravia a fost vizibilă în josul orizontului pentru o oră și jumătate, de la unsprezece 

la doisprezece și jumătate noaptea. 

1605 

Pe 24 aprilie, 1605, cei doi frați Marx Eder, un constructor de căruțe de meserie și Hansel Poltzinger, 

un croitor, au fost capturați din pricina adevărului sfânt la Mehrnbach. Ei călătoreau prin Bavaria și au 

fost trădați. 

Lunea devreme, 25 aprilie, au fost duși în târgul Ried și ținuți în închisoare pentru cinsprezece 

săptămâni. În această perioadă de timp diferite metode au fost folosite pentru a-i face să renunțe la 

credința lor. Doi iezuiți au fost aduși din orașul Altötting pentru a-i converti, dar frații au rămas 

nezdruncinați în credința lor și au refuzat să asculte de voci străine. 

Preotul paroh din Ried și-a făcut un obicei din a veni deseori și a încerca să îi convingă să îi accepte 

credința, aceasta fiind una de idolatrie și curvie. Roadele ei ne arată cât de păcătoasă și blasfemiatoare 

este ea. Dar frații nu se clinteau. Întotdeauna răspundeau în concordanță cu adevărul și simplitatea lui 

Hristos și cu ajutorul lui Dumnezeu, ei vor rămâne sinceri până la sfârșit credinței pe care le-a arătat-o 

lor; chiar dacă dușmanii le-ar fi luat viața, aceștia nu le puteau vătăma sufletele. 

Învățătura falsă a preoților nu înfăptuia vreun progres, așa că i s-a poruncit călăului să își încerce 

meșteșugul. Frații au fost întinși cu asprime de două ori și interogați sub tortură referitor la cine le 

oferise găzduire și pe cine intenționau să viziteze, dar au refuzat să le spună preoților, spunând că nu 

era nevoie ca ei să știe. 
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Din pricină că frații nu puteau fi convinși, o poruncă a sosit într-un final de la guvernul de la 

Burghausen ca ei să fie executați cu sabia, apoi arși. 

La locul execuției, fratele Marx i-a cerut călăului să îl decapiteze pe Hansel prima dată și el așa a 

făcut. Apoi fratele Marx a spus mulțimii numeroase prezente, „Dumnezeu să fie lăudat, fratele meu a 

învins!” Marx a fost de asemenea executat și după aceasta amândoi au fost arși. Aceasta s-a petrecut 

pe 5 august 1605. 

Călăul a fost instruit că dacă ar fi văzut vreunul din frați șovăind, să se oprească imediat, chiar dacă 

sabia lui ar fi fost scoasă din teacă. Dar asemenea speranțe nu s-au materializat. 

Astfel că precum niște eroi ai credinței acești frați au oferit mărturie adevărului, sigilând-o cu sângele 

lor. Laudă veșnică lui Dumnezeu pentru că le-a dat putere.
424

 

Pe 12 mai 1605, fratele Lamprecht Jänko, un slujitor al Evangheliei, a adormit în Domnul la Stiegnitz. 

Pe 19 octombrie, fratele Kaspar Uhle, un slujitor al Evangheliei, a adormit în Domnul la Alexowitz. 

Pe 21 noiembrie, fratele Henoch Westfal, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în Domnul la 

Alexowitz. 

Pe 12 septembrie, fratele Hans Seidler, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în Domnul la 

Klein Niemtschitz lângă Prahlitz. 

Pe 19 octombrie, fratele Wilhelm Moldt, un slujitor al treburilor de zi cu zi, a adormit în Domnul la 

Niemtschitz. 

Pe 30 octombrie, fratele Christoph Heugen, un bătrân slujitor pentru treburi de zi cu zi care 

îndeplinise această slujbă pentru patruzeci și cinci de ani, a adormit în Domnul la Neumühl.  

DESCRIERE A MARILOR NECAZURI 

MAI ÎNGROZITOARE CA ORICE ALTCEVA DIN TRECUT 
pe care biserica lui Dumnezeu împreună cu alte popoare 

au trebuit să le îndure din pricina rebelilor maghiari
425

 

 
S-a întâmplat ca trupele imperiale din Ungaria, care se aflau în drum să se lupte cu turcii (fiind deja în 

război cu ei de doisprezece ani), s-au ciocnit cu ungurii și violență a izbucnit de ambele părți. Într-un 

final, trupe maghiare întărite de către turci și tătari au atacat Moravia și Austria cu efective 

consistente, jefuind, ucigând, dând foc, luând prizonieri și provocând necazuri și distrugere. 

Chiar înainte ca toate acestea să înceapă, biserica luase Masa de Aducere Aminte a domnului Isus 

Hristos în toate comunitățile în pacea și cu protecția celui Preaputernic. Prin harul lui Dumnezeu, 

                                                             
424 O cântare despre Marx Eder și Hans Poltzinger se află în LdHBr, 812-814; Wolkan, Lieder, 236. De asemenea 
vezi ME, IV, 201; Martyrs Mirror, 1103; Beck, 351-352. 
425 Pentru o mai bună înțelegere a situației politice din acea vreme, următorul paragraf poate fi de ajutor. 
 Comandantul italian al trupelor imperiale din Ungaria, generalul Georgio Basta, în loc de a-i susține pe unguri 
în lupta lor contra turcilor și tătarilor și-a folosit trupele pentru a-i forța pe unguri să se întoarcă la catolicism. 
Prin urmare, ungurii au făcut front comun sub comanda lui Ștefan Bocskay (liderul revoltelor ungurești 
împreună cu Gabriel Bethlen îndreptate împotriva împăratului Rudolf al II-lea, 1604-1605; prinț ales al 
Transilvaniei în 1605) și cu turcii și tătarii s-au întors împotriva lui Basta, care a trebuit să fugă din Ungaria și a 
înregistrat pierderi importante. Moravia a fost printre zonele devastate în mod repetat de către Bocskay ca și 
represalii. Vezi Polisensky, J.V. (Robert Evans, trad.), The Thirty Years War (Berkley, 1971), cap. 3; Kosary, 117-
119; Beck, 337-349. 
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această sărbătoare a fost ținută în pace și fără vreo întrerupere și laude și mulțumiri din inimă erau 

oferite Domnului pentru protecția sa. Curând după, au început necazurile. Știri înfricoșătoare curgeau 

una după alta că ungurii, turcii și tătarii câștigau teren treptat. 

Orașele Tyrnau și Skalitz
426

 s-au predat și la fel au făcut mulți domni maghiari, pe câteva din 

proprietățile acestora trăind frații noștri. Dușmanul se apropia din ce în ce mai tare și arderile, 

uciderile și jaful au început. Biserica a trebuit să îndure mari privațiuni și teroare și nenumărate 

suferințe ale inimii, cum nu mai auziseră înainte să se întâmple și cum nu mai înduraseră înainte. 

A început când dușmanul a efectuat un raid nocturn asupra Sabatischului pe 3 mai. Prin pronia 

cerească a lui Dumnezeu, ai noștri au fugit în păduri, dar doi frați care rămăseseră în casă au fost 

torturați într-un mod îngrozitor. Unul în special a fost ars și chinuit într-un fel teribil, iar limba sa i-a 

fost smulsă cu totul din gât, apoi amândoi au fost ciopârțiți până când au murit. 

Ai noștri au plecat din pădure, unde nu erau în siguranță și au fugit în castelul din Branc.
427

 Trei frați 

și o soră au fost ajunși din urmă de către dușman și uciși, iar alți trei au fost luați prizonieri. 

Pe 4 mai, o mare gloată de soldați unguri au făcut o incursiune în comunitatea din Velké Leváre, 

maltratând și rănind mulți frați și surori foarte tare că unii dintre ei au și murit. Apoi i-au aruncat în 

căruțe pe toți care nu fugiseră – răniți și teferi, bătrâni și tineri – cu totul patruzeci și doi de oameni, 

incluzându-l pe administratorul Matia Pühler și i-a dus. Aceasta a adus mare întristare asupra tuturor 

bătrânilor bisericii și tuturor copiilor lui Dumnezeu. Aceia care fugiseră în păduri și mlaștini erau atât 

de împrăștiați că era imposibil să spui cine trăia încă și cine fusese luat. 

Dar Dumnezeu a furnizat un mod minunat de eliberare – fără răscumpărare – tuturor acelora care 

fuseseră luați și care s-au întors la biserica-comunitate. S-a întâmplat în felul următor: Chiar atunci, un 

frate pe nume Hans Zwinckeberger, un bărbier-chirurg, se afla în orașul Tyrnau. De la o soră (care ca 

una dintre prizoniere a fost oferită comandantului) a aflat unde se aflau ai noștri. El i-a rugat pe 

domnii de Tyrnau să îi ajute pe acești frați și surori nenorocoși care fuseseră deportați. Hans 

Zwinckeberger i-a convins pe domni să îl acompanieze imediat în tabăra lui Ferencz Redey, 

colonelul-general al lui Bocskay, pentru a-i cere o scrisoare scrisă de el și cu sigiliul său, care să 

specifice ca toți acei oameni să fie eliberați fără răscumpărare. 

Când domnii de Tyrnau i-au strâns pe ai noștri, ne-au furnizat o escortă puternică până la râul Morava 

și așteptând ca vasul să îi treacă dincolo, dușmanul a încercat din nou să îi înhațe. Dar Dumnezeu le-a 

dat peste cap planurile o a doua oară. Soldații încercând să treacă peste poduri, pe la moară și mai 

departe în amonte, nu au reușit să facă un singur cal să treacă podurile, oricât de tare ar fi încercat. 

Lumina lunii strălucea cu putere și chiar înaintea ochilor lor se aflau oamenii pe care doreau să îi 

ucidă sau să îi ducă în maniera lor barbară obișnuită. 

La fel cum i s-a opus lui Balaam, atotputernicul Dumnezeu din ceruri le-a aținut calea acestor 

dușmani. Toată lauda a lui să fie! Deși au încercat tot ce se putea pentru a-și forța caii să treacă 

podurile, ei nu puteau lupta împotriva Domnului Dumnezeu. Au trebuit să se întoarcă înapoi, mânioși 

că au trebuit să își abandoneze urmărirea.  

                                                             
426 Tyrnau (Trnava), la aprox. 48 km nord-est de Bratislava. Skalitz (Scalica), Ungaria, la aprox. 16 km est de 
Göding (Hodonín). 
427 Castelul Branc de lângă Sabatisch (Sobotiště); vezi deasupra, p.169 n. 195. 
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Când s-au întors la locul nostru, l-au jefuit și prădat și i-au rănit tare pe doi din cei trei frați pe care i-

au găsit acolo. Pe al treilea l-au omorât când le-a reproșat cruzimea lor nesăbuită. Au maltratat 

îngrozitor unele surori, chiar și una care născuse cu două ore înainte.  

Pe 5 mai, dușmanul a atacat cu putere, jefuind și arzând la Skt. Georgen, Skt. Johannes, Gopschän, 

Neusorg și Egbell,
428

 precum și mai multe ferme și mori unde se aflau ai noștri și multe sate din 

vecinătate. 

La Skt. Georgen l-au arestat pe administrator, Matia
429

 și pe alți doi frați, dar aceștia au fost de 

asemenea eliberați prin intervenția domnilor din Tyrnau. Cu ajutorul lui Dumnezeu s-au întors la 

biserică. Lăudat să fie în veci de veci! 

Pe 7 mai, dușmanul a făcut prima razie în Moravia. Au ars Landshut-ul și Bilowitz-ul. În ambele 

locuri comunitățile noastre au fost complet distruse prin foc, aducând mari suferințe și pierderi 

bisericii. La Bilowitz, patru frați au fost doborâți și uciși. 

Pe 9 mai, dușmanul a făcut o razie pentru a doua oară, jefuind, arzând Strassnitz-ul
430

 și omorând trei 

frați. 

Pe 27 și 28 mai dușmanii au intrat în Austria, necruțători ca niciodată, jefuind, omorând și punând foc 

până când douăzeci și patru de focuri puteau fi văzute deodată. La Rabensburg, trei frați au fost uciși 

și tăiați bucățele. 

Pe 30 mai, dușmanul s-a întors să facă o razie în Moravie cu foc, jaf și ucidere. Ne-au jefuit 

comunitatea noastră de la Neudorf, ne-au ucis patru dintre oamenii noștri și ne-au luat prizonieri trei 

dintre ei. 

În aceeași zi, dușmanul a atacat orașul Wessely și a dat foc fierăriei fraților de acolo. 

În această razie, doi frați au fost uciși la Welka și unul la Swetlau
431

 și trei dintre ai noștri au fost luați 

pe sus. 

Pe 2 iunie Watzenowitz-ul a fost atacat. Comunitatea noastră a fost făcută scrum și patru frați au fost 

doborâți și bătuți până când au murit. Cele trei comunități ale noastre din Schadowitz, Göding și 

Kreutz au fost jefuite în aceeași zi; la fel și fermele din Jermeritz,
432

 Tscheitsch, Grünwies
433

 și zonele 

dimprejur. 

La Kreutz, Mistrin
434

 și Milotitz
435

 zece frați au fost uciși cu cruzime de către dușman. Patru oameni 

din Grünwies și doi din Kreutz au fost luați prizonieri și duși au fost. 

                                                             
428  Skt. Georgen (Borský Sv. Jur.), la nord-est de Velké Leváre; Skt. Johannes (Moravský Sv. Ján), la nord de 
Velké Leváre; Gopschän (Kopčany), la sud de Holič; Egbell (Gbely), la aprox. 10 km sud de Gropschän. 
429 Matia Pühler, vezi Beck, 340-341. Este posibil ca acesta să fi fost același Matia Pühler capturat cu o zi 
înainte, pe 4 mai și apoi eliberat. 
430 Strassnitz (Strážnice), Moravia, la aprox.  16 km nord-est de Göding (Hodonín). Zeman, Topography, #148. 
431

 Swetlau (Světlov), la nord-vest de Göding. Fratele ucis acolo a fost Hans Gärtner. Beck, 342 n.1; Zeman, 
Topography, #151. 
432  Jermeritz (Jarohněvice), un sat abandonat, locație a proprietății agriculturale Jarohněvice, localizat între 
Gaya (Kyjov) și Göding (Hodonín). Beck, 342 n.2; Zeman, Topography, #56. 
433

 Tscheitsch (Čejč), la est și Grünwies (Krumviř) la nord-est de Auspitz. Zeman, Topography, #160, #44. 
434 Mistrin (Mistřín), la aprox. 13 km nord de Göding. Zeman, Topography, #82. 
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În aceeași zi, dușmanii în număr de două mii de voinici, s-au adunat în afara Rohatetz-ului pentru a 

continua să facă raiduri în Moravia. Dar Dumnezeu nu a permis acest lucru, pentru că atunci când 

veneau pe drumul de la barajul Luschitz
436

 lângă Göding, trei sute de călăreți germani i-au pus pe 

goană, îngrozindu-i. Mulți morți au lăsat în urma lor. 

Apoi patru mii de dușmani, cu multe căruțe și scări de asediu, au avansat împotriva Ubersky Brod-

ului, dar au fost alungați de către domnul Hodicky și trei sute dintre ei au fost uciși. Au pierdut tunuri 

și toate scările lor de asediu. Astfel că Dumnezeu, căruia îi aparține toată lauda, din nou l-a împins 

înapoi pe dușman. După orice presupunere omenească acest lucru ar fi fost imposibil cu atât de puțini 

oameni. 

Pe 28 iunie, dușmanul a înaintat din nou, trecând râul Morava înre Hohenau și Rabensburg. Gărzile 

austriece au fost luate prin surprindere și au ucis aproape o sută de oameni. Apoi s-au îndreptat înspre 

pădurile de lângă râul Morava, jefuind și dând foc Turnitz-ului și altor sate. La Turnitz ai noștri au 

suferit cel mai mult. Șaisprezece oameni au fost uciși fără milă și 112 oameni – frați, surori și copii – 

au fost duși departe. Biserica lui Dumnezeu se afla într-o mare suferință a inimii. Cum o mamă 

adevărată își plânge copiii, așa și credincioșii au simțit durerea și suferința prinșilor ca și cum ei înșiși 

ar fi fost trimiși în captivitate. Chiar pe atunci, un frate a fost prins de către dușman la Teinitz, fiind 

ucis și tăiat bucăți. 

În aceeași zi, dușmanul a ars Altenmarkt și ferma de la Birnbaum.
437

 Cincisprezece oameni au fost 

luați pe sus din Altenmarkt și zece din Birnbaum. În ambele locuri, patru oameni au fost uciși și mulți 

au fost răniți. 

La Rampersdorf, un frate a fost ucis și trei oameni au fost luați prizonieri. 

Pe 12 iulie, dușmanul a intrat din nou în Moravia lângă Lauschitz. Au dat foc cam la opt sate și 

ambele comunități ale noastre de la Pruschanek și Tscheikowitz au fost arse din temelii. Patru frați din 

Pruschanek și doi de la Tscheikowitz au fost uciși cu cruzime. 

De la Pruschanek, treizeci și cinci de frați și surori au fost prinși și duși departe de către tiran. Acest 

lucru a îndurerat în profunzime toți membrii bisericii și aceștia cu credincioșie s-au rugat lui 

Dumnezeu pentru ei. 

Pe 14 iulie, dușmanul a jefuit Göding-ul, Jermeritz-ul și Tscheitsch-ul și au ucis doi frați la Jermeritz. 

Pe 15 iulie, în timpul aceleași razii, o trupă de soldați unguri, turci și tătari au ajuns la Milotitz, au luat 

castelul și au jefuit câteva sate din apropiere. În Bisenz cam cincizeci de oameni (nu din comunitățile 

noastre) au fost luați prizonieri. La Schadowitz, câțiva frați și surori se aflau încă în casă când 

dușmanul a fost respins de către niște cazaci care tocmai ce ajunseseră acolo. 

Pe 16 iulie, dușmanul au ajuns cu razia până la Damborschitz, dar au fost curând alungați de către 

țărani. Doi frați care se aflau pe câmp, totuși, au fost luați prin surprindere de către dușman și au fost 

                                                                                                                                                                                             
435

 Milotitz (Milotice), oraș și castel la aprox. 13 km nord de Göding; centru al domeniului Milotitz care includea 
Mistrin și Watzenowitz (Vacenovice). Beck, 342; Zeman, Topography, #81. 
436 Acest baraj cu un drum de-a lungul lui se întindea înainte din zona depresionară Morava și trecea prin 
Göding (Hodonín) până la Luschitz (Lužice) și Bojanowice. Beck, 342 n.5. 
437

 Proprietatea agriculturală Birnbaum este acum parte din satul Birnbaum (Hrušky), la aprox. 13 km nord-est 
de Ludenburg (Břeclav). Zeman, Topography, #11. 
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răniți atât de tare că unul dintre ei a murit la scurt timp după. Alt frate a fost doborât la pământ și ucis 

la Watzenowitz. 

În aceeași zi, puternice forțe ale dușmanului au înaintat în Moravia ajungând până la Ochsenberg 

lângă Auspitz și chiar până la livada de cireși din Neumühl. Neumühl a fost amenințat de multe ori, 

chiar de către niște domni maghiari (așa auzisem) pe ale căror proprietăți frații trăiau. Dar Dumnezeu 

le-a aținut calea, făcându-i să se panicheze și să își ia tălpășița. După război, unii unguri care fuseseră 

acolo le-au spus fraților noștri că atunci când au intrat în Neumühl, străzile erau pline de călăreți și 

infanteriști; și totuși toată lumea știe că nu se afla chiar nimeni pe străzi. Să îi oferim toată lauda 

preaputernicului Dumnezeu din ceruri, care a auzit rugăciunile credincioșilor, încețoșând privirea 

dușmanului și alungându-l. 

Tot în aceeași zi, dușmanul a prefăcut în cenușă Kobelitz-ul, Boretitz-ul și Kostel-ul și multe sate din 

apropiere. Lăudat să fie Dumnezeu, oamenii noștri au fost cruțați în afară de trei băieți care au fost 

duși și doi frați care fără milă au fost tăiați în bucăți în Kostel și Rakwitz. 

Iarăși în acea zi, toată țara a fost aruncată în brațele panicii când dușmanul și-a strâns patru mii de 

voinici lângă Bilowitz, cu intenția de a invada Moravia. Dacă ar fi reușit, ar fi făcut ravagii cu jefuirea 

lor, uciderea și incendierea, pentru că aproape toși fugiseră, chiar și soldații. 

Prin intervenția lui Dumnezeu, însemnata forță inamică a fost pusă pe fugă doar de șapte sute 

cincizeci de călăreți,
438

 care au ucis trei sute de oameni și au luat două sute de cai. În urma aprecierii 

umane ar fi fost imposibil ca vreunul din acel număr scăzut de soldați să scape cu viața, darmite să 

izgonească dușmanul și să provoace asemenea pierderi grele. 

Căpitanul acelor călăreți, care a fost încartiruit în casa fraților din Altenmarkt a spus că păruse 

imposibil, dar Dumnezeu a luptat împreună cu ei. Același căpitan i-a rugat pe frați să se țină cu zel de 

Cuvântul lui Dumnezeu și să fie sârguincioși în rugăciune; apoi ei își vor îndeplini rolul lor, pentru că 

în timpul bătăliei se gândise la rugăciunile fraților și a fost încurajat peste măsură. 

În alte două raiduri pe 28 iulie, casele noastre din Altenmarkt, precum și orice altceva ce mai 

rămăsese în picioare în zonă au fost arse din temelii. De data aceasta nici unul dintre oamenii noștri nu 

au fost uciși sau luați prizonieri. Singurul frate care a fost prins a fost eliberat de către domnii de 

Tyrnau. 

Pe 1 august, dușmanul a făcut a douăsprezecea razie și ultima în Moravia. Au jefuit Bisenz-ul în 

timpul nopții, luând optzeci de cai de la soldații încartiruiți acolo. 

După aceea, s-au întors împotriva Austriei și Stiriei, jefuind, omorând, incendiind și luând prizonieri, 

cum făcuseră și în Moravia. Ar lua prea mult pentru ca toate să fie descrise. 

Brutalitatea și teroarea a durat trei luni și de abea sunt schițate aici. Șaisprezece comunități, mari și 

mici (unsprezece școli fiind incluse) au fost distruse. Toate au fost jefuite, culcate la pământ și 

incendiate de către dușman, care a provocat mare pagubă și pierdere a proprietății către biserică. În 

timpul acestor razii, dușmanul a luat cincizeci și șase de cai și alte animale de pe câmpuri și din 

clădiri, în timp ce soldați jefuitori au prădat biserica de patruzeci de cai. Astfel că am îndurat violență 

din ambele părți. 

                                                             
438

 Comandantul lor era Ladislaus Velen von Zerotin, pe atunci domn de Bilowitz pe domeniul Lundenburg, mai 
târziu ocupând funcția de guvernator al Moraviei (1619-1621). Beck, 345. 
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Nu doar dușmanul provoca frică și necazuri comunităților, ci și soldații menționați mai sus, care se 

aflau peste tot în Moravia, și infanteriști și călare. Mulți pur și simplu se mutau în casele noastre, 

îngreunându-ne tare. Aproape de fiecare dată când dușmanul înainta, acești soldați fugeau și  jefuiau 

refugiații de orice ar fi cărat cu ei în fuga lor. I-au jefuit pe frați, nu doar pe drumuri, ci și în case. Cei 

mai răi dintre toți erau cei o mie de călăreți ai domnului Teufel, care îi hărțuiau și pe alți oameni și nu 

doar pe frații și surorile noastre. 

Situația în Moravia era disperată. În spatele nostru se afla dușmanul, devastând și ucigând și 

împrejurul și înaintea noastră se aflau soldații, care se presupunea că ar fi trebuit să protejeze țara, dar 

în realitate jefuiau după cum pofteau.
439

 Și când frații noștri fugeau dinaintea dușmanului, țăranii, 

incluzându-i și pe vecinii noștri, ne spărgeau și jefuiau casele. 

În unele locuri frații întâmpinau piedici grele căci oricât de mare ar fi fost nevoia lor, văduvelor și 

orfanilor, femeilor și copiilor li se refuzau libera trecere, precum și mâncarea și băutura de care aveau 

nevoie. Minciuni răutăcioase, provocate de invidie și ură, erau spuse împotriva bisericii ca și cum ar fi 

fost vina noastră că dușmanul ataca țara. Oamenii spuneau că ar trebui să fim scoși chiar în calea 

dușmanului sau prinși toți de gât și sugrumați. 

Preoții din alte țări au prerorat aceeași poveste din amvoanele lor, ca și cum aceste calamități se 

întâmplaseră doar din pricina fraților. Au declarat că deoarece oamenii nu scoteau anabaptismul din 

rădăcină (ceea ce ei, preoții, speraseră demult să se întâmple), Dumnezeu îi folosise pe turci să îi 

distrugă pe toți. 

După ce au ascultat minciunile preoților, mulți oameni au crezut că frații au fost exterminați în 

totalitate. De fapt, aceste necazuri nu au căzut doar asupra noastră și țării Moravia. Austria și Stiria de 

asemenea au suferit și am auzit că mulți oameni fuseseră deportați, în special din zona dimprejurul 

Vienei. 

Este imposibil să enumerăm toate acuzațiile neadevărate pe care oameni ostili le lansau împotriva 

noastră, deși noi nu am face rău nimănui, noi care urâm războiul și rebeliunea din toată inima și 

căutăm doar pacea. 

Să nu îi uităm niciodată pe aceia care au fost duși în zări străine, ci să îi amintim în mod repetat 

înaintea lui Dumnezeu și să le deplângem suferința în mod zilnic. 

Cam 240 de frați, surori și copii au fost luați de la noi ca și prizonieri. Prin intervenția minunată a lui 

Dumnezeu, cam nouăzeci, și bătrâni și tineri, au fost mai târziu eliberați și redați bisericii, unii chiar și 

în 1614. Mare bucurie era în biserică, unde erau primiți ca și un cadou de la Domnul, cu laude și 

mulțumiri. 

Dar sunt cam 150 despre care nu am mai auzit. Niciodată nu am mai aflat dacă încă sunt în viață sau 

unde ar putea fi împrăștiați. 

Numărul de oameni uciși în toată aceea violența îngrozitoare a ajuns la aproximativ optzeci și unu. 

                                                             
439 Vezi Speculum Vitae Humanae, Neudrucke Deutscher Literatur-Werke, Vol. 79-80, pp. 13-14: „Nici n-au 
învățat [ofițerii] nimic decât să îl necinstească pe Dumnezeu, să îl ponegrească, să se ghiftuiască și să bea, să 
parieze și să înfăptuiască preacurvie, jefuind chiar oamenii care se presupunea că trebuiau ar fi trebuit să îi 
apere, violând femei și fete și aducând necazul asupra săracilor.” 
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Trei dintre cei uciși erau administratori: Bärtel Hentaler din Tscheikowitz, Iacob Käpel din Neudorf 

(amândoi numiți slujitori pentru treburi de zi cu zi) și Hansel Wiedemann, slujitorul din Watzenowitz. 

Konrad Ritter, administratorul de la Turnitz a fost luat prizonier și deportat. 

Aceasta atunci, este o descriere sumară a timpurilor înfricoșătoare și sfâșietoare prin care am trecut. 

Dragul nostru frate Klaus Braidl a fost umplut cu o asemenea durere, grijă și necaz că a plâns, la fel 

făcând și toți bătrânii bisericii. Vești dezastruoase continuau să curgă – tregedie după tragedie, 

nesfârșită suferință și durere – așa cum un val chema alt val. Credincioșii sufereau din pricina 

atrocităților comise de către păgânii ticăloși împotriva poporului cu frică de Dumnezeu și inocent. Era 

șocant cum tratau mame cu nou-născuți, femei ce așteptau să nască și surori nemăritate. Cel mai 

îngrozitor dintre toate era felul în care luau pe sus, neîndurători, bebeluși și copilași inocenți, îi 

aruncau pe spinarea cailor cu picioarele legate împreună și capul atărnând în jos. Multe mame au 

trebuit să fie martore la asta. Mult s-a plâns și multă durere a inimii exista pentru toți frații și surorile, 

băieții și fetele care au fost luați. Soți au fost separați de soțiile lor, soții de soți, părinți de copii și 

prieten de prieten. Unii se născuseră în comunitate, dar unii veniseră din alte țări din pricina credinței 

și a numelui lui Hristos. Acum erau duși în ținuturi străine și vânduți în sclavie unor popoare crude și 

sodomitice – turcii și tătarii. 

Fiecare credincios ar trebui întotdeauna să își amintească suferința lor ca și cum el însuși ar fi suferit 

împreună cu aceia care erau torturați și întemnițați, înfometați și în lipsuri sau mânați cu biciurile 

înspre munci grele. Nu putem descrie marea durere interioară și necazul pe care l-au suferit pentru că 

au fost privați de la a auzi Cuvântul lui Dumnezeu și privați de viața în comun. Știm despre acestea de 

la dragi frați și surori care Dumnezeu în mila sa i-a eliberat de toate necazurile și i-a adus înapoi 

bisericii. Laudă, cinste și glorie să fie ale Lui în toată eternitatea! 

Acum, frați dragi, pe care Dumnezeu din har pur a chemat din mai multe locuri din lume pentru a 

constitui poporul său în aceste zile rele, din urmă, fie ca fiecare dintre voi să prețuiți scumpa vreme a 

păcii (din nou oferită prin mila lui Dumnezeu) și această viață împreună în dragoste, care nu se poate 

compara cu nimic de pe acest Pământ. Aici cei înflăcărați pot primi învățătură, cei înfometați pâine, 

cei însetați de băut, cei bolnavi un medic, iar cei slabi îngrijire și un loc unde să se odihnească. Aici 

putem lucra în lumina zilei și nu suntem încuiați în întunecime. 

Fiecare ar trebui să își folosească bine timpul său și să nu irosească nici măcar o oră, pentru că nu știm 

ceea ce încă are Dumnezeu pregătit pentru noi. Dacă într-o zi oricare dintre noi am fi privați de ai 

noștri frați și surori, vom fi în stare să extragem putere din această vreme pentru a ne ajuta să 

escaladăm muntele de necazuri și să obținem coroana veșnică a gloriei. Amin.
440

 

Acesta a fost anul (1605) când cel mai mare număr de frați și surori au fost deportați din Turnitz, 

Birnbaum, Altenmarkt, Pruschanek și Tscheikowitz. Întrebări referitoare la aceasta au fost adresate lui 

Ludwig Dörker (un vechi slujitor al Cuvântului care fusese responsabil pentru aceste comunități), 

ajutoarelor sale care fuseseră împreună cu el la Altenmarkt și slujitorului pentru treburi de zi cu zi. Au 

fost întrebați dacă au manifestat îndeajuns de multă grijă față de comunitățile lor. Când locuitorii 

comunităților de sus fugiseră, nu ar fi fost bine ca și acelora din comunitățile din jos
441

 să li se fi spus 

să fugă? Ei nu se puteau eschiva de la a purta o parte din vina pentru suferința fraților și surorilor 

deportați. 

                                                             
440 Suferința și neajunsurile descrise în pasajul precedent sunt relatate în trei „Cântări Bocskay,” una dintre 
acestea fiind în LdHBr, 804-812 (158 de strofe); de asemenea vezi Wolkan, Lieder, 239; ME, I, 377. 
441 Pentru „comunități de sus” vezi deasupra, p. 260 n.286. Comunitățile „de jos” sunt cele menționate aici. 
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Ludwig, totuși, a refuzat să își asume vreun fel de vină și a recurs la biserică. Răspunsul a venit prin 

convocarea lui înaintea frăției la Altenmarkt și întreaga chestiune a fost pusă în balanță. Apoi el a 

rugat frăția să primească iertare, ceea ce s-a și întâmplat pe 1 martie, 1606. 

Mai târziu, după cum mai multe lacrimi au fost vărsate și plângeri făcute de către aceia ai căror cei 

dragi au fost duși, el a fost iarăși supus unor întrebări. Cum din nou a refuzat să își recunoască vina, a 

fost convocat la Neumühl pentru o altă întâlnire cu bătrânii. Au vorbit cu el pentru aproximativ nouă 

ore, dar tot nu își vedea vina și nu îl cinstea pe Dumnezeu. Seara, chestiunea a fost adusă în atenția 

bisericii și el a fost exclus. El s-a rugat să rămână în comunitate, totuși și din moment ce a recunoscut 

judecata bisericii ca și corectă și spunea că este în căutarea căinței adevărate, i s-a permis să facă asta. 

După căința sa el a fost primit înapoi în biserică și a fost iertat, dar nu a mai fost folosit în slujba 

Cuvântului. A adormit în Domnul cinci ani mai târziu. 

Corneliu Harb, slujitorul pentru treburi de zi cu zi de la Pruschanek, pe vremea aceea și-a trimis 

oamenii din Pruschanek, Tscheikowitz (de unde mulți fugiseră în Polehraditz prin Wostitz) și 

Polehraditz înapoi la Tscheikowitz pentru recoltă, împotriva sfatului hotărât al fratelui Klaus [Braidl, 

prim-bătrânul]. Fără să consulte pe nimeni, Corneliu a trimis acolo douăzeci și trei de surori tinere și 

puternice. El ar fi trebuit să le aducă înapoi fără întârziere atunci când Klaus i-a spus să le scoată de pe 

câmpuri. Dar acționând pe cont propriu, a trimis iscoade în josului râului Morava pentru a vedea dacă 

dușmanul se apropia. Iscoadele au dat nas în nas cu dușmanul și de abea au putut să scape din 

ghearele lor, darămite să mai aducă și vești. Dușmanul le-a surprins pe surorile din Pruschanek care 

recoltau în câmpurile din Tscheikowitz. Fără milă ei le-au luat pe sus aproape pe toate și câteva au 

fost tratate cu cruzime. Pentru aceasta Corneliu Harb a fost exclus împreună cu Ludwig Dörker. A 

acceptat și a îndurat disciplina bisericii a excluderii și a fost reacceptat. 

După aceasta, rugăminți insistente erau lansate în direcția eliberării prizonierilor prin plata de 

răscumpărări, venind în special dinspre rudele lor, care în mod repetat au mers la bătrâni. Chestiunea a 

fost cântărită îndelung, și anume, dacă aceasta era voia Domnului. Într-un final, pe 27 februarie, 1607, 

aceasta a fost dezbătută într-o adunare mare la Pribitz. Curând după a mai existat o dezbatere lungă 

pentru a se hotărî dacă aceasta se afla în concordanță cu credința noastră și nu împotriva lui 

Dumnezeu. 

Situația mizeră și critică a captivilor a fost luată foarte serios în considerare. Deoarece nu au fost luați 

captivi din pricina credinței lor (ceea ce ni se întâmplase aici în Moravia înainte), situația lor era 

foarte diferită de orice altceva ni se întâmplase înainte. Prin urmare, s-a căzut de acord să îi ajutăm pe 

prizonieri prin plătirea răscumpărărilor sau să facem orice ar fi fost posibil. Nu îi puteam lăsa la greu. 

Turcii și ungurii au stabilit prețuri mari. Ei evaluau o soră la o sută de taleri, o altă soră la două sute, 

pe alta chiar și la două sute de ducați, în funcție de cât de tânără și arătoasă era. 

În acest an, 1605, animale din șeptel, grâne, vin și alte lucruri ne-au fost din nou confiscate în loc de 

impozite pe care nu le puteam plăti din motive legate de conștiință. Acest lucru a fost făcut neluând în 

considerare paguba și pierderile extreme ale bisericii suferite în acel an din cauza dușmanilor prin jaf, 

ucidere, incendiere și deportare și de asemenea prin hărțuirea din partea soldaților care fuseseră 

staționați în țară tot timpul. 

Pe 12 iunie în acest an, un foc a fost pus în satul Kreutz și pe 20 iunie același lucru s-a întâmplat în 

Wischenau, unde focul s-a aprins din pricina unei împușcături. În ambele locații casele noastre au ars 

și biserica a suferit pierderi mari. 

1606 
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Pe 10 ianuarie 1606, la trei dimineața, profund respectatul slujitorul al Evangheliei, fratele Ioan Rath, 

a adormit în Domnul la Pribitz. 

Pe 5 februarie la Pribitz, fratele Mihai Grossmann a fost investit în slujba Evangheliei de către bătrâni 

prin așezarea mâinilor. 

În aceeași zi, de asemenea la Pribitz, douăzeci și doi de frați au fost numiți și recunoscuți de către 

biserică ca și slujitori ai treburilor de zi cu zi. Aceștia erau Iacob Schlegel, Bastel Gilg, Kaspar Hasel, 

Beniamin Elsasser, Brosig Schmidt, Noe Weiss, Kaspar Brecht, Matia Zucker, Hansel Sanhammer, 

Uhl Joss, Iacob Rosenberger, Christoph Hirzel, Bastel Maier, Cristian Mang, Tobias Lackhorn, 

Hansel Scharm, Mihai Ritter, Filip Ferber, Bastel Haan, Hansel Kleger, Georg Schachtner și Hans 

Nägele. 

Pe 30 martie, fratele Noe Weiss, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în Domnul la 

Pausram. 

Pe 2 aprilie, fratele Georg Acker, un slujitor al Cuvântului, a adormit în Domnul la Moskowitz. 

Pe 4 octombrie, fratele Georg Schachtner, un slujitor pentru treburi de zi cu zi care supraveghease 

fierăria pentru șaisprezece ani a adormit în Domnul la Kostel. 

În 1606, comunitatea a fost din nou invadată și hărțuită de soldați care mărșăluiau în Ungaria și apoi 

se întorceau. Au stat în Moravia o perioadă lungă de timp, în special în comunitățile noastre. 

Pe 14 septembrie, un tratat a fost semnat cu rebelii unguri, care provocaseră bisericii nespuse suferințe 

și tristeți prin jefuirea, uciderea și deportarea multor membrii cu frică de Dumnezeu. Pe 11 noiembrie, 

s-a ajuns la pace cu turcii, care a ținut douăzeci de ani. 

În acel an mult vin, grâne, animale din șeptel și alte lucruri au fost din nou confiscate în locul 

impozitelor. 

1607 

În 1607 au existat și alte plângeri de la surorile aflate în captivitate la Ofen (Buda) despre frații care 

fuseseră responsabili cu oamenii din Pruschanek. Una dintre ele a vorbit cu un frate, Salomon Böger, 

un morar, care fusese la Ofen. Salomon a efectuat trei sau patru călătorii periculoase adânc în 

teritoriul Turciei de dragul săracilor captivi și în special pentru propria nevastă și copil.
442

 Sora i-a 

spus lui Salomon Böger că frații erau de vină pentru necazurile lor și că vor fi trași la răspundere 

pentru aceasta la Judecata de apoi. 

                                                             
442 Salomon Böger, un morar hutterit din Altenmarkt, Moravia, care și-a pierdut soția și copilul în mâinile 
turcilor. Într-o încercare de a-i găsi și de a-i răscumpăra pe ei și pe celelalte multe surori care fuseseră 
deportate, a călătorit mult prin Ungaria și Turcia între 1607 și 1610. În 1608 (a patra lui călătorie) Böger a fost 
invitat de Baltazar Goller, medicul hutterit din Nikolsburg care însoțea solia împărătească la Constantinopol 
(Istanbul) ca și medic al ambasadorului, pentru a-i însoți ca și majordom. Referitor la scrisori pe care Böger și 
Goller le-au scris acasă în Moravia, vezi Friedmann, Schriften, 106, 117. 
În 1610, în a cincea călătorie a sa în Turcia, Böger călătorea în compania unui tânăr prizonier turc oferit lui de 
către colonelul împărătesc Kollonitsch pentru a-l oferi la schimb  pentru soția lui Konrad Ritter, administratorul 
comunității de la Turnitz. (Kollonitsch deținea proprietatea Velké Leváre din Slovacia, unde hutteriții se 
bucurau de o oarecare libertate.) Ultima dată Böger a fost văzut în Levice, Slovacia (la aprox. 113 km est de 
Bratislava), și apoi nu i s-a mai găsit urma. Pentru o relatare amănunțită a călătoriilor lui Salomon Bölger, vezi 
Robert Friedmann, ”Adventures of an Anabaptist in Turkey 1607-1610,” MQR, aprilie 1943, 73-86. De 
asemenea vezi ME, I, 381-382; Beck, 349. 
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Fratele Klaus Braidl a adus această chestiune în atenția bătrânilor. Și-au dat seama că fratele Sigmund 

Pühler nu era chiar nevinovat; ar fi trebuit să aibă mai mare grijă de surori și să trimită un slujitor al 

Cuvântului la ele. Surorile din Pruschanek s-au plâns că atunci când au fost capturate nu fuseseră 

protejate îndeajuns. 

Când frații s-au adunat pentru a cântări această chestiune, au ajuns să creadă că fusese o neglijență 

crasă și lipsă de grijă. De la început, Sigmund a spus că era doritor să accepte orice era văzut ca și 

corect. 

Pe 25 mai, a fost convocat înaintea bisericii în legătură cu decizia referitoare la această chestiune. 

După o mărturie unanimă a fost iertat din compasiune pentru vârsta și infirmitatea sa și frăția s-a rugat 

lui Dumnezeu pentru el. 

Pe 13 iulie, 1607, fratele Hans Langenbach a adormit în Domnul la Damborschitz. El era un bătrân 

slujitor al Evangheliei care și-a îndeplinit cu credincioșie slujba pentru aproape patruzeci și cinci de 

ani. 

Pe 11 noiembrie, Bastel Haan, un gravor în metal și slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în 

Domnul la Kostel. 

În 1607, comunitățile au fost copleșite de câteva ori de către soldați care se întorceau din Ungaria de 

după negocierile de pace din anul de dinainte. În special, infanteriștii regimentului Gaisberg ne-au 

jefuit comunitatea noastră de la Austerlitz. Au spart și deschis toate cămările și sertarele și au luat tot 

ce au poftit – tot felul de pânzeturi, îmbrăcăminte, lenjerie de corp și de pat – acestea ajungând la 

două sute de guldeni. 

În acel an, guvernul a confiscat din nou boi, oi, porci, vin, grâne și alte lucruri de la comunități în 

locul taxelor împovărâtoare. 

1608 

Pe 17 martie, 1608, fratele Rupp Gellner a adormit în Domnul la Frischau. El era un bătrân slujitor al 

Cuvântului, care nu a putut să predice câțiva ani. 

Pe 24 februarie, patru frați au fost aleși pentru slujba Evangheliei și investiți la Neumühl. Aceștia erau 

Mihai Kocher, un producător de cuțite; Simon Lorcher, un legător de cărți; Albrecht Seyl, un pantofar 

și Burkhard Braitenstainer, un bărbier-chirurg. 

În aceeași zi, doisprezece frați au fost investiți în slujba treburilor de zi cu zi: Toma Hasel, Paul Arter, 

Dietrich Pfingsthorn, Konrad Gerber, Klaus Wältzer, Hansel Schnuerl, Simon Stadelman, Leonard 

Baume, Hansel Stam, Uhl Tobel, un gravor, Hans Holgans și Mihai Klug, un comerciant. 

Pe 27 aprilie, fratele Mihai Klug, un comerciant și slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în 

Domnul la Stiegnitz. 

Pe 13 mai, fratele Friedrich Samsun, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în Domnul la 

Kostel. 

Pe 30 mai, un trăsnet a pornit un foc la Klein Niemtschitz lângă Prahlitz și magazinele rotarului, 

dogarului și blănarului au ars din temelii. 
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Pe 8 noiembrie, fratele Heinrich Schalcher a fost exclus din Klein Niemtschitz. El fusese pentru 

aproape șase ani în slujba Evangheliei, dar nu s-a comportat conform așteptărilor. S-a căit profund și a 

fost reacceptat pe 16 septembrie, 1609. O lună mai târziu a adormit în Domnul la Niemtschitz. 

Pe 20 decembrie, fratele Iacob Schlegel, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în Domnul la 

Neumühl.  

Pe 24 decembrie, fratele Ioan Haan, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în Domnul la 

Schakwitz. 

În același an, 1608, pregătiri au fost făcute (ca în 1598) pentru a ne muta de pe proprietățile domnului 

Maximilian von Dietrichstein din pricina poverilor suplimentare impuse asupra fraților din Nikolsburg 

și Tracht. Acestea includeau prea multă clacă, chirii imposibil de mari și refuzul de a ne plăti lefurile 

noastre, introduse în mare parte de către supraveghetorul său Hans Parth. Totuși, când i-am oferit un 

raport complet al plângerilor noastre domnului Maximilian și i-am spus că nu vom continua să trăim 

pe proprietățile lui în asemenea condiții, s-a oferit să investigheze chestiunea și să pună condiții care 

să fie tolerabile. Astfel că și de data aceasta am căzut de acord să încercăm din nou și să nu ne mutăm. 

În primăvara lui 1608, biserica s-a aflat într-un mare pericol. Pe atunci, guvernatorul regional al 

Moraviei era un nobil papistaș pe nume Ladislav Berka de Duba și Lobkowitz la Meseritsch. Se 

întrevedeau semnele că țara va fi copleșită printr-un atac surpriză pentru a aduce întreaga populație la 

credința papistașă. Mai multe grupări de cavalerie, recrutate în acest scop sub conducerea a doi conți 

au sosit pe neașteptate și fără zgomot la Moskowitz. Pentru două ore ne-au înconjurat comunitatea și 

întregul sat pe caii lor, așteptând vorbă de la numitul domn Berka pentru a începe atacul. Berka era 

plecat la Brünn cu susținătorii săi pentru a-i ataca pe membrii Dietei Regionale. Soldații de abea 

puteau aștepta și credeau că aceasta este ziua în care își vor sătura cu răutate inimile lor malițioase pe 

spatele săracelor văduve și orfani. Nu ascundeau felul în care vroiau să se ocupe de noi și cum ne vor 

lua casele. Credincioșii au fost aruncați într-o agonie a necazului, pentru că moartea și distrugerea 

părea că îi privesc în față. Cu mare umilință l-au chemat pe Domnul din ceruri să aibă milă de poporul 

său (care se încrede în el și nu are alt ajutor), să îi aline și salveze în marea lor nevoință. 

Preamărețul Dumnezeu din ceruri le-a auzit oftatul și rugămințile și le-a sărit în ajutor copiilor săi 

într-un mod minunat. Le-a dat peste cap intențiile acestor oameni nelegiuiți, pentru că au primit un 

mesaj diferit de ceea ce speraseră. Au auzit că toate ițele urzite de ei au fost trădate și făcute 

cunoscute Dietei Reginoale de la Brünn. Domnul Berka, guvernatorul regional, a fost arestat și 

comandantul lor contele Monfertili cu ai săi patru sute de călăreți și-au luat coada între picioare și au 

fugit din Brünn. 

Aceste vești i-au alarmat în mod profund pe călăreții de la Moskowitz, astfel că au dat uitării 

entuziasmul lor. S-au înspăimântat atât de tare că nu mai doreau să facă rău nimănui și, lăsând 

mâncarea și băutura neatinse, au fugit cât îi țineau picioarele cailor ca și cum ar fi fost urmăriți și au 

călărit în acea zi mai mulți kilometrii până la granița boemă. Cu rapiditate dincolo de toată înțelegerea 

omenească, preamărețul Dumnezeu și-a salvat oamenii de pericolul iminent și și-a arătat măreția și 

puterea împotriva dușmanilor lui Israel. 

Când arhiducele Matia al Austriei a mărșăluit în Boemia în 1608 cu o oaste numeroasă, intenționând 

să câștige coroana ungară, biserica nu a fost cruțată de data aceasta la fel ca și în trecut.
443

  Mai multe 

mii de călăreți și infanteriști din Ungaria au traversat Moravia. Majoritatea dintre ei au venit la 

                                                             
443 Pentru o relatare mai detaliată a acestor incursiuni, vezi Beck, 355-356; Kann, Habsburg Empire, 43. 
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comunitățile noastre și a trebuit să le furnizăm mâncare, băutură și furaje, altfel le lau prin forță. În 

plus, cinci sute de călăreți și un regiment de infanterie au fost încartiruiți în multe din comunitățile 

noastre. Astfel că în acest an din nou comunitatea a fost supusă la mari cheltuieli. 

În 1608 din nou, boi, oi, porci, grâne și mult mai multe ne-au fost confiscate în loc de taxe. 

1609 

Pe 12 februarie, 1609, fratele Matia Pühler, un slujitor pentru treburi de zi cu zi a adormit în Domnul 

la Pribitz. 

Pe 26 octombrie, fratele Gilg Molt, un slujitor neclintit al Evangheliei, a adormit în Domnul la Kostel. 

Pe 21 noiembrie, fratele Hansel Hoffman, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în Domnul la 

Rampersdorf. 

În seara lui 21 decembrie, în sâmbăta de dinainte de sf. Toma, clădirilor fermei noastre de la 

Altenmarkt li s-au dat foc. Grajdurile, hambarele, staulele de vite și boi ale noastre au fost arse, 

precum și toate grânele netreierate, aducând pierderi și pagube bisericii-comunități. 

În 1609, guvernatorul regional, domnul Karl von Zerotin,
444

 în numele întregii Diete, le-a cerut 

bătrânilor bisericii un împrumut de zece mii de guldeni, oferind garanții corespunzătoare și un 

document certificat. I-a scris fratelui Klaus Braidl cu propria sa mână. Dar când sărăcia bisericii i-a 

fost explicată și i s-au oferit detalii în scris, s-a oferit să raporteze acestea Dietei și să vorbească în 

favoarea noastră. 

Tot în acel an, bătrânii și slujitorii pentru treburi de zi cu zi, sfătuindu-se în Domnul, au decis să îi 

ofere o înștiințare domnului Oldřich de Kounice la Austerlitz și Steinitz la cele patru ferme întreținute 

de către oamenii noștri pe vremea aceea (Austerlitz, Krenowitz, Damborschitz și Nasselowitz). În 

ciuda promisiunilor generoase făcute bătrânilor de către același domn în 1603 (când am avut multe 

motive să plecăm de pe proprietățile sale), în 1609 a făcut atâtea cereri nedrepte că era imposibil să le 

mai suportăm. 

A încercat pe foarte nedrept să reducă lefurile foarte mici ale lucrătorilor noștri, care fuseseră fixate de 

către predecesorii săi șaizeci de ani înainte, când totul era mult mai ieftin. Dar nu numai asta – a adus 

multe neajunsuri celor două comunități de sub el, cele de la Austerlitz și Damborschitz, prin 

impunerea de noi corvoade, necunoscute până atunci, cea mai rea fiind aceea că că cerea o sumă fixă 

anuală în loc de clacă. Dar el îi făcea pe frați să muncească, totuși, oricând poftea. Dacă refuzau, îi 

aruncau pe administratori în închisoare. 

A adus brânza la comunitatea lor vara devreme înainte de a fi maturată, deși ei nu o doreau. La fel și 

cu peștele. Când frații nu au dorit să accepte mâncarea, a ordonat ca ea să fie descărcată în curte și au 

trebuit să plătească prețul fixat de el, altfel ar fi luat banii cu forța. 

Când comanda ceva de la meșteri, de exemplu lăcătuși, el refuza să facă tocmeala obișnuită, ci lua 

produsul finit și plătea ceea ce vroia. 

                                                             
444

 Despre Karl von Zerotin, Guvernator al Moraviei (1608-1615), vezi Allgemeine Deutsche Biographie, XLV, 
208-212; ME, IV, 1025b. 
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Acestea și alte practici intolerabile erau provocate oamenilor noștri de către acest domn la Austerlitz. 

El chiar îi îndemna pe alți domni pe ale căror pământuri trăiam să ne trateze la fel. El știa cum să se 

poarte cu noi, așa spunea, și ei ar fi trebuit să facă la fel. 

Atât de mare era necazul nostru că, după cum am spus deasupra, ne-am simțit obligați să îi oferim o 

înștiințare pe proprietățile lui și să căutăm alt loc. Dar domnul de la Austerlitz a refuzat să facă cea 

mai insignifiantă concesie. El nici nu îi lăsa pe ai noștri să plece și nici nu le mărea lefurile, care erau 

prea mici pentru oricine în vremurile acelea de prețuri mari. El a rămas mai împietrit ca niciodată. 

Astfel că într-un sfârșit eram gata să renunțăm la orice pretenție asupra celor două comunități 

[Austerlitz și Damborschitz], și tot din ele a fost pregătit pentru mutare, din moment ce niciun semn 

de corectitudine sau milă nu ajungea dinspre proprietar. 

Între timp guvernatorul provincial, domnul Karl von Zerotin, a preluat chestiunea el însuși și l-a 

convins pe domnul de la Austerlitz să promită lefuri mai bune în bani și provizii pentru muncitorii 

noștri. În general, îl îndemna să ofere condiții favorabile bătrânilor care fuseseră trimiși la el și să 

elimine cauzele ce provocau plângeri ale comunităților, astfel ca relația noastră să se îmbunătățească 

pe viitor. Așa că diferendele au fost încă odată rezolvate și nu au dus la mutarea noastră. 

De asemenea în 1609, la Tscheikowitz, totul era pregătit pentru ca și comunitatea să se mute de pe 

proprietățile domnului Arkhleb de Víckov. Școala fusese deja transferată la Kostel. Impozitele grele și 

alte nedreptăți ne-au provocat mari dificultăți și sărăcie pe care nu o mai puteam îndura. Chiar pe 

vremea aceasta tânărul domn Jan Adam de Víckov s-a întors din Italia. A devenit succesor al 

proprietății la moartea vărului său domnul Arkhleb, care ne-a oprimat atât de tare. Acest tânăr domn 

s-a oferit să ne trateze bine. Astfel că atunci când alți domni au apelat la noi în numele său, am decis 

iarăși să încercăm din nou să obținem un nou contract. 

La Velké Levàre în Ungaria am început să reconstruim comunitatea, cedând cererilor persistente ale 

domnului Seyfried de Kollonitsch.
445

 Reconstrucția a fost efectuată pe locul ars de la Pruschanek 

(Moravia).
446

 

Iarăși în acel an, boi, oi, porci, grâne, vin și altele de genul acestu au fost confiscate din diferite 

comunități în locul taxelor pe care nu le puteam plăti din pricina conștiințelor noastre. 

1610 

Pe 21 februarie, 1610, patru frați au fost investiți la Neumühl în slujba Evangheliei de către bătrâni 

prin așezarea mâinilor. Ei erau Simon Lorcher, Mihai Kocher, Albrecht Seyl și Burkhard 

Braitenstainer. 

În aceeași zi trei frați au fost aleși și numiți la Neumühl pentru o perioadă de probă în slujba 

Cuvântului: Konrad Blossy, un berar; Hansel Hartmayer, un viticultor și Valentin Winter, un croitor. 

                                                             
445 Contractul dintre Seyfried de Kollonitsch și huteriți, semnat în 1609 (ca și acelea semnate în 1601 și 1646) 
este bazat pe documentul original de transfer din 1588; vezi deasupra, p. 343 n. 384. De asemenea vezi 
Zieglschmid, ”An Unpublished Hausbrief,” 83; Beck, 357. 
446 Conform lui Beck, 343 n.384, huteriții au fost de acord să se întoarcă la Pruschanek (Prušánky) în 1609, după 
ce administratorul principal al proprietății Tscheikowitz (de care aparținea Pruschanek) a depus o plângere la 
tribunalul regional în care se spunea că hutteriții refuzau să reconstruiască comunitatea Pruschanek, chipurile 
din lipsă de oameni. 
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La opt frați li s-a cerut să preia slujba pentru treburi de zi cu zi: Walser Fybich, Martin Hagen, Hans 

Egle, Simon Traxler, Jobst Neckerauer, Melhior Brecht, Karl Goller sau Zimmermann (un tâmplar) și 

Rudolf Kuesser. 

În noaptea de 1 aprilie, între ora unsprezece și doisprezece, un incendiu s-a pornit printre clădirile 

noastre din Neumühl. Fabrica de bere, depozitul și magazinul rotarului au ars din temelii fiind 

provocate pagube însemnate bisericii-comunitate. 

În 1610 împăratul Rudolf al II-lea și-a exprimat dorința de a subjuga Moravia și Austria cu ajutorul 

sabiei și a le aduce sub conducerea sa din nou. Pentru aceasta a poruncit ca mai multe mii de oameni 

să fie recrutați în secret în episcopia Passau și cam cinci mii de călăreți și infanteriști în Moravia. Din 

moment ce mare parte din ei erau staționați în orașe și la granițe, biserica a fost în mare parte cruțată. 

Dumnezeu preamărețul constituia straja noastră împotriva trupelor împărătești din Passau, care au 

provocat mari pagube în regiunea Enns, la Praga în Boemia și în alte locuri. El i-a împiedicat să intre 

în Moravia, oricât de nerăbdători ar fi fost să o facă și au trebuit să parcurgă o rută diferită de cea pe 

care deja o stabiliseră. Pentru toate acestea trebuie să îi oferim cinste Domnului din ceruri. 

Tot în acel an o mare cantitate a bunurilor noastre mobile – animale din șeptel, vin, grâne și așa mai 

departe – au fost din nou luate de la comunitate în date și locuri diferite în loc de taxe pe care nu le 

puteam plăti. 

1611 

Pe 21 ianuarie, 1611, în vinerea dinaintea Convertirii lui Saul, dragul și credinciosul nostru frate 

Klaus Braidl a adormit în Domnul la Neumühl între ora șapte și opt dimineața, fiind cuprins de o mare 

pace a inimii. Înaintea sfârșitului său a vorbit cu câțiva dintre bătrâni, slujitori ai Cuvântului, care îi 

ținuseră companie în timpul bolii sale și a spus următoarele.
447

 

Dragii mei frați, simt că mi se apropie sfârșitul și s-ar putea să mă lovească așa o slăbiciune că nu voi 

mai putea vorbi cu voi. Astfel că voi vorbi acum, în timp ce mai sunt în stare să o fac. 

În primul rând, aș vrea ca să știți că inima mea este împăcată și că sunt în unitate totală cu voi toți. 

Dacă se află cineva printre voi pe care l-am rănit, te implor să nu o ții pe inimă, ci să mă ierți.  

Dragi frați, vă rog să vă păziți de disensiuni, pentru că vă puteți imagina foarte ușor dezastrele 

îngrozitoare care s-ar petrece dacă aceste lucruri s-ar întâmpla și ce mari suferințe s-ar abate asupra 

multor văduve și orfani. 

Vegheați să respectați cu rigoare vechea și buna Ordnungen a bisericii și să le urmați fără să schimbați 

ceva din limitele cele vechi. 

Țineți-vă tare de comunitatea creștină și luptați cu toată puterea voastră împotriva avariției și 

egoismului, pentru că lăcomia este rădăcina tuturor relelor și distruge tot ceea ce este bun. Păziți-vă de 

inovații și de la a porni pe un curs nou. Aveți mare grijă, frații mei, să nu fiți în competiție împotriva 

sau să profitați unul de celelalt, pentru că acestea nu sunt lucruri bune. Vă rog înaintea Domnului 

                                                             
447 Klaus Braidl a fost un prim-bătrân nemaipomenit al Frăției Hutterite. Despre apărarea lui Braidl (scrisă la 
1604) împotriva acuzelor false lansate de către preotul iezuit, Christoph Andreas Fischer, în a sa Der 
Hutterischen Widertauffer Taubenkobel, vezi Loserth, Communismus, 196-200; ”Fischer, Christoph Andreas,” 
ME, II, 332-333. Strofele 75-77 din ”Väterlied” (LdHBr, 778) îi sunt dedicate lui Braidl. De asemenea vezi Beck, 
359-360. 
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Dumnezeu să oferiți grijă paternă văduvelor și orfanilor și să vă îngrijiți cu credincioșie de nevoile 

bisericii. 

Întotdeauna să acționați în frică de Dumnezeu, urmând adevărul, dreptatea și virtutea. 

Frații mei, sunt foarte slăbit și nu știu dacă toți bătrânii vor ajunge la timp pentru a mă vedea, astfel că 

încredințez inimilor voastre sarcina de a le spune că îi salut pe toți cu căldură ca și adio. 

Vă mulțumesc vouă și tuturor credincioșilor pentru toată bunătatea și credincioșia pe care mi-ați 

arătat-o. 

De asemenea sunt mulțumitor bătrânilor pentru susținerea loială pe care mi-au acordat-o, astfel de 

dragul Domnului arătându-și supunerea față de mine. 

Spuneți-le bătrânilor ca și ultimă cerere că îi îndemn înaintea lui Dumnezeu ca din toată inima să preia 

responsabilitatea pentru biserica Domnului și pentru îngrijirea acesteia să își ofere toată puterea lor. 

Inima mea este împăcată și am o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu. 

Urez rămas-bun întregii biserici-comunitate, tuturor credincioșilor, tineri și bătrâni, așa cum v-am mai 

spus-o și înainte. 

Vă încredințez protecției preamărețului Dumnezeu. Fie ca el să se îngrijească de poporul său, să vă 

binecuvânteze, să vă țină în pace, să vă susțină și să vă protejeze. Amin. Amin.  

După aceasta, în ziua menționată mai sus și la vârsta de optzeci și doi de ani a murit în pace și fiind 

binecuvântat de Domnul. El fusese un frate pentru mai bine de șaizeci de ani și întreaga biserică a 

Domnului i-a fost încredințată pentru aproape douăzeci și opt de ani. Un slujitor al Cuvântului pentru 

patruzeci și nouă de ani, el a fost mult folosit pentru lucrarea Domnului de peste hotare.  

Pe 27 ianuarie, curând după ce fratele Klaus a murit, toți bătrânii din slujba Cuvântului și din slujba 

pentru treburi de zi cu zi, precum și mulți frați de încredere din toate locurile, s-au întâlnit la Neumühl 

și după rugăciuni înflăcărate adresate Domnului și în mare frică de Dumnezeu, au încredințat grija și 

cârma întregii biserici dragului frate Sebastian Dietrich. 

Pe 20 martie, trei frați au fost aleși și investiți în slujba Evangheliei la Neumühl. Ei erau Iosif Würz, 

un croitor; Georg Bieberstein, un șelar și Heinrich Hartmann, un producător de harnașament. 

Pe 8 iunie, fratele Ludwig Dörker a adormit în pace la Nikoltschitz în al optzecilea an al său de viață. 

Un vechi slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu și a bisericii sale pentru patruzeci de ani, a efectuat 

multe călătorii în străinătate pentru lucrarea Domnului. 

În ultima zi din august la aproximativ șase dimineața, un frate bătrân, Stoffel Küenhuber, a adormit 

împăcat în Domnul la Nikolsburg. El avea mai mult de șaptezeci de ani și slujise biserica cu 

credincioșie pentru douăzeci și opt de ani în serviciul Cuvântului. 

Pe 23 septembrie, fratele Hans Pommersummer, un bătrân slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit 

în Domnul la Pausram. 

Pe 5 noiembrie, fratele Cristian Steiner, care se aflase în slujba Cuvântului pentru treizeci de ani, a 

adormit în Domnul la Moskowitz. 
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În 1611, frații și surorile din Schadowitz au făcut pregătiri pentru a părăsi proprietatea domnului 

Albrecht Sedlnicky de Choltice, din pricina tratamentului său tiranic și necreștinesc al oamenilor 

noștri. El îl aruncase în închisoare pe administrator de mai multe ori neavând vreun motiv pentru asta 

– un frate bătrân care avea părul cernit, îndoit de spate și bolnav. Acolo, acest frate a fost pus în butuci 

cu un lanț împrejurul corpului său ca un criminal. A fost luat în bătaie de joc în mod public fiind pus 

la stâlpul infamiei, unde aproape că a fost strangulat. 

Domnul Albrecht îl lovise cu răutate pe unul dintre bătrâni, un slujitor al Cuvântului, rănindu-l în trei 

locuri la cap. Acesta era Adam Neyffer, atunci având cam șaptezeci și șapte de ani și de abea putând 

să meargă din pricina bătrâneții și slăbiciunii. 

Chelarul, un om bătrân cu părul nins, de asemenea fusese bătut, așa cum și alți frați au fost care lucrau 

pentru domnul Albrecht, incluzându-l pe fierarul principal. Domnul Albrecht împovărase comunitatea 

de la Schadowitz în afara oricărui raționament, deși era deja sărăcită și nu era în stare să se întrețină 

de una singură. Deoarece a refuzat să ne asculte plângerile, nu am mai putut să răbdăm, ci ne-am 

simțit obligați să plecăm și să scăpăm. 

Când majoritatea lucrurilor erau mutate și domnul Albrecht a văzut că nu ne jucăm, fiind pregătiți să 

părăsim casa și căminul și să riscăm totul mai degrabă decât să îndurăm asemenea opresiune, s-a mai 

gândit la chestiune. Ne-a rugat să nu ne mutăm și a spus că era încă un străin în țară și nu știa încă 

prea multe despre frați. Pe viitor va trăi împreună cu noi în termeni mai favorabili și nu ne va mai trata 

atât de nedrept. A făcut oferte foarte favorabile și a rugat să fie iertat pentru ceea ce se întâmplase; nu 

se va mai întâmpla din nou. 

După ce ne-am întâlnit de mai multe ori pentru a cântări ofertele bune ale domnului Albrecht, carea 

includeau un contract nou, am căzut de acord să încercăm să trăim din nou la Schadowitz.  

Din nou în acest an animale din șeptel, grâne și vin valorând destul de mult au fost confiscate din 

diverse comunități în loc de taxele menționate adesea. 

De asemenea, comunitățile au trebuit să își micșoreze mijloacele și așa slabe de trai pentru a-i hrăni pe 

soldați, cinci mii dintre ei fiind staționați în Moravia de mai multe ori în acel an din pricina forțelor 

din Passau menționate deasupra. 

1612 

Pe 10 februarie, 1612, fratele Hansel Scharm, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în 

Domnul la Watzenowitz. 

Pe 19 februarie la Neumühl, trei frați, Hansel Hartmayer, Konrad Blossy și Valentin Winter au fost 

investiți în slujba Evangheliei de către bătrâni prin așezarea mâinilor. În aceeași zi, tot la Neumühl, 

trei frați au fost aleși pentru slujba Cuvântului și numiți pentru o perioadă de probă. Aceștia erau Iosif 

Nägele, un cizmar de meserie; Lorenz Putz, un morar și Hansel Hueber, un viticultor. 

Pe 8 aprilie, fratele Avraam Laub, un bătrân slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în Domnul la 

Polehraditz. 

Pe 1 iulie, fratele Christian Mang a adormit în Domnul cu o inimă împăcată la Schakwitz. El a fost un 

slujitor pentru treburi de zi cu zi și fusese un tâmplar al comunității pentru mulți ani. 
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În ultima zi din decembrie, fratele Tobias Lackhorn, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în 

Domnul la Lundenburg. 

În acest an (după ce Rudolf al II-lea a murit și fratele său Matias a devenit împărat) luptele au încetat 

în Moravia. Dumnezeu fie lăudat. De ziua sf. Ioan Botezătorul [24 iunie] Dieta Regională de la 

Olmütz a ridicat taxa pe bere – cinci groși pe fiecare butoi. Impozitele pe snop, lână și vin de 

asemenea au fost întrerupte, precum și impozitul excesiv de optzeci de guldeni pe moara și tăbăcăria 

de la Tscermakowitz care fusese perceput pentru câțiva ani. 

Dar impozitele grele pe casele noastre tot erau percepute (optzeci de guldeni pe fiecare comunitate), 

pe care nu le puteam plăti din motive legate de conștiință, de asemenea cei douăzeci de guldeni pe 

fiecare bucătărie în comun, pe care căzusem de acord să îi plătim Dietei Regionale anual ca să ne 

arătăm intențiile noastre pozitive. Boi, oi, porci, vin și grâne au fost luate în loc, ca și în alți ani. 

În același an am început să reconstruim și să ocupăm magazinul cizmarului din Landshut și 

mănăstirea din Göding. 

Tot în acel an, contele Hieronymus Wenzeslaus von Thurn la Wostitz ne-a permis să punem bazele 

unei comunități la Weisstätten
448

 lângă Muschau pentru o chirie anuală și să folosim casa și ferma sa 

împreună cu grădinile, câmpurile și pajiștile aparținând de ele. 

Fratele Konrad Blossy, un slujitor al Cuvântului, călătorea în Elveția în acel an cu trei frați. 

Continuând misiunea frăției, ei au fost trimiși să adune oameni de-ai lui Dumnezeu pentru biserica sa. 

Erau pe drumul de întoarcere înspre comunitate, dar fratele Konrad nu a ținut cont de avertismentele 

ce i s-au oferit, iar frații au fost capturați în Suabia în drumul mare lângă Binzwangen, un sat între 

Mengen și Riedlingen. De acolo au fost duși în orașul Vöhringen (unde rezida contele Ernst Georg 

von Hohenzollern) și toți patru erau ținuți în arest în primărie.
449

 

În prima seară, funcționarul contelui și încă câțiva oameni au venit la frați în închisoare, întrebând 

într-un fel nepoliticos ce treburi aveau ei pe domeniul milosului domn. Au poruncit ca imediat cineva 

să îi percheziționeze și să ia orice ar fi găsit. 

Prima percheziționare nu a fost suficientă, totuși, și au trebuit să fie căutați o a doua și a treia oară. 

Fiecare frate a trebuit să se dezbrace la maieu și fiecare obiect vestimentar era căutat cu atenție – chiar 

și cusăturile. Tălpile papucilor lor erau de asemenea căutate de bani, pentru că acești oameni nelegiuiți 

erau puși doar pe jaf și au furat tot ce au găsit la frați. 

Le-au spus fraților, „Ascultați, unul dintre ai voștri care s-a dezis de credințele voastre eretice și s-a 

întors la vechea Biserică catolică ne-a spus tot despre banii pe care îi scoateți din țară în fiecare an.” 

Informatorul era Klaus Prändtel, un berar din Kobelitz, care fusese capturat în acel an în satul său 

natal Markdorf în episcopia Constanz. Falșii proroci l-au înduplecat să se dezică și l-au înșelat astfel 

ca nu numai să calomnieze adevărul sfânt (împotriva propriei inimi și conștiințe) ci de asemenea să 

trădeze frați, în special aceia care erau în Elveția și Suabia. De asemenea a oferit informații care au 

dus la întemnițarea a altor cinci frați, doi la Pfullendorf și trei la Stockach (ambele locuri din Suabia). 

Tot ceea ce se vroia de la ei erau bani, astfel că atunci când nimic nu s-a găsit la frați, chiar și după o 

percheziționare în amănunt, au fost eliberați. 

                                                             
448

 Weisstätten (Pasohlávky), la nord-vest de Nikolsburg (Mikulov). Zeman, Topography, #169. 
449 Mengen și Riedlingen, la sud-vest de Ulm. Vöhringen, la sud de Ulm. 
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Pe atunci existau iscoade în Suabia care stăteau de veghe după frați zi și noapte, în special în toate 

județele aflate în jurisdicția episcopului de Constanz. Unul dintre doctorii noștri se aflase în orașul 

Zurich și în Suabia de peste un an. Dumnezeu îi binecuvântase munca și a oferit servicii folositoare 

multor oameni importanți prin doctoriile sale, în special în timpul epidemiei din Zurich când opt mii 

de oameni au murit într-o perioadă scurtă de timp. El făcuse mulți bani. În plus, grija lui credincioasă 

i-a convins pe domnii din Zurich să permită ca mai mulți, decât era obiceiul, bani moșteniți [de către 

frații din Elveția] să iasă din țară înspre biserică [cea din Moravia]. Prin urmare, fratele Konrad 

Blossy avea la el o sumă mare de bani destinată bisericii. Dar toate acestea au fost trădate de către 

renegatul Klaus Prändtel și au fost luați banii de la biserică prin jaf și violență. 

Cei patru frați au fost ținuți în închisoare la Vöhringen pentru zece zile. Preoții veneau aproape în 

fiecare zi la închisoare și se străduiau din răsputeri să îi convertească pe prizonieri la credințele lor 

false. 

Eforturile lor n-au fost rodnice, totuși, și au trebuit să plece rușinați, pentru că frații le-au arătat 

preoților ce vieți păcătoase și nelegiuite ducea și au refuzat să le asculte vocile lor străine. 

Funcționarul, magistratul și un doctor în teologie de asemenea i-au convocat pe frați de mai multe ori 

și încercau să îi încurce și să șovăie în credința lor. 

I-au spus fratelui Konrad, „Ești confuz și pervertit în mod total în credințele dumitale. Îți vom trimite 

alt popă care te va învăța despre o credință superioară.” 

Fratele Konrad i-a răspuns, „Nu sunt nici pervertit și nici confuz, așa cum credeți, ci am o credință 

sănătoasă și știu fără niciun dubiu că mă aflu în calea harului lui Dumnezeu; prin urmare nu e nevoie 

să vă mai străduiți mai departe referitor la persoana mea. Nu vă voi accepta învățătura. 

Dacă doriți să faceți convertiți, destui există care au nevoie de aceasta: curvari, adulterini, bețivani, 

idolatrii, calomniatori, mincinoși și alții de felul acesta. Convertiți-i pe aceia. Dar e imposibil fiindcă 

voi sunteți apăsați de aceleași păcate și blasfemii.” Acești oameni au tăcut. Au poruncit ca frații să fie 

duși înapoi în închisoare, dar l-au avertizat pe Konrad să se mai gândească la chestiune, fiindcă se vor 

întoarce iarăși. 

Câteva zile mai târziu l-au convocat doar pe fratele Konrad și l-au întrebat ce credea acuma. Le-a 

spus, „Ceea ce am spus, spun iarăși. Nu voi renunța la credința mea.” 

„Din moment ce ești atât de încăpățânat și refuzi să fii sancționat,” au spus, „avem ordine de la 

Domnia Sa, mărețul nostru conte, să te ardem pe rug ca și eretic. Dacă doar vei accepta sfatul nostru, 

îți vom arăta clemență și îți vom cruța viața și vom suporta urmările.” 

Fratele Konrad a răspuns, „V-am spus de multe ori că nu îmi voi abandona credința, aceasta fiind cea 

adevărată și corectă, ci mă voi ține de ea. Mă aflu în puterea voastră și puteți face cu mine orice 

îngăduie Dumnezeu. Puteți să mă ardeți, să îmi tăiați capul și să îmi smulgeți membrele, după cum 

doriți, dar cu susținerea lui Dumnezeu nu voi slăbi în credința mea.” 

Au spus, „Atunci trebuie să promiți că dacă te eliberăm, nu te vei mai întoarce pe pământurile 

domnului nostru milos.” 

Fratele Konrad i-a răspuns, „Nu vă pot promite că nu mă voi mai întoarce, pentru că Pământul și toate 

cuprinse în el aparțin Domnului din ceruri.” 



403 
 

Funcționarul și-a bătut atunci joc de el, „Nu mă poți convinge. Dracu să te ia.” A trimis după călău și 

la mânie a ordonat să îl tortureze pe frate până când era gata să se supună. 

Călăul (care își scosese uneltele de dinainte afară) a preluat controlul imediat și i-a legat mâinile lui 

Konrad la spate. Era pe punctul de a-l duce să îl tortureze, dar fratele Konrad le-a spus cu seriozitate 

că fusese întemnițat pe nedrept: nu făcuse rău nimănui. I-a îndemnat să se gândească la ceea ce 

făceau. „Dacă îmi smulgeți membrele și îmi distrugeți corpul deși sunt inocent, vă veți împovăra 

sufletele cu o vină grea și în ultima zi veți avea de dat socoteală pentru aceasta înaintea lui Dumnezeu, 

care este un judecător strict. Într-adevăr, acest lucru va fi foarte amar.” 

După acest avertisment, funcționarul i-a poruncit călăului să îl elibereze pe prizonier și să îl lase să 

meargă în treaba lui. Dar l-a avertizat pe fratele Konrad, „Dacă ești prins din nou pe teritoriul 

domnului meu, vei fi tratat în mod total diferit.” Și cu asta i-a dat drumul. 

Ceilalți trei frați au fost tratați într-o manieră asemănătoare. Și-au apărat credința cu simplitate și în 

adevăr, așa cum Dumnezeu le-a oferit înțelepciune și au refuzat să fie înspăimântați de amenințările 

nelegiuiților. 

Astfel că după zece zile la Vöhringen au fost eliberați și escortați prin oraș ziua în amiaza mare și s-au 

întors la biserica-comunitate cu conștiințele lor nepătate. Dar au fost forțați (după cum am spus mai 

sus) să lase în urmă tot ceea ce aduceau pentru a îndulci sărăcia bisericii, acestea fiind furate de către 

oameni nelegiuiți. Și-au continuat călătoria neavând niciun ban, nici măcar o lețcaie să poată cumpăra 

pâine. Dar Domnul din ceruri a avut grijă de ei în milostenia sa ca ei să nu fie nevoiți să facă foamea. 

I-a ajutat să se întoarne la biserică în pace, lăudat să fie în veci de veci! 

Contele Hohenzoller, totuși, nu își extrăgea prea multă plăcere din jaful său al săracelor văduve și 

orfani, amintit mai sus. Cruzimea și opresiunea sa au provocat discuții aprinse printre persoane 

importante (incluzând aici Consiliul din Zurich, colegiul împărătesc al cavalerilor din județul Hegau, 

precum și alți nobili), care îl considerau grotesc de nedrept, că până la urmă a fost auzit spunând că ar 

fi plătit cu bucurie o sumă însemnată de bani doar pentru a scăpa de insultele lor. Asemenea remușcări 

nu reprezintă destul, totuși. El va simți o rușine și remușcare cu mult mai mare când Judecătorul viilor 

și al morților, care nu este partinitor vis-a-vis de persoană, îi va oferi recompensa sa împreună cu toți 

aceia care i-au oprimat pe credincioși și le-au furat rodul muncii lor. Astfel că vom lăsa totul în 

mâinile lui Dumnezeu. 

Pe 9 mai în acest an, alți doi frați au fost capturați pentru credința lor la Skt. Lamprecht pe Rin în 

episcopia Speyer. Aceștia erau Wendel Hueber, un postăvar și Georg Gramm, un croitor, care 

călătoreau în lucrarea lor pentru cauza Domnului. De la Lamprecht au fost duși la castelul Kirrweiler. 

Aici au fost aduși înaintea magistratului județean, care se întâmpla să se afle atunci la Kirrweiler. S-a 

rățoit la ei întrebându-i de unde veneau și de ce veniseră pe teritoriul milosului său domn pentru a 

înșela și direcționa greșit oamenii. 

Frații au răspuns că nu au venit să direcționeze greșit pe nimeni, ci mai degrabă să prezinte calea de 

întoarcere dispre rău, înspre bine. 

„Sunteți o pereche pe cinste!” a spus magistratul, „După penele voastre pot spune ce fel de păsări 

sunteți; e un lucru bun că v-am înhățat. Chiar știu cum vă voi trata.” Și i-a întemnițat imediat pe 

fiecare în mod separat. 
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Câteva zile mai târziu doi iezuiți au venit, năpârci viclene care se așteptau să capete cinste mare de pe 

urma faptului că se ocupau de frați. L-au chemat pe fratele Wendel prima dată și i-au adus un scaun, 

cum arăta el așa sleit de puteri de închisoarea întunecată, umedă și infectă. Cu bunătate prefăcută, l-au 

întrebat cum mergea treaba, care era numele său, meseria sa, cum a ajuns la secta aceasta și dacă avea 

o soție și copii. El încă era un bărbat tânăr, spuneau și era mare păcat că trăia într-o asemenea eroare. 

Wendel le-a spus numele său, că era un postăvar și că singurul său motiv pentru care a venit la această 

credință era disperarea sa în viața păcătoasă a lumii. Persoana sa nu se afla în eroare, a spus el, ci se 

afla în adevărata credință a lui Hristos, unde oamenii trăiau în concordanță cu învățătura lui Hristos și 

a sfinților săi apostoli  

Iezuiții au spus, „La sigur că este un lucru bun dacă oamenii trăiesc astfel de vieți pioase. Dar de 

asemenea puteți să trăiți vieți pioase aici împreună cu noi; nouă de asemenea ne plac oamenii 

credincioși.” 

La care Wendel a răspuns, „Asta nu-i adevărat. Voi înșivă nu sunteți credincioși și viețile voastre 

contrazic Evanghelia lui Hristos. Sfintele Scripturi ne arată că printre cei pioși un om devine pios și 

printre cei răi devine rău.” 

Iezuiții au vorbit în latină un timp și apoi l-au întrebat pe fratele Wendel dacă era adevărat că nu 

existau bețivi, curvari, adulterini sau asemenea oameni depravați în comunitatea noastră. Fratele 

Wendel a spus, „Dacă sunt, îi disciplinăm prin intermediul interdicției creștine și ne separăm de ei așa 

cum sfântul apostol Pavel ne ghidează să o facem: `Scoateți în afara voastră ceea ce este rău.` 

Asemenea oameni nu se pot afla în comuniune cu noi până când nu simt remușcări și se căiesc cu 

seriozitate. 

„Dar printre voi nici nu contează. O persoană poate trăi cât de rușinos încape și tot e privit ca un bun 

creștin.” 

În continuare l-au întrebat ceea ce credea despre botezul nou-născuților. „Nu cred în el; nu a fost lăsat 

nici de Dumnezeu și nici de Hristos și nu își are originea în Sfintele Scripturi.” 

La aceasta au spus, „O, botezul nou-născuților a fost poruncit de către Sf. Ciprian.” 

Wendel a răspuns, „Nu știu nimic de Ciprian; el n-a fost nici apostol și nici profet, cu atât mai puțin 

Hristos. Porunca lui Hristos a fost ca să se boteze cei care cred, nu copiii.” 

De asemenea, ei vroiau să știe ceea ce credea despre mesă. A răspuns, „Nu cred în ea deloc, pentru că 

ceea ce voi pretindeți că mâncați și beți este corpul și sângele real ale lui Hristos. Recunosc Cina 

Domnului sau frângerea pâinii. Acestea au fost instituite de către Hristos și sărbătorite în prima 

biserică din Ierusalim în amintirea amarei lui suferințe, când și-a sacrificat trupul și și-a dat sângele 

pentru noi pe cruce.” 

Iezuiții au încercat să îl convingă, cu multă vorbărie pompoasă și pretențioasă că Hristos era în mod 

fizic prezent în euharistie cu carnea și trupul său, ca atunci când a pătimit pe cruce. Fratele Wendel i-a 

combătut cu adevărul și a refuzat să le mai asculte vorbăraia lor aiurea. Le-a spus că nu va fi 

direcționat greșit și că avea o bază fermă în credința sa; mai bine l-ar lăsa în pace. 

Enervați la culme, iezuiții l-au făcut om pervertit și îndărătnic care nu ascultă de discernământ. Dacă 

doar s-ar fi convertit la credințele lor, ar face o persoană respectată din el și l-ar fi ajutat să obțină o 

casă și mâncărică bună. Ar putea să trimită pentru soția sa și ei ar fi fost bine-veniți printre ei. 
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„Un creștin pe cinste aș fi dacă aș fi urmat căile voastre!” a răspuns Wendel. „Frații mei și cu mine nu 

v-am făcut niciun rău vouă sau oricui – nu am făcut nici măcar un țânc să fie nefericit – dar voi ne-ați 

aruncat în temniță ca și cum am fi fost unii din cei mai ticăloși hoți și criminali. Când au făcut Hristos 

și cu apostolii săi un asemenea lucru sau poruncit să fie făcut? Au îndurat întețmnițarea ei înșiși și s-

au supus acestui tip de prigonire din partea lumii.” 

La aceasta iezuiții l-au băgat înapoi în închisoare. Cum era dus de la castel peste pod, s-a întâlnit cu 

fratele Georg (pe care nu îl văzuse de unsprezece zile) care era adus la castel. Wendel i-a spus în 

câteva cuvinte prin ce trecuse și l-a încurajat să se țină cu curaj, pentru că Domnul se va afla alături de 

el și îi va oferi putere. 

Iezuiții l-au tratat pe fratele Georg în același fel, încercând să îl facă să calce pe alături prima dată prin 

intermediul cuvintelor delicate și fine și apoi furioase și dintr-o bucată. N-au ajuns nicăieri cu el de 

asemenea și au trebuit să plece înfrânți, pentru că în simplitatea lor și cu ajutorul lui Dumnezeu el le-a 

răspuns foarte bine. 

În următoarea zi, magistratul a venit iarăși la Kirrweiler pentru a ține o sesiune judecătorească, 

deoarece diverși oameni se aflau în închisoare pentru diferite delicte și a adus călăul împreună cu el. 

După ce acuzații au fost chemați pe rând și apoi eliberați fără pedeapsă, el a trimis după cei doi frați, 

prima dată fratele Wendel. Călăul imediat l-a luat în primire și l-a dus cu două etaje mai sus în castel. 

Acolo i-a găsit pe aceeași doi iezuiți. L-au dus într-o cameră separată și l-au întrebat ce mai considera 

după discuția din ziua de dinainte. Răspunsul lui Wendel a fost, „Tot rămân la ceea ce am spus ieri și 

cu ajutorul lui Dumnezeu voi continua să procedez la fel la bine și la rău.” 

L-au avertizat cu seriozitate să îi asculte și să accepte corecția lor, altfel îi va părea rău, pentru că el nu 

știa ceea ce fratele său i-a promis cu o zi înainte. El a spus, „Dacă fratele meu a promis ceva, dacă v-a 

permis să îl direcționați greșit, trebuie să suporte consecințele. Dar nu o cred. Am încredere deplină în 

el.” 

Dovedindu-se fără putere în a-l convinge, l-au dus înapoi la magistrat, care l-a întrebat pe Wendel în 

maniera sa grosieră de ce a refuzat să asculte sfatul bine-intenționat al popilor iezuiți. Iezuiții au spus, 

„El e foarte încăpățânat. Mai degrabă și-ar pierde viața. Acești eretici nu se dau înapoi de la a suferi. 

Mulți s-au lăsat să fie uciși pentru credința lor, dar erau eretici în tot acest timp.” 

„Dar dumneata,” a zis Wendel, „nu pari a fi doritor să ridici un deget pentru credința ta, 

nemaivorbiind de a muri pentru ea.” 

Magistratul s-a rățoit cu furie la el, repetând multe acuzații neadevărate pe care le auzise perorate 

împotriva bisericii. Wendel a susținut că nu erau adevărate și a oferit o mărturie pozitivă pentru 

comunitate. 

Apoi, magistratul i-a ordonat călăului să vină și să stea lângă frate, care apoi le va spune cine i-a 

trimis în lume să direcționeze greșit oamenii. Wendel spunea că din moment ce aceasta nu reprezenta 

un articol de credință, nu era necesar ca magistratul să știe; și nu a fost trimis în lume să direcționeze 

greșit pe nimeni, ci să îi ajute pe oameni să se întoarcă de la rău la bine. Magistratul l-a numit o 

pramatie deșteaptă, spunând, „Voi pune să te tortureze atât de tare că va trebui să dai afară 

informația.” 

Fratele a răspuns, „Corpul meu se află în puterea ta. Sper să sufăr cu răbdare tot ceea ce dă voie 

Dumnezeu.” 
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A adăugat că frații ieșeau în lume în mod continuu dintr-un motiv sau altul. Ei ajutau pe oricine 

întâlneau care își regreta păcatele, doreau să își schimbe viețile și vroiau să se alăture comunității de 

oameni cu frică de Dumnezeu. 

La aceasta magistratul le-a spus celorlalți, „Acum puteți vedea ce tovarăși hicleni sunt.” Fratelui i-a 

spus, „Dacă nu mi-ai fi spus asta, aș fi pus să fii torturat de s-o simți cu adevărat. Pot credea că nu ați 

târât cu forța înauntru pe cineva.” Și i-a poruncit călăului să îl ducă înapoi în închisoare.  

În continuare l-au înșfăcat pe fratele Georg din nou și l-au îndemnat și pe el, de asemenea, să se 

dezică, spunând că probabil că nu știa la ce căzuse de acord fratele său. De asemenea l-au amenințat 

cu tortura, în timp ce călăul asista de lângă instrumentele sale.  

Fratele Georg, totuși a rămas curajos. El nu s-ar fi clintit deloc, ci a fost determinat să fie adevărat față 

de recunoașterea oferită lui prin intermediul harului lui Dumnezeu. Astfel că și el, de asemenea, a 

trebuit să se întoarcă în închisoare. 

Puțin mai târziu, călăul i-a scos pe ambii frați afară din închisoare și i-a adus înaintea magistratului, 

care le-a spus că primise porunci de la superiorul său, episcopul de Speyer, să îi bată cu bâtele și să îi 

alunge din țară. Înaintea sa pe masă se afla o scrisoare, spunea el, care conținea aceste instrucțiuni. A 

spus că va fi milos, totuși, și își va aroga responsabilitatea de a-i scăpa pe frați de bătaie. I-a dat pe 

mâna călăului să fie puși la stâlpul infamiei pentru următoarele trei ore, după care vor fi expulzați din 

țară. De asemenea, el i-a spus călăului că din moment ce îi știa pe frați că nu jură sau să întărească 

promisiuni printr-o strângere de mână, ar trebui să nu îi forțeze să o facă. 

Și așa călăul i-a luat în primire. Le-a legat mâinile și le-a fixat o funie groasă împrejurul taliilor lor. 

Apoi i-a condus de la castel în jos înspre tribunal și i-a pus la stâlpul infamiei în piața publică. Au 

trebuit să stea acolo pentru mai bine de o oră. 

O mare mulțime s-a adunat. Unii plângeau, plini de simpatie deoarece și-au dat seama că frații nu 

făcuseră nimic pentru a merita aceasta. Dar majoritatea se bucurau de spectacol și își băteau joc de ei. 

Frații au îndurat-o cu răbdare și l-au lăudat pe Dumnezeu că au fost găsiți demni de a fi disprețuiți în 

numele său. 

După treisprezece zile de întemnițare, au fost eliberați, duși la granița Palatinatului și li s-a dat voie să 

meargă în treaba lor. Vătaful i-a escortat și le-a spus fraților cum iezuiții împreună cu seneșalul l-au 

implorat pe magistrat să nu îi bată cu bâtele. Mai devreme frații văzuseră bâtele pe care călăul le căra 

sub haina sa, gata să îi bată. 

Astfel Dumnezeu, ale cărui căi sunt minunate, poate folosi cei mai ticăloși oameni pentru binele 

credincioșilor, așa cum clar s-a întâmplat de data aceasta. Acești doi frați s-au întors la noi, 

comunitatea-biserică a Domnului, împăcați și cu conștiințele curate. Numele Domnului să fie lăudat în 

toată veșnicia. 

1613 

Pe 10 decembrie, 1613, fratele Adam Neyffer, un slujitor al Cuvântului, a adormit în Domnul la 

Nikoltschitz la vârsta de optzeci de ani. El fusese în comunitatea-biserică pentru aproximativ șaizeci 

de ani și în slujba Evangheliei pentru douăzeci și nouă. 

Pe 17 martie la Neumühl trei frați – Iosif Würz, Georg Bieberstein și Heinrich Hartmann – au fost 

investiți în slujba Evangheliei de către bătrâni prin așezarea mâinilor.  
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De ziua sf. Gheorghe [23 apr.] ne-am mutat înapoi la Sabatisch, Ungaria, la cererea urgentă a 

domnilor de Branc însoțită de promisiunea condițiilor favorabile.
450

 Contrastând cu alți domni 

maghiari, ei s-au dovedit a fi loiali față de oamenii noștri pe durata îngrozitorului atac din 1605. Astfel 

că am pornit iarăși comunitatea de la Sabatisch după aproape opt ani. 

Pe 25 mai, fratele Georg Wöller, un slujitor al Cuvântului, a adormit în Domnul la Niemtschitz lângă 

Prahlitz. 

Pe 12 septembrie la 8 seara, fratele Sigmund Pühler, un bătrân slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu și 

al bisericii sale, a adormit în Domnul cu o inimă împăcată la Altenmarkt. El avea șaptezeci de ani și 

lucrase cu credincioșie în slujba Evangheliei pentru treizeci și cinci de ani. 

Pe 23 septembrie, fratele Filip Ferber, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în Domnul la 

Pausram. 

De ziua sf. arhangheli Mihail și Gavril, 29 septembrie, patru frați au fost aleși în slujba Evangheliei și 

au fost numiți la Neumühl. Ei erau David Stainer, Stoffel Ruecker și Isaak Baumann, toți croitori și 

Iacob Bössler, un lăcătuș. 

1614 

Pe 9 iulie, 1614, doi frați – Heinrich Bühler, un viticultor și Ioachim Arter, un berar – au fost capturați 

în Zurich în Elveția și au fost întemnițați acolo pentru cincisprezece săptămâni. 

În a treia zi, câțiva domni din consiliu au venit la ei în închisoare și l-au chemat pe fiecare frate în 

mod separat. I-au întrebat ce făceau în țară – veniseră să direcționeze greșit oamenii? 

Frații au răspuns că aveau scrisori și mesaje pentru a fi livrate în Zurich și în alte locuri, dar 

principalul motiv pentru care veniseră era că amândoi aveau de moștenit ceva. 

O săptămână mai târziu, gardianul temniței a fost trimis la frați cu mesajul că domnii îi vor elibera 

dacă promit că pleacă din țară imediat și că nu se mai întorc niciodată. 

Frații au spus că sub niciun chip nu puteau face acest lucru și că era împotriva credinței și conștiinței 

lor. 

După câteva zile, domnii au venit din nou la ei în închisoare și prima dată i-au dojenit pentru că 

refuzau cu încăpățânare să observe că ei, domnii, vroiau doar ce e cel mai bine pentru ei. 

Apoi i-au acuzat pe frați că îi direcționau greșit pe oameni, disprețuiau autoritatea guvernamentală și 

respingeau biserica creștină, ceea ce însemna că ei erau o sectă malefică și că nu puteau fi tolerați în 

țară. Frații le-au spus destul de franc că nu aveau intenția de a direcționa greșit pe cineva. Lor le părea 

rău că atât de mulți oameni erau deja direcționați greșit și întemnițați în păcat. 

Au spus că doreau să respecte autoritatea guvernamentală, așa cum Dumnezeu o poruncește și să fie 

supuși în tot ceea ce este corect, în afară de plata chiriilor, taxelor și dijmelor lor. Dar în orice ar fi 

împotriva credinței și conștiinței lor, ei s-ar supune lui Dumnezeu mai degrabă, decât oamenilor. 

                                                             
450 Vezi Beck, 363 n.2, pentru condițiile contractului încheiat pe 23 aprilie, 1613. Deținătorii proprietăților 
Branc, acționând „și în numele domnilor Tardy, precum și a domnilor Niáry,” erau Ioan von Skt. Georgy, Stefan 
Hederváry, Ludwig Niáry, Sara Niáry, Georg Matheny, Stefan Amady, Franz Nagy-Michaly. Reprezentanții 
hutteriți erau Sebastian Dietrich, Iosif Hauser și Daniel Hellrigel. 
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Privitor la biserica creștină, au spus că o prețuiau atât de mult că își părăsiseră casa și patria în dorința 

lor de a se alătura bisericii adevărate. 

Aceste răspunsuri atât de tare i-au înfuriat pe domni că au refuzat să mai asculte. S-au retras indignați, 

amenințând că îi vor trimite la galere, pune la stâlpul infamiei sau că bate cu vergile. 

Funcționarul și vardistul orășenesc în special îi căutau pe frați și îi îndemnau să își abandoneze 

planurile și să se supună domnilor dacă mai vroiau să își vadă soțiile și copiii vreodată. 

Frații au răspuns că soțiile și copiii lor se aflau în mâini bune, așa că nu erau îngrijorați cu privire la ei 

chiar dacă nu îi vor mai vedea vreodată în viața asta. Ei vor aștepta cu răbdare orice ar fi poruncit 

Dumnezeu. 

Pentru destul de mult timp după aceasta, domnii nici nu au mai venit la frați, nici n-au mai mișcat un 

deget cu privire la ei. 

În ultima zi din luna iulie, o furtună violentă și îngrozitoare a izbucnit deasupra Zurich-ului. Turnul 

Wellenberg unde frații erau întemnițați a fost lovit de trăsnet în trei locuri diferite. Catedrala și 

Spitalkirche din Zurich au fost de asemenea lovite. 

Acest eveniment a umplut oamenii cu o frică mare. Credeau că furtuna reprezenta o pedeapsă pentru 

păcatele lor și pentru că au lăsat oameni nevinovați să fie ținuți în închisoare, deoarece frații 

întemnițați în Wellenberg nu pățiseră nimic. Unii i-au încurajat pe frați spunându-le că aceste 

întâmplări ar duce la eliberarea lor. 

Mulți alții, totuși, în special clica de popi calvini (înainte de a ști că marea catedrală și Spitalkirche 

fuseseră și ele lovite) au lansat cea mai rea interpretare posibilă la aceasta, spunând că în furtună 

Dumnezeu și-a arătat nemulțumirea față de sectă – era clar că o pedepsea, din moment ce autoritățile 

nu doreau să facă acest lucru. 

În următoarele săptămâni, domnii au venit de două ori la frați în închisoare, de fiecare dată cu 

întrebarea dacă se mai gândiseră la chestiune – erau gata să promită că nu se vor mai întoarce 

vreodată în țară? 

Frații au spus că nu puteau să facă o asemenea promisiune, pentru că Pământul și tot ceea ce este 

cuprins în el aparține de Domnul din ceruri. 

Ei au fost din nou amenințați cu galerele, stâlpul infamiei și bătaia cu vergile. Unul dintre domni le-a 

spus cât de îngrozitor ar fi la galere – cu siguranță că ar regreta pentru că nu ascultaseră. Frații au spus 

că se vor încrede în Dumnezeu, ai cărui ochi bat până în adâncurile mării. 

Oricât de tare ar fi încercat, domnii nu puteau progresa în inițiativa lor, pentru că Heinrich și Ioachim 

refuzau să se dea bătuți. Frații au fost duși din închisoare la primărie, unde oficialul judecătoresc a 

indicat cât de vexați erau domnii de încăpățânarea și refuzul lor de a primi instrucțiuni. 

Totuși, în urma întemnițării lungi și a trăsnetului care lovise turnul, s-a decis deja ca frații să se 

întoarcă acasă la ai lor. 

Din moment ce prizonierii nici nu jurau și nici măcar nu făceau o promisiune în loc de jurământ, 

domnii au jurat că dacă mai erau vreodată prinși în jurisdicția sau teritoriul lor din nou, vor primi un 

tratament foarte diferit.  
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Prin intervenția dumnezeiască, cei doi frați au fost eliberați în dimineața zilei de vineri, pe 24 

octombrie. După cinsprezece săptămâni în închisoare s-au întors la biserica Domnului cu conștiințe 

curate și în totalitate împăcați. Să îl lăudăm pe Dumnezeu pentru asta! 

Pe 12 iulie la Kürchen pe Eck în Württemberg, fratele Ulrih Marggraf, un viticultor, a fost capturat 

din pricina credinței sale. A fost băgat în închisoare de către fiii de Pilat și dușmanii adevărului. Au 

încercat prin multe căi diferite să îl facă să șovăiască în speranța și siguranța lui în Hristos, dar el a 

oferit o mărturie de neclintit în credința sa în concordanță cu adevărul și nu s-a lăsat abătut de de la 

adevărul pe care Dumnezeu i l-a arătat. După patru săptămâni în închisoare a fost eliberat, întorcându-

se împăcat în totalitate la biserica Domnului. Lăudat să fie Dumnezeu! 

Pe 10 iulie, în joia de după ziua sf. Chilian, Dieta de la Olmütz ne-a impus din nou impozite 

împovărâtoare: optzeci de guldeni de la fiecare comunitate în afară de o taxă pe fiecare butoi de bere 

și cei douăzeci de guldeni pe care îi plătisem stăpânilor proprietăților de ceva ani. Ca în anii anteriori, 

animale din șteptel, vin, grâne și alte lucruri ne-au fost confiscate în locul plății. 

Pe 8 august, un slujitor al Cuvântului, Konrad Glaser, a adormit în Domnul cu o inimă împăcată la 

Altenmarkt. 

Pe 23 august, fratele Matia Zucker, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în Domnul la 

Nikolsburg. 

Pe 29 august, fratele Hansel Metzger, un slujitor al Cuvântului, a adormit în Domnul la Watzenowitz. 

Duminica, pe 12 otcombrie la Neumühl, trei frați – Iosif Nägele, Lorenz Putz și Hansel Hueber – au 

fost investiți în slujba Evangheliei prin așezarea mâinilor. 

La Dieta din Brünn de ziua sf. Kunigund (9 septembrie) domnii din Moravia, în special aceia pe ale 

căror pământuri trăiam cu văduvele și orfanii noștri, au decis să se întâlnească la Nikolsburg, noi 

reprezentând subiectul de pe agenda lor de discuții. 

Doreau să ajungă la o înțelegere pentru a plăti aceeași leafă tuturor oamenilor noștri care se aflau în 

slujba lor – muncitorii la fermă, responsabilii cu aprovizionarea, tezaurarii, grădinarii și alți slujitori. 

Domnii ar fi decis cu cât să ne plătească, în ciuda contractelor pe care le semnasem deja. 

La fel se întâmpla și cu morile: domnii ar fi renunțat la condițiile sub care diferite mori de pe 

cuprinsul țării ne-au fost închiriate. 

Ni s-a spus să trimitem câțiva dintre frații noștri la întâlnirea de la Nikolsburg. 

La acea adunare, unii dintre domni au încercat din răsputeri să își impună planul. În special domnul 

Karl, prinț de Liechtenstein, dar și alții, de asemenea, și-au oferit sprijinul lor total. 

Câțiva domni erau prietenoși față de noi și nu ar fi fost de acord cu o asemenea învoială, printre ei 

domnul Karl von Zerotin și Jindřich Zahrádecký din Wischenau. În schimb, ei au încercat să o 

împiedice, rezultatul fiind că planul opozanților noștri a eșuat – lăudat fie doar Dumnezeu. Fie ca 

Dumnezeu Preamărețul în milostenia sa va continua să protejeze micuța sa turmă. 

În același timp, domnul Franz, Cardinal de Dietrichstein și succesor al Nikolsburgului, s-a înfuriat pe 

noi deoarece nu le permiteam țiglarilor noștri să construiască un cuptor în castelul din Kremsier. El nu 

dorea să ne asculte explicația noastră cum că era împotriva conștiințelor noastre să lucrăm pentru 

episcopie. 
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Apoi, bătrânilor li s-a spus că cuptorul pe care domnul cardinal dorea ca noi să i-l construim nu se afla 

în apartamentele episcopului, ci în sala de consiliu de la Kremsier, unde se întâlneau nobilii și prelații 

(așa cum făceau la Olmütz și Brünn). Bătrânii au decis, în prezența fraților responsabili cu fabricarea 

țiglelor, să construiască cuptorul la Kremsier. Dar ei nu vor lucra nimic pentru episcopie. Domnul 

cardinal a fost mulțumit și a acceptat. 

În 1614, ca și răspuns la o cerere de la domnul Ladislaus Velen von Zerotin din Lundenburg, am 

ocupat din nou locul ars de la Bilowitz unde trăisem înainte pentru o lungă perioadă de timp. Am 

început prin a construi o casă pentru viticultori. 

1615 

Pe 27 februarie în anul 1615, fratele Mihai Ritter, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în 

Domnul la Pribitz. 

Pe 3 aprilie la Nikolsburg, fratele Daniel Hellrigel, un frate bătrân care fusese slujitor al Cuvântului 

pentru treizeci de ani a adormit în Domnul cu o inimă împăcată. 

Pe 13 august, fratele Stoffel Schenck din Rehag în Elveția, un slujitor al Cuvântului, a adormit în 

Domnul la Frischau cu o inimă împăcată la vârsta de șaptezeci de ani. Un ex-slujitor în biserica Frăției 

Elvețiene, el cu alți câțiva au trebuit să îi părăsească din cauza numeroaselor abuzuri din rândurile lor 

și apoi a fost un slujitor al Evangheliei printre noi pentru douăzeci și patru de ani. 

Pe 4 octombrie, fratele Leonard Baume, un slujitor al treburilor de zi cu zi, a adormit în Domnul la 

Tschermakowitz. 

În 1615, oamenii noștri din comunitatea de la Watzenowitz au fost oprimați foarte tare de către 

stăpânul proprietății domnul Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein
451

 din Milotitz, suferind de 

cruzime extremă pricinuită de domn și oficialii săi. Mulți dintre caii lor au fost ruinați prin prea multă 

clacă, iar unii chiar au și murit, astfel că frații au fost obligați să își lase unele din câmpuri necultivate. 

Și mai mult, an după an muncitorilor nu li se plăteau lefurile lor câștigate cu greu și nici chitanțele 

artizanilor nu erau acoperite, deși de mult trecuse termenul stabilit pentru plata lor și domnul cu 

administratorul său promiseseră în mod repetat că vor plăti. Pe vremea aceasta, datoriile deja 

ajunseseră la o sumă considerabilă. 

În afară de a le datora mari sume de bani, domnul von Wallenstein dorea și câteva sute de guldeni 

peșin de la frații din Watzenowitz pentru lucruri ca brânză, grăsime și lângă. El promisese că îi va 

aproviziona cu aceste produse ca parte din plata lefurilor lor, dar a amânat livrarea acestora pentru o 

perioadă lungă de timp. 

Când au insistat că le era imposibil să plătească în bani peșin când asemenea sume însemnate li se 

datorau, el i-a pus pe administratorul și cămărarul din Watzenowitz în închisoare la Milotitz. Un domn 

însemnat din Moravia i-a scris lui Wallenstein îndemnându-l să îi elibereze pe frați, dar aceasta nu s-a 

petrecut decât peste câteva zile. 

                                                             
451 Despre Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein (duce de Friedland, 1624), faimosul comandant din 
Războiul de 30 de ani, vezi dedesubt, p. 474 n. 516. Ca și proprietar al domeniului Milotitz, care includea 
Mistrinul și Watzenowitzul, Wallenstein trebuie că a semnat diferite acorduri de închiriere cu hutteriții; vezi 
Zeman, Topography, #81, #82, #167. 
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Nicio plângere sau rugăminte nu a avut vreun efect asupra acestui domn cu inima împietrită, nici nu a 

avut cea mai mică urmă de milă. Pentru el, frații nu erau nimic altceva decât hoți și potlogari. În 

aroganța sa el i-a spus administratorului din Watzenowitz că frații nu se vor afla la adăpost de el nici 

în rai! 

Slujitorii Cuvântului plecaseră la Schadowitz din pricina tuturor opresiunilor din Watzenowitz, dar 

conducătorul și-a trimis oamenii după ei și i-a promis judecătorului din Watzenowitz o recompensă 

dacă va pune mâna pe bătrâni pentru el. 

Când bătrânii au trimis la el un frate cu o scrisoare, el a poruncit să îi fie tăiată barba fratelui din pură 

răutate și a făcut și alte lucruri răutăcioase. 

S-a ajuns atât de departe că eram pregătiți să renunțăm la a mai trăi la Watzenowitz și în fiecare zi ne 

gândeam că va trebui să plecăm. 

Într-un final, l-am informat pe domnul von Wallenstein - și ne-am făcut bine înțeleși înaintea sa – că 

nu puteam și nu vom mai putea trăi în asemenea condiții. Mai degrabă am risca să pierdem tot ceea 

era al nostru pe proprietatea sa. Apoi s-a domolit nițel, ne-a oferit tratament mai omenos și a promis 

să plătească datoriile imense. Astfel că am decis să încercăm din nou și să nu ne-am mutat de data 

aceasta. 

În 1615, de asemenea am fost pregătiți să ne mutăm din Nuslau (Nosislav) pe proprietatea Seelowitz. 

Acolo, de asemenea, oamenii noștri sufereau din pricina hranei puține, cereri grele privitoare la munca 

lor și confiscare când refuzau să plătească taxele. Au trebuit să îndure atât de multă neplăcere și 

ostilitate din pricina stăpânilor proprietăților că nu au mai putut să mai îndure. Deja mutaseră ceva 

oameni, precum și școala și magazinul blănarilor. Dar într-un final, din moment ce domnul a tratat cu 

ei și s-a oferit să dea în folosința comunității câteva câmpuri pentru a-i ajuta cu hrana, ei s-au decis să 

rămână. 

În 1615 animale din șeptel, grâne și alte lucruri au fost iarăși confiscate, din moment ce era împotriva 

conștiințelor noastre să plătim taxele grele. 

1616 

Pe 13 ianuarie, 1616, fratele Karl Goller, un slujitor pentru treburi de zi cu zi care fusese prim-tâmplar 

în comunitatea-biserică, a adormit în Domnul la Schakwitz. 

Pe 26 ianuarie la șase seara neglijența unui birjar la Kobelitz a provocat un incendiu în curtea 

nobilului lipită de comunitatea noastră. Au ars câteva dintre clădirile noastre unde dogarii, zidarii, 

tâmplarii și cămărarii trăiau, provocând comunității pagube în valoare de câteva sute de taleri.  

Cinci zile mai târziu, la nouă seara pe 29 ianuarie, comunitatea noastră din Alexowitz de asemenea a 

suferit pagube mari prin piromanie. Hambarul nostru și împreună cu el douăzeci și patru de obroace 

de grâne de calitate superioară și aproape toate paiele și mâncarea pentru animalele din șeptel.  

De duminica Oculi, 6 martie, patru frați au fost investiți în slujba Evangheliei la Neumühl de către 

bătrâni prin așezarea mâinilor. Aceștia erau David Stainer, Iacob Bössler, Stoffel Ruecker și Isaak 

Baumann. 

Trei frați – Christel Kisselbrunner și Chilian Walch, amândoi croitori și Kuntz Port, un tăbăcar – au 

fost aleși și puși la Neumühl în slujba Evangheliei pentru o perioadă de testare. 
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În același timp, cinci frați au fost numiți în slujba treburilor de zi cu zi. Numele lor erau Hansel 

Ruecker, Valtin Kallenbacher, Iosif Seyer, Felix Biliad și Hansel Wartburger. 

Pe 21 martie domnul Oldřich de Kounice de la Austerlitz și Steinitz (deja menționat de câteva ori) 

destul de pe nedrept și cam că așa a vrut domnia sa a arestat un bătrân, frate cu frică de Dumnezeu pe 

nume Jäckel și l-a pus pe acest om nevinovat în închisoare la Austerlitz. Pentru treizeci și trei de ani 

acest frate îl slujise cu credincioșie pe el și pe tatăl său ca păstor pe proprietatea Nasselowitz, dar 

fusese dat afară cu cinci ani înainte. 

A fost ținut în închisoare pentru câteva săptămâni fără să i se ofere vreun motiv lui sau bătrânilor. 

Între timp, unul dintre slujitorii domnului Oldřich a dat de știre că o persoană rea, un recidivist, cu 

nerușinare l-a mințit pe conducător referitor la Jäckel, acuzându-l că a crescut oi mai slabe și mai 

puțin rezistente pentru domn astfel încât frații să profite de pe urma lânii bune. Domnul Oldřich a 

crezut că a suferit pierderi însemnate prin aceasta și a vrut să îl pedepsească pe bărbatul vârstnic și 

olog. Și totuși domnul Oldřich întotdeauna fusese mulțumit de munca lui Jäckel. Deseori, chiar el 

însuși inspectase oile și niciodată nu îi oferise instrucțiuni referitoare la ce rasă de oi să crească. Mai 

pe scurt, niciodată nu l-a găsit pe Jäckel să nu fie de încredere. 

Convins de nevinovăția sa, fratele Sebastian Dietrich și bătrânii au scris câteva scrisori domnului de la 

Austerlitz, indicând cu atenție că păstorul era nevinovat și că îl slujise cu credincioșie pe domnul 

Oldřich și pe tatăl său pentru o lungă perioadă de timp. Bătrânii de asemenea l-au avertizat să nu 

păcătuiască în continuare împotriva acestui bărbat credincios și nevinovat. Într-un final, după ce 

Jäckel stătuse în închisoare pentru opt săptămâni și după multe rugăminți, de abea – de abea i-a dat 

drumul. 

Fratele Jäckel fusese foarte curajos în închisoare. El își încredințase cauza Domnului din ceruri și ar fi 

îndurat tot ceea ce Dumnezeu ar fi lăsat să se abată asupra sa. Prin urmare, Dumnezeu cu milostenie l-

a răscumpărat. 

Pe 1 aprilie, Domnul Dumnezeu a luat o greutate mare de pe poporul său prin moartea lui Georg 

Riedel. Dar este un lucru îngrozitor când Dumnezeu îngăduie ca un bărbat – care pentru o perioadă de 

timp a vestit Cuvântul adevărului altora și ar fi trebuit să fie un stâlp în casa Domnului – să se abată 

atât de tare înscât să devină o povară de nesuportat. Aici se află o relatare pe scurt a ceea ce s-a 

întâmplat. 

Georg Riedel a fost bătrân la Klein Niemtschitz [lângă Prahlitz] și ar fi trebuit să se îngrijească de 

sarcinile sale din slujba Cuvântului lui Dumnezeu. În schimb, în ciuda multor avertismente serioase 

venite de la frați mai bătrâni, s-a implicat în malefica și seducătoarea artă a alchimiei și se îngrijea 

prea puțin de comunitatea sa. De aceea, în 1610, i-au fost luate responsabilitățile de către fratele Klaus 

Braidl cu consimțământul tuturor bătrânilor și a fost plasat sub fratele Konrad Glasser la Kostel. 

Riedel i-a strâns mâna fratelui Klaus în fața tuturor bătrânilor, i-a mulțumit și l-a lăudat pe Domnul 

pentru că i-a luat povara de la el, spunând că era bucuros că a scăpat de ea. 

Dar cât de curând s-a întors acasă la Niemtschitz, i-a chemat pe unii dintre supraveghetori spunându-

le ceea ce Klaus făcuse, spunând că Klaus îl tratasese cu nedreptate. A adăugat că avea de gând să îl 

muștruluiască pe fratele Klaus și să îl întrebe dacă dacă nu se simțea vinovat – dacă Klaus o făcuse în 

mod deliberat, îl înșelase mai rău ca un evreu. 
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Curând după aceasta, fratele Klaus s-a îmbolnăvit și a adormit în Domnul. Dar înaintea de moartea sa 

le-a spus bătrânilor să îl tragă la răspundere în mod aspru pentru bălăceala sa iresponsabilă în 

alchimie. De asemenea, el trebuia să fie mustrat pentru că a lăsat cele două comunități încredințate în 

grija sa, Niemtschitz și Bochtitz, să sufere pierderi deoarece, ca alți bătrâni, nu cumpărase grâne la 

timp, așa cum fusese sfătuit să facă, ci a tărăgănat-o până când a trebuit să o cumpere cu preț dublu. 

Când Sebastian Dietrich a devenit bătrân în locul lui Klaus Braidl, el a numit câțiva frați pentru a se 

ocupa de această chestiune. Riedel a promis că se va schimba total, să le dea cărțile sale și să nu mai 

aibă nimic de-a face cu alchimia, astfel că pacea a fost reinstalată. 

Totuși, Riedel nu s-a ținut de promisiunea sa. Nu le-a dat cărțile lui, ci chiar în acea zi s-a întors din 

nou la alchimia lui. 

Prin urmare, în 1611, a fost chemat să dea socoteală la o întâlnire foarte serioasă cu toți bătrânii, care 

a durat trei ore. Într-un final, a fost iertat, din moment ce a declarat în mod solemn că era gata să se 

schimbe doar dacă ar fi avut încredere în el. 

Ceva timp mai târziu, înspre sfârșitul lui 1611, din nou a fost dezbinare cu Riedel. S-a dezvăluit că la 

mutarea sa la Kostel el luase cu el anumite cărți confidențiale (rămase de la iubiții noștri înaintași și 

privite ca mari comori), pe care fratele Klaus Braidl le ținuse într-un loc sigur din comunitatea de la 

Niemtschitz. 

Riedel a fost interesat de aceste cărți într-un sens greșit și nesănătos, folosindu-le într-o manieră 

înșelătoare și neadevărată. 

În aceasta și în alte chestiuni, Riedel avea prea puțină frică de Dumnezeu și disprețuia sfatul oferit cu 

dragoste al bătrânilor. El a provocat mare mâhnire câtorva frați bătrâni și cu frică de Dumnezeu care 

slujiseră biserica pentru mulți ani. Îi batjocorea și disprețuia în inima sa. Prin urmare, Domnul a lăsat 

ca el să se scufunde din ce în ce mai adânc în nebunie și l-a privat de ardoarea adevărată în atacarea 

răului. În final, nu a mai putut să țină cont de adevăr în luarea hotărârilor. 

La Tscheikowitz, de exemplu, Riedel a făcut ceva foarte prostesc. Un bărbat care fusese necredincios 

și-a îndepărtat de la el oricât bun simț și prezență de spirit îi mai rămase. El înjurase și ponegrise 

bătrânii și întreaga biserică ca orice soldat ticălos, plecase din comunitate din proprie inițiativă și trăia 

în afară, în Tscheikowitz (în sat). Riedel a trimis după acest bărbat, dar nu a putut veni în acea seară 

deoarece era prea băut. 

Când acest bărbat a sosit în următoarea dimineață, Riedel a adunat frăția referitor la persoana acestuia. 

Majoritatea fraților au indicat că oricine ponigrea într-o asemenea manieră îngrozitoare (și nu pentru 

prima oară) ar trebui să rămână în afara comunității, așa cum bărbatul alesese să facă din proprie 

inițiativă. Deși Riedel prima dată a declarat în întrunire că era de acord cu ceea ce frații spuneau, apoi 

a spus exact opusul și i-a spus bărbatului în fața tuturor că trebuia să caute pocăință în timp ce trăia în 

comunitate. Astfel că declarația lui Riedel că el căzuse de acord cu frații nu era adevărată, din moment 

ce se comportase în opoziție directă cu ei și chiar fusese auzit că a spus opusul când a intrat la 

întrunire, mai exact, că nu îl va exclude pe bărbat – un bărbat care clar că și-a întors spatele 

comunității prin ponegrire și blasfemie. 

Prin această acțiune luată referitor la chestiune, prin folosirea greșită a cărților menționate mai sus și 

deoarece și-a încălcat promisiunile de a renunța la alchimie, Riedel a fost plasat sub disciplina 

bisericii la Neumuühl și slujba Cuvântului i-a fost luată de la el. 



414 
 

Când excluderea lui s-a încheiat, a oferit mulțumiri înaintea bisericii, l-a lăudat pe Domnul că l-a 

curățat și a spus că biserica nu a fost foarte aspră cu el. 

În acea seară, totuși, chiar după ce a părăsit întrunirea, i-a vorbit într-un mod destul de diferit fratelui 

Sebastian Dietrich în fața câtorva slujitori ai Cuvântului. A spus că se simțise tratat cu nedreptate. El 

nu fusese în stare să se apere în mod adecvat: odată ce un om se afla în acea poziție, trebuia să se facă 

vinovat de mai mult decât era de fapt în realitate. 

Chiar în acel ceas, când de abea părăsise întrunirea, a început o dispută nouă. Și totuși în ziua 

următoare a fost iertat la cererea sa în prezența multor frați și au lăsat chestiunea așa. La porunca lor 

strictă, totuși, el a promis să nu mai readucă vreodată chestiunea în atenție. 

După toate acestea, în 1612, când Georg Riedel era deja administrator la Polehraditz, unii oameni în 

Moravia au fost arestați pentru că au falsificat bani. Apoi, călăul de la Brünn și soția sa, care îi 

cunoștea pe unii dintre frați, i-a avertizat să aibă grijă să nu intre în belele; de asemenea, existau 

oameni printre noi care încercau să facă aur și argint, ceea ce era considerat la fel de rău ca 

falsificarea. În special, l-au numit pe Georg Riedel din Polehraditz, care înainte a fost bătrân la 

Niemtschitz, spunând că el le-a cerut ceva ce ei nu le-ar fi dat la nimeni altcineva. 

Așa cum era de datoria sa, cât de curând a auzit de aceasta, fratele Sebastian Dietrich l-a chemat pe 

Riedel de la Polehraditz înaintea tuturor bătrânilor care se întruneau la Neumühl. L-a întrebat într-o 

manieră umilă și plină de bunătate cât de multe știa din ceea ce călăul și soția sa le raportase despre el 

și cât de vinovat era de acestea. 

Riedel a explodat în fața tuturor bătrânilor, tunând cu răutate, „Asta-i o minciună! De ce ascultați de 

ea?” și alte cuvinte furioase. 

Fratele Sebastian i-a spus cu umilință și dragoste să nu vorbească așa – ei doar întrebau, nu îl acuzau 

și ar fi fost fericiți să audă că era nevinovat. Riedel sfidător i-a răspuns fratelui Sebastian, „Ai grijă să 

nu te enervezi mai tare decât mine.” Orice ar fi spus, îi contrazicea într-o manieră rebelă. 

Cât de mult bătrânii l-ar fi rugat și mustrat, el nu era în stare să își auto-inducă umilința. El încă era 

furios și impertinent, întrerupând și contrazicând aproape pe fiecare frate. Mai pe scurt, nu accepta 

vreun sfat.  

Într-un final, a fost adus înaintea întregii frății deoarece îi nesocotise nu pe doi, trei, ci pe toți bătrânii. 

Chiar s-a revoltat împotriva frăției prin cuvinte arogante și a refuzat să asculte. Prin urmare, ca un om 

pus pe ceartă și răutăcios, a fost exclus și separat de biserică pe 16 iulie, în concordanță cu învățăturile 

lui Hristos. 

De câteva ori a spus într-un mod arogant frăției, „Sunt mai credincios decât voi toți la un loc. Vreți să-

mi scoateți așchia din ochi, dar voi aveți o bârnă în ai voștri. Nu sunteți cu un gram mai buni ca mine. 

Toți care mă exclud se exclud pe ei înșiși și sunt excluși de Dumnezeu.” 

Fratelui Sebastian, el care a indicat cum Dumnezeu a lăsat pe acest om să cadă în îngrozitoare orbire, 

i-a spus, „Tu ești orbul.” A vorbit înaintea frăției atât de sfidător și neobrăzat față de bătrâni și alți 

frați că orice persoană cu frică de Dumnezeu ar fi fost oripilată. Mulți frați de abia se puteau stăpâni 

de la a se repezi la el să îl dea pe ușă afară. Într-un sfârșit, a trebuit să fie dus afară deoarece a 

continuat să ponigrească și să blasfemieze. 
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În orbirea și încăpățânarea sa, a mers la Polehraditz în ziua următoare de după excluderea sa, dorind 

să își exercite funcția de administrator în continuare. Cum acest lucru nu era permis, și-a luat o mască 

falsă de căință. În următoarea duminică a intrat neanunțat și fără să i se permită în întrunirea de la 

Neumühl. Pentru cineva care înainte le predicase oamenilor, acesta era alt semn de mare orbire. 

Deoarece și-a început căința în maniera greșită și nu prin Dumnezeu, gândindu-se că va putea să își 

forțeze revenirea prin viclenie, Domnul i s-a opus, nearătându-i sfântă înțelegere și harul căinței. 

Pentru o vreme și-a mărturisit vina, în special în scrisori pe care le-a scris de mâna sa, spunând că l-a 

mâhnit pe fratele Sebastian pe nedrept, la fel și referitor la ponegrirea bătrânilor și a bisericii. A admis 

că merita disciplina de a fi exclus și era doritor să o accepte până când Dumnezeu și credincioșii erau 

mulțumiți.  Dar niciodată nu dorea să își recunoască cu limpezime vina înaintea întregii frății. În 

curând, din nou susținea opusul: înaintea lui Dumnezeu lui îi făceam o nedreptate și Dumnezeu ne va 

pedepsi pentru felul în care tratam asemenea om credincios cum era el. Nu făcuse nimic greșit – 

niciodată nu îl insultase pe fratele Sebastian, bătrâni sau biserica și niciodată nu mințise (deși de fapt 

mințise destul de mult). În ochii lui Dumnezeu el nu era exclus: legământul său rămânea nedesfăcut. 

Spunea că era tratat ca și pioasa Suzana, prorocii și ca însuși Domnul Isus. Cu mult mai multe cuvinte 

amesteca dulcele cu amarul, albul cu negrul, adevărul și minciunile. 

Din când în când, admitea în mod deschis în vorbă sau în scris că bătrânii și biserica aveau dreptate, 

că fratele Sebastian nu îl tratase nedrept și că suspiciunile sale proveneau dintr-o neîncredere ticăloasă 

aflată în inima sa. 

Imediat după, îi asemăna pe bătrâni cu prorocii mincinoși, judecătorii mincinoși și copii ai iadului, 

blestemându-i. Cu inima sa invidioasă și înveninată a încercat să le pună în spate toată vina acelora 

care i-au indicat direcția lui greșită. 

Pentru a rezuma, era clar că Domnul s-a întors de la el și duhul lui Lucifer a intrat în el; prin urmare 

(așa cum am spus la început), a devenit o povară grea pentru biserica Domnului. 

Astfel că se mișca înainte și-napoi. Prima dată insulta și se opunea frăției după cum am spus mai sus, 

declarându-se în mod arogant mai credincios decât noi. Apoi se comporta pentru o perioadă ca și cum 

ar fi vrut să se căiască. A scris o așa numită spovedanie că el procedase greșit și că în ochii lui 

Dumnezeu el a îndurat disciplina pe bună dreptate, dar nu a fost sincer. 

În continuare, ne-a insultat din nou, și prin vorbă și în scris, mai rău ca înainte. El nu știa de ce ar fi 

trebuit să se căiască – nu făcuse nimic greșit. Dar nouă ne țipa, „Blestemați să fiți!” În ultimă instanță, 

a spus din nou că dorea să se căiască (dar pe acum era deja prea târziu). A fost luat din proximitatea 

acesteia de către mâna lui Dumnezeu, care s-a abătut cu putere asupra lui, pentru că Dumnezeu l-a 

pedepsit cu boală la nivel fizic care era din ce în ce mai pronunțată. Putea vedea cu claritate că 

moartea aștepta la ușa lui și implora de dragul lui Dumnezeu să fie reprimit în comunitate, altfel va 

pieri. Din pricina bolii și a situației în care se afla i s-a oferit o cameră mică în comunitatea noastră din 

Kostel. 

După o perioadă s-a mutat la Pribitz. Deși era foarte slăbit, la sosirea sa a transmis un mesaj 

bătrânului Iosif Hauser când a sosit acasă, rugându-l pe Iosif să aibă răbdare și încredere în el. Cât de 

curând se făcea bine, el va căuta cu toată seriozitatea pocăința și spera că o va găsi. 

Dar Dumnezeu nu i-a oferit timp pentru pocăință. Riedel fusese doar de două nopți la Pribitz când pe 

1 aprilie 1616, după cum s-a scris deja, a murit în păcatele sale fără a găsi răscumpărarea. El se afla în 
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excludere de mai bine de trei ani, timp destul pentru a se căi, dar nu exista vreun semn de remușcare. 

Prin urmare, lui i s-a adeverit soarta despre care frăția îl avertizase: a fost respins de Dumnezeu, la fel 

cum și Saul fusese.  

Pe 1 mai 1616, fratele Martin Hederich, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în Domnul la 

Pribitz. 

Pe 27 mai, biserica a fost din nou implicată într-o chestiune foarte supărătoare prin nechibzuința unui 

frate care lucra pentru un domn. 

Asta s-a întâmplat. Un important nobil austriac, Christoph Seifried Breuner la Staatz
452

, era foarte 

furios pe tezaurarul său și îl privea cu suspiciune deși avusese o părere excelentă despre el până 

atunci. Deodată l-a dat afară din post și l-a pus în închisoare. 

Tezaurarul îi dăduse unui frate pe nume Zaharia (Zächerle), grădinarul domnului Breuner la Rohof în 

Austria, un fișic sigilat cam de trei sute de guldeni pentru a-l ține în siguranță până când îl va cere 

înapoi. Zaharia într-o mișcare deloc isteață a acceptat banii (negândindu-se nicio secundă că îl vor 

băga în bucluc) și i-a dus acasă. Pe drum i-a venit gândul că era ceva în neregulă cu banii și a decis să 

îi returneze tezaurarului ziua următoare. 

Lui Zaharia nu i s-a oferit șansa să înapoieze banii, totuși. Domnul Breuner a descoperit că tezaurarul 

i i-a dat lui și imediat a trimis după Zaharia și bani. Fratele a fost pus în închisoare ca și cum ar fi 

conspirat împreună cu tezaurarul. 

Apoi domnul Breuner le-a scris bătrânilor de la Neumühl în Moravia că Zaharia, care îi slujea, a fost 

prins cu un furt important și în necinste. Din moment ce o asemenea acțiune cerea pedeapsa cu 

moartea, călăul îl va pedepsi după cum merita. 

Fratele Sebastian Dietrich, bătrân al bisericii, a răspuns prin a trimite doi frați la domnul Breuner și la 

întemnițatul Zaharia pentru a afla ce s-a întâmplat de fapt cu banii și dacă Zaharia a fost în mod 

intenționat necinstit sau care ar fi fost povestea reală. 

Doi frați au investigat cu seriozitate problema și au descoperit că Zaharia doar procedase nechibzuit și 

prostesc și fusese păcălit să ia banii de la tezaurar. 

Dar domnul Breuner chiar nu dorea să îl grațieze pe Zaharia; în loc, a amenințat că îl va tortura și apoi 

spânzura. I-a întrebat pe frați dacă frăția noastră ar garanta pentru Zaharia. Dacă eram doritori să ne 

asumăm responsabilitatea, i-ar cruța viața fratelui în schimbul a trei sute de guldeni. Bătrânii i-au 

trimis domnului Breuner ceea ce urmează în scris: 

Dacă se dovedește că Zaharia Gartner a fost necinstit  și a luat banii de la tezaurar cu intenția de a 

folosi o parte în folosul său, nu putem garanta pentru el, ci trebuie să îl lăsăm să suporte consecințele. 

O asemenea trădare ar fi fost opusă credincioșiei și sincerității care i-au fost insuflate din tinerețe. Dar 

dacă Gartner este nevinovat de vreo intenție înșelătoare sau răutăcioasă, dacă conștiința sa este 

nepătată și nici nu v-a înșelat pe Domnia Voastră, nici nu a intenționat să folosească banii pe care i-a 

luat de la tezaurar din plină prostie, atunci nu ar fi corect să plătim o cauțiune pentru un bărbat 

nevinovat. În această situație, nu cunoaștem altă cale decât să îl încurăjăm pe Gartner să rămână ferm 

în nevinovăția sa și să sufere cu răbdare tot ceea ce Dumnezeu Preamărețul permite. După câte știm 

noi, Gartner a slujit pe Domnia Voastră și tatăl dumneavoastră pentru treizeci de ani și, ca și altor 

                                                             
452 Domnul Christoph Seifried Breuner, un confident al împăratului. 
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frați, i s-a permis să nu fie prezent în comunitate doar pentru a-i servi Domniei Voastre. Prin urmare, 

cererea noastră umilă este ca Domnia Voastră să ia toate acestea în considerare și să nu luați boacăna 

lui Gartner de înșelăciune și necinste, ci să îl eliberați din închisoare și să ne permiteți nouă să îl 

disciplinăm. Îl vom pedepsi pentru a da un exemplu celorlalți pentru orice neglijență referitoare la 

contractul său de muncă. Nu se afla în puterea lui Gartner să accepte bani de la tezaurar pentru 

păstrare în siguranță, chiar și în perioadă când tezaurarul se bucura de o părere foarte bună din partea 

domnului săi, cu atât mai puțin după ce a căzut în dizgrație. 

Domnul Breuner nu a răspuns scrisorii și din moment ce nu s-a întors acasă, nu era posibil să vorbim 

cu el în persoană cum făcusem înainte. 

Zaharia Gartner se afla în închisoare la Aspern [lângă Viena] de patru săptămâni și deoarece condițiile 

sale fuseseră ușurate, așteptam zilnic eliberarea sa, când o poruncă total neașteptată a sosit de la 

domnul Breuner: Zaharia trebuia să fie adus imediat la staroste în Viena fără vreo explicație 

suplimentară și trimis la fortul din jos pentru a lucra la șanțul cu apă al orașului ca un prinzonier turc. 

Porunca a fost îndeplinită imediat. De ziua sf. Ioan Botezătorul [24 iunie], spre umilirea bisericii, 

Zaharia a fost legat și dus la Viena ca un criminal. 

Câțiva frați care veniseră să îl viziteze și aline pe Zaharia Gartner au văzut cât de jalnică era situația. 

A plâns în timp ce își lua rămas bun de la ei, asigurându-i că se afla în completă pace cu Domnul, cu 

niciun fel de înșelăciune sau necinste în inima sa. Cu ajutorul lui Dumnezeu el spera să îndure tot ceea 

ce avea Domnul Dumnezeu în tolbă pentru el și să nu se îndepărteze de la adevăr deși aceasta l-ar 

costa viața. De asemenea a rugat biserica să aibă grijă de soția și copii săi și să îi amintească 

întotdeauna în rugăciune. 

După ce Zaharia Gartner fusese în Viena pentru câteva zile, domnul Breuner a văzut că era pregătit să 

sufere și că noi nu vom plăti o răscumpărare pentru eliberarea sa (care părea a reprezenta scopul 

principal al domnului Breuner). El trebuie că își dăduse seama că Zaharia era nevinovat. Astfel că s-a 

răzgândit și cât de curând s-a întors la Aspern de la Viena, a trimis pentru fratele care era responsabil 

cu morăritul la Rohof. I-a spus că intenționa să îl elibereze pe Zacharia, dar că îl va păstra în slujba sa 

pentru restul vieții sale ca și grădinar pe proprietatea sa de la Aspern și îi va plăti leafa corectă. În 

plus, le-a cerut fraților alt grădinar pentru a lua locul lui Zaharia la Rohof. 

Fratele Franz Walter, bătrân la Nikolsburg și slujitorul său au fost trimiși să îi spună domnului 

Breuner cu toată smerenia că Zaharia nu îl putea sluji în condițiile actuale. Domnul Breuner ar trebui 

mai întâi să îl elibereze și să îl lase să vină la comunitate. Atunci ne vom gândi dacă îi vom mai 

trimite Domniei Sale alt grădinar sau nu. 

Domnul Breuner a fost de acord și a trimis imediat pe cineva la săracul frate întemnițat la Viena, dar a 

insistat în cererea sa de a-l avea pe Zaharia ca grădinar la Aspern și alt grădinar la Rohof. A explicat 

că dacă îl ținea pe Zaharia în slujba sa, orice dizgrație ar fi fost eliminată. El dorea să îi redea lui 

Zaharia cinstea sa și să îi arate mai mult respect ca niciodată. 

Și totuși când Zaharia s-a întors de la Viena, domnul Breuner l-a ținut să lucreze la grădina sa din 

Aspern și nu l-a trimis acasă așa cum promisese. Curând după, totuși, Zaharia s-a înbolnăvit grav și i 

s-a permis să vină acasă la Nikolsburg. Mai târziu, la cererea urgentă a domnului Breuner și cu 

promisiuni decente făcute, l-am lăsat pe Zaharia să reintre în slujba sa. 
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Dar înainte de a se întoarce, Zaharia Gartner trebuia să se prezinte înaintea frăției și să își 

mărturisească comportamentul său iresponsabil în luarea acelor bani și provocatul atâtor necazuri 

bisericii. Altfel, toți îl știau pe Zaharia ca o persoană credincioasă și sinceră; chiar tezaurarul 

domnului Breuner, care îl băgase în această situație l-a absolvit de orice vină. Din închisoare a 

mărturisit în scris că Zaharia nu i se alăturase în nimic necinstit și că îl știa ca o persoană bună. 

Astfel Domnul din ceruri ne-a ajutat cu milostenie să ieșim din acest necaz și dizgrație. Lauda să fie 

doar a lui! 

Ne-am confruntat cu o serie de experiențe nefericite similare într-o perioadă scurtă de timp. În ciuda 

sârguinței și a sincerității, oamenii noștri angajați de către domni deseori erau acuzați pe nedrept de 

persoane dușmănoase și privite cu suspiciune prin străvechea invidie și ură a șarpelui. Acestea într-un 

final ne-au constrâns să evităm riscul de a intra într-un asemenea serviciu cât de mult puteam, din 

moment ce cu greu l-am fi putut presta cu o conștiință împăcată. Ne-am rugat Domnului din ceruri să 

ne arate ce i-ar sluji cel mai bine laudei numelui său măreț și binele poporului său. 

Pe 4 iunie, la cererea serioasă a domnului Mihai Czobor, am semnat un nou contract cu el și am 

început să construim pe pământul său din nou pe locul ars de la Protzka în Ungaria. 

1617 

Pe 3 ianuarie 1617, contele Veint Heinrich von Thurn la Wostitz a livrat doisprezece butoaie de vin la 

comunitatea noastră din Wostitz împotriva dorințelor fraților noștri. Contele le datora fraților aflați în 

slujba sa la Wostitz și dulgherilor din Schakwitz cinici sute de guldeni moravi pe anul trecut, 1616. 

Scopul vinului era să ne plătească datoria, dar acesta era inferior, vechi de nouă ani și care de abea 

valora douăzeci de guldeni butoiul pe atunci, în timp ce el estima că acesta valora patruzeci și cinci de 

guldeni. 

Din moment ce frații nu puteau accepta vinul, deoarece din dușmănie contele dedusese cinzeci de 

guldeni, butoaiele au rămas în curte unde fuseseră aduse. 

Frații s-au plâns, protestând că nu puteau să îl accepte. În sărăcia lor disperată, de abea puteau să își 

furnizeze îndeajuns de multă mâncare pentru ei înșiși. I-au rugat să nu le ceară aceasta din moment ce 

ar fi rezultat în ruină materială și lipsă a mâncării. 

Trei zile mai târziu, pe 6 ianuarie, contele și oamenii săi, înarmați cu ciomege și-au forțat intrarea în 

comunitate și au pus gărzi la fiecare ușă, pentru ca nimeni să nu intre sau să iasă. 

Apoi tuna prin case ca un descreierat și i-a dat una cămărarului cu o bâta grea. A amenințat că va arde 

din temelii locul dacă nu acceptam vinul. Unii dintre frați au cedat și au luat cele douăsprezece 

butoaie de vin scump, dar de slabă calitate în pivniță, deși bătrânii interziseseră tuturor să se atingă de 

el. Au trebuit să dea socoteală frăției pentru această acțiune. 

În aceeași zi, contele a scris bătrânilor de la Pribitz, printre alte lucruri, că nu aveau să-i facă lui nici 

cea mai mică plângere despre vin. Dacă o făceau, nici măcar un frate nu va rămâne pe vreo proprietate 

de-a lui, mai ales la Dannowitz. 

Înainte de aceasta, ne plânsesem cu privire la refuzul său să onoreze înțelegerea stabilită de tatăl său și 

poporul nostru la Weisstätten. 
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Le-a scris fraților de la Pribitz o scrisoare oribilă și abuzivă poruncindu-le tuturor fraților să 

părăsească proprietatea sa în decurs de o zi, luând nimic mai mult decât ceea ce aveau pe ei. 

Mai mult, contele încercase să îi silească pe frații de la Wostitz să lucreze peste puterile lor în 

îngrijirea viei sale (de lângă castel), deși l-au anunțat din timp cu privire la îndatoririle lor în 

concordanță cu cutuma locală. El ignorase faptul că frații nu mai puteau să își lucreze propria lor vie 

și i-a împovărat cu muncă grea în plus, nedându-le nici mâncare și nici furaje. De exemplu, fraților li 

s-a permis odată să ducă trei căruțe greu încărcate la Viena. Vremea a fost atât de rea că le-a luat 

câteva zile și i-a costat cinzeci de guldeni. Administratorul nu avea banii necesari și a trebuit să îi 

împrumute pentru a îndeplini cererile exagerate ale contelui. 

Din pricina acestor motive ne-am dat seama că pe termen lung ne va fi imposibil să trăim pe pământul 

contelui. Chiar și cele mai urgente rugăminte și plângeri nu au avut vreun efect. 

În ianuarie, prin urmare, toți frații s-au sfătuit înaintea Domnului Dumnezeu și au decis să reducă 

mărimea celor trei comunități de pe pământul contelui – Wostitz, Dannowitz și Weisstätten. (Locul 

din Weisstätten fusese închiriat de la tatăl Domniei Sale, contele Ieronim, pentru o chirie anuală). 

Dacă nu se va vedea o îmbunătățire din partea contelui, ci doar o continuare a violenței și nedreptății, 

o mișcare ar fi fost posibilă mult mai facil cu comunități mai mici. 

Pentru a îndeplini decizia, totuși, era nevoie de timp. Astfel că frați au fost trimiși la conte să 

vorbească despre vinul menționat mai sus, via și toate celelalte plângeri ale noastre. 

Drept răspuns, contele a spus că era pregătit să coboare prețul celor doisprezece butoaie de vin vechi 

la treizeci și șase de guldeni fiecare. El nu va coborî mai mult de atât, deși vin nou foarte bun costa 

treizeci de guldeni butoiul. A refuzat să cedeze cererilor lor privitoare la via de lângă castel. Spunea 

că trebuie să fie lucrată – ei dăduseră notificarea prea târziu. Nu era cazul defel; îi aduseră la 

cunoștință de dinainte cu trei luni întregi. Frații nu puteau să cadă de acord cu contele referitor la vin 

și vie deoarece ar fi stabilit un precedent negativ și în afară de aceasta, frații de la Wostitz pur și 

simplu nu și-o puteau permite. 

Contele i-a trimis pe următorii frați la vardistul de la Wostitz: administratorul și ajutorul său; persoana 

care repartiza la munci din pricina viei; și pe cămărar, deoarece a refuzat să accepte vinul. Apoi i-a 

întemnițat în castel și i-a amenințat că îi va ține un an întreg. 

Acum că cei patru frați care fuseseră responsabili de comunitatea din Wostitz se aflau în închisoare și 

nu exista vreo speranță că se va mai domoli contele, încă o întrunire s-a ținut la Pribitz de marțea de 

Paști pe 28 aprilie. Contesa a fost auzită spunând că soțul ei ne putea alunga de pe toate proprietățile 

sale în decurs de o oră și contesa însăși a amenințat că ne va trimite în iad. Bătrânii și alți frați s-au 

sfătuit  în frică de Dumnezeu și au decis în unanimitate să mute foarte rapid copiii chiar în acea 

noapte, precum și majoritatea oamenilor noștri, bunurile și lucrurile noastre. Atunci am fi salvat măcar 

câteva ceva. Odată ce contele era informat de mutare, el probabil că și-ar fi indeplinit amenințarea de 

a refuza să ne lase să ne luăm lucrurile. Nu ne puteam aștepta la nimic bun de la contele de Wostitz. 

Mutarea din Wostitz s-a petrecut chiar în acea noapte de marți. Niciun efort n-a fost cruțat pentru a 

aduce majoritatea oamenilor, bunurilor și a animalelor în liniște la Pribitz și Pohrlitz.  

Fratele Sebastian Dietrich și alți bătrâni, totuși, au decis ca toți frații cu responsabilități speciale să 

rămână în spate, incluzându-i pe aceia responsabili cu secțiunea de lucru (patruzeci și șase de frați și 

surori în total, nenumărându-i pe cei patru ținuți în închisoare). Nu aveam nicio intenție de a renunța 



420 
 

la cămin, fermă, bunuri și toată amara muncă grea și sudoare a oamenilor noștri credincioși fără să 

protestăm. 

Intenția noastră era de a-l anunța pe conte de mutarea noastră. Doream să îl rugăm să ne permită să ne 

vindem lucrurile noastre, să colectăm profitul (în concordanță cu contracul nostru pentru Wostitz) și 

să ne lase să plecăm în pace, din moment ce ne plăcea prea puțin. 

Dar contele nu ne-a oferit nicio șansă. Chiar în următoarea zi, miercuri aprilie 29, el și contesa au 

venit la comunitatea noastră din Wostitz și au poruncit ca cei patruzeci și șase de frați și surori să 

plece imediat. A amenințat că îi va biciui dacă nu vor evacua imediat. Nu permitea nici măcar ca doi 

oameni bolnavi să rămână în casă pe noapte, cu oricâtă umilință am fi implorat. A insistat să fie luați 

chiar înaintea ochilor săi. 

Chiar în acel ceas a sigilat toate camerele din comunitate. Sfidând orice fel de justiție, a intrat în 

stăpânirea caselor noastre, clădiri pentru fermă și toate bunurile mobile, câmpurile deja semănate, 

grădini, vii și pajiști, valorând în total șaisprezece mii de guldeni (la estimarea cea mai scăzută), 

nepomenind nimic de cei cinci sute pe care îi datora alor noștri pentru muncă și servicii prestate cu 

credincioșie. 

La poruncile contelui, cele 350 de oi tinere și bătrâne aparținând fraților de la Wostitz au fost luate cu 

forța de la ferma din Pohrlitz de pe proprietățile domnului Adam de Waldstein, administrator-șef al 

Boemiei. 

Oamenii noștri din Dannowitz și Weisstätten au auzit cum îi trata contele pe frații și surorile de la 

Wostitz și că amenința că îi va trata în același fel. Astfel că au decis (fără sfatul bătrânilor) să își mute 

o parte din bunuri. 

Când contele a auzit despre aceasta, a ordonat ca toate animalele din șeptel ale fraților din Wisstätten 

să fie măcelărite, incluzându-i pe cei doi porci îngrășați ai lor. 

Pe administratorul din Weisstätten l-a pus în butuci. Cel însărcinat cu distribuirea muncii din 

Dannowitz a fost aruncat în închisoare (din moment ce administratorul era bolnav). În afară de 

acestea, a interzis fraților din Pribitz și Pohrlitz să vină pe pământul său, sub amenințarea cu grele 

pedepse. Din pricina a tot acest tratament nedrept, o scrisoare urgentă semnată de toți bătrânii a fost 

trimisă contelui. După ce au fost descrise toate nedreptățile, au cerut prima dat ca să ne permită să ne 

vindem casele, clădirile pentru fermă, toate bunurile (toate plătite și deținute pe drept de noi) la 

valoarea stabilită în contractul pe care tatăl contelui l-a încheiat cu noi și să strângem banii; în al 

doilea rând, frații nevinovați să fie eliberați din închisoare. Dacă contele refuza, astfel privându-i pe 

văduvele și orfanii noștri de ceea ce frații au câștigat prin sudoarea sprâncenelor lor, ar fi greu pentru 

el să stea în fața lui Dumnezeu, judecătorul drept care nu se uită la persoane și care cunoaște nevoia 

oamenilor săi oprimați. 

Între timp, domnul Cardinal von Dietrichstein l-a vizitat pe conte la Wostitz. I-a eliberat pe cei patru 

frați întemnițați și a ridicat interdicția pusă nouă de a pătrunde pe proprietatea contelui. Cardinalul nu 

avea treabă, totuși, cu proprietatea noastră, mobilă și imobilă, pe care contele a luat-o pe nedrept de la 

noi cu forța. Când scrisoarea bătrânilor a ajuns după vizită, contele s-a înfuriat și a amenințat că va 

răspunde când va avea timp într-o manieră care nu va plăcută fraților. 

După ce au trecut patru săptămâni fără vreun răspuns de la conte dacă ne va returna ceea ce ne 

aparținea, doi frați au fost trimiși în numele tuturor fraților pentru a vorbi cu el despre proprietatea 
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noastră de la Wostitz. L-au rugat să nu o mai rețină mai mult, ci să ne lase să ne vindem proprietățile 

(în condițiile la care căzuse de acord tatăl său) și să luăm profitul. 

Cu multă umilință, frații i-au transmis mesajul și l-au rugat cu toată seriozitatea pe conte pentru ceea 

ce era de drept al nostru. L-au avertizat cu bunătate să înceteze să mai jefuiască săracele văduve și 

orfani de ceea ce le aparținea, pentru că v-a avea de dat socoteală lui Dumnezeu. 

Contele a răspuns în batjocură că nu va returna niciuna din proprietățile noastre de la Wostitz, nici 

măcar o lețcaie. Îi părea rău doar de faptul că am dus atâtea lucruri și că nu pusese mâna și pe cele 

optsprezece căruțe încărcate pe care le-am scos din Wostitz într-o singură noapte. 

A spus cu multe înjurături și cuvinte nepoliticoase să ne-am mutat doar pentru a-i face în ciudă, 

adăugând că am făcut-o pentru a ne arăta determinarea în a nu lăsa domnii să profite de pe urma 

noastră. În afară de acestea, pretindea că, necontând ceea ce am fi spus, mai puțini oameni au rămas în 

acel loc decât îi spusesem lui. Astfel că sfârșitul nu a fost diferit de început, așa cum am relatat în 

aceste pagini. Contele a făcut exact lucrurile de care ne acuza pe noi – spunea orice simțea și ceea ce 

justifica metodele sale violente și nedrepte. 

Dar fără să căutăm să ne răzbunăm, îi încredințăm totul lui Dumnezeu din ceruri, Judecătorul cel 

drept, care nu ține cont de rangul persoanei, ci pedepsește toate crimele și violențele la timpul potrivit. 

Deși trebuie să fim urâți de toată lumea, el își salvează micuța sa turmă de la opresiune. Ca și cei 

temători de Dumnezeu din vremurile apuse, suntem pregătiți să acceptăm cu bucurie jefuirea 

bunurilor noastre. 

Pe 9 octombrie tot în acel an, 1617, fratele Hans Nägele, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a 

adormit în Domnul la Dannowitz. 

Pe 11 decembrie, un om ticălos pe nume Erasmus von Landau, un domn austriac de credință luterană, 

a întemnițat un frate [David Wälsch] și pe soția și copiii săi. În anul anterior, domnul von Landau a 

obținut serviciile acestui frate ca și cămărar la Ebenthal după ce a făcut multe oferte bune în decursul 

unei perioade lungi de timp. Cu câteva zile mai devreme, pe 5 decembrie, un frate din Velké Leváre 

[Hansel Krämer] fusese și el întemnițat; el îl ajutase pe cămărar de o vreme fără să fie plătit.  

Cămărarul, soția sa și copiii săi au fost puși în butuci ca și criminalii. Domnul von Landau a declarat 

că au stricat vinul și astfel i-au provocat pierderi grele. Acest tratament nemilos se vroia să forțeze 

comunitatea să îi ramburseze pierderea, pe care el a estimat-o la câteva sute de sau o mie de guldeni. 

O asemenea vină nu putea fi atribuită fraților din închisoare. Și în afară de aceasta, domnul și doamna 

de Landau au oferit asigurări scrise de mâna și cu sigiliul lor că nici comunitatea și nici însuși 

cămărarul  nu vor fi trași la răspundere pentru orice pierdere din timpul slujbei sale. Vinul se stricase 

dinaintea numirii cămărarului și i s-a dat mult mai mult vin de îngrijit decât se prevedea în contract și 

era în puterile sale să opereze. El se ocupa de 4290 de butoaie de vin în douăzeci și patru de pivnițe de 

vin în cinci locuri diferite, castele sau târguri. 

Nu părea drept să plătim pentru o eliberare de la asemenea nedreptate și opresiune. Am ajuns la 

concluzia că dacă am aduce mai multe butoaie de vin de calitate inferioară de la domnul de Landau, 

forțați de nedreptate și de situația mizeră a prizonierilor, am stabili un precedent negativ pentru 

întreaga comunitate. Se putea chiar întâmpla ca atunci când unui domn nu îi plăcea gustul vinului, el 

ar spune că era stricat și să ne facă să plătim din plin pentru el. 

Într-un final, am fi preferat să continuăm fără acest fel de angajări, dacă aceasta era posibilă, deși ne 

furniza pâinea noastră zilnică și am fi pierdut ceea ce câștigasem prin amara noastră sudoare și muncă 
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grea. Astfel că am încurajat pe săracii, nevinovații prizonieri să fie răbdători și de neclintit în credința 

lor, să fie adevărați față de Dumnezeu din ceruri, care îi va ajuta când va veni vremea. Mulți 

credincioși înainte de ei au făcut la fel când au trebuit să sufere fără să fie vinovați de ceva. Dar dragul 

frate Sebastian Dietrich, prim-bătrân al întregii biserici și alți bătrâni nu au cruțat niciun efort în 

rugămințile lor făcute la principi și mulți domni importanți pentru eliberarea acestor prizonieri 

nevinovați din mâinile tiranului. Chiar și Împăratul Sfântului Imperiu Roman de Națiune Germanică 

Matia a auzit despre aceasta. În plus, i-au scris și au vorbit în mod repetat cu domnul de Landau și 

soția sa, implorându-i cu umilință să își onoreze promisiunile și contractele și să elibereze prizonierii. 

Dar totul era în zadar. Acest nemilos și necreștin domn nu avea niciun fel de compasiune și n-a fost 

mișcat de nicio rugăminte, transmisă în viu grai sau în scris, de la mari principi și domni. În aroganța 

sa a spus că nu îi va elibera nici dacă împăratul o poruncea. Astfel că săracii și nevinovații prizonieri 

au trebuit să rămână în închisoare până când Domnul Dumnezeu va provoca eliberarea lor. 

Cu umilință am adus înaintea lui Dumnezeu din ceruri, Judecătorul tuturor, necazul acestei grave 

violențe și nedreptăți. Ne-am rugat în mod constant pentru compasiunea sa părintească pentru situația 

lor grea, și pentru toți cei nenorociți și oprimați. L-am implorat ca ei să fie ajutați și ținuți în 

concordanță cu voința sa sfântă și să li se ofere răbdare în suferință, înspre lauda numelui său glorios. 

1618 

Pe 6 februarie 1618, fratele Darius Heyn,
453

 un slujitor al Cuvântului, a adormit în Domnul la 

Schadowitz. 

De duminica Oculi pe 18 martie, patru frați au fost aleși și numiți la Neumühl în slujba Evangheliei. 

Aceștia erau Bärtel Kengel, un șelar; Georg, un tăbăcar; Thoman Wilhelm din Bergenz și Hans Lang, 

un dogar. 

Pe 24 mai Jost Wilhelm, un bărbat influent și cu frică de Dumnezeu a fost condamnat la moarte și 

executat cu sabia la Au în pădurea Bregenzer din pricina zelului și a adevăratei credințe creștine. 

Deoarece a refuzat să se abată de la credința aceasta pe care Dumnezeu i-a oferit-o, a fost întemnițat 

cu cruzime pentru aproape un an și la fel și soția sa, care era de asemenea credincioasă și dorea să se 

alăture comunității. 

În timpul acela, preoții ticăloși și prorocii mincinoși au încercat în multe căi să abată prizonierii de la 

intenția lor bună în a urma calea îngustă a vieții. Ei îi vroiau înapoi pe largul drum înspre iad, pe care 

întreaga lume îl urmează. 

Când nu au putut să obțină nimic în ciuda tuturor eforturilor și a insistenței, și l-au chemat pe marele 

lor preot, călăul, pentru a-i ajuta. El l-a întins pe Jos Wilhelm cu brutalitate de două ori, odată 

lăsându-l întins pentru o oră. După ce l-au dat jos l-au pus cu brutalitate în niște cătușe de lemn în 

închisoare și nu au venit până în ziua următoare. 

I-au smuls și betegit membrele sale atât de rău că nu mai putea să-și ducă mâna la gură. Ei vroiau să 

știe cine altcineva în Bregenz avea aceeași credință și convingere, dar a refuzat să ofere vreo 

informație. 

                                                             
453 În 1604 Darius Heyn, împreună cu Iosif Hauser, au încercat și nu au reușit să obțină permisiune de la 
consiliul orășenesc din Elbing pentru a porni o comunitate obștească în Elbing, în Prusia de est; vezi deasupra, 
p. 377 n.422. 
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A îndurat din propria dorință agonia torturii, spunând că Hristos Domnul a suferit mult mai mult de 

dragul omenirii. 

Pe când vroiau să îl întindă pe pat, el și-a avertizat torționarii că ar trebui să arate aceeași milă pe care 

doreau să o arate Dumnezeu Tatăl ceresc în Ziua Judecății. El de asemenea spunea că credea că dacă 

Domnul Isus ar fi să vină din nou pe Pământ în aceeași formă ca înainte, ei (care pretindeau a fi 

creștini)) l-ar trata mai rău decât o făcuseră evreii. 

I-a muștruluit pe popi atât de sever despre rușinoasele și ticăloasele lor vieți – înșelăciunea, preacurvia 

și idolatria lor – că cu toții au plecat și nu mai vroiau să vorbească iar cu el. 

Jost le-a spus în mod deschis că dacă l-ar fi eliberat, el ar fi mărturisit cu mai mult zel ca niciodată 

împotriva învățăturilor false și a depravării lor și va depune mărturie publică pentru adevărul sfânt. 

Chiar în moment ce el era condamnat la moarte și bățul i se rupea deasupra capului, toate acestea din 

pricina dușmăniei și a invidiei străvechiului șarpe, o înfricoșătoare furtună cu grindină s-a pornit și 

mulți oameni au crezut că ultima zi venise. Aproape toți oamenii care erau de față au plâns că acest 

om nevinovat și cu frică de Dumnezeu va muri. 

Acest viteaz creștin și adevărat luptător pentru Dumnezeu a rămas de neclintit. A spus că era bucuros 

să sufere de dragul lui Hristos și să poarte crucea cu răbdare. Le-a spus oamenilor că ar trebui și ei să 

fie pregătiți să moară la fel. L-a lăudat pe Dumnezeu din toată inima sa că putea să își dea viața pentru 

adevărul sfânt și să moară de moartea unui om drept. 

Când a ajuns la locul de execuție, i-a spus călăului să își încheie treaba. Călăul a spus că încă nu era 

pregătit. Fratele Jost Wilhelm a răspuns, „Dar eu sunt pregătit” și i-a mulțumit lui Dumnezeu din nou 

din adâncul inimii sale că sfârșitul său se afla atât de aproape. 

Când a venit momentul să îngenunchieze și să își întâlnească moartea, el s-a uitat cu zâmbetul pe buze 

la unul dintre prietenii săi care stăteau aproape de el, astfel transmițându-i curajul său plin de bucurie, 

credință temeinică și încredere în Dumnezeu. 

Preotul din Au de la pădurea Bregenzer (care l-a întemnițat pe fratele Jost Wilhelm și care era 

responsabil de moartea sa) se afla la execuție. Întorcându-se acasă s-a îmbolnăvit și a murit după zece 

zile. Aceasta, mulți oameni credeau, reprezenta pedeapsa lui Dumnezeu pentru moartea unui bărbat 

credincios și inocent. Popa a murit în păcatele sale. 

Alt preot din parohia Egg, unde fratele Jost Wilhelm a fost executat, deseori l-a vizitat în închisoare. 

El a aflat atât de multe despre credința lui Jost și a fost atât de convins în inima sa de aceasta că nu 

numai a fost împotriva execuției, dar după ce a fost executat el a dorit ca acesta să fie îngropat în 

curtea bisericii sale. A spus că niciun alt om nu fusese la fel de credincios ca și Jost. Preotul a fost 

mâhnit de moartea bărbatului nevinovat. 

După execuție, un membru important din consiliu care fusese unul dintre aceia care l-au condamnat la 

moarte pe Jost a spus că nimeni nu ar trebui să îl plângă pe Jost Wilhelm, pentru că se afla în ceruri la 

fel de sigur cum însuși Domnul Isus Hristos se afla acolo. 

Fratele Jost Wilhelm nu văzuse niciodată comunitatea-biserică a Domnului cu proprii săi ochi. Doar 

auzise de ea – acest Ierusalim spiritual și adevărată biserică a lui Hristos – prin cei care o văzuseră. Și 

totuși prin harul lui Dumnezeu, el a fost umplut cu o credință și încredere de sine de neclintit și a 

luptat să câștige binecuvântatul sfârșit: botezul sângelui și coroana martirului a credincioșilor 
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mărturisitori ai lui Isus. Și Isus Hristos însuși, Regele ceresc, îl va încorona cu această coroană 

glorioasă pe muntele Zion. Îi va așeza frunze de lauri în mână, semnul victoriei și îl va primi în 

împărăția cerească a Tatălui, pregătită pentru credincioși de la începutul lumii. 

Dar aceia care varsă sânge nevinovat vor fi pedepsiți de către Hristos cu îngrozitoarea sa mânie și 

ruzbunare. Ei vor fi aruncați în groapa arzând cu foc și pucioasă, unde conștiințele lor chinuite nu vor 

muri și focul niciodată nu va fi domolit. 

Deși Jost Wilhelm nu a putut primi botezul apei după care tânjise, a primit botezul sângelui, aceasta 

fiind dorința sa. Prin urmare, el este unit cu comunitatea poporului ales al lui Dumnezeu, acceptat în 

descendența tuturor sfinților, patriarhilor, împăraților și profeților și scris în cartea vieții veșnice.  

Preamărețul Dumnezeu din ceruri, puternic și care întotdeauna reușește, să fie lăudat în toată veșnicia 

pentru ajutorul său credincios, pentru că prin Jost o mărturie puternică pentru adevărul sfânt a fost 

oferită – o alinare pentru cei temători de Dumnezeu și o mai mare condamnare pentru nelegiuiți. 

În acest an, o femeie din Bregenz pe nume Cristina Brünner, de asemenea înfocată pentru adevăr, se 

pregătise să călătorească la comunitate unde se afla fiica ei. Ea era pe punctul de a pleca din casa ei 

când vardistul și ajutorul călăului au arestat-o pe neașteptate. Au dus-o la Egg, un sat cam la trei km 

de orașul Bregenz. Acolo a fost întinsă tare de șase ori pentru a o face să își abandoneze hotărârea sa 

pozitivă și să îi trădeze pe aceia care îi adăpostiseră pe frați și le arătaseră omenie. Aceasta a refuzat 

să o facă. Și-a ranforsat inima sa de femeie cu determinare bărbătească și s-a ținut cu credincioșie și 

putere de adevărul pe care Dumnezeu i l-a arătat, deși ea nu fusese botezată prin apă și niciodată nu 

văzuse comunitatea-biserică a Domnului cu ochii ei.  

Așa că, din pricina urii și a invidiei însetate de sânge a Satanei, ea de asemenea, a fost condamnată la 

moarte de către neamul lui Pilat, acei dușmani ai adevărului. A fost executată cu sabia pe 4 august în 

acest an, 1618.
454

 

Cu atâta putere și-a arătat Domnul Dumnezeu măreția și harul în această femeie simplă că a îndurat 

toate suferințele terestre ca și cum nu ar fi însemnat mai nimic. Nici tortura și nici porțile iadului nu 

au putut-o separa de Dumnezeu. 

Ca fecioarele înțelepte cu candelele aprinse, a mers cu bucurie să își întâlnească Mirele, Domnul Isus 

Hristos. El o va conduce înspre veșnica petrecere de nuntă și o va invita la glorioasa Cină a Domnului, 

pe care niciun ochi nu a văzut-o, nici ureche auzit-o, nici inimă omenească conceput-o. Suferința sa 

scurtă va fi răsplătită cu bucurie eternă. 

Dar blestemați, blestemați să fie aceia care varsă sânge nevinovat; pentru că Dumnezeu prin prorocii 

săi spune că va ierta toate păcatele, dar nu va lăsa nerăzbunat sângele nevinovat al sfinților săi. El va 

provoca o răzbunare îngrozitoare și va pedepsi cu tortură veșnică. Apoi, vor vedea ei pe cine au 

străpuns. 

Pe 4 octombrie la Neumühl, cei trei frați Christel Kisselbrunner, Kuntz Porth și Chilian Walch au fost 

investiți în slujba Evangheliei de către bătrâni prin așezarea mâinilor. 

                                                             
454

 Despre Jost Wilhelm și Cristina Brünner (sau Brenner), vezi Johann Loserth, ”Vorarlberg,” ME, IV, 854b; 
”Bregenzerwald,” ME, I, 413a. O cântare despre ei se află în LdHBr, 817-821; vezi Wolkan, Lieder, 236-237. 
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În același timp, Bärtel Kenegel, care se aflase de șase luni într-o perioadă de testare pentru slujba sa, a 

fost eliberat din aceasta la cererea sa urgentă, parțial deoarece și-a dat seama că îi era greu să 

vorbească în public. 

Pe 29 noiembrie 1618, cam pe la ora patru dimineața, o cometă extraordinară a apărut.
455

 Era 

strălucitoare și avea o foarte lungă coadă cum rar se vede. După aceea, a apărut în fiecare dimineață 

din ce în ce mai devreme până când a ajuns să apară la miezul nopții. Momentul când apărea se 

schimba gradual de dimineață la miezul nopții și de la miezul nopții înspre seară. Aceasta s-a 

întâmplat pe o perioadă de patru săptămâni, mai exact din 29 noiembrie până la sfârșitul lui 

decembrie. Era privită cu mare uimire și înspăimântare și ultima oară a fost văzută aproape de Steaua 

Nordului, unde a dispărut. În anii ce au urmat am priceput, prin multă suferință și necaz, semnificația 

acesteia. 

 

Războiul de treizeci de ani.  1618-1622: Tulburări în Moravia 
 

 

Tot în acel an 1618, tulburări și revolte sălbatice s-au pornit în regatul Boemiei, transformându-se în 

îngrozitorul război și vărsarea de sânge dintre împăratul romano-catolic și Stările luterane din 
Boemia.

456
 Din cauza aceasta, de ziua sf. Ioan Botezătorul [24 iunie], Dieta regională de la Olmütz a 

decis să recruteze 5000 de oameni – cavalerie și infanterie – pentru apărarea Moraviei. Decizia a fost 

îndeplinită imediat. Ca și consecință, pe deasupra grelei taxe anuale de o sută de guldeni pe fiecare 

comunitate, un impozit de cincizeci de guldeni a fost adăugat pe fiecare casă. Astfel că în acest an o 
sumă de 150 de guldeni era ridicată din fiecare comunitate din Moravia, mică sau mare, în ciuda 

faptului că multe dintre ele nu se puteau întreține singure. Dar nu s-a oprit nici măcar la ceea ce Dieta 

impusese: în multe locuri animale din șeptel, grâne, vin și alte bunuri au fost luate în loc de impozite 
la o estimare mult mai mică decât prețul cu care vindeam noi. Colac peste pupăză, câteva comunități 

au trebuit să țină soldați pentru multe săptămâni în vară sau iarnă. În marșurile lor înainte sau înapoi, 

soldații deseori invadau comunitățile noastre și trebuiau să le oferim mâncare, băutură și furaje – cât 

                                                             
455

 Referitor la această cometă, vezi Theatrum Europaeum, I, 116-118; Beck, 367-368. 
Theatrum Europaeum: o cronică germană de evenimente, precursoare a ziarului, în 21 de volume, publicată în 
Frankfurt am Main, 1633-1738, care acoperă evenimente dintre 1618-1718; vezi Der Große Brockhaus, XVIII 
(1934), 603. 
456 Revolta boemă din mai 1618, care a evoluat în Războiul de treizeci de ani. 
Contele Heinrich Matia von Thurn (1567-1640), un lider important al Stărilor protestante, a avut câștig de 
cauză în forțarea acestuia a împăratului Rudolf al II-lea în 1609 să promulge Scrisoarea Maiestății garantând 
libertate religioasă în Boemia. În mai 1618, contele von Thurn a stabilit o întrunire a Stărilor protestante la 
Universitatea din Praga pentru a discuta amenințările la acea libertate: două biserici protestante fuseseră 
distruse, la Braunau (lângă frontiera cu Silezia) și la Klostergrab (Hrob) lângă Teplitz (lângă frontiera cu 
Saxonia). Plângerile făcute împăratului Matia au fost văzute ca și rebeliune. Întrunirile s-au sfârșit pe 23 mai cu 
celebra Defenestrare din Praga, când von Thurn însuși a aruncat doi consilieri catolici, Iaroslav de Martinitz și 
William de Slavata, și pe secretarul lor Fabricius, de la o fereastră a Hdraschinului în șanț. Acest act de violență 
marchează începutul războiului de treizeci de ani. Sub conducerea contelui Matia von Thurn, protestanții 
boemi (de departe majoritari în țară) și-au impus propriul lor consiliu și au numit treizeci de directori. 
Pentru detalii referitoare la războiul de treizeci de ani, descris și el în cronică, vezi Theatrum Europaeum, I-VI 
(1635-1652); Polisensky, Thirty Years War, 98-132; J. V. Polisensky și Frederick Snider, War and Society in 
Europe, 1618-1620 (Cambridge, 1978), 36-65; J.P. Cooper, ed., The New Cambridge Modern History, IV: The 
Decline of Spain and the Thirty Years War, 1609-48/59 (Cambridge, 1970), 306-357. 
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de mult pofteau. Când erau încartiruiți în alte locuri, tot trebuia să le furnizăm provizii și furaje. Prin 

consumul lor mare, provizia noastră de mâncare a fost micșorată foarte tare. 
 

1619 

 

În anul 1619 tot aveam speranța și dorința arzătoare ca războiul dintre Împăratul Sfântului Imperiu 
Roman de Națiune Germanică Matia și protestanții boemi se va sfârși, nu doar pentru a salva 

comunitatea-biserică și întreaga țară de la și mai multă vătămare, dar și să se ușureze împovărătoarele 

impozite (pe care deja le-am pomenit) care ne-au fost impuse în anul 1618. Pe 20 martie 1619, totuși, 
împăratul Matia I a murit și regele Ferdinand a continuat războiul boem care începuse sub împăratul 

Matia.
457

 Prin generalii săi contele Buquoy
458

 și Contele Dampierre
459

 (care slujise și sub împăratul 

anterior), a acționat cu o brutalitate nemaivăzută înainte în Boemia. Prin urmare, nu s-a ajuns la nici 
un fel de reconciliere – războiul a continuat tot mai intens și răspândit - și Stările boeme încercau să îi 

facă pe moravieni să le țină partea lor (în timp ce regele credea că Moravia se află de partea lui). 

În consecință, contele Heinrich Matia von Thurn, locotenent general al Coroanei boeme, a mărșăluit 

în Moravia la începutul primăverii cu multă cavalerie și infanterie. A reușit – nu fără opoziție – să 
convingă Stările morave să susțină Boemia ca și aliați. Majoritatea acestui sprijin venea din partea 

domnilor necatolici. Domnilor catolici, care dețineau puterea în Moravia pe atunci, li s-a luat poziția 

și majoritatea celor mai importanți au fost întemnițați. Exact ca și în Boemia pe vremea aceea, 
directori sau guvernatori provinciali au fost aleși din cele trei Stări

460
 rămase (după ce cea de-a treia 

stare, prelații, a fost înlăturată) și în decurs de trei zile i-au expulzat pe vecie pe iezuiți din Moravia. 

Toate acestea au făcut să crească ura neîmpăcată a regelui Ferdinand pentru această țară. 
Acum contele von Thurn (menționat deasupra), care mărșăluise din Moravia la Viena în Austria cu 

trupele sale boeme și un număr important din forțele morave, a trebuit să părăsească Viena și să se 

întoarcă în Boemia deoarece dușmanii vandalizau țara. Cum Moravia era acum fără de soldați, regele 

Ferdinand a trimis câteva mii de soldați sub generalul Dampierre pentru a forța Moravia să se supună 
conducerii sale iarăși.

461
 Aceia care dezertaseră de la el și care tot refuzau să se întoarcă și să implore 

clemența sa vor fi pedepsiți cu sabia și pământurile și proprietățile lor vor fi arse din temelii.  

 
Această îngrozitoare și neîndurătoare pedeapsă – fără îndoială prin decret sfânt pentru disciplinarea 

poporului lui Dumnezeu – a căzut cu foarte mare greutate pe bisericile-comunități ale Domnului, deși 

erau nevinovate de tot ceea ce se petrecea. Au suferit pagube inestimabile și mare mâhnire, necazuri și 

neliniște în urma jafurilor, uciderilor și a incendiilor provocate de soldații lui Dampierre și chiar și 
mai mult din partea ticăloșilor maghiari. Unii dintre aceștia au fost trimiși de către domnii catolici din 

                                                             
457 Arhiducele Ferdinand de Styria (rege al Boemie, 1617; al Ungariei, 1618) a fost ales Împărat al Sfântului 
Imperiu de Națiune Germanică (sub numele de Ferdinand al II-lea) la Frankfurt am Main pe 28 august 1619. 
Intoleranța sa este caracterizată prin cuvintele atribuite lui: „Prefer o sălbăticie decât o țară plină de eretici.” 
458 Charles Bonaventure de Longueval, Baron de Vaux, Comte de Buquoy, născut în 1571 în Arras, Franța. În 
1618 a devenit comandant suprem al trupelor imperiale din Boemia și a jucat un rol de frunte în Bătălia de la 
Muntele Alb (Praga, 8 noiembrie, 1620). În 1621 l-a înfrânt pe Gabriel Bethlen în Ungaria; a fost răpus pe 10 
iulie, 1621, în asediul Neuhäuselului (Nové Zámky), Ungaria. 
459 Henri Duval, Conte Dampierre (1580-1620), general austriac; când s-a pornit Revolta Boemă în 1618 a 
condus o oaste împărătească în Boemia; a venit în ajutorul împăratului Ferdinand al II-lea, care era presat de 
către Stările protestante în Viena; a avansat în Moravia și Ungaria cu 10.000 de oameni împotriva lui Gabriel 
Bethlen; a fost răpus pe 8 octombrie 1620, în asediul castelului fortificat din Bratislava; vezi Allgemeine 
Deutsche Biographie, IV, 719-720. 
460 Despre Stările boeme și rolul lor în Revolta boemă și Războiul de treizeci de ani, vezi Kann, Habsburg 
Empire, 125-129; Polisensky, Thirty Years War, 98-132; Polisensky și Snider, War and Society; ”Estates, 
general,” Encyclopaedia Britannica, vol. 3, 850d. 
461 Vezi relatarea lui Friedrich von Schiller despre această expediție în a sa Geschichte des Dreißigjährigen 
Krieges:” Și acum împăratul, de asemenea, a început să arate o activitate mai intensă: Buquoy și Dampierre au 
intrat în Boemia cu două armate și și-au început brutala dezlănțuire. . . . Cu fiecare nouă înaintare opoziția 
creștea. Excesele trupelor lor (majoritatea maghiari și valoni) au provocat dezertarea aliaților lor și disperarea 
dușmanilor lor.” De asemenea vezi Beck, 373-380. 



427 
 

Ungaria pentru a-l ajuta pe regele Ferdinand și alții pe care regele Ferdinand însuși i-a angajat din 

castelele de frontieră. Nu existase asemenea suferință în Rebeliunea Maghiară de mai dinainte din 
1605 (în afară de suferința acelora duși în sclavie mahomedană). Un scurt rezumat urmează, descriind 

prima dată pagubele făcute, apoi marile necazuri.
462

 

Pe 10 iulie 1619, Dampierre și trupele sale au ajuns la Retz în Austria, s-au dus mai departe la 

Joslowitz (Jaroslavice), au pus mâna pe castel și au campat acolo. Pe 22 iulie, Moskowitz a fost jefuit 
pentru prima dată și de atunci până pe 15 octombrie a fost jefuită de treizeci de ori. Tot ceea ce se 

găsea acolo a fost furat: în afară de alte bunuri mobile, cantități mari de grâne, făină, mai multe 

butoaie de vin, patru cai, doisprezece boi și o întreagă turmă de porci a fost luată. Doi frați au fost 
arestați și torturați cu cruzime. Unuia i s-a tăiat urechea pentru a-l face să spună unde se aflau banii și 

să ofere alte informații. 

Pe 30 iulie, comunitatea de la Frischau a fost jefuită de două ori și pe 2 august a fost arsă din temelii.  
Pe 31 iulie Tracht a fost jefuit și pe 6 august – ziua ce a urmat bătăliei de la Wisternitz – comunitatea 

cu toate posesiunile ei a fost arsă din temelii. 

Pe 1 august Gallitz a fost jefuit; pe 3 august i s-a dat foc și trei frați au fost răniți mortal. 

Pe 1 august Bochtitz a fost jefuit fără milă. 
Pe 2 august Stiegnitz a fost jefuit pentru prima oară și un frate mai în vârstă a fost ucis. Samuel, 

fratele care a intermediat cumpărarea a fost torturat cu brutalitate pentru a fi făcut să spună unde erau 

banii. Apoi a urmat alt raid: pânză, rufăraie, piele și papuci au fost furați, precum și cantități de 
îmbrăcăminte, lenjerie de pat și unsprezece boi îngrășați. O soră însărcinată în stadiu avansat a fost 

violată. 

Pe 9 august casa de la Weisstätten și moara noastră de la Eibis
463

 au fost jefuite. 
Pe 15 august Dannowitz a fost jefuit și pe 16 a fost ars din temelii. 

Pe 19 august Polehraditz a fost jefuit pentru prima oară. Mai târziu a fost atacat și jefuit încă de zece 

ori, toți caii și mult echipament au fost luate. Șase surori, trei măritate și trei nemăritate au fost prinse 

și violate în pădurea unde frații și surorile campaseră. 
În noaptea de 28 august, casele noastre din Bilowitz au fost arse din temelii. 

Pe 18 și 24 septembrie, Damborschitz, Urschitz și Nikoltschitz au fost jefuite: ferestre, uși, dulapuri și 

cufere au fost tăiate în bucăți, în camere au pătruns cu forța și acestea au fost jefuite. Soldații au plecat 
cu orice ar fi dorit. La Damborschitz au împușcat mortal un frate necăsătorit. În afară de acestea, opt 

boi îngrășați au fost furați și casele au fost incendiate, cum erau piețele în diferite sate, dar mare parte 

s-a reușit să se salveze. Mulțumiri lui Dumnezeu, La Nikoltschitz toate vitele fraților au fost luate. 

Pe 19 septembrie, Dampierre s-a mutat din Seizer Berg pe domeniul Lundenburg unde a dat foc 
ambelor case ale noastre din Kostel, cea de sus și cea de jos. 

Pe 19 și 20 septembrie Rampersdorf, Altenmarkt și Lundenburg au fost jefuite. Toți caii au fost furați, 

împreună cu alte animale și multe bunuri și apoi caselor li s-a dat foc. Capturarea castelului 
Lundenburg a însemnat o pierdere însemnată pentru noi deoarece am dus tot felul de lucruri acolo 

pentru a fi păstrate în siguranță. Ceea ce ne-a rănit cel mai profund a fost că douăzeci de frați și surori 

au fost împușcați sau doborâți și uciși, printre ei bătrânul Wolf, un administrator; Hans Kammerman, 
un cămărar și Filip Phasant, care servea la masă. I-am plâns, de asemenea, pe cei patruzeci 

întemnițați; dar prin intervenția lui Dumnezeu aproape toți aceștia au fost eliberați și s-au întors la 

biserică cu o conștiință curată. 

Pe 20 septembrie Landshut a fost jefuit pentru a doua oară și apoi ars din temelii. Cămărarul și alt 
frate au fost prinși și torturați cu cruzime. Trei surori au fost violate. Una dintre ele avea un bebeluș la 

sân și și-a ridicat mâinile în rugăciune disperată pentru a-i fi cruțat copilașul, dar nimic nu îi 

convingea, i-au smuls bebelușul de la sân, l-au aruncat într-o parte și au violat-o. 
Pe 21 septembrie Watzenowitz a fost prădat pentru prima oară, după care a fost jefuit de nenumărate 

ori. Un frate a fost ucis. Cămărarul a fost torturat cu șuruburi
464

 pentru a-l face să spună ceea ce 

                                                             
462 Suferința hutteriților din timpul evenimentelor din 1619 și 1620, înregistrată în următoarele pagini, este 
descrisă în două „cântări Pribitz”; vezi LdHBr, 821-827, 835-838. 
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 Eibis (Ivaň), la vest de Auspitz, Moravia, la confluența râurilor Jihlava și Svratka; vezi Beck, 374 n.1; Zeman, 
Topography, #35. 
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deținea comunitatea. Toate grânele, făina, pânzeturile, lenjeria, brânza, drojdia, sarea, uneltele și alte 

lucruri au fost luate – mai pe scurt, cam tot de deasupra și din dedesubtul pământului, o mare cantitate 
de lucruri. Țăranii din vecinătate au venit la rândul lor și au jefuit până la ultimul lucru orice mai 

lăsase dușmanul și apoi pe 30 septembrie au ars din temelii casele jefuite. 

Pe 23 septembrie, Tscheikowitz și Pruschanek au fost complet ruinate și arse din temelii. 

Pe 24 septembrie o întâmplare tragică s-a petrecut. Fugarii noștri din Pribitz, încercând să se întoarcă 

acasă, au pus mamele ce alăptau, ai lor bătrâni, bolnavi și toți copiii din Austerlitz și Lettonitz în 

doisprezece căruțe cu care au fugit. Nu departe de sătucul Tillnitz (Telnice) pe celelalt mal al 

Menitzului, au căzut în mâinile dușmanului, care i-au împușcat pe cei trei frați responsabili cu 

căruțele. Au împrăștiat surorile și copiii și i-au hăituit pe unii în mlaștină unde au trebuit să rămână 

toată noaptea, neștiind în groaza lor cum să scape. Au fost împrăștiați atât de departe și pe o distanță 

atât de apreciabilă că s-au reunit doar după trei sau patru zile. Patru surori au fost violate de către 

dușman. Cam patruzeci de cai au fost furați împreună cu căruțele și majoritatea bunurilor de casă. 

Era așa o tristețe și groază prin acest mic grup, un asemenea plânset sfâșietor se auzea de la tineri și 

bătrâni, că până și o piatră ar fi fost cuprinsă de milă. 

Pe 24 septembrie, când dușmanul a ars câteva sate dimprejurul Austerlitzului, ei de asemenea au venit 

la Herspitz și s-au abătut asupra oamenilor noștri din acea comunitate, precum și din cea de la Tracht, 

care deja fuseseră jefuită și adusă în paragină. Acolo în codru, unde își așezaseră tabăra și credeau că 

sunt în siguranță, au fost atacați și jefuiți și doi cai le-au fost furați. 

Pe 3 octombrie, aceia din Tracht care erau în pădurea din Herspitz (nesimțindu-se în continuare în 

siguranță față de dușman sau țărani) au încercat să ajungă la Pausram cu trei căruțe pline cu surori și 

copii. Între Mautnitz (Moutnice) și Neuhof au fost găsiți de dușman, care le-au luat toți caii și cele 

mai bune bunuri și au dus doi căruțași în tabăra din Lundenburg. Dar Dumnezeu a intervenit și câteva 

zile mai târziu căruțași au obținut șansa de a se elibera. 

Pe 10 octombrie, comunitatea de la Schadowitz a fost jefuită fără milă de către dușman și țărani 

pentru a cincea oară și o mare cantitate de bunuri a fost dusă. 

Pe 11 și 12 octombrie, dușmanul  a jefuit Kobelitzul pentru a șasea oară și a distrus casele prin 

intermediul unui vandalism dezlănțuit. Au sfărâmat în bucăți uși, dulapuri, cufere în aprope toate 

camerele. Au făcut găuri în câteva butoaie mari de vin pentru a lăsa vinul să se scurgă și să se 

irosescă. Au luat cuvele unde se fabrica vinul și ceunurile incastrate în pereți, ceasul mare cu pendulul 

său, foalele și toate uneltele din fierărie, pânze, lenjerie, îmbrăcăminte, lenjerie de pat și multe alte 

lucruri. Doar în zilele acestea au plect cu șaptezeci de căruțe umplute cu pradă. Au pus foc școlii în 

două locuri diferite și aceasta împreună cu alte case din sat au ars din temelii. 

Pe 14 octombrie Wischenaul a fost jefuit: au fost sparte camere; uși, dulapuri și cufere au fost tăiate în 

bucăți; pânze, lenjerie, îmbrăcăminte, cizme, papuci și orice fi putut fi găsit au fost duse; chiar și 

îmbrăcămintea a fost smulsă de pe oamenii noștri din case. 

Pe 18 octombrie săraca comunitate din Nikoltschitz (jefuită de două ori înainte) a trecut printr-un raid 

făcut de trei sute de maghiari. Până și ultimele bunuri au fost cărate. 

                                                                                                                                                                                             
464 Tortura cu șuruburi: Un soldat își scotea cremenele din pistol și bloca degetul mare al victimei în locul 
acestuia. Vezi H. J. C. Von Grimmelshausen, The Adventurous Simplicissimus, traducerea în engleză de către A. 
T. S. Goodrick (Lincoln, NE, 1962), 9. 
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Pe 19 octombrie, când dușmanul [Dampierre] s-a retras din Lundenburg în Austria, toate trupele 

moraviene și maghiare au desfăcut tabăra și au mărșăluit prin Nikolsburg și Feldsberg în Austria. 

Forțele morave, numărând doisprezece mii de călăreți și infanteriști, tăbărâseră la Neumühl pentru 

aproape două luni, din 25 august până în 19 octombrie și maghiarii lui Gabriel Bathory, care numărau 

zece mii sau mai mulți, au tăbărât acolo pentru o săptămână. Oricine își poate imagina cantitățile din 

carnea, vinul, untura, berea, pâinea, fâina, ovăzul și paiele comunității și alte lucruri prea multe pentru 

a fi înșirate, care au fost consumate. 

Comunitatea noastră de la Neumühl, care fusese un cămin atât de frumos pentru frați și surori, a fost 

devastată de nu îți venea să crezi. Grădinile au fost devastate, copacii tăiați, gardurile smulse și arse, 

recolta anuală de pe câmp și grădină cărată, nemenționând marile pagube produse în secret în case 

paturilor, camerelor și cămărilor – toate acestea au fost făcute de către aceia care ar fi trebuit să fie 

prietenii și protectorii țării noastre. 

Dușmanul nici el nu se odihnea ci continua să tragă în noi, mai zgomotos și mai cu putere decât 

oricând altcândva. În timpul celor două luni menționate mai sus, au tras peste trei sute de obuze de 

fier cântărind între 8 și 11 kg, unele încinse la maxim. Acestea erau țintite înspre acoperișurile din 

Neumühl și aveau menirea de a aprinde casele. Dar Domnul Dumnezeu ne-a protejat în mila sa; nu 

doar că nimic n-a luat foc, dar nici măcar cea mai mică vătămare nu i-a fost făcută vreunui frate din 

Neumühl (deși mulți erau acolo prezenți tot timpul), în timp ce unii oșteni și-au pierdut viețile.  

În timp ce tabăra moravă se afla la Neumühl și tabăra lui Dampierre se afla la Pulgram, aproape toată 

rezerva noastră de hrană din Schakwitz a fost folosită: totul din casă, pivniță, câmpuri și vie. Doi 

oameni au fost uciși de către dușman. Douăzeci și patru de cai și toate oile au fost luate. 

Pe 19 octombrie, comunitatea noastră din Neumühl a trecut printr-un raid ai maghiarilor. Frați, surori 

și copii au fost dezbrăcați de hainele lor. Administratorul a fost împușcat (deși nu mortal) și soldații 

au făcut și alte lucruri îngrozitoare. Mama unui bebeluș născut de două zile a fost jefuită și dezbrăcată 

și lenjeria de pat a fost luată de sub un frate care era în stadiul terminal al unei boli. 

Înainte și după raidurile maghiare, soldații catolici și orășenii din Nikolsburg ne-au jefuit comunitatea 

de acolo, luând douăzeci și două de obroace de făină precum și carne, drojdie, sare, șaizeci de purcei, 

treizeci de căruțe de lemne și multe medicamente valoroase. Au luat tot ce-au vrut și le-au dus la 

castel.
465

 Pe 5 septembrie, fratele Baltazar Goller
466

 a fost ucis în Nikolsburg de către un orășean 

ticălos, Elias Schadner, care l-a atacat cu sălbăticie, împușcându-l și înjunghiindu-l. Lui Baltazar i se 

încredințase supravegherea tuturor bărbierilor-chirurgi ai noștri. A depus mult efort în numele bisericii 

și s-a expus la pericole. 

Pe 23 octombrie, comunitatea de la Velké Leváre a fost jefuită de două ori – prima dată de cinzeci de 

husari și apoi de patru sute. Un frate a fost rănit mortal și o tânără soră nemăritată a fost violată. Șapte 

cai au fost luați. După primul raid, frații și surorile au fugit în pădure, dar husarii i-au urmărit pe 

drumuri, au cutreierat codrii, i-au dezbrăcat și jefuit. 

                                                             
465 Vezi Hruby, Wiedertäufer, 80-81, rezumând două rapoarte datate pe 12 septembrie și 13 noiembrie, 1619, 
de la castelanul Henry Bruss către cardinalul von Dietrichstein (în arhivele istorice ale castelului Nikolsburg). 
466 Același Baltazar Goller, un medic care a călătorit cu solia imperială la Constantinopol (Istanbul) în 1608 și l-a 
luat pe Salomon Böger cu el în căutarea acestuia de frați și surori huterite deportați (p. 393 n. 442). De 
asemenea vezi ME, II, 539-540; Friedmann, MQR, apr. 1953, 129-130; Beck, 378. 
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Pe 3 noiembrie, comunitatea noastră din Velké Leváre a fost jefuită într-un mod strigător la cer de 

către o gloată de țărani. Au luat toată făina, carnea, sarea, brânza, untura, vinul, pânzele, lenjeria, 

ustensilele și uneltele, îmbrăcămintea și lenjeria de pat, precum și ușile, mesele, scaunele, băncile, 

ferestrele, dulapurile, cuferele și ramele paturilor. Pe scurt, au luat tot ceea ce au fost în stare să miște, 

până când doar zidurile au mai rămas. În afară de pagubele incomensurabile, câțiva frați au fost 

vătămați cu severitate. Ticăloșii țărani maghiari au jefuit cu o asemenea violență și cruzime 

necontrolată că pentru câteva zile niciunul dintre frați nu a îndrăznit să se facă văzut la Velké Leváre. 

Pe 10 noiembrie, ostașii lui Dampierre s-au alăturat orășenilor din Nikolsburg într-un raid asupra 

Lundenburgului și i-au atacat pe frații care se întorseseră după incendiu pentru a semăna o mână de 

grâne. I-au despuiat pe frați de hainele lor și au furat patru cai și opt boi. De asemenea, ei au jefuit 

castelul, moara și berăria și l-au prins și dus pe responsabilul cu proprietatea. 

Îngrozitoarea incendiere, atac și masacru descrise mai sus au durat pentru câteva săptămâni, din 2 

august până pe 19 septembrie, dar jaful neobrăzat nu s-a încheiat până pe 10 noiembrie. 

În aceste timpuri grele, doisprezece comunități de-ale noastre au fost arse din temelii și complet 

distruse, incluzând șase școli. Această numărătoare nu include casa nou construită la Bilowitz și 

comunitățile din Kobelitz și Damborschitz, care au fost de asemenea afectate de focul provocat de 

dușman. Șaptesprezece comunități au fost deșertificate prin jaf. Dar cea mai adâncă durere a noastră 

era că patruzeci de bărbați și femei au fost ucise cu cruzime și că multe surori cu frică de Dumnezeu, 

și căsătorite și necăsătorite, au fost violate. 

Două sute de cai și mulți boi, vaci, purcei și oi au fost furate de la biserică, și la comunități, dar și pe 

drumuri.  

Pierderile și paguba incredibilă provocate bisericii Domnului în acest an sunt dincolo de orice 

descriere. 

Într-un sfârșit, nenorocirea și groaza din această țară a întrecut orice din amintirea oamenilor. Nu 

exista siguranță nicăieri. Dușmanul ne-a atacat în nord, apoi în sud și într-un final pe tot cuprinsul 

țării. A trebuit să fugim din casele noastre și nu ne aflam în siguranță pe drumuri sau cărări, nici 

măcar în codrii. Ne aflam în pericol nu doar din pricina dușmanului, ci și din cauza țăranilor și în 

unele locuri, când dușmanul era dus, țăranii erau și mai răi. Toată lumea ieșea la furat. Nu erau cruțați 

bătrâni sau bolnavi, mamele cu sugari sau copilașii. În cursul multor săptămâni am mers cu ei din loc 

în loc prin păduri și sate, îndurând nevoințe, nenorociri și moarte. Relatări ale dezastrelor curgeau 

gârlă una după alta și o groaza profundă aducea o alta. Este imposibil să îndulcim adâncimile nevoilor 

și a durerii pe care le-am îndurat. Mulți oameni cu frică de Dumnezeu doreau ca mai bine să moară 

decât să vadă marea nenorocire a micilor și săracelor noastre turme sau să audă despre odioasa 

necinstire a femeilor și fetelor noastre. Mulți spuneau că ar fi mulțumiți cu pâine și apă și niciodată nu 

s-ar opri din a-i mulțumi lui Dumnezeu doar dacă ar putea să rămână în pace sub un singur acoperiș. 

Cu adevărat părea ca și cum Domnul Dumnezeu a trimis Nimicitorul asupra Moraviei. Deși mii 

fuseseră deja măcelăriți, dușmanul a continuat să jefuiască, ardă și măcelărească și nimeni nu era în 

putere să i se opună. 

Dar de la începuturile lumii, preamărețul Dumnezeu și-a ajutat întotdeauna poporul în vreumuri de 

restriște, când toată speranța omenească era pierdută. Cu credincioșie a făcut astfel acum și în sfântul 

său rai a auzit rugile nesfârșite și arzătoare ale poporului său. Mai mult de odată a aruncat dușmanul 

într-o asemenea panică că deși nimeni nu îi urmărea, au fugit ca și cum erau urmăriți de o oștire 
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numeroasă – la fel cum au făcut și asirienii și aceștia fiind o năpastă înspăimântătoare pentru poporul 

lui Dumnezeu. Astfel că Domnul a pus o zăbală în gura dușmanului și veriga în nasul lor și i-a întors 

pe unde au venit. În ciuda marilor supărări, ne-am dat mult seama prin cât de multe căi Dumnezeu i s-

a opus dușmanului sau i-a schimbat furia în bunătate pentru credincioși. Cu atât mai mult să îi 

mulțumim Domnului cât vom trăi pentru mântuirea sa și binele pe care ni l-a făcut. Fie ca viețile 

noastre să fie mai dedicate și sfinte pentru ca el să nu fie nevoit încă să ne inducă pedepse și mai dure 

asupra noastră (după cum poate de șapte ori mai mult și apoi iarăși de șapte ori). 

Pe 31 ianuarie în acest an 1619, fratele David Wälsch a adormit în Domnul în închisoarea din 

Zistersdorf, unde fusese pentru doi ani și câteva săptămâni. După cum am scris mai devreme,
467

 

domnul Erasmus von Landau îl ținuse pe el, soția lui și pe fratele Hansel Krämer în cruntă întemnițare 

pentru lucruri față de care era nevinovat, legate de slujba pivnicerului. Înainte de a muri, ne-a asigurat 

că se afla în pace cu Dumnezeu. Niciodată cu știința sa nu stricat sau delapidat vreun singur butoi din 

vinul domnului von Landau și se plângea că niciodată nu i s-a oferit oportunitatea să își prezinte 

apărarea. 

Ultimele sale cuvinte au fost, „O domn de Landau, O domn de Landau, ce ne-ai făcut nouă, oameni 

nevinovați!” 

Toate acestea tot nu au fost îndeajuns pentru domnul de Landau. Când David murise, a poruncit 

vardistului să îl îngroape sub spânzurătoare (ca o rușine și dezonoare pentru biserică). Vardistul a 

refuzat, din moment ce știa că David era nevinovat și două santinele au trebuit să o facă, dar l-au 

îngropat la câțiva pași în spatele spânzurătorii. 

Domnul de Landau chiar a pus văduva lui David din nou în butuci și a amenințat că îi va înregistra pe 

cei doi copii ca și orfani și că îi va face iobagii lui. De asemenea a dat poruncile pentru a-l arunca pe 

Hansel Krämer (care pe atunci se afla în butuci în castelul Zistersdorf) înapoi în îngrozitoarea temniță 

Ebenthal, unde el și David fuseseră întemnițați pentru o perioadă îndelungată.
468

 

Fratele Krämer și văduva lui David și-au scris, fiind îndurerați și tremurând, veștile lor bisericii și ne-

au rugat să ne aducem aminte de ei în marea lor nevoință. Ca răspuns, toți bătrânii din slujba 

Cuvântului și câțiva din slujba pentru treburi de zi cu zi s-au întâlnit la Kostel pentru a se sfătui în 

frică de Dumnezeu ce altceva era de făcut pentru a-i elibera pe săracii prizonieri.  

S-au sfătuit dacă era sau nu corect înaintea lui Dumnezeu să îi trimită Domnului de Landau o 

scrisoare aspră și serioasă, în care el să fie avertizat cu privire la judecata lui Dumnezeu, care era deja 

pronunțată împotriva sa. Domnul de Landau îl tratase pe David cu mare cruzime (chiar și după 

moartea sa), iar soția, copiii și Hansel Krämer încă sufereau în închisoare pentru chestiuni față de care 

erau nevinovați. 

Ne era frică, totuși, că o asemenea scrisoare aspră în loc de a-l tempera pe domnul de Landau, l-ar 

determina să își verse focul într-un mod și mai violent pe săracii întemnițați. Până acum, cu cât îi 

trimiteam mai multe scrisori și petiții, cu atât mai dușmănos și cu mai multă cruzime îi trata pe 

oamenii noștri. Astfel că s-a decis să renunțăm la ideea de de a-i scrie domnului de Landau și să 

așezăm chestiunea înaintea lui Dumnezeu, care o va judeca, toată violența și nedreptatea suferită din 

pricina acestuia și înmormântarea strigătoare la cer a lui David. Așa Învățătorul nostru Domnul Isus 

                                                             
467 Vezi deasupra, pp. 421-422.  
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 Au fost întemnițați în 1617. Zistersdorf și Ebenthal, două orașe la nord-est de Viena, Austria, lângă granița 
cu Cehia. 
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Hristos a suferit și a învins cu multă răbdare. Ar trebui să lăsăm toată răzbunarea domnului 

Dumnezeu, Judecătorul drept. 

Am decis să le scriem săracilor prizonieri și în special surorii noastre, văduva lui David, pentru a o 

alina în marea sa pierdere și durere. Am vrut să îi încurajăm să fie răbdători în toate necazurile și 

tentațiile, să se țină cu credincioșie de adevărul sfânt al Domnului din ceruri până la final. Orice s-ar fi 

întâmplat corpului, dacă își păstrau o conștiință curată și sufletele lor rămâneau nevătămate, Domnul 

va recompensa această suferință scurtă cu bucurie eternă; el îi va elibera din nenorocirea lor mai 

curând decât se așteptau. Doar să nu stabilească date și limite pentru mila sa, ci să aștepte răbdători 

pentru ajutorul și mântuirea sa așa cum credincioșii au făcut dintotdeauna. Ei nu vor fi testați dincolo 

de puterea lor de a îndura. Această scrisoare, cu multe exemple minunate de alinare a fost trimisă 

săracilor prizonieri, pentru că atunci nu aveam o altă cale de a-i consola. 

Pe 20 iunie 1619, fratele Hansel Krämer a fost eliberat prin intervenția lui Dumnezeu. S-a întors la 

biserică după doi ani și jumătate petrecuți în închisoare fără vreo cauză îndreptățită. Dar sora noastră 

Bärbel a rămas în închisoare cu cei doi copilași ai săi, suferind nevinovați. 

Pe 13 mai, Beniamin Elsasser, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în Domnul la 

Wischenau. 

Pe 14 mai Kaspar Hasel, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în Domnul la Tscheikowitz. 

Pe 1 septembrie Kaspar Brecht, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în Domnul la 

Neumühl. 

Între orele opt și nouă  în dimineața de duminică 8 decembrie 1619, dragul și credinciosul nostru frate 

Sebastian Dietrich, Prim-bătrân al întregii biserici a adormit în Domnul cu pace în inima sa și cu o 

conștiință curată. 

Cu trei zile înainte de adormirea sa, când bătrânii au venit să îl viziteze pe bolnav, le-a spus 

următoarele cuvinte: 

Dragii mei frați, cum sunt cam slăbit și nu știu ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru mine, vă cer 

iertare dacă v-am rănit sau am fost neîndemânatic (din moment ce un frate aflat în poziția mea nu 

poate găsi întotdeauna calea cea potrivită).  

Mă simt împăcat cu voi și cu toți frații și surorile și am o conștiință curată. Cum am știut mai bine, am 

încercat să slujesc bisericii cu credincioșie și cât de bine mi-a permis priceperea mea. Nu cer să mi se 

ia crucea deocamdată dacă voia Domnului pentru mine este de a continua. 

Îl laud pe Domnul din ceruri, dragi frați, pentru toată bunătatea, dragostea și încredere pe care voi și 

biserica mi-ați arătat-o și că din dragoste, mi-ați fost supuși. Spuneți-le tuturor credincioșilor din 

biserică că îmi iau rămas bun de la ei cu salutul păcii și îi mulțumesc fiecăruia pentru bunătatea lor. 

Țineți-vă cu fervoare de vechiul Regulament al bisericii și de tot ceea ce este bun până când sunteți 

răpiți din lumea aceasta. Fie ca biserica să vă fie încredințată în grijă voastră devotată avută în toate 

aspectele. Privitor la un alt frate care îmi va lua locul, dacă Domnul mă va duce din această lume, 

faceți ceea ce Dumnezeu vă dezvăluie în unanimitate, pentru că acest lucru vă oferă o mai mare 

siguranță. Și acum vă încredințez lui Dumnezeu din ceruri să vă păzească și să vă țină. Fie ca el să fie 

ajutorul, alinarea și tăria voastră în tot ceea ce veți face. 
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Apoi, bătrânii l-au asigurat că se aflau în pace cu el și că nu aveau nimic împotriva lor. Au depus 

mărturie referitoar la dedicația sa: cum se îngrijea de biserică și avea grijă de văduve și orfani și alții 

ce erau în nevoie în biserică. I-au spus că Domnul din ceruri îl va răsplăti din plin. Ei doreau ca 

Dumnezeu să îi ofere mai mult timp în biserica sa și i-au mulțumit pentru toate sfaturile bune, 

învățătura, mustrările și grijă profundă pe care le-a oferit lor și bisericii. 

În ziua următoare pe 6 decembrie, dragul nostru frate Sebastian Dietrich din nou și-a luat rămas bun 

de la bătrâni, asigurându-i că era împăcat cu Dumnezeu. 

Printre alte lucruri, a spus că din moment ce dorea să fie un moștenitor comun cu Hristos, de ce să nu 

sufere împreună cu el? El a fost foarte răbdător în timpul bolii sale și a nevoințelor ultimului său ceas. 

A fost în totalitate conștient până când a trecut în neființă între ceasurile opt și nouă, sâmbăta 8 

decembrie, după cum am relatat.  

El se aflase în slujba Cuvântului pentru treizeci și doi de ani, iar prim-bătrâniatul întregii biserici i-a 

fost încredințat pentru nouă ani. El a ajuns la șaizeci și șase de ani.
469

 

Din moment ce era voința preamărețului Dumnezeu să îl ia pe dragul frate Sebastian Dietrich din 

această lume, am respectat vechiul, demnul de laudă obicei ai credincioșilor. Pe 18 decembrie în 

același an 1619, o adunare s-a ținut la Damborschitz a tuturor bătrânilor din slujba Cuvântului și din 

slujba pentru treburilor de zi cu zi, precum și a tuturor cumpărătorilor, comercianților și a multor alți 

frați în care se avea încredere din toate comunitățile. În frica de Domnul, acești frați și-au așternut 

marea lor nevoință înaintea lui Dumnezeu (așa cum e bine) pentru a numi un alt păstor credincios 

pentru biserică în aceste timpuri extrem de periculoase. 

După consfătuiri lungi și atente, ei au ajuns la decizia plină de bucurie și unanimă pentru a-i 

încredința dragului nostru frate Ulrih Jaussling conducerea bisericii și responsabilitatea îngrijirii ei în 

toate feluri cu fervoare sfântă. Fratele Ulrih s-a cutremurat în fața acestei foarte importante slujbe și 

își deplângea simplitatea și neconformitatea sa. Dar din moment ce nu dorea să refuze să facă această 

slujbă, s-a supus cu obediență și i-a rugat pe toți să se roage ca Dumnezeu să îi ofere binecuvântare, 

har și înțelepciune cerească necesară pentru o asemenea sarcină. Aceasta a fost făcută cu credință 

profundă și apoi bătrânii l-au investit, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru darul său. Au spus că vor 

da ce au mai bun pentru a-l ajuta. 

Pe 10 decembrie Mihai Oberacker, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în Domnul la 

Wessely. 

Pe 16 decembrie Dietrich Pfingsthorn, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în Domnul la 

Pohrlitz. 

1620 

În anul 1620, îngrozitorul război a continuat să se răspândească. A început în 1618 și ceea ce s-a 

întâmplat în acel an a fost deja descris parțial. În timpul anului 1620 s-a înrăutățit din ce în ce mai tare 

până când aproape toate țările se revoltaseră. Împăratul Ferdinand al II-lea, care venise la putere după 

moartea împăratului Matia, a devenit din ce în ce mai ostil din pricină că boemii, moravii, silezienii, 

cei din Lusatia Inferioară și Superioară cu ajutorul maghiarilor, l-au ales și încoronat pe Frederick, 
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 Despre Sebastian Dietrich, un bărbier-chirurg, Prim-bătrân din 1611 până în 1619, vezi ME, II, 58; 
Friedmann, ”Hutterite Physicians,” MQR, apr. 1953, 130; Schriften, 110-111. 
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palatinul elector al Rinului, ca și rege al Boemiei.
470

 Pentru a zdrobi revolta, împăratul Ferdinand al II-

lea a recrutat trupe de oameni cruzi din țări îndepărtate: polonezi, croați, francezi, valoni, spanioli și 

italieni. I-a angajat pentru a lupta împotriva lui Frederick și a aliaților săi, care se bazau prea tare pe 

puterea și norocul lor. Ducele Bavariei și electorul Saxoniei,
471

 doi domnitori puternici, de asemenea 

au adus forțe însemnate pentru a-l susține pe împăratul Ferdinand. 

În 1620, din pricina acestui îngrozitor război, din nou, comunitățile au suferit pierderi incalculabile de 

proprietate. Dar și mai grave erau nespusele mâhniri și agonii – mai rele decât orice ar fi îndurat 

biserica înainte. O scurtă relatare urmează. 

Pe 7 februarie, în timp ce Frederick se afla la Brünn în Moravia primind tributul Dietei regionale, cam 

o mie de soldați polonezi au întreprins un raid surpriză prin Moravia în Austria.
472

 S-au mișcat atât de 

repede că nu putea să li se țină piept și au luat mari cantități de pradă în drumul lor. Au jefuit trei din 

comunitățile noastre – Schadowitz, Watzenowitz și Göding – rănind sever cam douăzeci de frați și 

surori. La Schadowitz un frate a fost împușcat și a murit, iar o soră a fost violată. Au luat patruzeci și 

unu din caii comunității cu ei în timp ce înaintau în forță. 

La ora trei în dimineața lui 24 martie, garizoana imperială Laa an der Thaya a întreprins un raid 

asupra comunității noastre de la Mosckowitz cu călăreți, dar și infanteriști. Au jefuit tot locul acela, 

luând toate vacile, oile și purceii noștri și apoi dând foc la clădiri și apoi au dat foc la clădiri, reducând 

la cenușă majoritatea lor. Atacul a venit în timp ce toată lumea dormea în paturi și în șocul și groaza 

lor, frații și surorile nu au putut să scoată afară la timp o fată simpluță și ea a murit arsă. 

Pe 25 martie, aproximativ trei sute de polonezi au întreprins un raid surpriză asupra Austriei și 

Moraviei. Au jefuit Kobelitzul și Pruschanekul, furând șapte cai din Kobelitz și apoi au trecut la 

Lettonitz,
473

 unde ne-au tratat cu nespusă brutalitate. I-au ucis pe cinci dintre frații noștri, au împușcat 

un bebeluș în brațele mamei sale, au rănit mulți frați și surori, au jefuit casa și au luat șase dintre caii 

noștri. 

Pe 17 iulie, polonezii au întreprins un raid asupra comunității noastre de la Velké Leváre; au jefuit 

casa, au violat o soră, au lovit mortal un copil în brațele tatălui său și au torturat cu cruzime câțiva 

frați într-un efort de a face rost de bani, mutilându-i și arzându-i atât de tare că unii dintre ei au murit. 

Pe 28 iulie un foarte tragic și îngrozitor incident s-a petrecut la Pribitz, mai urât decât orice s-a 

întâmplat până acum în război și mai terifiant decât orice am auzit până acuma.
474

 La trei dimineața, 

când toată lumea dormea în pace în paturile lor, o forță de 1500 de călăreți și muschetari (trupe 

                                                             
470 Frederick al V-lea (încoronat în 1619), care a fost învins în bătălia de la Muntele Alb (Praga, 8 noiembrie 
1620). În călătoriile sale în Boemia, Moravia și Silezia pentru a trimi tributul oamenilor, hutteriții care trăiau pe 
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împărătești, dar majoritatea lor polonezi) au atacat pe neașteptate și într-o manieră violentă Pribitzul. 

Au fost atât de dezinhibați, ticăloși și sălbatici că în decurs de două sau trei ore au ucis cincizeci și doi 

de frați, dar și o soră cu copilul ei. Cincizeci și patru de oameni au trebuit să fie îngropați simultan, 

printre ei aflându-se mulți frați extraordinari și influenți, incluzându-i pe fratele Georg Bieberstein, un 

slujitor al Cuvântului; Felix Haushalter (un administrator) din Weisstätten; Valtin Kellner (un 

pivnicer) și ajutorul său Kaspar Tischler; Hans Ausgeber (un comerciant); Martin Schultes din 

Neumühl; Hansel Stainer, directorul școlii; Heinrich Schuster (prim-cizmar); Uhl Schneider (prim-

croitor); Jähne Gerber (prim-tăbăcar); Petru Schmidt (prim-fierar); Christoph Messerer (un fabricant 

de cuțite); și mulți alții.
475

 

Pentru a face rost de bani, Polonezii i-au torturat pe unii dintre frați într-un mod oribil, în special 

Heinrich Schuster, care a fost ars cu un fier încins în foc; i s-au perforat șoldurile, apoi i s-a turnat și 

aprins acolo praf de pușcă și într-un final a fost tăiat într-un asemenea hal că de abia mai semăna a 

făptură umană. Lui Kaspar, ajutorul pivnicerului, i s-a turnat grăsime fierbinte peste trupul său gol și a 

fost ars pe abdomen cu tigăi încinse în foc. Degetele lui Avraam Messerer i-au fost smulse cu clești și 

apoi a fost tăiat în bucățele. Petru Schmidt a fost atât de tare torturat și ucis după ce le-a spus cu curaj 

tâlharilor că și dacă ar fi știut unde se afla un cufăr cu aur și tot nu li l-ar fi arătat. Capul unui frate i-a 

fost răsucit până când fața îi era în spate și alte atrocități au fost comise. 

Atacatorii au rănit grav încă vreo șaizeci de persoane – împușcându-i, înjunghiindu-i, bătându-i și 

tăiându-i atât de tare că mulți au murit după. Au necinstit fără vreo urmă de rușine nenumărate surori 

măritate și nemăritate și chiar și fetițe de zece, doisprezece ani. 

După ce l-au rănit grav pe Hans Iacob Wolf deoarece era slujitorul principal, l-au dus ca și prizonier 

împreună cu șaizeci de persoane, majoritatea surori. De asemenea, ei au luat multe prăzi și toți caii, 

vacile, boii îngrășați și cei pentru munci plus multe provizii. Pe scurt, felul în care i-au tratat pe tineri 

și bătrâni, pe invalizi și bolnavi, femeile gravide și mame cu nou născuți a fost atât de sinistru, 

diavolesc și inuman că asemenea barbarie nu s-a mai petrecut înainte pe pământurile noastre. Chiar și 

turcii și tătarii, care nu se pretind creștini, ar fi fost de părere că s-a întrecut măsura. Ți se rupea inima, 

mai mult decât natura omenească ar fi putut îndura ca o soție să își vadă soțul fiind doborât la pământ 

și ucis înaintea ochilor ei, ca un soț să își vadă iubita sa soție necinstită, ca mamelor să li se smulgă 

copiii din brațe și să fie aruncați cât colo și ca oamenii să își vadă rudele duse. Toate felurile de 

sodomii strigătoare la cer au fost făcute. Este imposibil să le transpui pe toate în cuvinte – chiar și o 

piatră (ca să nu pomenim de o inimă omenească) ar fi fost mișcată de compasiune. O, plânsetul, 

suferința și îngrozitoarele chinuri pe care Domnul Dumnezeu le-a îngăduit să se pogoare asupra 

poporului său! Și alții din Moravia, din înalta societate sau din cei de jos au îndurat aceleași lucruri. 

Pohrlitzul a fost de asemenea jefuit de către acești nemernici. Doi frați au fost uciși, unul în vârstă de 

cel puțin optzeci de ani și trei au fost răniți mortal. Comunitatea a fost jefuită și toți caii au fost luați. 

La Schabschitz (Žabčice), la ferma domnului de Seelowitz, alți doi frați au fost împușcați. 

Dumnezeu Peamărețul, totuși, nu a putut să lase asemenea violențe îngrozitoare să continue fără să fie 

pedepsite. După toate relele nesăbuite pe care le-au făcut, ticăloșii au dat să se întoarcă în Laa (de 

unde veniseră), luându-i cu ei pe săracii frați și surori pe care-i prinseseră și toată prada din Pribitz și 

din satele dimprejur. Dar, între Höflein (Hevlin) și Grafendorf (Hrabětice) au fost atacați și puși pe 

fugă de către cavaleria moravă și soldații maghiari, care auziseră de ticălosul lor raid din Pribitz. 

Asemenea împușcături și tăieri cutremurătoare au urmat că prinșii au putut doar laconic să le descrie 
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pe toate. Mulți dintre polonezi și-au abandonat caii și s-au ascuns în apă și prin stufăriș să își salveze 

viețile. Dar aceasta nu le-a ajutat prea mult. Muschetarii și-au aruncat muschetele și armele la o parte, 

ținându-și mâinile deasupra capetelor lor și în numele lui Dumnezeu implorau pentru viețile lor. Dar 

nu mai multă milă le-a fost arătată decât ei arătaseră celor nevinovați. Când câțiva dintre ei au 

observat că unii dintre ai noștri erau cruțați (pentru că prinșii nu au fost vătămați), s-au îmbrăcat cu 

hainele pe care le-au furat de la noi și se dădeau drept frați capturați. Dar aceștia au fost recunoscuți 

după părul lor (din moment ce maghiarii erau observatori fini ai acestui aspect) și după înfățișarea lor 

cazonă, așa că au fost uciși. Ceea ce s-a întâmplat a fost atât de devastator că oamenii noștri au crezut 

că acestor ostași li se plătea felul în care i-au tratat pe ceilalți în același mod. S-a estimat că șase sau 

șapte sute de oameni au fost măcelăriți; o sută șaizeci de oameni au fost făcuți prizonieri, douăzeci de 

căruțe de pradă și toate animalele din șeptel [pe care ei le furaseră] le-au fost luate. Cam cincizeci 

dintre ai noștri au fost salvați din ghearele lor și trimiși înapoi la comunitate. Toți au trebuit să 

recunoască cum că Domnul Dumnezeu le-a pedepsit imediat teribilele lor atrocități, chiar înainte ca 

soarele să apună. Dumezeu a răzbunat răul acestor scursuri sodomite, acești oameni posedați de către 

diavol, pentru că el consideră că este just și corect să pedepsească prin durere pe aceia care 

îndurerează poporul său.  

Restul muschetarilor polonezi au ajuns în orașul Laa de pe râul Thaua (Austria inferioară) cu douăzeci 

și unu de surori pe care le-au prins și fratele Hans Iacob Wolf, care fusese bătut cu cruzime și avea 

răni severe la cap. Căpitanul polonez care îl luase prizonier pe Hans Iacob a trebuit să stea câteva ore 

până la gât în apa din mlaștină. Când a ajuns în oraș înspre seară cu mult după ceilalți, ud și pedestru, 

el se afla într-o stare de mare furie și a trimis după fratele Hans Iacob, care a cerut să fie cu oamenii 

noștri în moară. În aceeași noapte căpitanul l-a torturat în mod îngrozitor cu menghina de cap
476

 

pentru a-l convinge să spună unde erau banii, ceea ce a refuzat să facă în mod absolut. Apoi căpitanul 

a cerut o răscumpărare de o mie de taleri împărătești pentru Hans Iacob. Cetățenii din Laa s-au oferit 

să plătească această sumă în numele lui Hans Iacob (deși fără consimțământul său complet) și 

devreme în următoarea dimineață au împrumutat banii de la comandantul german din oraș și i i-au dat 

căpitanului polonez. Însă, Hans Iacob dorea ca banii să fie folosiți pentru a elibera două surori pe care 

căpitanul polonez intenționa să le ia cu el. Ticălosul polonez s-a înfuriat. A aruncat banii cât colo și 

când a părăsit orașul, i-a luat cu el și pe Hans Iacob, care era foarte slăbit de la tortură și de la rănile 

sale de la cap și pe o foarte frumoasă soră pe nume Suzana, fiica lui Hans Ausgeber (pivnicerul) care 

fusese omorât. I-a luat cu el pe cal în tabăra poloneză de la Krems. 

Acolo au fost ținuți în închisoare penru câteva săptămâni și în special fratele Hans Iacob a fost tratat 

cu cruzime. A suferit de foame, neavând altceva decât fructe necoapte de mâncat majoritatea timpului. 

Cum comunitatea-biserică nu era în stare să trimită bani sau altceva pentru a-l ajuta, s-a îmbolnăvi și a 

început să se veștejească. Dar polonezii au refuzat să îl elibereze decât dacă o mie de taleri împărătești 

erau plătiți în numele său. Popa din Laa care fusese la Pribitz în timpul atrocităților a cerut două sute 

de taleri suplimentari, deoarece el pretindea că i-a salvat viața lui Hans Iacob și a împiedicat arderea 

comunității după ce nelegiuiții soldați i-au pus foc în câteva locuri. Principele von Liechtenstein l-a 

chemat pe Hans Iacob în tabără pentru a-i comunica aceste cereri. 

În marea sa nevoință, Hans Iacob le-a scris bărânilor, implorându-i să le dea banii de dragul tuturor 

prizonierilor și fiindcă nu toată lumea din Pribitz fusese omorâtă. Dar bătrânii nu vedeau aceasta ca un 

lucru corect, pentru că ar fi însemnat recompensarea celor care i-au maltratat atât de rău pe oamenii 

noștri. (De exemplu, mai mult de o soră a fost necinstită de mulți soldați. Ei îi puneau căluș unei 
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surori și apoi unul după celălalt își făceau poftele cu ea.) Prin urmare, o scrisoare de la toți bătrânii i-a 

fost rimisă lui Hans Iacob, explicându-i că din prisma a multe motive banii nu puteau fi plătiți și că 

niciunul dintre ei nu ar fi cerut un asemenea lucru dacă s-ar fi aflat într-un necaz asemănător. Hans 

Iacob ar trebui să se pună pe el însuși în mâinile lui Dumnezeu și să fie pregătit să sufere cu răbdare 

pentru Hristos, din moment ce tot ceea ce un credincios îndura cu nevinovăție era chiar suferința lui 

Hristos și prin urmare nu ar fi fost bine să cumperi libertatea în locul acesteia. Dar din moment ce 

boala lui Hans Iacob a deveni din ce în ce mai serioasă, preotul menționat mai sus l-a transferat din 

tabăra poloneză la Viena. Acolo a zăcut pentru câteva zile la casa lui Christoph Roll, un comerciant de 

fierătanii care împreună cu un bărbier-chirurg din Nikolsburg au avut grijă de el până când a adormit 

în Domnul pe 19 septembrie în acest an 1620. A fust înmormântat în cimitirul luteran. Înainte de 

sfârșitul său a spus că știa că era un om slab, dar nimic nu îi impovăra sufletul pentru a merita 

excluderea. 

Sora Suzana înspre marele ei necaz și durere sufletească a trebuit să stea chiar mai mult printre 

soldații nelegiuiți, care și-au făcut poftele cu ea. Într-un final Dumnezeu a trimis ajutor și ea a fost 

eliberată la Pilsen în Boemia după ce s-a declarat în tabăra poloneză ca toți germanii să fie eliberați și 

dacă nu pedeapsa va fi grea. Adâncul ei dor a fost alinat și pe 5 noiembrie s-a întors la comunitatea-

biserică.  Astfel că în final toate surorile prinse s-au întors la biserică. Celelalte douăzeci nu au fost 

duse mai departe de Laa de pe Thaya, unde frații noștri morari au fost ajutați de cetățeni să elibereze 

prizonierii și ca ei să ne fie readuși. Cu imensă bucurie și mulțumire i-am primit pe toți aceia care 

fuseseră eliberați. După grele încercări la care am fost supuși, am considerat-o ca o mare milostenie a 

lui Dumnezeu că niciunul dintre cei prinși nu lipsea în afară de fratele Hans Iacob Wolf, căruia 

Domnul i-a oferit deja o eliberare plină de compasiune din suferința sa, după cum s-a scris mai sus. 

Pe parcursul verii, cele două mari armate ale lui Ferdinand al II-lea și Frederick al V-lea tăbărâseră 

una în fața celeilalte în Austria fără ca vreo mișcare decisivă să se petreacă. În timpul acestei perioade 

s-au petrecut raidurile în Moravia menționate mai sus. Toamna, ducele Bavariei a intrat în posesiunea 

Austriei superioare și electorul Saxoniei a invadat marcgrafatul Lusatiei. Apoi ducele Bavariei și 

generalul împărătesc contele Buquoy a mărșăluit asupra Boemiei.
477

 Deși dușmanii lor îi urmăriseră 

îndeaproape, trupele împărătești capturau un oraș sau sat după altul, până când cele două forțe armate 

au ajuns la Praga și au purces la bătălia de la Muntele Alb de pe 8 noiembrie. Oastea lui Frederick a 

fost înfrântă în mod rușinos și toți soldații săi au fost puși pe fugă. Frederick, soția sa și curtenii 

împreună cu mulți domni importanți și ofițeri au trebuit să plece din Boemia, din moment ce orașul 

Praga l-a trădat. Drept rezultat al bătăliei, împăratul a adus aproape întregul regat al Boemiei la 

supunere în decurs de câteva zile. Astfel că în frigul iernii, un nou pericol, un mare necaz plana 

deasupra comunității-biserici, iar un val chema un altul. 

Prin multe experiențe chinuitoare am experimentat cum brutalele trupe străine ne vor trata poporul, 

care din pricina credinței lui era urât mai mult decât celelalte. Părea cam imposibil, totuși, să încerci 

să fugi în mijlocul iernii cu un asemenea grupușor nevoiaș, care cu siguranță ar fi pierit de pe urma 

frigului, astfel că am decis să ne încredințăm lui Dumnezeu, să rămânem în casele noastre și să 

așteptăm ceea ce el îngăduia. Ne îndreptam atenția spre Dumnezeu în mod constant, devreme sau 

târziu, rugându-ne cu înfocare pentru protecția săracelor noastre văduve și orfani în timpul iernii 

aspre. 

Fratele Ulrih Jaussling, prim-bătrân al întregii biserici, prin urmare a căzut de acord împreună cu 

ceilalți bătrâni să trimită un frate cu o scrisoare adresată comandanților împărătești generalul domn 
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von Teufenbach,
478

 generalul domn Maximilian von Liechtenstein,
479

 , domnul Adam von Waldstein 

(supraveghetorul principal al Boemiei) și altor domni din Moravia care ne erau cunoscuți nouă. Cu 

toată modestia am explicat că nu aveam nicio vină în acest îngrozitor război și i-am implorat să își 

folosească puterea lor dată de Dumnezeu pentru a proteja săracul și fără de apărare popor al nostru, 

care niciodată nu a ridicat mâna împotriva nimănui. Dar avangarda împărătească a înaintat foarte 

repede cu haiducii ei, cei mai răi dintre toți.  Spanioli, napoletani, francezi și polonezi imediat și-au 

început obișnuitele atrocități în locuri înspre est. Proprietățile domnilor care se bucurau de protecție 

împărătească nu erau mai mult cruțate decât ale celorlalți. Ei chiar l-au atacat pe domnul comisar care 

fusese trimis la împărat cu scrisori din partea Dietei Regionale – au tras în ei, i-au ucis și pe unii dintre 

ei i-au luat prizonieri. Nimeni nu putea călători în direcția din care veneau soldații; toți trebuiau să 

fugă. Astfel că fratele menționat mai sus nu a putut să livreze petiția noastră și s-a întors acasă. (Mai 

târziu a fost trimis din nou, deși și de data asta cu la fel de puțin succes cu o petiție pentru generalul 

Buquoy). 

Între timp, armata împărătească avansa din ce în ce mai adânc în Moravia. Pe 14 decembrie, valonii 

au întreprins un raid asupra Teikowitzului pentru prima oară, jefuind și arzând o parte din comunitate. 

Ei au rănit câțiva frați, au necinstit unele dintre surori și au răpit o copilă de doisprezece ani, fiica lui 

Beniamin Rieker care până în ziua de azi nu s-a întors la noi. El atât de tare a plâns-o că a murit de 

inimă rea. 

Întâmplările îngrozitoare de la Teikowitz au reprezentat un șoc teribil pentru noi, oferind o mostră 

pentru relelor care vor urma. Și totuși încă speram (în timp ce comunitățile din sus,
480

 se pregăteau de 

fugă cât de temeinic puteau) că lucrurile se vor îmbunătăți cât de curând vor sosi generalii, pentru că 

oamenii spuneau că împăratul luase Moravia sub protecția sa și că haiducii care se purtaseră cu atâta 

atrocitate acționau din proprie voință. 

Pe 17 decembrie, totuși, Teikowitzul a fost din nou jefuit, de asemenea Stiegnitzul și Wischenaul și 

Tschermakowitzul curând după. Toate felurile de spărgători malefici au venit: valoni, franțuzi, croați, 

polonezi și muschetarii germani ai contelui Fugger care erau printre cei mai răi. Au jefuit cele patru 

comunități timp de câteva zile și au cărat tot ceea ce doreau. Când o gașcă a plecat, alta a sosit, 

supunându-ne la violența și sodomia lor. Pentru ca să pună labele pe banii noștri, i-au torturat în mod 

neîndurător pe unii dintre frați și i-au ucis pe trei dintre ei. L-au ars și torturat pe administratorul din 

Wischenau cu asemenea cruzime că a murit în agonie.
481

 La Stiegnitz, au tratat soția pivnicerului în 

aceeași manieră. Ea era o dragă soră bătrână, avansată în etate, care alunecase pe scări și își rupsese 

mâna. Deoarece era soția pvinicerului, ei doreau ca ea să le arate unde erau banii, au sărit pe ea i-au 

făcut câteva tăieturi la cap și i-au ars tălpile picioarelor ei până când nu mai putea să meargă. După 

toate acestea au necinstit-o și a murit câteva zile mai târziu. Multe femei respectabile, tinere și chiar și 

fetițe și băieței de opt-nouă ani au fost necinstiți în mod brutal.  

La moara din Tschermakowitz câteva surori s-au ascuns după roțile morii în apă pentru a-și păstra 

cinstea intactă, nepăsându-le cât de frig era pe vremea aceea aspră, iernatică. Dar soldații nelegiuiți le-

au găsit și și-au făcut poftele cu ele. 
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Pe 19 decembrie, cele două comunități de la Alexowitz și Bochtitz au fost jefuite. 

Asemenea lucruri îngrozitoare s-au întâmplat, la fel ca și în alte locuri (deja relatate), că toți bătrânii și 

întreaga biserică era paralizată de frică. Au evacuat unele dintre comunități, Pribitzul fiind inclus, care 

deja înduraseră multe suferințe din pricina trupelor poloneze ale împăratului și de asemenea 

Pohrlitzul, Klein Niemtschitzul [lângă Prahlitz] și Bochtitzul. Au fugit înainte ca maleficii oșteni să îi 

ajungă, pentru că nimeni nu dorea să se expună unui asemenea pericol și exista o groază totală în 

cuprinsul Moraviei printre bogați și săraci laolaltă. Nu exista nimeni în țară la care să apelezi pentru 

sfat sau ajutor. Peste tot, soldații își satisfăceau poftele și făceau ceea ce doreau.  Cel care se comporta 

cel mai brutal și putea să se laude cu cele mai însemnate răutăți și depravare era admirat cel mai mult. 

Aceia în stare să să se salveze din comunitățile din sus au fugit la Alexowitz și în comunitățile din jos. 

Oamenii din Pribitz, Pohrlitz, Nuslau, Klein Niemtschitz și Moskowitz au fugit la Pausram, 

Austerlitz, Damborschitz, Kobelitz și Nikolsburg. În decurs de câteva zile a fost necesar să 

abandonăm Schadowitzul, Kostelul și Altenmarktul și să fugim înspre Göding și Wessely. Oamenii 

din Neumühl și Kostel s-au refugiat la Eisgrub, unde domnii le-au permis să se adăpostească în castel. 

Pe 28 decembrie, marea comunitate de la Klein Niemtschitz a fost jefuită în totalitate și cele mai 

trainice clădiri au fost arse din temelii. Orice au lăsat soldații sub pământ mai târziu a fost săpat și luat 

de către domnul de Kanitz și oamenii săi – același domn care se presupunea că ar fi trebuit să îi 

protejeze pe frați. Astfel că tot a fost pierdut. 

Pe 29 decembrie, comunitatea de la Pohrlitz a fost jefuită și unele din clădiri au fost arse din temelii. 

Înainte să se crape de zi în aceeași zi, câteva sute de călăreți împărătești au efectuat un atac surpriză 

asupra comunităților de la Austerlitz și Herspitz și au luat în grabă ceva pradă. În groaza lor, mulți 

frați, surori și copii au fugit în iaz, care nu înghețase încă și două surori și un copil s-au înecat. 

Ticăloșii au fost alungați de împușcături provenind dinspre oraș și nu au fost în stare să își potolească 

răutatea pe noi. 

Generalul Buquoy și armata împărătească au avansat acum la Eibenschitz, Gross Seelowitz și Auspitz 

cu înfricoșătoarea avangardă întotdeauna în față, jefuind, dând foc și omorând tot ceea ce doreau. Un 

număr mare dintre ai noștri din comunitățile de la Göding, Wessely, Neudorf, Strassnitz, Ostra 

Maghiară și alte locuri din apropiere au fost forțați să treacă în Ungaria și să își croiască drum în jos 

spre Sabatisch. Fratele Ulrih Jaussling, fratele Hauptrecht Zapff, Seyfried Geiss, Rudolf Hirzel, Franz 

Walter și alți slujitori ai Cuvântului au călătorit cu ei într-o țară stranie cu o foarte săracă și nevoiașă 

turmă. 

Până acum, peste trei sute dintre oamenii noștri se aflau la Sabatisch. Era imposibil să susții asemenea 

număr însemnat, în special fiindcă mercenarii lui Gabriel Bethlen – infanteriști maghiari – de 

asemenea erau încartiruiți acolo în timpul acestei perioade de timp. Forțele împărătești reprezentau și 

ele un pericol; o cale de scăpare trebuia găsită. În această strâmtorare, oamenii noștri au fost nevoiți să 

își croiască drum înspre Carpații Mici (necontând cât de trist și dureros era acest lucru) să găsească 

adăpost pe proprietățile Schächtitz și Echtlnitz,
482

 proprietate a conților de Nádasdy
483

 și Erdödy.
484

 

                                                             
482 Schächtitz (Čachtice) pe râul Dudvah, sat și proprietate la sud de Neustadt (Nové Mesto n. Váhom). 
Echtlnitz (Chtelnica), la vest de Pieštany pe râul Vah. 
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 Contele Ferencz Nádasdy făcea parte dintr-o veche familie maghiară; a fost decapitat la Viena pe 30 aprilie 
1671 din ordinul lui Leopold I, pentru participarea lui în conspirația condusă de către Ferencz Wesselényi. 



440 
 

Dumnezeu prin minunata sa intervenția a pregătit un locșor unde au fost primiți cu respect și mare 

simpatie din pricina situației lor grele și puteau cumpăra mâncare și băutură la prețuri rezonabile. Dar 

nu era chiar ceea cu ce fuseseră obișnuiți în comunitate; exista o mare lipsă de haine și lenjerie de pat. 

Ca rezultat al groazei, foametei și a frigului pe care le-au îndurat din pricina acesto oameni ticăloși și 

poate că și mai mult ca și rezultat al mâinii grele a lui Dumnezeu care s-a abătut asupra noastră, febra 

maghiară s-a declanșat printre fugari. Atât de mulți zăceau bolnavi că nu erau în stare să se îngrijească 

cum trebuie unul de altul. În consecință, cinci sute de oameni au murit într-o perioadă scurtă de timp 

în diferite locuri pe partea cealaltă a Micilor Carpați. 

1621 

Suferința și necazul deja descris au continuat în anul 1621. Era un an malefic, plin de chinuri. 

Chiar de la începutul anului, pe 2 sau 3 ianuarie un lucru terifiant s-a întâmplat. O soră din Teikowitz 

care încăpuse pe mâna valonilor acolo fugise și se afla în moara din Ostra Maghiară, când a auzit că 

armata împărătească avansa dinspre Auspitz înspre Ostra Maghiară și în locurile înconjurătoare. 

Copleșită de frică și disperare, și-a aruncat bebelușul în râul Morava. Era pe punctul de a se arunca ea 

însuși pentru a scăpa din a cădea din nou în mâinile acestor sodomiți, dar a fost ținută și mustrată 

pentru lipsa ei de credință. 

Pe 5 ianuarie, cele două comunități ale noastre de la Pribitz și Nuslau au fost jefuite și arse până la 

temelii. La Pribitz, în special, pierderea a fost însemnată. 

Pe 6 ianuarie, comunitatea de la Kobelitz a fost jefuită pentru prima oară și apoi de nenumărate ori, 

până când nimic nu a mai rămas. Toate animalele lor din șeptel le-au fost luate. 

Pe 8 ianuarie, comunitatea noastră de la Watzenowitz, care devenise mai valoroasă de la reconstruirea 

ei, a fost arsă din temelii de trupe împărătești. 

Pe 12 ianuarie, Hans Walmann, administrator la Pruschanek, a fost omorât de polonezi; totul în 

comunitate a fost jefuit de către soldați și țărani. 

Pe 23 ianuarie, cum armata împărătească a atins frontiera maghiară și armata maghiară și-a croit drum 

peste Micii Carpați, cele două comunități ale noastre de la Wessely și Neudorf au fost arse din temelii. 

Au existat câțiva la Wessely care au fost prea bolnavi ca să fugă și cu nimeni în stare să îi ajute, au 

murit de o moarte îngrozitoare în incendiu. 

Pe 24 ianuarie, ceea ce mai rămăsese din comunitatea de la Schadowitz a fost răscolită și jefuită de 

către domnii Guritschän. 

Pe 28 ianuarie și de multe ori după, comunitatea de la Nikoltschitz a fost prădată, până când nimic nu 

a mai rămas. Piele, sare, grăsime, lână, tigăi de cupru – pe scurt, totul – a fost dus. 

Pe 2 februarie, polonezii au întreprins un raid asupra Herspitzului. Georg Fückel administratorul a fost 

împușcat mortal în interiorul casei, iar grădinarul a fost torturat și ars până când a murit. 

Pe 2 februarie, polonezii au atacat de asemenea Damborschitzul. Au găsit și golit toate cămările 

atașate și pivnițele ascunse. L-au torturat și ars pe Hansel Scherer până a murit, un frate bătrân cu păr 

                                                                                                                                                                                             
484 Toma conte Erdödy (1558-1624), general împărătesc până în 1596, s-a făcut remarcat în războaiele cu turcii; 
guvernator regional al Croației, Slavoniei și Dalmației; om de stat de succes 1595ff. Allgemeine Deutsche 
Biographie, VI, 194. 



441 
 

cărunt și l-au torturat cu cruzime pe administratorul din Urschitz și pe alți frați i-au întins, torturat cu 

menghina de cap și i-au ars. 

Pe 6 februarie, comunitatea noastră de la Protzka a fost jefuită de polonezi, în timp ce Velké Leváre și 

Skt. Johannes au fost jefuite de către trupele împărătești din Marchegg. 

Pe 8 februarie, cavalerie saxonă a jefuit comunitatea de la Polehraditz și printre alte lucruri au furat 

douăzeci de butoaie de vin de cea mai bună calitate. 

Pe 14 februarie, cam două mii de maghiari au trecut râul înghețat Morava la Landshut, răscolind și 

jefuind Kostelul și Altenmarktul. Au furat douăzeci și patru de cai și au dus cinci oameni, unii dintre 

aceștia întorcându-se. La Kostel un frate a fost împușcat mortal. 

Pe 19 februarie, clădirilor de la Polehraditz li s-a dat foc din nou. 

Pe 22 februarie, comunitatea de la Alexowitz a fost din nou foarte tare jefuită și privată de patru cai pe 

care reușiseră să îi păstreze până atunci. 

Pe 13 martie, când de abia începusem să facem locul ars de la Klein Niemtschitz locuibil din nou, 

oștenii s-au întors să îl atace, au jefuit puținul ce era acolo și au violat două surori. 

Pe 23 martie
485

 fratele Valtin Säliger din Schakwitz a fost trimis la Göding împreună cu Iacob 

Trochsler, prim-morarul și cu fratele care ajutase la supravegherea morăritului din comunități. Lângă 

Bilowitz, au căzut în mâinile ostașilor polonezi. Toți trei au fost uciși cu brutalitate și mai târziu 

îngropați la Kostel. 

Pe 17 aprilie, ticăloșii polonezi care tăbărâseră la Strassnitz au atacat pe neașteptate Sabatischul, au 

jefuit casele și au ucis cu brutalitate cinci frați: Șadrah,
486

 prim-bărbierul-chirurg; prim-morarul; Hans 

Gerber, porcarul și un olar din Damborschitz. O soră a fost violată până când a încetat din viață. 

De asemenea pe 17 aprilie, un drag frate pe nume Lorenz,
487

 supraveghetor al muncii pentru 

principele von Liechtenstein de la Auspitz, a fost împușcat mortal în via din Steurowitz de către 

valonii staționați în Auspitz. 

Pe 23 aprilie, întreaga oștire poloneză, care comisese multe atrocități îngrozitoare în Ungaria, a sosit 

la Schakwitz din Strassnitz. Erau peste trei mii. Pentru zece zile și-au făcut cuibul în comunitatea 

noastră și în sat. Au consumat aproape tot ceea ce aveam în comunitate și au luat ceea ce au dorit. Dar 

în ciuda comportamentului lor drăcesc și nelegiuit din alte părți, au avut compasiune într-o anumită 

măsură când au văzut sinceritatea și bunăvoința noastră. Comandantul lor în special (deși el însuși nu 

rezida în comunitatea noastră) ne-a oferit îndeajuns de multă protecție ca să împiedice pe oricine din a 

fi atacaa sau răni și chiar a permis majoritatea fraților și surorilor să trăiască în propriile lor case. De 

asemenea, soldații ne-au spus că dacă ar fi știut ce fel de oameni eram, nu ne-ar fi tratat cu asemenea 

cruzime la Pribitz. În timp ce erau încartiruiți în sat la Schakwitz, un incendiu a izbucnit și soldații 

polonezi au fugit țintă la comunitatea noastră pentru a ajuta la stingerea focului cât de mult au putut ca 

și cum casa era a lor. Ei chiar au trimis un frate și una din cătanele lor în viteză maximă la Neumühl, 

pentru a-i ruga pe frații de acolo să ajute la salvarea clădirii. Astfel că tot este posibil pentru al nostu 

Dumnezeu. 

                                                             
485 Beck, 401: 30 martie. 
486

 Șadrah Hueber, vezi Beck, 401, unde doisprezece frați sunt menționați. 
487 Lorenz Hauer; Beck, 401. 
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Pe 28 și 29 aprilie la Kostel, totuși, polonezii jefuitori au fost neîndurători. Au jefuit tot din 

comunitate, furând toate animalele din șeptel și orice altceva au mai găsit. Prinzând patru frați, i-au 

aruncat de pe pod în lac. Doi s-au salvat înotând, dar diabolicii polonezi i-au împins pe ceilalți doi sub 

apă cu prăjini lungi până când s-au înecat. Trei surori au fost necinstite. 

Pe vremea aceea, comunitatea noastră din Neumühl se afla într-un pericol mai mare ca oricând. 

Soldățoii nu numai că lansau amenințări urâte despre ceea ce vor face odată ce vor ajunge în casele 

noastre, ci unii (care se porniseră doar să jefuiască) au și dat de câteva ori atacul și au încercat să își  

forțeze intrarea. Dar Dumnezeu a împiedicat aceasta într-o manieră minunată, astfel că nimic nu s-a 

întâmplat și au trebuit să plece cu mâna goală. Singur Domnul să fie lăudat pentru că și-a protejat 

copiii de leii sfâșietori și pentru că i-a ajutat pe frații și surorile noastre de la Neumühl în situația lor 

extrem de grea. 

Pe 22 mai, armata împărătească a avansat înspre Neuhäusel
488

 și aproape tuturor soldaților din 

Moravia li s-a poruncit să li se alăture. În același timp, generalul Hans Breuner coborâse la Pausram 

cu un întreg regiment de infanterie și câteva detașamente de cavalerie. Au acaparat tot ce au vrut din 

atelierele noastre și din alte locuri din comunitate. Generalul însuși le-a oferit vinul fraților ca și pradă 

de război. Erau șapte butoaie din acesta, tot fiind băut în jumătate de zi și drept urmare multe 

stricăciuni s-au făcut. Din Pausram acești soldați au pornit spre Neumühl să își dezlănțuie focul lor și 

să efectueze un mare raid. Ei și prostituatele lor au spus în mod public că generalul a zis că îi va lăsa 

să jefuiască din Neumühl tot ceea ce doreau. Ei au fost atât de nerăbdători să ajungă la Neumühl că 

nici măcar nu au mâncat sau băut pe drum și oamenii din Neumühl erau terorizați de iminenta lor 

sosire. Dar când generalul a sosit în avans cu o parte din cavaleria sa și i-a găsit pe oameni prietenoși 

și respectuoși, acesta a trimis porunci infanteriștilor care se apropiau să se oprească la livada de cireși 

din Neumühl și să mărșăluiască prin câmpurile de grâu înspre Saitz. Oștenii lui au fost dezgustați de 

acest ordin. I-au acuzat pe frați că le-au dat generalului lor o sumă însemnată de bani pentru a-l face 

să se răzgândească. Nu îi dădusem nici o lețcaie; doar i-am trimis niște provizii – vin, bere, pâine și 

ovăz. Astfel că încă odată Dumnezeu a îndepărtat dezastrul de la comunitatea noastră din Neumühl.  

Pe 15 iulie, când soldații străini staționați în Moravia au intrat în Ungaria, comunitatea noastră de la 

Schadowitz a fost jefuită din nou. În aceeași zi, soldații străini din garnizoana Brünn au efectuat o 

razie în comunitatea sărăcită și arsă de la Klein Niemtschitz. Au cărat de acolo treizeci și cinci de 

căruțe de pradă – tot ceea ce au găsit, incluzând grâne.  

Pe 7 august, un număr mare de maghiari au pătruns ajungând până la Landshut. Aceștia au jefuit 

comunitățile noastre de la Kostel și Altenmarkt și au luat toate animalele din șeptel de acolo, 

incluzând caii lor. Au luat cu ei și câțiva oameni, dar majoritatea lor s-au întors în curând. 

Pe 8 august, valonii ne-au jefuit comunitatea noastră de la Göding, precum și orașul și moara. 

Pe 10 și 16 august, Kobelitzul de asemenea a fost jefuit de câteva ori de către valoni. Au luat de acolo 

treisprezece cai și în același timp au luat trei din Tscheikowitz. 

Pe 10 august, valonii au jefuit Schadowitz. Au necinstit câteva surori, în special două care erau 

bolnave și au lovit o soră cu ghetele lor cu atâta brutalitate că a vomitat. Apoi au furat toți cei trei cai 

și doisprezece boi. 
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 Neuhäusel (Nové Zámky, județul Nitra), oraș de pe râul Nitra, la aprox. 89 de km sud-est de Bratislava; 
construit de Friedrich von Zerotin (m. 1598). 
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Pe 18 august, valonii au făcut o razie în Damborschitz, jefuind și comițând multe atrocități. Au ars din 

temelii casa din deal precum și moara acționată de boi din vale. 

Pe 22 august, trupele străine au intrat în Moravia din nou și au trecut prin Lundenburg după ce au fost 

înfrânte de maghiari la Neuhäusel, unde generalul lor contele Buquoy a fost omorât. Din nou a existat 

o teroare extinsă în lung și-n lat, și oamenii au fugit din comunitățile din sud. Soldații nu au rămas 

totuși pentru prea mult timp, ci s-au retras în Hradisch (Uherské Hradiště) și Brod în Ungaria 

(Uherský Brod). Restul trupelor împărătești, cu domnul Maximilian von Liechtenstein numit acum 

general, au tăbărât în insulele Schütt.
489

 

Câteva zile mai târziu, pe 27 august, o gloată formată din acești ticăloși valoni au venit la Schadowitz 

și au realizat un atac surpriză asupra comunității noastre. Era revoltător cum molestau surori, măritate 

și nemăritate și necinsteau fetițe chiar de unsprezece sau doisprezece ani. Toți au fost scoși din casele 

lor. Pentru câteva zile nimeni nu a îndrăznit să se întoarcă deoarece nelegiuiții prădători jefuiau peste 

tot. În toată nenorocirea aceasta, o soră a murit și a trebuit să fie lăsată neîngropată. Când ai noștri s-

au întors să o îngroape, câinii mâncaseră tot din ea, mai puțin capul. Era o perioadă de groază 

cumplită, când nici măcar morții nu puteau să și-i îngroape. 

Pe 2 septembrie, generalul von Wallenstein a venit la Lundenburg cu călăreți și infanteriști pentru a 

apăra trecătoarea împotriva maghiarilor. A tăbărât între râul Thaya și piață și mulți oameni din sate, 

precum și unii din comunitățile noastre au trebuit să ajute la ridicarea baricadelor. Generalul ne-a 

ordonat să facem aceasta, amenințându-ne cu moartea prin spânzurare și distrugerea caselor. Astfel că 

în afară de livrarea proviziilor la tabără, trăiam și în groază; nimeni nu se afla în siguranță pe niciun 

drum. Luau turme întregi de animale din șeptel de pe pășuni și din sate. 

Pe 8 octombrie, în vinerea dinaintea zilei Dionisus, generalul Maximilian von Liechtenstein 

(menționat deasupra) a venit din insulele Schütt cu armata împărătească. Au înaintat cu opt tunuri și 

multe bagaje prin Lundenburg înspre Göding, Bisenz, Hradischul Unguresc și alte locuri împotriva 

armatelor lui Gabriel Bethlen și a marcgrafului de Jägerndorf. Acesta din urmă s-a urnit înspre nord 

pe cealaltă parte a râului Morava de-a lungul frontierei morave și a rechiziționat câteva locuri în 

vederea tăbărîrii. 

Armata împărătească a jefuit în totalitate săraca noastră comunitate de la Kostel. Fratele nostru Heine, 

care răspundea de unelte, a fost împușcat mortal și o soră bătrână a fost torturată cu atâta cruzime că a 

și murit în ziua următoare. Unele dintre case, cărora li se mai dăduse foc înainte, au fost arse din 

temelii. La Altenmarkt, casele se aflau sub protecția generalului, dar orice altceva din afara 

perimetrului lor s-a furat. La Rampersdorf au ucis soția prim-morarului și ea nu a fost găsită decât 

câteva zile mai târziu în apă. 

Pe 8 octombrie, comunitatea de la Kobelitz a fost jefuită și câteva surori au fost necinstite. Oștenii au 

rămas câteva zile și au găsit toate depozitele și cămările secrete. Au luat toți caii, boii și alte animale 

din șeptel. Zile întregi niciun frate nu a îndrăznit să se arate. 

Pe 9 octombrie au jefuit Schakwitzul și au luat opt cai. Au început să jefuiască Neumühlul în aceeași 

zi, dar lucrurile nu au degenerat mai mult. 

                                                             
489 Insulele Schütt, sud-est de Bratislava: Grosse Schütt Insel (Velký Žitný Ostrov) în partea cehă; Klein Schütt 
Insel (Malý Žitný Ostrov sau Szigetköz) pe partea maghiară a Dunării, împrejmuit de două brațe numite Malý 
Dunaj, respectiv Mosoni-Duna. Acestea sunt mari parcele de pământ formate prin depozite aluvionare pe 
ambele maluri ale râului. 
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Pe 11 octombrie, cam trei sute de călăreți și muschetari au jefuit Damborschitzul și au împușcat un 

tânăr și un băiețel de trei sau patru ani. Câțiva oameni au fost răniți mortal. Băiețelul în maniera sa 

copilărească intenționa să își dea jos hăinuța și să i-o ofere cătanei pentru a nu-l răni, dar scursura tot 

la fel a făcut. Nu exista niciun pic de milă pentru nimeni. 

Pe 12 octombrie, acești oameni ticăloși au jefuit Kobelitzul din nou. Când prindeau un frate, îl ardeau 

și îl torturau.  În curte l-au împușcat pe Klaus Prauer, un frate care a încercat să îi oprească. Au jefuit 

fără oprire pentru șapte zile. 

Pe 16 octombrie, valonii au jefuit din nou Schakwitzul, le-au furat vinul și au torturat un frate cu 

menghina de cap. Au despuiat o soră de toate hainele. 

Pe 19 octombrie, săracii oameni din Klein Niemtschitz au fost jefuiți de ultimii lor trei cai, precum și 

de doi boi. 

Pe 20 octombrie, ei s-au întors la Damborschitz, au pus mâna pe doi frați și l-au torturat pe unul dintre 

ei de trei ori, iar pe ceilalți de șapte ori, pentru a afla de bani și alte lucruri. Scărmănau pădurile după 

oameni și luau tot ceea ce doreau din case. 

Pe 2 și 3 noiembrie, acești oameni depravați au întreprins un raid asupra Lettonitzului și 

Damborschitzului din nou. La Damborschitz au dezbrăcat mulți frați și surori și au necinstit zece 

surori. După ce au dezbrăcat de tot o tânără cusătoreasă, au violat-o până când zăcea, se presupune, 

moartă. 

Pe 5 noiembrie, un detașament de spanioli a venit la Austerlitz din Viena, prefăcându-se că reprezintă 

un convoi cu bani pentru Kremsier. Când gărzile generalului von Teufenbach i-au oprit din a intra în 

comunitatea noastră din Austerlitz, și-au forțat intrarea și au tras în gărzi. În zarva iscată, l-au 

împușcat pe fratele nostru Șadrah Ochsenmüllner și au semănat groaza pe cuprinsul comunității.Într-

un final, pentru că trebuiau să se supună generalului, au reușit să ajungă la o înțelegere și răzmerița a 

fost potolită înainte ca întreaga comunitate să fie în totalitate jefuită. 

Pe 9 noiembrie, comunitatea de la Damborschitz a fost din nou jefuită și li s-au luat patru boi, precum 

și ceasul și pendulele (pe care reușisem până atunci să le păstrăm). 

Pe 9 decembrie, cincizeci de călăreți și mulți muschetari au sosit la Damborschitz din Wischenau. 

Oamenii au fugit în codrii, dar administratorul, care era bolnav în stadiu final și o soră care îl îngrijea 

au rămas în urmă. Jefuitorii i-au găsit. L-au luat pe bolnav din patul său și l-au torturat cu menghina 

de cap și cea de degete pentru a-l convinge să le arate unde se presupune că ar fi fost îngropată 

comoara în curte. Când administratorul nu a făcut dezvăluirea (și nici nu avea de unde) l-au lăsat în 

pace. Au mers la țăranul din Damborschitz care le spusese despre această comoară pe când se aflau la 

Wischenau. Țăranul le-a arătat un ditamai pietroiul în afara dormitorului, aproape în mijlocul curții, 

sub care se presupunea că este îngropată comoara. După ce piatra a fost dată la o parte prin mari 

eforturi și au săpat mult timp fără să găsească nimic și-au dat seama că au fost înșelați. Țăranul a 

primit o bătaie pe cinste drept recompensă și apoi cătanele au abuzat bătrâna soră, tratând-o strigător 

la cer prin intermediul poftelor lor trupești nelegiuite. 

Astfel că acest an 1621 a trecut cu nenorocirile și cruzimea aferentă lui, care nu pot fi descrise în 

totalitate. În timpul acestui an, o treime dintre oamenii din comunități și-au întâlnit moartea. Coșmarul 

a continuat în anul următor. 

1622 
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Noul an a început cu aceleași necazuri cu care se terminase în anul trecut. O relatare scurtă este oferită 

în ceea ce urmează. 

Pe 2 ianuarie, în timp ce tratatul de pace cu maghiarii se negocia la Nikolsburg, cam o mie de 

maghiari au efectuat un raid de pradă care a penetrat până la Strassnitz și în cursul nopții 

Damborschitz. Ostașii au venit cu asemenea strigăte ce îți înghețau sângele în vine că oamenii au fugit 

îngroziți din casele lor în frigul ce mușca. După ce au jefuit comunitatea de tot ceea ce au putut găsi, 

aici fiind incluși doi cai, ostașii au plecat. Deși i-au prins din urmă pe mulți dintre oamenii noștri, nu 

i-au bătut sau dus cu ei. Din piață, totuși, au luat cu ei pe trei oameni și la Watzenowitz l-au găsit pe 

Avraam Gerber și l-au forțat să meargă cu ei (dar el a fost eliberat în curând prin ajutorul fraților de la 

Sabatisch). 

La ora zece, luni pe 3 ianuarie în Nikolsburg, o fanfară anunța încheierea păcii cu maghiarii după trei 

luni de negocieri. Dar această pace nu a făcut decât să aducă un necaz mai însemnat bisericii. 

Pe 4 ianuarie armata împărătească – compusă din valoni, francezi, spanioli, napoletani, croați, suabi 

de-ai lui Fugger,
490

 și toate felurile de târâturi – au venit din Kremsier și s-au întors înspre comunități, 

în timp ce armatele lui Gabriel Bethlen
491

 și marcgrafului de Jägerndorf
492

 s-au întors în Ungaria. 

Armata împărătească era mai ticăloasă și brutală ca niciodată. 

Pe 5 ianuarie au jefuit Bochtitzul. Toți au trebuit să fugă – frații, țăranii și chiar domnul locului. 

Comunității noastre i s-a dat foc, deși majoritatea clădirilor au rămas în picioare. În aceeași zi, au 

jefuit casa din deal de la Klein Niemtschitz. O rudă a generalului Buquoy stătea în casa din vale, ceea 

ce le-a oferit oamenilor o anumită protecție până când întreaga armată a trecut prin Klein Niemtschitz 

și a mers în treaba ei. 

Pe 6 ianuarie, deșănțații ostași s-au abătut asupra Moskowitzului. Au dezbrăcat frați și surori și chiar 

și școlari la maieu – unii chiar goi goluți - și i-au scos din casă în frigul iernii. Toți caii au fost luați și 

orice altceva a fost găsit. Unii frați au fost torturați mișelește pentru a-i convinge să aducă la lumină 

ceea ce era ascuns. Jaful și tâlhăria a continuat pentru câteva zile până când un căpitan franțuz a sosit 

și a luat oamenii noștri sub protecția sa ca ei să continue să trăiască după cum doreau și chiar să 

gătească și să coacă. Înainte de aceasta nimeni nu îndrăznea măcar să se facă văzut. Cătanele 

necinsteau fără vreo urmă de rușine orice soră pe care o prindeau, muschetarii lui Fugger fiind cei mai 

ticăloși dintre toți. 

                                                             
490 „Suabi de-ai lui Fugger,” trupe aflate probabil sub comanda contelui Otto Heinrich Fugger (1592-1644), 
fondator al acum dispărutei ramuri Kirchheim ale Fuggerilor, celebra familie germană de negustori și bancheri 
care își trăgea obârșia din sec. al XIV-lea. În 1617, luptase cu armata austriaco-spaniolă împotriva Veneției, a 
avansat la rangul de căpitan și la declanșarea Revoltei Boeme l-a susținut pe împărat cu mercenarii săi. Vezi 
Allgemeine Deutsche Biographie, VIII, 184-185. 
491 Gabriel Bethlen (1580-1629), urmașul proeminent al unei vechi familii maghiare care deținea multe bogății 
în Ungaria și Transilvania și care se raliase cu dușmanii Habsburgilor de pe vremea lui Ferdinand al II-lea. Ales 
rege al Ungariei în 1620, a fost forțat să abandoneze coroana la pacea de la Nikolsburg (31 decembrie 1621 sau 
ianuarie 1622), într-un compromis prin care câteva județe în Ungaria superioară în afară de Transilvania îi erau 
oferite. Prin căsătoria sa cu Catarina von Brandenburg în 1626 i-a devenit cumnat lui Gustav Adolf al II-lea, rege 
al Suediei. ME, I, 318; Schaff-Herzog, VIII, 424d. 
492 Ioan Georg, marcgraf de Brandenburg, duce de Jägerndorf; în 1621, plasat sub interdicție împărătească 
pentru că a pactizat cu Frederick al V-lea, rege al Boemiei. Până la moartea sa pe 2 martie 1624 a luptat fără 
succes de partea lui Gabriel Bethlen pentru posesia marcgrafatului Jägerndorf (Silezia). În 1611, Ioan Dionys de 
Zerotin le-a poruncit  hutteriților să confecționeze o canapea ornată pentru marcgraf; vezi Hruby, 
Wiedertäufer, 27. 
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Pe 6 și 7 ianuarie, pentru două zile și două nopți, oamenii noștri din comunitatea de la Stiegnitz au 

fost supuși violenței și imoralităților. Gașca nelegiuită a necinstit multe surori și fete tinere, le-a 

dezbrăcat și le-au condus așa goale pe străzi. Pe oricare frate pe care puneau mâna îl torturau și îl 

ardeau pentru a obține bani. Au jefuit întreaga comunitate, distrugând și săpând peste tot. Chiar dacă 

ceva valora doi bănuți, îl luau, împreună cu toate cazanele și ceaunele în care se producea berea, toate 

animalele din șeptel, drojdia și făina și grânele din depozitele subterane. Pe scurt, orice puteau găsi, 

luau. Jaful a continuat zile și zile. Au spânzurat un frate, Christoph directorul școlii, dar a fost dat jos 

din nou de către un spaniol care era plantat în casă ca și strajă. Oamenii noștri, împrăștiați în toate 

direcțile, nu se puteau ajuta și nici sfătui unul pe celălalt. Un frate bătrân pe nume Walser Maier a fost 

torturat până a murit. Îl puneau gol pe cărbuni încinși și a trebuit să își sfârșească viața în agonie. Un 

frate a fost ucis. Un frate și o soră bătrână, amândoi aflându-se înainte în camera bolnavilor, s-au 

speriat atât de tare că au fugit afară în frig și au murit înghețați. Același lucru s-a întâmplat cu o fetiță. 

După toate acestea cruzimi, ostașii au dat foc casei și mare parte din ea a ars. 

La Wischenau și Teikowitz jaful a fost aproape la fel de rău și majoritatea oamenilor au fugit în 

pădure cu aceia din Stiegnitz. Jefuitorii l-au prins pe administrator la Teikowitz, totuși, și l-au torturat 

într-un mod îngrozitor. Nu exista altceva decât necazuri și nenorociri după nenorociri. Nu puteam să 

apelăm la ajutorul sau sfatul domnului cardinal, care conducea județul sau la oricine altcineva. Oștenii 

erau atât de ticăloși că nu respectau niciun fel de autoritate. Tot ceea ce puteam să facem era să 

încredințăm totul lui Dumnezeu, incluzând imoralitățile și violența pe care le înduram. Deseori când 

ne era cel mai frică și sufeream cele mai crunte nevoințe, Dumnezeu furniza o cale de scăpare, dincolo 

de orice fel de înțelegere umană. El îi convingea pe generali complet necunoscuți nouă – generali 

aparținând unor națiuni și de limbi străine – să ne ia sub protecția lor. Când au văzut cât de subuman 

eram tratați în ciuda faptului că eram oameni binevoitori, ne-au oferit protecție în detrimentul multor 

dintre conaționalii noștri. Mulți au fost uimiți de felul nostru de viețuire ordonat și erau plini de 

empatie pentru calvarul și chinurile prin care am trecut. 

Pe 15 ianuarie, două detașamente de cavalerie au venit din Austria  și ne-au jefuit casele din 

Altenmarkt, luând șase cai, doi boi și alte lucruri.  

În aceeași zi, comunității de la Bochtitz i s-a dat foc din nou și oamenii noștri au fost alungați. După 

aceasta, locul a fost complet abandonat. 

Pe 30 ianuarie, când am încercat din nou să trăim în Stiegnitz și în locurile din împrejurimi, 

napoletanii încartiruiți la Znaim au efectuat un raid surpriză asupra Stiegnitzului noapte, au luat ceea 

ce au găsit, au dezbrăcat mulți frați și surori și au violat câteva surori. Au plevit grânele care încă se 

aflau în spic și le-au luat. Jaful a continuat pentru două zile consecutive. Trei cai și patru boi de abia 

aduși de la Jaispitz au fost de asemenea furați. 

Pe 22 aprilie, călărimea colonelului Löbel a invadat Moskowitzul. Cinci sute dintre ei au fost 

încartiruiți la Mährisch Kromau și Eibenschitz pentru un an întreg, iar Moskowitzul și Alexowitzul au 

trebuit să le plătească un apăsător tribut în fiecare săptămână. În atacul efectuat asupra 

Moskowitzului, au jefuit comunitatea noastră și au transportat prada înapoi în optsprezece căruțe, 

aduse în special pentru scopul acesta. 

În afară de acestea, erau multe alte cavalerie împărătească și forțe de infanterie împrăștiate pe 

cuprinsul țării, care ne hărțuiau și terorizau prin orice fel posibil și care ne jefuiau de mâncarea 

noastră. Aceasta era în plus față de tributul săptămânal pe care majoritatea comunităților noastre 

trebuia să îl dea din porunca comisarilor cardinalului.  Și tot a trebuit să le furnizăm ostașilor 
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încartiruiți în casele noastre provizii care valorau multe mii de guldeni în decurs de câteva luni.  

Petițiile și plângerile nu aveau niciun efect. Când am protestat energic, spunând că pur și simplu nu 

aveam mijloacele, au amenințat că le vor da voie ostașilor să ne jefuiască comunitățile și că îi vor lăsa 

să ia ceea ce pofteau. Pe scurt, acestea erau vremuri rele și înfricoșătoare. 

Este imposibil de relatat toat barbariile subumane la care am fost supuși noi și alți oameni în timpul 

acestui război ticălos și blestemat dus de spanioli, valoni, polonezi și trupele împărătești germane și 

cât de multe respectabile și credincioase surori în etate, mame ce stăteau să nască, mame de copii nou-

născuți, surori extrem de bolnave, surori nemăritate și fetițe mici de opt sau nouă ani , chiar băieței 

(acest lucru fiind complet contrar naturii) au fost violați fără rușine în mod public. Bărbați și băieți 

erau spânzurați de organele lor genitale și arși cu fiare și tigăi înroșite în foc. Picioarele lor li se 

puneau în foc până când degetele mari ardeau de tot; se provocau răni și se insera pulbere înăuntru lor 

și i se dădea foc; degete și urechi erau tăiate. Erau torturați cu menghina de cap până când ochii le 

ieșeau din orbite și erau spânzurați de gât precum hoții. Acestea și alte lucruri neauzite care nu pot fi 

menționate din pricina chiar a rușinii au fost comise în mod public de căte soldații împărătești (care se 

considerau pe sine însuși cei mai buni dintre creștini). Oricine care nu cunoscuse el însuși dificultatea 

auzirii despre și vederii a tuturor acestora nu va crede că un om care se pretinde creștin poate să 

comită fapte atât de perfide și diavolești. Nu ar fi fost de mirare dacă însuși raiul ar fi pălit, dacă 

pământul s-ar fi cutremurat și dacă elementele Pământului ar fi tremurat. Chiar și diavolul poate că ar 

fi manifestat o mai mare frică de puterea și maiestatea lui Dumnezeu decât acești indivizi posedați de 

diavol. Fie ca Dumnezeu, în a cărui mâini ne încredințăm toată judecata, să le deschidă ochii.  

În ciuda tuturor opresiunilor și a mizeriei crunte, ținând acum pentru ultimii patru ani, niciodată nu 

ne-am pierdut speranța unei mici ameliorări. Dar cu cât continua războiul mai mult, cu atât mai rele 

deveneau neajunsurile. Credeam că am ajuns în pragul nostru de sărăcie cel mai de jos, din moment 

(cum am menționat și mai sus) ce bani aproape că nu mai aveam, multe comunități fuseseră arse din 

temelii, altele jefuite și rezerva noastră de mâncare mâncată de către oșteni. Și totuși un impozit 

imposibil de greu ne-a fost impus în iulie 1622 (mult mai mult decât ceilalți din țară trebuiau să 

plătească). Pentru cinci luni comunitățile noastre (jumătate dintre ele nu mai erau locuite pe vremea 

aceasta) trebuiau să aducă o contribuție lunară de o mie cinci sute de taleri peșin, precum și 

doisprezece obroace de secară și doisprezece de ovăz. În cinci luni acestea vor ajunge la 7500 de taleri 

peșin și șaizeci de obroace de secară și de ovăz. 

Nu se afla în posibilitățile bisericii să ofere o asemenea cantitate de bani și grâne, pentru că dacă 

impozitele erau percepute pentru un an (și asemenea impozite durau de obicei pentru o lungă perioadă 

de timp), cantitatea de grâne necesară era mai mult decât noi toți frații din Moravia puteam să 

cultivăm. Venitul nostru era mult prea mic pentru a furniza cei 18.000 de taleri peșin anual. În afară 

de aceasta, era împotriva credinței și conștiinței noastre să contribuim cu bani la război și strămoșii 

noștri nu au făcut-o niciodată. 

O scrisoare, prin urmare, a fost trimisă cardinalului spunându-i cât de tare suferise biserica în acest 

război, cât de multe comunități am pierdut și cum multe altele fuseseră jefuite și magaziile lor 

consumate de către soldați; că banii noștri merseseră deja la împărat și că toate comunitățile laolaltă 

nu câștigau destul pentru a plăti o contribuție în loc de a oferi provizii soldaților. O impozitare atât de 

apăsătoare ar fi însemnat înfometarea și ruina poporului nostru, din moment ce chiar și înainte de 

aceasta, venitul comunităților noastre nu fusese îndeajuns pentru pâinea cea de toate zilele.  

Am scris că multe comunități erau atât de sărace că de peste un an nu fuseseră în stare să le ofere nici 

măcar o măsură de vin mamelor nou-născuților sau muribunzilor. În unele locuri, oricât de din greu ar 
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fi lucrat oamenii noștri, trebuiau pentru două luni să viețuiască fără carne. Mulți erau fără lenjerie 

intimă sau așternuturi de pat. Deși într-un an am cheltuit o mare sumă de bani (pe care preferăm să nu 

o dezvăluim) pe piei, lână, pânzeturi de in, sare, drojdie și diverse grâne, toate au fost jefuite de către 

soldați. De abia mai exista o comunitate cu destulă mâncare pentru următoarele trei săptămâni. Unele 

comunități recoltau îndeajuns doar pentru a furniza sămânță pentru semănat când Dumnezeu ne va fi 

oferit pace.  

Am trecut prin asemenea vremuri de nevoință și necaz că ar fi fost mai bine să murim decât să trăim. 

Cele mai frumoase haine ale soțiilor și copiilor noștri au trebuit să fie date jos de pe spatele lor în 

schimbul banilor necesari cumpărării pâinii. Prin urmare, noi, poporul sărac și oprimat l-am implorat 

pe domnul cardinal în maniera cea mai umilă să aibă empatie față de noi. 

Și să se întâmple ce s-o întâmpla, din motive legate de conștiință nu puteam și nici nu vom face ceea 

ce ni s-a cerut (atâta timp cât banii erau vizați) mai mult decât strămoșii noștri făcuseră. Eram 

pregătiți, în schimb, să suferim și să așteptăm cu răbdare pentru orice ar fi îngăduit Dumnezeu să se 

întâmple. Cu privire la grâne (din moment ce oamenii trebuie hrăniți și nu reprezintă un impozit direct 

pentru rezbel), doream să oferim la fel ca și conaționalii noștri, cât de mult am fi fost în stare. 

Ca răspuns pentru scrisoarea, plângerile și umilele noastre petiții (pe care le-am trimis de asemenea și 

altor domni moravi), domnul cardinal ne-a informat că mandatul era deja făcut public și că nu îl putea 

schimba fără consimțământul împăratului. Puteam vedea că înaintea noastră nu se afla altceva decât o 

dezastruoasă calamitate. 

Toate Stările, precum și orașele din Moravia au protestat referitor la impozitare și au apelat la împărat, 

deși niciunul dintre ei nu era taxat nici pe jumătate atât de împovărător în proporție cu venitul lor cum 

eram noi. Prin urmare, chestiunea a fost amânată. Între timp, cardinalul (un dușman înflăcărat al 

credincioșilor) a mers la Viena. A depus un jurământ că la întoarcerea sa în Moravia el nu ne va mai 

tolera în țară. Odată ajunși la Viena, el și susținătorii lui devotați și consiliul popilor ne-au prezentat 

cu falsitate împăratului Ferdinand și consilierilor săi principali ca și rebeli, dușmani ai Maiestății Sale 

și că nu am provocat altceva decât necazuri în timpul războiului. 

Prin aceste acuze false, cardinalul a obținut puterea pe care inima sa malefica o dorea; a primit 

autoritatea  de la împărat să alunge afară din Moravia întreaga noastră biserică. Nu a amânat nicio 

secundă îndeplinirea misiunii sale - și chiar și mai mult. Două zile după întoarcerea sa din Viena a 

început cu proprietățile sale de la Nikolsburg, Tracht și Klein Niemtschitz de lângă Prahlitz. Fără 

avertisment, și-a trimis oficialii și ostașii în aceste trei comunități într-o zi și au fost sigilate toate 

camerele, cămările, podurile cu grâne, podurile cu făină, mansardele și dormitoarele astfel că nimeni 

nu putea intra în camera lui. Oșteni au fost așezați să păzească casele. Apoi oamenii au fost chemați 

cu toții și li s-a citit un document împărătesc: Nici ei și nici camarazii lor în credință nu vor mai fi 

tolerați, nu doar în Moravia, ci în orice țară aflată sub autoritatea împăratului. Chiar și în Transilvania 

nu se vor afla în siguranță, ci vor reprezenta un popor destinat să moară. Aceia, totuși, care se vor 

dezice de greșeala lor și se vor lăsa să fie învățați de către popi și iezuiți rămâneau în casele lor, își 

puteau folosi proprietățile și ca și ceilalți supuși din țară, vor primi protecția și favoarea împăratului și 

a cardinalului. 

După aceasta, fiecare dintre ai noștri a trebuit să declare în mod individual dacă se va supune. Deja în 

acel moment, 230 de oameni, tineri și bătrâni, din acele trei comunități de pe pământul cardinalului s-

au dat la o parte de pe calea amară a suferinței lui Hristos. Aceștia erau în majoritatea cazurilor 

membrii slabi și dezordonați care deja reprezentaseră o povară pentru biserică, din moment ce au iubit 
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plăcerile lumii mai mult decât pe Dumnezeu și au ascultat de vocea bătrânului șarpe. Numele lor au 

fost imediat șterse. 

Dar majoritatea au declarat că credința lor era aceea corectă, adevărul și calea spre viața veșnică; vină 

viață, vină moarte, ei nu vor renunța. Cât de tare a putut, cardinalul a încercat în persoană să-i facă pe 

câțiva frați, în special pe Iacob Braitenstainer, administratorul din Tracht, să renunțe la credința sa, dar 

Iacob i-a spus în față fiind de față mulți alții că niciodată nu se va încrede în mântuire prin credința 

papistașă, care a dat voie oamenilor să ne dea foc la case, măcelărească oamenii noștri și să ne 

necinstească soțiile și fiicele noastre. Erau considerați buni creștini chiar dacă se comportau mai rău 

decât turcii; și totuși oameni cu frică de Dumnezeu care au lucrat cinstit să se întrețină pe ei înșiși și 

nu au făcut rău la nimeni erau forțați să părăsească țara. După aceasta și mai mult, cardinalul a fost 

redus la tăcere și nu a știut ce să răspundă. 

Prin urmare, toți aceia care nu au urmat sfatul falșilor proroci sau venerat imaginea bestiei au fost 

alungați și jefuiți de ale lor case, pământ și bunuri în concordanță cu Cuvântul lui Dumnezeu 

pronunțat cu mult timp în urmă de către proroc, că aceia cărora le e frică de Dumnezeu vor fi alungați 

din casele lor, jefuiți și nimiciți. Astfel aleșii săi vor se vor face cunoscuți. În toate cele trei locuri, 

oamenilor noștri li s-a interzis să ia chiar și cât ar fi putut să ducă și nicio unealtă. Toate animalele din 

șeptel și orice era în case, pe câmpuri sau vii trebuia să fie lăsat în urmă. Ei de asemenea au dezbrăcat 

niște frați și surori, în special la Wisternitz. Slujitorii domnului cardinal au căutat bani în veșminte și 

tălpile papucilor. Tesla i s-a luat tâmplarului și foarfecele croitorului. Serviciile credincioase pe care i 

le-am oferit cadinalului, toată munca grea de-a lungul atâtor amar de ani, au fost răsplătite cu 

nerecunoștință crasă. 

Bătrânii i-au scris cu umilință cardinalului, rugându-l, că dacă nu mai dorea oamenii noștri pe 

proprietățile sale, să îi lase cel puțin să își ia animalele lor din șeptel și bunurile pe care le-au câștigat 

cu sudoarea frunților lor. Nu ar trebui să păcătuiască jefuind oameni cu frică de Dumnezeu, pentru că 

Dumnezeu nu va lăsa aceasta nerăzbunată. Cardinalul a fost auzit spunând că el singur era responsabil 

pentru prigoana noastră și că era singurul de la care am fi putut obține ajutor, astfel că l-am implorat 

în repetate rânduri, și pe cale orală și scrisă, să ne arate ceva empatie ca un om aflat la putere. L-am 

implorat să ofere adăpost în Moravia în timpul iernii (care practic era deja pe noi) cel puțin pentru 

bătrâni și bolnavi, pe care vroiam să îi adunăm în două-trei locuri. Ar trebui să își amintească că 

trăisem în Moravia pentru mai mult de optzeci de ani și slujisem cu credincioșie pe mai mulți domni.  

Dar era ca și cum petițiile noastre se adresau pereților, pentru că inima sa i s-a împietrit împotriva 

noastră. Cu altă ocazie frații noștri au încercat din nou, cu toată umilința să îl abordeze cu o petiție 

urgentă. În afară de petiția scrisă, unii frați au mers să îl roage direct să aibă milă și înțelegere pentru 

poporul nostru suferind. Cu un zâmbet pe buze și cu cuvinte batjocoritoare le-a spus, „Mi-ați adus 

doar o petiție scrisă de la bătrânii voștri, dar vă voi oferi un răspuns tipărit.” Apoi cardinalul le-a 

trimis un mandat tipărit prin slujitorul său, ca din porunca împăratului și în numele său, datat din 

reședința sa de la Brünn, 28 septembrie 1622.
493

 El conține următoarele: 

                                                             
493 Porunci de expulzare au fost emise pe 8, 17 și 28 septembrie 1622, dar un număr însemnat de huteriți, sub 
pretextul convertirii la catolicism, au continuat să trăiască în comunitățile-biserici ale lor, încurajați de patronii 
lor de prin nobilimea catolică (ex. Domnii Karl, Maximilian și Grundaker von Liechtenstein; contele Zdeněk 
Žampach de Potnštejn de la Göding; sau administratorul principal al Boemiei, Adam von Waldstein, care 
deținea proprietatea Gross Seelowitz). Prin urmare, cardinalul a emis porunci în continuare de expulzare pe 27 
noiembrie 1622 și 13 aprilie 1623. Vezi Beck, 416 n.2, pentru un rezumat al ultimului enumerat. Ambele edicte 
aveau în vedere eradicarea completă a huteriților. Vezi Hruby, Wiedertäufer, 95-100. 
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Având în vedere că Maiestatea sa Sfântul Împărat Roman a câștigat victoria cunoscută de lumea 

întreagă.(Acesta) intenționează să restaureze ordinea în regatul său ereditar și mai presus de orice să 

promoveze cinstea și interesul lui Dumnezeu; având în vedere că, totuși, anabaptiștii sau Frăția 

hutterită, deși netolerați niciunde în întregul Sfânt Imperiu Roman, călătoresc în străinătate și 

ghidează greșit oamenii pentru a le îmbrățișa greșelile, interzicerea botezului nou-născuților și refuzul 

de a se supune autorității guvernamentale așa cum Dumnezeu a poruncit, în afară de predicarea și 

practicarea multor altor greșeli blestemate; având în vedere că, și mai mult, au ajutat și i-au ațâțat pe 

dușmanii Maiestății Sale Imperiale și a arhiducelui de Austria în revolta recentă prin comunicații și 

ajutor bazat pe cunoașterea lor a țării. 

Prin urmare reprezintă intenția fermă a Maiestății Sale și poruncă strictă ca fiecare persoană, bărbat 

sau femeie, care mărturisește credința hutterită trebuie să părăească marcgrafatul Moraviei în decurs 

de patru săptămâni de la această dată și niciodată nu mai trebuie să fie găsiți aici de teama pedepsei cu 

moartea. Aceia, totuși, care își dau voie lor însuși să se întoarcă de la greșeala lor și să fie ghidați 

înspre calea cea adevărată li se va oferi tot ajutorul. 

Iarna se pogorâse deja asupra noastră și nu știam unde am putea să adăpostim turma noastră nevoiașă 

de atâtea mii de suflete. După acest aspru mandat imperial, cu umilință l-am abordat pe cardinal din 

nou. De asemenea am apelat la principele de Liechtenstein, domnul Breuner, domnul mareșal, 

guvernator al Austriei și la alți domni distinși. Într-un final, în nevoința noastră extremă, l-am abordat 

pe însuși împăratul. L-am implorat să ne asculte umila și disperata noastră pledoarie și ne-am cerut 

iertare cu sinceritate pentru că nu ne-am supus mandatului împărătesc de a părăsi țara și porni în 

suferință și mizerie. Dar ni s-a refuzat orice fel de milă de către împărat și ni s-a dat răspunsul că 

Maiestatea Sa va lăsa chestiunea la discreția cardinalului von Dietrichstein. 

Prin urmare, prigonirea credinței noastre și a mărturiei pentru Hristos s-a intensificat. Cardinalul a 

preluat unele proprietăți morave ale câtorva domni care se aflau în închisoare și apoi ne-a alungat cu 

mâna goală din Austerlitz, Damborschitz, Alexowitz, Moskowitz, Kostel și Altenmarkt, la fel cum 

făcuse și pe proprietatea sa. Toți caii, boii, vacile, oile și purceii noștri, toate grânele și alte provizii – 

o cantitate însemnată de bunuri valoroase – au trebuit să fie lăsate în urmă. Dar în câteva locuri 

oamenii au reușit, chiar cu ajutorul câtorva ostași, să plece cu ceva îmbrăcăminte și lenjerie de pat. 

Dar deseori transportul costa aproape la fel de mult ca și lucrurile în sine, pentru că trebuia să tocmim 

căruțași și escortă de oșteni – fără ei era nesigură călătoria - și de abia exista comunitate în Moravia 

căruia i s-a permis să își păstreze caii și boii de plug. Plata unui căruțaș pentru trei-patru km era de 

cincisprezece sau șaisprezece taleri și fiecare membru al escortei cerea zece guldeni. Fiecare dorea să 

se îmbogățească de pe urma noastră, necontând cât de tare ne-ar fi sărăcit prin aceasta. 

Astfel, că așa cum am relatat mai sus, am fost prigoniți și alungați din Moravia în octombrie în acest 

an 1622, dintr-o poruncă a Împăratului Ferdinand al II-lea la instigarea cardinalului von Dietrichstein. 

O mare cantitate ale bunurilor mobile și imobile și mult vin și grâne produse în acest an au fost lăsate 

în urmă în cele douăzeci și patru de comunități din Moravia. Majoritatea comunităților  semănaseră 

deja secara de iarnă. Paguba suferită de dragul adevărului în această prigoană se află dincolo de orice 

descriere, dar o parte din greaua pierdere este lăsată aici pentru posteritate: peste 800 de obroace de 

grâu, 114 obroace de orz, 478 obroace de ovăz, 133 obroace de hrișcă, peste 300 de obroace de vin; 

130 de capete de vită, 70 de boi, 150 de cai, 655 de purcei; în plus, tot felul de bunuri casnice – tigăi 

de cupru, stofe, lână, pânzeturi de in, sare, drojdie și alte lucruri similare – precum și unelte și magazii 

de materiale pentru artizani. La cea mai scăzută estimare (după valorile vehiculate atunci în Ungaria și 

Moravia) valoarea totală depășea 364.000 de taleri. Aceasta nu includea cele douăzeci și patru de 
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comunități
494

 și proprietatea lor, viile, grădinile, câmpurile și pajiștile, care ar fi crescut-o la o sumă 

imensă. 

A trebuit să plecăm din Moravia și să mergem în Ungaria practic cu mâna goală. Iarna se apropia și 

era un timp greu, când totul era foarte scump. Din pricina marii noastre sărăcii, mulți dintre ai noștri 

au suferit. Un număr foarte mare se adunase și exista foarte puțină mâncare. Și totuși bătrânii și în 

special Valentin Winter, prim-bătrân al întregii biserici nu cruțau niciun efort, ci făceau tot ceea ce 

puteau zi și noapte pentru a obține pâine și adăpost. Dumnezeu a atins inimile multor domni maghiari, 

rezultatul fiind că erau bucuroși să îi lase înăuntru pe ai noștri. Ei erau chiar supărați dacă nu ne 

așezam pe proprietățile lor.  

Și totuși marea foamete din Ungaria, mai rea decât orice altceva înregistrat în cărți de istorie și 

cronici, a lovit biserica lui Dumnezeu în mod special cu mare putere. O baniță de grâu costa zece 

taleri; o baniță de secară, opt; o baniță de orz, șapte; o baniță de mazăre, zece; o baniță de mei, nouă și 

o baniță de hrișcă, cinci taleri. O franzelă costa un gulden; o putină de sare, doi taleri; un funt de 

carne, nouă groși; o halbă de bere, optsprezece creițari; și un urcior de vin, patruzeci și doi de creițari. 

Drojdia avea prețul de jumătate de taler unguresc, un chintal de seu la cincizeci de taleri, un chintal de 

lână la 130 de taleri, un chintal de cânepă la nouă și două piei de boi netăbăcite la șaisprezece taleri. 

Pe scurt, toate produsele de bază de larg consum erau extrem de scumpe și ca lucrurile să fie 

dezastruase de-a dreptul, banii și-au pierdut valoarea și în Ungaria și în alte țări.
495

 

De abia vindea cineva ceva dacă nu era plătit în moneda veche (taleri și ducați împărătești), dar noi nu 

câștigasem deloc din aceștia și nimeni în întreaga noastră biserică nu avea un venit. Astfel că nevoile 

bisericii au căzut pe puținul pus deoparte în anii buni de către părinții noștri exact pentru astfel de zile 

negre și care cu mari eforturi a fost salvat de la a fi luat de cardinal. Acesta a fost folosit pentru a 

acoperi nevoile cele mai urgente ale oamenilor. Și totuși în zile de foamete, țăranii din zona noastră au 

furnizat pâine pentru poporul bisericii lui Dumnezeu și astfel (mulțumită lui Dumnezeu) nimeni nu a 

trebuit să sufere de foame. Prin harul lui Dumnezeu, în mijlocul greutăților și a necazurilor ne situam 

mult mai bine decât dușmanii noștri s-ar fi așteptat. Domnul din ceruri, care niciodată nu își 

abandonează copiii, cu milostenie ne-a ajutat să continuăm, chiar și când eram cel mai înfricoșați și în 

nevoință. 
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 Spre sfârșitul lui 1622, cele 43 sau mai multe comunități hutterite care existau în Moravia în 1619 au fost 
reduse la 24 prin distrugerile războiului. Acele 43 de comunități erau localizate într-o zonă cuprinsă în mare de 
orașele Brno, Znojmo, Břeclav, Uherské Hradiště și Slavkov. Vezi Hruby, Wiedertäufer, 107-109 pentru o listă a 
celor 43 de comunități și proprietățile aferente. 
Conform Codexului Dreller, fol. 152r, cele 24 comunități la care s-a renunțat în 1622 erau: Neumühl, 
Tscheikowitz, Kobelitz, Tracht, Pausram, Pribitz, Nuslau, Pohrlitz, Austerlitz, Herspitz, Kostel, Göding, 
Schadowitz, Damborschitz, Urschitz, Nikoltschitz, Klein Niemtschitz, Alexowitz, Stiegnitz, Wischenau, Teikowitz, 
Tschermakowitz, Moskowitz și Altenmarkt. Vezi respectivele articole în Zeman, Topography; Beck, 408-410. 
495 De asemenea vezi Beck, 410-411. Despre inflația monetară a anilor 160-1622 (așa numiții Kipper- und 
Wipperjahre), când circula monedă devalorizată, Codexul Dreller, fol. 153v  (1622), ne relatează: 
„Ar trebui să mai știți, dragi cititori, că pe vremea aceea banii buni aveau o valoare foarte mare. Un ducat 
valora douăzeci de guldeni în moneda nouă, inferioară, aceasta fiind foarte slabă în greutate și frumusețe. Și 
când prețurile au scăzut din nou și monede mai bune au fost emise, nu doar comunitățile-biserică, ci și domnii 
și toți ceilalți au suferit pierderi mari. Ceea ce înainte costa zece creițari era atunci vândut pentru un creițar și 
mărunțișul era numit `biștari lungi.` De aceea  totul era atât de scump.” Gustav Freytag, Bilder aus der 
deutschen Vergangenheit, Vol II, raportează că „banii noi” de pe vremea aceea „erau aproape cupru pur, care 
era fiert și albit. După aproape o săptămână se preschimba în roșu aprins.” Expresia ”not a red cent” (kein 
roter Heller/ nicio centimă roșie) este posibil să își fi avut originea atunci. 
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Domnul a trimis acest necaz poporului său ca un test și o purificare pentru a-i dezvălui pe cei valabili. 

Mulți nu au trecut testul, în special superficialii și nesincerii, chiar dacă plecaseră din Moravia. Ei 

erau exact ca și copiii lui Israel, care plecaseră din Egipt, dar cât de curând au dat piept cu suferință, 

nenorociri, foamete și frig s-au gândit la Egipt (unde aveau pâine din belșug) și au dat să se întoarcă, 

abandonându-l pe Domnul și biserica sa. Mulți nici măcar nu au plecat din țară, ci au părăsit biserica 

din Moravia (majoritatatea acestora fiind oameni care fuseseră pe proprietățile cardinalului, după cum 

am menționat mai sus). Prin urmare, Domnul ne-a pedepsit în continuare cu această boală și a luat pe 

mulți dintre ai noștri prin moarte. Majoritatea acelora din cele două comunități de la Moskowitz și 

Alexowitz au pornit cu cei trei slujitori ai Cuvântului, Mihai Jocher, Thoman Wilhelm și Albrecht 

Grob (care încă se afla într-o perioadă de testare) și au călătorit pe o vreme foarte rea pentru a se 

alătura oamenilor noștri aflați în Transilvania. Un mic grup însoțit de un prezbiter al Cuvântului a fost 

de asemenea trimis în Croația ca răspuns la cererea domnului Batthyany și a ofertelor favorabile. 

Aceștia erau în majoritatea lor în poziția de a-l sluji în schimbul unor lefuri bune anuale ca și 

cămărari, comercianți, supraveghetori ai muncii, supraveghetori de fermă, grădinari, morari, tâmplari 

și bărbieri-chirurg. Astfel că aceasta a redus în mod considerabil numărul din comunități așezat pe 

proprietățile boierești din Branc, Velké Leváre, Schossberg, Schächtitz, Trentschin și Schmalenz, 

precum și la Kesselsdorf
496

 (sub domnul Hans Palffy) și la Farkeschin, un km și jumătate de Schindau 

(sub contele palatin).
497

 La Velké Leváre ne-am mutat înapoi în casele pe care le-am construit. La 

Egbell am închiriat micul castel de la domnul Emeric Czobor pentru trei ani la patru sute de guldeni 

pe an. La Rabenska și în două locuri în Senitz, precum și la Tschätschowe (Častkov) de pe 

proprietatea Branc, am găsit cazare pe perioada iernii pentru o anumită chirie. La Schächtitz de 

asemenea ne-au lăsat să folosim câteva camere din castel pe durata iernii. La Soblahof pe proprietatea 

Trentschin
498

 am cumpărat o casă cu grădini, câmpuri și pajiști pentru 150 de taleri împărătești, fiecare 

echivalent cu patru taleri. Tot pe această proprietate am închiriat două alte case pentru un an, mai 

exact la Dubnitz și Teplitz, fiecare pentru o sută de taleri împărătești. La Farkeschin am preluat ferma 

și moara pentru trei ani de la contele palatin, ferma pentru trei sute de guldeni pe an și moara pentru o 

pătrime cotă parte. Trebuia să lucrăm câmpurile pe cheltuiala noastră și să semănăm sămânța pe trei 

sferturile domnului și pe sfertul nostru, cu trei sferturi din producție mergând la contele palatin și un 

sfert la noi. Acestea erau condiții foarte aspre, dar eram doritori să facem tot ce putem și mai mult 

pentru contele palatin, care ca și conducător al ținutului ne-a permis intrarea în Ungaria (împotriva 

dorințelor împăratului) prin scrisori certificate într-o perioadă când eram prigoniți. 

Astfel în condițiile de frig și aproape de foamete din acea iarnă în ciuda sărăciei și a multor obstacole, 

comunitățile noastre au pornit iarăși de la 0 în Ungaria. Dar Împăratul Ferdinand, îndemnat de către 

cardinalul von Dietrichstein, a încercat să continue să ne prigonească. Acesta era ca Diavolul, care nu 

                                                             
496 Schossberg (Šaštín-Stráže), sud-vest de Sabatisch (Sobotište); Schmalenz (Smolinské), chiar la nord de 
Schossberg; Kesselsdorf (Kostolné), sudvest de Trentschin (Trenčín). Despre Kesselsdorf, de asemenea vezi ME, 
III, 168. 
497 Farkeschin (Vičkovce), un sat de pe râul Dudvah sud-est de Tyrnau; în 1622 aparținea palatinului maghiar 
Stanislaus Thurzo; Beck, 410; ME, II, 301. Din punct de vedere istoric, „palatinul” desemna cea mai însemnată 
demnitate a regatului, ales de către Stări dintre patru candidați propuși de rege. În același timp palatinul era și 
reprezentantul legal al regelui și și intermediarul dintre rege și nobilime. 
498 Sediul proprietății Trentschin se afla la Dubnitz (Dubnica). În 1622 proprietarul, contele Caspar Illésházi (m. 
1648) le-a oferit adăpost fraților și surorilor care aveau scrisori de recomandare de la domnul lor morav, Karel 
Zahrádecký de Wischenau. Illésházi i-a așezat pentru prima oară la Dubnitz, apoi la Teplitz (Trenčianske 
Teplice) și Soblahof (Soblahov), toate situate în aproprierea Trentschinului (Trenčín); vezi Beck, 410 n.2; 
Zieglschmid, ”Die ungarischen Wiedertäufer. . . ,” nota 46. 
În 1651, Gabriel și Georg Illésházi (fii de-ai lui Caspar) au reînnoit contractul Soblahof. În 1652, Georg a 
transferat jumătate din proprietatea ”Holgasovska” la Soblahof huteriților ca și dar. 
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era mulțumit nici când Iov și-a pierdut fiii și fiicele, cămilele, oile și vitele și toate bunurile și 

proprietățile, ci a insistat până când a obținut și puterea asupra corpului lui Iov și l-a adus cu un picior 

în groapă. La sfârșitul anului, în decembrie 1622, a trimis scrisori certificate la domnii maghiari. Prin 

Providența deosebită a lui Dumnezeu, totuși, ei și-au asigurat libertatea religioasă prin putere militară 

și au refuzat să se supună până când împăratul a convocat o adunare generală a Dietei.  

Cea de deasupra a fost o descriere a trei ani consecutivi de necazuri și suferință pe care biserica 

Domnului le-a îndurat în zilele îngrozitoare de devastare și război până la expulzarea din Moravia. 

Acuma vom consemna morțile fraților noștri din slujba Cuvântului și din slujba pentru treburi de zi cu 

zi în timpul acestor trei ani 1620, 1621 și 1622, precum și alte întâmplări însemnate din acea perioadă. 

1620 

Primul, pe 7 februarie 1620, fratele Hansel Kleger, un slujitor pentru treburi de zi cu zi a adormit în 

Domnul la Neumühl. 

Pe 12 februarie, fratele Hansel Ruecker, un slujitor pentru treburi de zi cu zi a adormit în Domnul la 

Stiegnitz. 

Pe 19 februarie, fratele Ulrih Jaussling, Prim-bătrân al întregii biserici, a fost convocat la Brünn 

împreună cu alți bătrâni pentru a apărea înaintea a câțiva domni însemnați din cele trei Stări ale Dietei 

Morave. Domnii le-au amintit fraților de toate beneficiile oferite bisericii și că trăisem sub protecția 

lor pentru mulți ani. Acum, cum existau oameni dibaci de toate națiile printre noi, ne-au rugat să îi 

ajutăm în această perioadă de nevoie acută prin furnizarea de bani și oameni pentru război. Într-un 

final ne-au cerut doar câteva mii de guldeni, cu o promisiune fermă a unui girant corespunzător și o 

învoială scrisă. Deoarece era împotriva credinței și conștiinței noastre, am refuzat pe loc, în vorbă și în 

scris. Ne-a îndurerat ca domnii să dorescă să facă o asemenea cerere când deja trăisem pe proprietățile 

lor din Moravia de atâta amar de vreme și știau foarte bine că niciodată nu am oferit veun ajutor în 

timpul războaielor cu turcii. Au acceptat răspunsul bătrânilor și au declarat că nu doreau să ne ceară 

ceva ce se afla împotriva credinței și conștiinței noastre. 

Pe 6 martie, Melhior Brecht, un slujitor pentru treburi de zi cu zi a adormit în Domnul la Velké 

Leváre. 

Pe 14 martie, sora Bärbel Wälsch, văduva lui David, cămărarul din Ebenthal (a cărui poveste a fost 

relatată mai devreme în această carte)
499

, a fost eliberată închisoarea din Zistersdorf prin intervenția 

minunată a lui Dumnezeu. Ea și copilașii ei mici fuseseră întemnițați pentru mai bine de doi ani și în 

perioada aceasta multe încercări s-au făcut pentru a o convinge să se dezică. Ea s-a întors la 

comunitatea-biserică cu mare bucurie. 

Pe 16 martie, fratele Mihai Albrecht, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, care fusese un administrator 

pentru treizeci de ani, a adormit în Domnul la Kobelitz. 

Pe 21 martie, fratele Bastel Gilg, un bătrân administrator și slujitor pentru treburi de zi cu zi, a 

adormit în Domnul la Schakwitz.  

În iunie 1620, prin protecția lui Dumnezeu în ciuda atot-prezentelor distrugeri ale războiului, am fost 

în stare să sărbătorim Cina Domnului la treisprezece comunități în pace și cu mare recunoștință.  

                                                             
499 Vezi deasupra,  pp. 421-422, 430-431. 
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Și în acest an,  am urmat exemplul strămoșilor noștri trimițând câțiva frați în diverse locuri din 

Germania. Au mers să îi caute pe aceia care tânjeau după adevăr și să cheme oamenii la pocăință. 

Uimea oamenii din Boemia (unde ambele armate inamice erau încartiruite) precum și din Germania 

faptul că oamenii noștri lipsiți de apărare porniseră într-o perioadă de asemenea pericol îngrozitor, 

când rar se întâmpla ca cineva din pătura înaltă sau de jos a populației să poată să călătorească în 

siguranță. Dar Domnul era scutul lor și ei se bazau doar pe el. Când sarcina lor era încheiată (prin 

mijlocirea oamenilor săi), el îi conducea înapoi acasă în pace și siguranță. 

Pe 22 iulie am început să reconstruim comunitatea de la Tracht de pe proprietățile Nikolsburg, în 

special casa din sus unde trăiseră olarii. Domnii de Nikolsburg au depus un jurământ de fidelitate lui 

Frederick, contele palatin de atunci și l-au acceptat ca și conducător. 

Pe 8 decembrie, fratele Valtin Kallenbacher un slujitor pentru treburi de zi cu zi a adormit în Domnul 

la  Austerlitz. 

1621 

Pe 31 ianuarie 1621, fratele Leonard Schmidt un slujitor al Cuvântului a adormit în Domnul la 

Nikolsburg. 

Pe 4 februarie fratele Augustin Graf un slujitor al Cuvântului a adormit în Domnul la Stiegnitz. 

Pe 15 martie, fratele Stoffel Ruecker un slujitor al Cuvântului a adormit în Domnul cu o inimă 

împăcată la Sabatisch în Ungaria. 

Pe 20 martie, fratele Hans Staindel un slujitor al Cuvântului a adormit în Domnul la Pausram. 

Pe 29 martie, fratele Iosif Seyer un slujitor pentru treburi de zi cu zi a adormit în Domnul la 

Damborschitz. 

Pe 1 aprilie, un grup mare a fost forțat să se mute din Ungaria în Transilvania de către Gabriel 

Bethlen, principele Transilvaniei: fratele Franz Walter un slujitor al Cuvântului; Konrad Hirzel un 

administrator; și 183 frați, surori și copii. Ei trăiseră la proprietățile Schächtitz și Echtlnitz, unde 

fugiseră de sălbăticiile inumane ale forțelor împărătești. Fratele Franz a scris o scrisoare de rămas bun 

tuturor bătrânilor și întregii adunări (pentru că nu era vreme de întrevederi). Le-a spus că era împăcat 

cu Dumnezeu și cu toți frații și surorile și că era determinat să rămână credincios adevăratei credințe 

până la moarte. Principele Bethlen a dus grupul în Transilvania în căruțele sale și sub propria escortă. 

Prin Providența lui Dumnezeu, au fost tratați cu mult mai multă bunătate de către oameni care le erau 

străini, și pe drum și și în Transilvania.
500

 

                                                             
500 Gabriel Bethlen rege al Ungariei (vezi deasupra, p. 445 n.491), a obligat 185 de hutteriți să se mute la Alwinz 
(Vințu de Jos) chiar la sud-vest de Karlsburg (Alba Iulia), Transilvania (România), după ce încercările de 
persuasiune ale comisarilor au eșuat. Vezi Friedmann, MQR, oct. 1961, 309-314; „Alwinz,” ME, I, 83-84; Beck, 
393.  
O cântare din LdHBr, 827-835, povestește despre plecarea lor în Transilvania. Acrostihul formează următoarea 
rugăciune (în traducere): 

Doamne Dumnezeule, ne-ai dus de la biserica și păstorii tăi și ne-ai condus într-un ținut straniu, unde unii 
dintre noi nu avem Cuvântul și alinarea ta. O Doamne, nu ne lăsa să pierim, dă-ne curaj prin puterea ta. Și nu 

ne duce pe noi în mari ispite; întărește-ne cu Cuvântul tău. Te vom lăuda și cinsti de acum înainte pentru toată 
bunătatea ta și îți vom lăuda numele prin Isus Hristos, Domnul nostru. Amin. 
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Pe 2 aprilie, când armata împărătească era pe cale să asedieze fortăreața de la Neuhäusel din Ungaria, 

cardinalul von Dietrichstein ca și guvernator al Moraviei i-a scris o scrisoare lui Ulrih Jaussling la 

Neumühl. Dar Jaussling, bătrân al bisericii, se afla pe atunci încă în refugiu în Ungaria. În numele 

Maiestății Sale Împărătești, zece căruțe solide trebuiau să fie la armureria împărătească din Viena în 

câteva zile. Fiecare căruță trebuia să aibă patru cai și patruzeci de guldeni într-o provizie lunară de 

mâncare și nutreț, precum și frați care să aibă grijă de cai ca și cum ar fi ai lor. Nu trebuiau să existe 

excepții, existând pericolul dizgrației și pedepsei împărătești. Deși orizontul acestei chestiuni părea 

sumbru, finalul a fost mai bun decât ne-am fi așteptat. Ne-am plâns cardinalului și comisarilor 

împărătești că nu ne vom supune din motive de conștiință și că toate comunitățile noastre luate 

împreună de abia aveau destui cai buni cât era nevoie; i-am implorat cu umilință să aibă înțelegere. 

Astfel că am fost eliberați de această obligație și ni s-a poruncit în schimb să transportăm produse 

alimentare pe cuprinsul țării. Dar între timp această poruncă a fost retrasă și părea ca și cum întreaga 

chestiune fusese doar un test răutăcios. 

La ora șase seara în Joia Mare, 8 aprilie 1621, dragul și devotatul nostru frate Ulrih Jaussling a 

adormit în Domnul cu o inimă împăcată și o conștiință curată la castelul Branc din Ungaria. El era un 

om credincios și devotat, un pios Prim-bătrân al întregii biserici, care ne-a lăsat multe învățături 

solide. A plecat din această vale a plângerii după ce a îndurat multe neajunsuri și temeri care l-au 

atacat pe el și biserica Domnului în această perioadă. În timp ce se apropia de sfârșitul său, deseori se 

ruga ca în aceste vremuri triste și rele Domnul să ia biserica și mai mult în grija sa credincioasă. 

Fratele Ulrih avea patruzeci și opt de ani și fusese un slujitor al Cuvântului pentru douăzeci și doi de 

ani; pentru mai bine de un an a condus biserica Domnului în mijlocul dezordinii și a nenorocirii. 

Pe 25 aprilie, fratele Niklas Kuenzin din Velké Leváre, un slujitor al Evangheliei, a murit cu o inimă 

împăcată și o conștiință curată la Nikolsburg. 

Pe 6 mai, Iosif Händel (directorul școlii din Nikolsburg) și un băiețel de zece ani au fost puși în 

închisoare de către domnul Cardinal von Dietrichstein și ținuți acolo până pe 24 septembrie din 

pricina unei scrieri împotriva papalității. Directorul anterior Wilhelm Mändel a copiat-o oarecum 

aiurea de pe un tractat tipărit și Händel din Nikolsburg i l-a dat cu nesăbuință unui băiat să învețe din 

el. Din moment ce nici directorul și nici băiatul nu au putut fi găsiți vinovați cu ceva, au fost eliberați 

pe 24 septembrie. 

Pe atunci biserica Domnului a stat fără un bătrân pentru patru săptămâni, din moment ce pericolul ce 

emana dinspre soldați era prea mare pentru ca bătrânii să se adune. Dar de duminica Laudate, 9 mai, 

întreaga frăție a oferit o mărturie unanimă pentru fratele Rudolf Hirzel să conducă și să aibă grijă cu 

credincioșie de biserica lui Dumnezeu și cu toată seriozitatea i s-a încredințat această sarcină de către 

dragul nostru frate Hauptrecht Zapff. Paguba și batjocura incomensurabilă aduse asupra bisericii la 

scurt timp după de către acest Rudolf vor fi în curând relatate în toată durerea și nenorocirea lor. 

Pe 16 mai, cei trei frați Georg Geher, Thoman Wilhelm
501

 și Hans Lang au fost investiți în slujba 

Evangheliei la Neumül de către bătrâni prin așezarea mâinilor.  

                                                                                                                                                                                             
Despre scrisoarea de trecere în siguranță pentru hutteriți pe care Gabriel a emis-o la Karlsburg în august 1625, 
vezi Zieglschmidt, ”Die ungarischen Wiedertäufer. . . .,” nota 47, unde documentul în latină aparte într-o ediție 
diplomatică; de asemenea Beck, 427, n.1. 
501 După ce serviciul lui Thoman Wilhelm a fost confirmat, el a plecat din Moravia cu frații și surorile din 
Alexowitz și Moskowitz și s-a mutat în Transilvania. Din pricina caracterului său nefrățesc, el a fost exclus și 
după ce s-a căit s-a întors la Sabatisch, de unde la cererea sa a fost trimis în misiune în patria sa, zona Bregenz 
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În aceeași zi, cinci frați au fost aleși pentru slujba Cuvântului și investiți de către biserica de la 

Neumühl: Iacob, Litzenbucher, un viticultor; Andreas Ehrenpreis, un morar;
502

 Albrecht Grob, un 

croitor; Ulrih Amssler, un fabricant de cuțite și Uhl Müllner, un șelar. 

Pe 2 iunie, fratele David Stainer, un slujitor al Cuvântului a adormit la Pausram. 

Pe 26 august, fratele Konrad Blossy, un slujitor al Cuvântului, a adormit în Domnul la Bochtitz. 

Pe 6 octombrie, fratele Franz Walter, un bătrân slujitor al Evangheliei a adormit în Domnul cu o inimă 

împăcată la Alwinz în Transilvania. Înainte de a muri, a mărturisit cu privire la pacea la care ajunsese 

cu Dumnezeu și cu toți credincioșii și a sa conștiință curată. De asemenea, și-a exprimat mulțumirea 

pentru toată bunătatea arătată lui și a trimis un rămas bun plin de dragoste bisericii din Moravia.  

Din moment ce majoritatea soldaților au părăsit Moravia în direcția Ungariei și biserica avea acum un 

bătrân din nou, poporul nostru spera ca răsăritul păcii să se ivească din nou iarăși după furtuna 

violentă. Dar exact pe vremea această, în anul plin de evenimente 1621, o neașteptată și foarte 

supărătoare întâmplare s-a petrecut în biserică, aceasta începând pe 2 iunie, miercurea după Rusalii. 

Un rezumat la ceea ce s-a întâmplat urmează. 

În seara zilei de marți (a Rusaliilor), pe 1 iunie, cardinalul Dietrichstein și-a trimis sluga, pe Allanz la 

Neumühl. Allanz era un spaniol prin naștere, dar fusese crescut la Nikolsburg, astfel că îl cunoșteam 

din copilărie. A adus o scrisoare sigilată adresată bătrânilor de la Neumühl, cerând în numele 

împăratului ca biserica să plătească în total mii de guldeni (suma exactă nu era menționată). În 

scrisoare se adăuga că toți locuitorii Moraviei care trăiau sub protecția Maiestății Sale Imperiale, 

indiferent de rangul lor, vor trebui să facă la fel. Allanz a livrat scrisoarea și apoi a purces la o lungă și 

bogată explicație proprie. 

Ca și bătrân al bisericii, fratele Rudolf Hirzel, fiind sfătuit și de ajutoarele sale, a spus că va convoca 

adunarea bătrânilor în decurs de cinci zile, le va citi cererea împăratului, le va asculta opinia și apoi va 

trimite un răspuns cât de curând posibil. După cum părea, Allanz era mulțumit. În acel moment, nu 

răzbătusem prin înșelăciunea și perfidia tuturor acestora. 

În miercurea menționată deasupra 2 iunie, oficialii responsabili pentru supușii principelui von 

Liechtenstein – stăpâni de moșie, administratori, căpitani și tezaurieri – au sosit la Neumühl cu soțiile 

și copiii lor, prefăcându-se că se aflau într-o vizită prietenească, bucuroși să vadă cât de bine o 

duceam. Nu au oferit nici măcar cel mai mic indiciu cu privire la intențiile lor înșelătoare. 

Ei erau pe cale să se așeze la o masă devreme dimineața când Allanz a sosit din Nikolsburg neanunțat, 

aducând douăzeci și trei de călăreți și șaptesprezece muschetari. Povestea lui era că orașul Brünn s-a 

răsculat din nou și că domnul cardinal se afla în mare pericol: cum era dus pe străzi în ziua anterioară, 

                                                                                                                                                                                             
(Austria de nord-west). Un văduv, s-a recăsătorit și a părăsit Frățietatea huterită pentru a se alătura Frățietății 
Elvețiene. Vezi Beck, 396. 
502 Andreas Ehrenpreis (1589-1662) a fost investit în slujba Cuvântului la Sabatisch în 1623 (vezi dedesubt , p. 
465); a devenit Prim-bătrân în 1639 (vezi p. 489). A fost un scriitor prolific de epistole, slujbe și seturi de reguli, 
precum și cântări. Despre viața și opera sa, incluzând o listă a scrierilor sale, vezi ME, II, 165-166; Friedmann, 
Schriften, 111-113. Pentru „Setul de reguli Bader” sau „Disciplina Bărbierului-Chirurg” din 1654, scrisă în timpul 
prim-bătrâniatului său, vezi John A. Hostetler et al., Selected Hutterian Documents in Translation, 157-160. 
Beck n.1; Cântări scrise de către sau atribuite lui Ehrenpreis se află în LdHBr, 13-18, 55-59, 639-647, 851-864, 
867-870, 873-877; Wolkan, Lieder, 243. De asemenea vezi  „Epistle on Brotherly Community as Highest 
Command of Love,” (Epistola despre comunitatea frățească ca și cea mai importantă poruncă a iubirii), în 
Brotherly Community, 1-77, Introducere de Robert Friedmann. 
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cineva trăsese în trăsura sa, perforându-i pălăria. Allanz a primit ordine din scurt pentru a-l escorta pe 

cardinal înapoi cu acești călăreți și muschetari. A cerut să îi fie oferite o trăsură cu o pereche de cai 

pentru a-l transporta la Auspitz. Căpitanul Senat se purta ca și cum era uimit de sosirea bruscă a lui 

Allanz și veștile rele, prefăcându-se că nu știa nimic de acestea. 

Din momentul în care călăreții și muschetarii au venit în comunitate, au blocat fiecare ușă și cale de 

ieșire. Deși li se dădea voie fraților să intre, nimănui nu i se dădea voie să plece. Apoi a fost limpede 

ca lumina zilei ce ni se cocea. Rudolf [Hirzel] a trebuit totuși să se pună la masă cu liderii acelei 

mulțimi asemănătoare cu Iuda, care a luat măsuri extraordinare ca nimeni să nu îl avertizeze, cu atât 

mai puțin să îl cheme de la masă. Era în orice caz prea târziu și nu exista cale de scăpare. 

La sfârșitul acestei mese – tristă pentru cei credincioși, dar de care s-au bucurat mult acești fii ai lui 

Iuda – Allanz l-a rugat pe Rudolf să cheme pe câțiva dintre frații responsabili, din moment ce avea un 

mesaj pentru ei. Cât de curând câțiva frați au apărut, Allanz i-a spus căpitanului principelui von 

Liechtenstein motivele pentru care a fost trimis de către Înzestratul Principe al Său domnul cardinal. 

A scos o scrisoare împărătească care spunea,  de fapt, că din moment ce Maiestatea Sa Sfântul 

Împărat Roman primise rapoarte demne de încredere că liderul Rebotezat susținea în mod activ prin 

vorbă și faptă în toate felurile de căi practice răzmerița împotriva Maiestății Sale Imperiale, în special 

în Ungaria, Maiestatea Sa a dat porunci severe pentru a i se întinde o capcană acestui lider și când îl 

vor fi prins să îl ducă la castelul Nikolsburg. 

La aceasta, căpitanul Senat și-a cerut iertare într-un mod grav, spunând că nu știuse absolut nimic 

despre toate acestea și l-ar fi luat cu bucurie pe Rudolf sub protecția sa ca supus al său în numele 

Milostivului Său Principe, dar nu va și nici nu se putea opune poruncii și autorității împărătești. Nimic 

nu i se va întâmpla lui Rudolf, totuși, era pur și simplu o chestiune de a oferi o depoziție. Rudolf a fost 

imediat de acord să meargă cu ei pentru a face acest lucru. 

Allanz a cerut ca Rudolf să ia cu el unul sau doi dintre bătrânii cei mai apropiați lui. Cei doi aleși au 

fost Christoph Hirzel (vărul lui Rudolf) și Hans Benckner (ajutorul său). 

Chiar în afara camerei, în timp ce mulți dintre ai noștri priveau și plângeau, au trebuit să se urce în 

trăsura pe care o comandase Allanz sub pretextul unei călătorii la Auspitz. Au fost luați și escortați de 

douăzeci și trei de călăreți și șaptesprezece muschetari (deși niciunul dintre ei nu era de fapt necesar). 

Vă puteți imagina ușor neliniștea și supărarea ivită printre oamenii noștri. Era multă supărare și plâns. 

Când acești Iuda au trecut peste râul Thaya lângă Pulgram și au ajuns pe proprietățile cardinalului, 

Allanz s-a dezvăluit cu adevărat ca dușman. I-a percheziționat pe toți cei trei frați și le-a luat orice a 

găsit, în special scrisori și tăblii de scris. Apoi au fost aduși la castelul Nikolsburg printre batjocurile 

ostașilor, care spuneau că îl aduseseră pe regele Angliei (England, Engel landt: ținutul îngerilor). 

Imediat frații au fost puși în celule separate în închisoare (Rudolf se afla în cea mai rea și întunecată). 

În castelul Nikolsburg, birjarul și el a fost percheziționat de scrisori – în ghete și peste tot. 

Timp de șase zile li s-a oferit mâncare și de băut de la comunitatea noastră din Nikolsburg și fratele 

care le aducea mâncare i se îngăduia să vorbească cu ei prin ușă, dar întotdeauna cu o strajă care să 

audă ce vorbeau. În a șasea zi, porunci au sosit de la cardinalul de la Brünn ca și castelul să furnizeze 

mâncarea fraților și să nu mai permită fraților să îi viziteze în caz contrar ei vor fi pedepsiți sever. 

Această porunci a fost ținută cu strictețe. 
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Pentru cinci săptămâni au rămas în închisoare fără ca alte măsuri să fie luate. În acest timp, recursuri 

erau făcute prin scrisoare și vorbă cardinalului și altor nobili importanți, implorându-i cu umilință să îi 

elibereze pe frați. 

Pe 10 iulie, cardinalul a sosit la Nikolsburg cu domnul Christoph Seifried Breuner (acesta rezidând la 

Staatz în Austria) și cu un conte străin din Viena, necunoscut nouă după nume sau familie.
503

 Acești 

trei domni  i-au dojenit pe cei trei prizonieri într-o audiere privată. Cardinalul le-a reproșat în cuvinte 

înțepătoare că frații pactizaseră cu Bethlen și cu alți dușmani ai Maiestății Sale Împărătești și au 

contribuit cu bani pentru război. Mai mult, Maiestatea sa primise informații demne de încredere că noi 

strânsesem o mare comoară, aceasta ajungând până la un milion de guldeni în aur. Din moment ce 

bătrânul nostru Rudolf trăia într-un mic sat la Neumühl, foarte ușor se putea întâmpla ca rebelii să îl 

prindă și să obțină banii de la el prin tortură, spuneau ei. Astfel ar fi ajuns în mâinile dușmanilor 

Maiestății Sale Împărătești, ramforsându-le efortul lor de război. 

Prin urmare, Maiestatea Sa Împărătească dorea să obțină informații despre resursele noastre, nu cu 

intenția de a le lua, ci mai degrabă să le păstreze în siguranță și pentru a preveni din a cădea în mâinile 

dușmanilor Maiestății Sale. 

Cardinalul și ceilalți doi domni l-au rugat în mod special pe Rudolf, îndemnându-l să le spună unde 

erau banii, din moment ce era bătrânul bisericii și trebuie să știe. Cardinalul le-a jurat pe cinstea și 

adevărul lui Dumnezeu și atât de sigur cum ziua era zi că banii nu vor fi luați. În același timp a 

amenințat cu represalii îngrozitoare dacă cuvântul Maiestății Sale nu va fi demn de crezare și locația 

banilor nu va fi dezvăluită. Deja avea poruncă împărătească să extermine întreaga noastră biserică: el 

va măcelări bărbații și va trimite femeile și copiii ca iobagi în orașele din Moravia. Dacă nu o 

credeam, el va începe chiar în dimineața următoare la Nikolsburg și Neumühl. 

Aceste amenințări l-au adus într-o stare de teroare pe Rudolf – pentru că nu se încredea în Domnul din 

ceruri îndeajuns în această problemă – astfel că a spus că nu putea nega că știa ceva despre bani și a 

cerut voie să vorbească în privat cu cei doi frați. Cardinalul i-a refuzat cererea și a spus că ar trebuia 

să discute chestiunea înaintea domnilor, care de asemenea erau oameni buni și cinstiți. Prin urmare, 

Rudolf și-a întrebat vărul Christoph Hirzel, care în concepția sa era un om mai discret decât el, dacă ar 

trebui să dezvălui ceea ce știa. Dar Christoph (care în ziua dinaintea întemnițării îi făcuse o aluzie lui 

Rudolf că ar trebui să facă ceva pentru împărat prin a-i oferi o sumă de bani) nu era încrezător 

îndeajuns pentru a-i oferi lui Rudolf sfatul de care avea nevoie, mai precis, acela că era destul de 

greșit să trădeze sudoarea și munca grea a bisericii și că nu ne puteam cumpăra calea de ieșire din 

încercările pe care Dumnezeu le-ar trimite asupra noastră. 

În loc, i-a oferit lui Rudolf  răspunsul slab că din moment ce domnii făcuseră asemenea promisiuni 

mari să nu ia nimic, ar putea să nu fie greșit ca să îi aducă și pe ei la cunoștință. 

Apoi ei l-au presat pe Rudolf și mai tare să le spună unde și în ce locuri erau banii și a admis că știa de 

cinci locuri unde banii erau îngropați, arătate lui cu toată încrederea: unul la Neumühl, Kostel, Tracht 

și două la Pribitz. Cardinalul imediat a cerut o descriere detaliată a locației banilor și a aflat de la 

Rudolf numele celorlalți bătrâni care ar putea să știe ceva. 

                                                             
503 Contele Alexandru Cicognia, mai târziu numit „contele italian.” Împăratul Ferdinand al II-lea, într-o scrisoare 
datată la Viena pe 22 martie 1621, l-a întrebat pe cardinalul von Dietrichstein, care era obișnuit cu felul de a fi 
al huteriților, să îi sprijine eforturile lui Cicognia de a găsit bani în comunitățile hutterite. Despre 
corespondența dintre Ferdinand al II-lea și cardinalul von Dietrichstein privitor la banii huteriților, vezi Hruby, 
Wiedertäufer, 139-142; de asemenea 83-85; Beck, 396-397. 
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După aceasta, cardinalul, Breuner și contele italian au călărit înapoi la Brünn. Pentru câteva zile nu 

am mai auzit nimic și frăția nu putea primi nicio veste referitoare la ceea ce s-a întâmplat cu 

prizonierii. Nimeni din castel nu știa nimic și nu le puteam transmite lor niciun mesaj și nici ei nouă.  

Asupra întregii chestiuni plana o liniște mormântală până pe 22 iulie, când Breuner și contele italian s-

au întors la Nikolsburg  și au trimis după Burkhard Braitenstainer, bătrân pe atunci la Nikolsburg. Cu 

cuvinte mieroase și înșelătoare i-au spus că venise timpul să îi elibereze pe cei trei frați din închisoare. 

Doar o treabă mai trebuia clarificată, referitoare la fratele Sebastian Dietrich [care nu mai trăia]. Din 

moment ce Mihai Kocher, bătrân la Moskowitz, era vărul lui Sebastian, Burkhard ar trebui urgent să 

trimită o scrisoare printr-un mesager special în care să-i fie lui Mihai transmis că trebuie să vină 

imediat la Nikolsburg pentru a răspunde în locul vărului său decedat. Burkhard le-a crezut minciunile 

și a scris din castel, rugându-l pe fratele Kocher să vină cât de repede se putea. Fratele Kocher, totuși, 

a răzbătut prin înșelăciunea lor și nu s-a făcut văzut. Astfel că l-au luat pe Burkhard prizonier, l-au 

transferat pe Rudolf în celula unde era Bencker și l-au pus pe Bencker împreună cu Christoph. (Lui 

Bencker nu i s-au pus multe întrebări și a ieșit din treaba aceasta destul de nevinovat.) Burkhard a fost 

pus în celula întunecată în care fusese Rudolf înainte. 

În următoarea zi, 24 iulie, acești Iuzi l-au dus pe Rudolf la Neumühl, pe 26 iulie la Tracht și pe 27 

iulie la Kostel. În ambele locuri au reușit să pună mâna pe banii pentru care săracul nostru popor au 

lucrat din greu și au transpirat ca să îi câștige și încălcându-și promisiunile, i-au luat. Astfel că pe 

calea cea mai rușinoasă și înșelătoare, comunitatea-biserică a Domnului și-a pierdut aproape toți banii 

peșin, economisiți pe durata a mulți ani pentru a acoperi nevoile în vremuri de greutăți. Și aceasta s-a 

întâmplat din pricina lui Rudolf, în care toți aveau o mare încredere. 

După ce Rudolf arătase tot ceea ce știuse, era rândul lui Burkhard. Cardinalul l-a chemat pe Burkhard 

să apară înaintea lui și a susținătorilor săi. A încercat să îl câștige prin cuvinte mieroase și ipocrite, 

precum și cu cuvinte aspre. A spus că prăbușirea și ruina bisericii putea fi evitată doar dacă toți banii 

ascunși erau scoși la lumină și înmânați Maiestății Sale. Dacă nu, la sigur că biserica va fi distrusă. 

Burkhard a crezut că se poate ocupa de chestiune cu mai multă înțelepciune decât a făcut-o Rudolf, 

pentru că în timp ce Rudolf era în închisoare, Burkhard auzise despre opinia bătrânilor că cineva care 

se numește pe sine un frate nu poate dezvălui unde se aflau banii bisericii. Astfel că răspunsul său a 

fost că un singur om nu poate decide aceasta pe cont propriu, ci doar cu consimțământul tuturor 

bătrânilor și a întregii biserici. Drept rezultat, cardinalul a călărit împreună cu Breuner și contele 

italian la Austerlitz, luându-i pe Burkhard, Rudolf, Christoph și Bencker cu ei. De acolo, pe 5 august, 

a emis o scrisoare tăioasă adresată bătrânilor de la Neumühl, precum și tuturor bătrânilor din 

comunitățile noastre. Poruncea tuturor slujitorilor Cuvântului să apară cu toți administratorii la 

Austerlitz dimineața pe 7 august și dacă nu exista riscul să ne pierdem toate posesiunile , iar întreaga 

noastră biserică să fie exterminată. Cu un termen atât de din scurt, era imposibil ca frații să ajungă la 

Austerlitz în ziua și la ora stabilită de cardinal; dar din responsabilitate pentru toți oamenii noștri, 

câțiva frați au fost numiți să meargă și să apară înaintea lui. Acești frați, oricum, au fost prinși de 

maghiarii care efectuau un raid cam la un km de Auspitz. Au fost jefuiți și bătuți așa că nu au fost în 

stare să ajungă la Austerlitz. 

Cardinalul a refuzat să accepte atacul maghiarilor ca scuză pentru nereușita în a apărea a fraților. A 

stabilit un al doilea și al treilea termen limită pentru ca toți bătrânii să se adune la Austerlitz. Însuși 

Burkhard a scris, presându-i pe frați să vină și să nu îl lase de izbeliște, pentru că niciun articol 

referitor la credință nu era implicat. El va fi de acord cu orice ar fi decis ei când vor fi venit. 
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Desigur, toți știau foarte bine despre ce era vorba; cardinalul și oamenii vroiau toți banii bisericii și 

dacă bătrânii apăreau și le refuzau cererile, cardinalul i-ar fi prins pe aceia responsabili cu 

proprietățile comunității și i-ar fi aruncat și pe ei în închisoare. Prin urmare mulți frați cu slujbe au 

decis – din pricina dragostei lor pentru biserică și bătrâni – ca bătrânii să nu apară, ci ca toți membrii 

să aștepte ceea ce ar pregăti Dumnezeu pentru biserică.  Prin urmare, bătrânii din Austerlitz și 

Damborschitz împreună cu administratorii lor și unii dintre capii departamentelor de lucru au pornit 

iarăși să îl vadă pe cardinal, domnul Breuner și pe contele italian la Austerlitz. Dar lucrul acesta nu l-a 

mulțumit pe cardinal. El a spus că a nu a vrut croitori și cizmari, ci pe bătrâni. 

Prin urmare, s-a văzut ca necesară redactarea unei scrisori cardinalului în numele tuturor bătrânilor. Ei 

au clarificat faptul că nici acum sau mai târziu nu puteau veni, deoarece ceea ce el le cerea se afla în 

directă opoziție cu credința și conștiința lor.  

Colac peste pupăză, puțini bani pe care îi mai aveam erau necesari în mod urgent pentru a susține 

săracul nostru popor, bolnavii și pe bătrâni. Niciun bătrân nu avea autoritatea să trădeze văduvele și 

orfanii prin a le înstrăina proprietatea. Oricine ar fi făcut-o nu ar fi fost niciodată în stare să justifice 

aceasta înaintea lui Dumnezeu, nici nu îl mai puteam recunoaște pe acesta ca și frate. 

Nu ne-am obținut banii prin viclenii financiare, camătă sau speculă, ci prin muncă grea și sudoarea 

frunților noastre și noi îi economisisem (după cum am mai explicat) penru a avea grijă de oamenii 

aflați în nevoință. Scriptura spune: „Pâinea este viață pentru nevoiași și este crimă ca să îi lipsești de 

ea. . . .Și bărbatul care îl înșeală pe lucrător de leafa lui varsă sânge” (NEB). 

Și totuși, încă urmând Sfânta Scriptură, noi frații doream să îi cinstim pe aceia care erau puși cu 

autoritate asupra noastră, arătându-ne supunerea când se cădea și dându-i Cezarului ce-i al Cezarului 

și lui Dumnezeu ce-i al lui Dumnezeu. Ar fi un lucru îngrozitor, care ne-ar face să strigăm la 

Dumnezeu, dacă Maiestatea Sa Imperială s-ar mai pângări în continuare cu sângele nostru nevinovat 

de dragul unei mici sume de bani care este pe drept a noastră înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. 

Sângele drepților, ca acela al piosului Abel, va striga din pământ către cer. Și Dumnezeu spune prin 

prorocii săi că deși iartă toate păcatele, el nu va lăsa sângele nevinovat nerăzbunat. 

Cu toată seriozitatea și în frică de Dumnezeu i-am scris cardinalului. O scrisoare separată a fost scrisă 

bătrânilor din Austerlitz și Damborschitz, cerând ca celor patru frați din închisoare să li se dea voie să 

o citească și ei. Conținutul era următorul: Frații nici să nu ceară ca bătrânii să apară, nici în cea mai 

mică măsură să susțină sau să sugereze un asemenea lucru. Știau prea bine că singura grijă a lor era să 

pună mâinile pe banii bisericii (pe care cardinalul îi luase în mare parte) și că niciunul dintre bătrânii 

noștri nu aveau dreptul să înstrăineze vreo parte din ei. Pe deasupra, Rudolf va trebui să dea socoteală 

pentru lipsa lui de responsabilitate. Dacă nenorocirea era ceea ce Dumnezeu avea în minte pentru 

biserică, el nu ar fi liniștit de bani – doar i-ar provoca neplăceri. Și dacă Dumnezeu dorea ca unul sau 

mai mulți dintre bătrâni să fie întemnițați și să devină camarazii lor de suferință, reprezenta datoria 

fiecărui frate să rămână de neclintit și adevărat. 

Nereușita bătrânilor de a a apărea nu doar că l-a înfuriat pe cardinal, Breuner și pe contele italian, ci a 

fost percepută într-un sens negativ și de către Burkhard. Înaintea lui Breuner și a italianului (deja pe 

atunci cardinalul se întorsese la Brünn), Burkhard s-a plâns fraților din Austerlitz și Damborschitz că 

niciodată nu s-ar fi așteptat ca bătrânii să stea deoparte și să îl lase amanet. 

Burkhard a spus că până în ziua aceea, biserica se aflase sub autoritatea bătrânilor și că se supuse 

conducerii lor. Dacă bătrânii ar fi venit și s-ar fi consultat referitor la bani în frică de Dumnezeu, 

biserica nu s-ar fi opus acestui fapt. În timpul întemnițării sale el s-a devotat într- foarte mare măsură 
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lui Dumnezeu, rugându-se și postind și Dumnezeu i-a arătat că nu trebuia să păstreze secretul banilor 

pe care știa că sunt îngropați, deoarece cât timp stăteau în pământ, nu aveau niciun folos pentru 

aproapele nostru. Din moment ce banii erau un dar al lui Dumnezeu, ar trebui folosiți și nu lăsați să 

putrezească în pământ. Mai bine ar merge la Maiestatea Sa Împărătească ca și autoritatea cea mai 

înaltă, sub ai cărui strămoși poporul nostru a trăit pentru mulți ani în pace. Dacă banii rămâneau în 

pământ, ar fi doar o jertfă adusă diavolului. 

Burkhard i-a cerut apoi fratelui Mihai Grossmann, bătrânul din Austerlitz, să întrebe frăția dacă să 

dezvăluie unde erau îngropați banii. Fratele Grossman a răspuns că după înțelegerea frăției, nu era 

treaba lor să îl sfătuiască dacă să dezvăluie ascunzătoarea sau nu, din moment ce nu au fost întrebați 

când li s-au încredințat aceștia. Dar Burkhard nu a fost mulțumit de aceasta. Cu ajutorul contelui 

italian el a forțat lucrurile până când frăția din Austerlitz a trebuit să se întrunească din pricina sa. 

Acolo în prezența contelui, a început să vorbească pe larg despre cum biserica se bucurase de 

protecția stimatei Case de Austria pentru mulți ani și trăise în pace sub antecesorii Maiestății Sale 

Împărătești. Acum că împăratul, stăpânul tuturor țărilor, se oferise să ia biserica sub protecția sa 

împărătească, el, Burkhard simțea în inima sa că era bine să îi dăm lui banii bisericii; dacă împăratul 

cerea haina de pe spatele său, era de datoria lui să i-o dea. Într-un final, a cerut un răspuns clar din 

partea frăției din Austerlitz dacă să dezvăluie ascunzătoarea banilor sau nu. 

Câțiva frați s-au ridicat și au oferit o mărturie frăției, majoritatea dintre ei cu părerea deja menționată: 

că nu li s-a cerut sfatul când banii li s-au încredințat lor, așa că el nu avea nevoie de sfatul lor referitor 

dacă să facă dezvăluirea. Un frate adăugase că că un om care dezvăluia unde se aflau banii bisericii nu 

trebuia să mai fie recunoscut ca și frate, necontând cine era acesta. Dar contele devenise nerăbdător. 

Dându-și seama de câtă seriozitate dădeau dovadă acești frați, a folosit amenințări pentru a încerca să 

îi convingă. El spusese frăției că împăratul era extrem de măreț și puternic, că era capul guvernului și 

că era drept ca fiecare să se supună lui. La aceasta frăția nu a spus nimic, dar l-au lăsat să vorbească 

până când a zis tot ce avea de zis. 

Burkhard, totuși, a înțeles și din cuvintele și tăcerea lor cât de dureroasă era această tristă chestiune 

pentru frăție. Erau multe dregeri de glas și oftaturi. Astfel că a plecat din nou, adânc mâhnit și 

nerezolvând nimic.  

După aceasta, Burkhard și ceilalți trei prizonieri au fost duși de la Austerlitz cardinalului la Brünn, 

care ținea această afacere necurată în mâinile sale. A vorbit pentru mult timp cu ei și apoi a promis să 

îi elibereze pe Rudolf, Christoph, Bencker și într-un final și pe Burkhard, dar doar cu condiția ca 

Burkhard să spună unde se aflau banii. Cardinalul a adăugat că deja avea trei bătrâni care să le ia locul 

în castelul Nikolsburg, mai precis frații Hauptrecht Zapff, Heinrich Hartmann și Iosif Nägele. El era 

destul de sigur cu privire la aceasta, din moment ce dăduse deja porunci căpitanului Senat la 

Feldsberg, care reprezenta o unealtă excelentă pentru asemenea chestiuni, să nu cruțe niciun efort 

pentru a pune mâna pe cei trei frați. Căpitanul nu avea niciun scrupul în folosirea înșelăciunii pentru 

a-și îndeplini scopul. A scris o scrisoare prietenoasă către bătrânii din Neumühl, spunând că era clar 

că Rudolf, Christoph și Bencker vor fi eliberați și că primise porunci de la milostivul său principe 

[cardinalul] în numele Maiestății Sale Împărătești să îi întrebe pe bătrâni cum ar dori să fie tratați și 

cum ar putea ca și conducătorii să se pună în slujba lor pe viitor. Din pricina mulțimii de mercenari 

spanioli încartiruiți în zonă, nu putea să își părăsească căminul pentru prea mult sau să călătorească 

prea departe și prin urmare Hauptrecht, Heinrich și Joseph ar trebui să vină la el la Eisgrub, unde cu 

bucurie va vorbi cu ei față în față referitor la nevoile lor. Dar cei trei frați au fost sfătuiți să nu meargă 

la căpitan, din moment ce era clar ca lumina zilei că mințea. Astfel că în ciuda așteptărilor sale, 

planurile ticăloase ale cardinalului nu au avut parte de succes de data aceasta. 
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Pe 21 august, contele italian și spaniolul Allanz s-au întors de la Brünn la Nikolsburg cu cei patru 

prizonieri. Toți patru au fost puși într-o cameră din castel și li s-a dat voie să stea acolo și să ia masa 

împreună. 

Lunea pe 23 august, a venit momentul pentru Burkhard să arate locul în care știa el că banii erau 

îngropați. Contele italian și Allanz, aducând patru căruțe, cinsprezece călăreți și treizeci de 

muschetari, au mers cu el la Kostel, din moment ce știau de ceva în via Podax. De acolo au continuat 

drumul înspre Neumühl, unde el și alți frați știau de două locuri. Dar nu a găsit mai mulți bani la 

Neumühl decât găsise la Kostel, pentru că au fost luați de acolo până când aceștia au ajuns. În curând 

Burkhard a observat că ceva se schimbase și le-a spus că nu mai era nimic acolo. Oricum, țăranii au 

trebuit să sape în Podax și în două locuri din Neumühl pentru mult timp până când devenise clar 

tuturor că săpau în van.  

Când contele și gașca lui de Iuzi au sosit la comunitatea din Neumühl, i-a adunat pe frați în curtea 

dinafara camerei de adunare. În prezența lui Burkhard, a ținut un lung și bombastic discurs despre cât 

de multe națiuni, regate și ținuturi ofereau taxe Maiestății Sale Împărătești ca și cea mai înaltă 

autoritate după Dumnezeu, adăugând că până și Sfinția Sa Papa îi plătea anual Maiestății Sale o sumă 

mare de bani. De ce noi frații refuzam să facem la fel, din moment ce locuiam pe domeniile Maiestății 

Sale Împărătești sub protecția sa și el aflându-se în mare nevoință cu privire la această favoare? 

Maiestatea Sa Împărătească nu cerea ceea ce aveam nevoie pentru traiul nostru de zi cu zi, ci banii 

ascunși sub pământ pentru a-i lua în custodie, ca să nu cadă în mâinile dușmanilor Maiestății Sale. 

Dacă îi încredințam banii noștri Maiestății Sale, frumos și bine. Dacă nu, ne îndreptam spre 

nenorocire, din moment ce el se afla sub porunci din partea Maiestății Sale Împărătești să ne ucidă tot 

poporul, tineri și bătrâni și să ne dea foc la case. Maiestatea Sa primise rapoarte de încredere că îi 

oferisem o sumă mare de bani lui Frederick și Gabriel Bethlen și, colac peste pupăză, existase chiar și 

o înțelegere între Bethlen și prim-bătrânul anterior. 

Ca și răspuns, contelui i s-a spus în prezența lui Burkhard că majoritatea banilor bisericii erau deja 

duși și nu aveam mai mult decât să ne acoperim cele mai stringente nevoi, din moment ce 

comunitățile noastre fuseseră jefuite și arse din temelii. În afară de acestea, nu se cădea ca nici bătrânii 

și nici ca tinerii să îi dea așa – aceștia aparțineau săracelor văduve și orfanilor. 

Și acuzaților că i-am fi dat bani lui Frederick și Gabriel Bethlen și că făcuserăm o înțelegere cu ei, 

acestea reprezentau un atac și o nedreptate înaintea lui Dumnezeu. Nu am făcut nimic de genul acesta; 

niciodată nu îi oferisem nici lui Frederick și nici lui Bethlen un singur taler, cu atât mai puțin o sumă 

însemnată de bani. Din motive legate de conștiință, niciodată nu am plătit impozite de război pe 

vremea Războaielor cu turcii, ci ne-am confruntat mulți ani cu confiscări în schimb, care au însemnat 

îndurarea de pierderi mari în proprietate și alimente. Cu atât mai puțin se cădea ca noi să fi contribuit 

la acest război chiar în localitatea noastră! Din motive de conștiință, prin urmare, nu îi puteam oferi 

Maiestății Sale puținii bani care rămăseseră. Fie ca Dumnezeu să trimită ce va vrea – ne-am pus 

încrederea și speranța doar în el. 

Când a auzit contele răspunsul acesta și a văzut că frații nu erau intimidați de amenințările sale, și-a 

schimbat strategia și a devenit chiar prietenos. A stat peste noapte la Neumühl și a poruncit ca săpatul 

să continue ziua următoare, dar nu au găsit nimic. A venit înapoi la casă să își ia rămas bun, dând 

mâna cu mulți frați și mulțumindu-le pentru găzduire și ospitalitate. Nu a manifestat vreun semn de 

mânie pentru că nu a găsit banii. A pornit înspre Nikolsburg cu un foarte nefericit și înfricoșat 

Burkhard, care își regreta cu amar propria sa nebunie. 
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Trei zile mai târziu, pe 26 august, ticălosul Allanz a sosit, sperând să primească multe laude prin 

găsirea banilor. A apărut neanunțat la Stiegnitz cu patru căruțe și câțiva călăreți și muschetari, dar fără 

vreun prizonier. El și gloata lui s-au oprit la casa preotului din Stiegnitz, dar au venit la comunitatea 

noastră pentru cină. Acolo a născocit altă minciună: vruse să ajungă la Trebitsch (Třebíč) dar s-a 

rătăcit pe câmpuri și s-au pomenit la Stiegnitz. Devreme în dimineața următoare și-a prezentat fraților 

scopul său adevărat cu claritate. A prezentat scrisori cu porunci de la împărat să sape după bani la 

Stiegnitz și prin căpitanul de la Wischenau le-a poruncit țăranilor să vină și să sape. Astfel că el a 

mers cu țăranii în ferma noastră de la Stiegnitz, unde pentru mulți ani existase înainte o cabană a unui 

tăietor de lemne și unde mai rămăsese o podea de pământ și un zid cu o fereastră. Acolo, țăranii au 

fost puși să sape ca parte a clăcii lor. 

Când săpaseră deja cam de-un stat de om, au dat peste o bucată de lemn sau o masă. Allanz a fost 

cuprins de bucurie. A adus căruța exact acolo și a pus pe cineva să curețe cufărul în care considera el 

că se află banii. Dar bucuria sa a fost de scurtă durată; nu era nimic altceva decât o placă de lemn. 

Țăranii au trebuit să sape mai adânc, deoarece Allanz a zis că i se spusese că banii erau la sigur acolo, 

așa că acolo trebuie să fie, asta dacă nu fugise diavolul cu ei. După ce săpaseră și au căutat pentru o 

perioadă îndelungată de timp, într-un final au lovit o pană de fier care intrase în pământ cumva. Aceea 

a fost toată comoara pe care ei au găsit-o. Astfel că mincinosul Allanz a plecat cu coada între picioare, 

spre deliciul multora dintre vecinii noștri. 

Cei patru bărbați, Rudolf, Burkhard, Christoph și Bencker au fost ținuți în închisoare până luni pe 20 

septembrie, când la 5 seara au fost eliberați și însoțiți până la comunitatea de la Nikolsburg de către 

Allanz și burgreavul. Allanz le-a spus celor patru că Maiestatea Sa era determinată să distrugă 

comunitățile dacă cei patru, în special Rudolf și Burkhard, nu for fi reinstituiți în respectivele lor 

slujbe. Ei nu trebuiau să fie pedepsiți, pentru că se dovediseră supuși obedienți ai Maiestății Sale 

Împărătești. Dacă bătrânii se supuneau, Maiestatea Sa va proteja poporul nostru. Allanz a adăugat că 

avea cu el o scrisoare pentru generalul von Wallenstein (încartiruit cu trupele sale în trecătoarea de la 

Lundenburg), în care i se poruncea să îi ia pe frați sub protecția sa și să cruțe comunitățile. Toate 

acestea nu erau altceva decât minciuni. Chiar înainte ca Rudolf, Burkhard și Christoph să fie judecați 

și disciplinați de către biserică, am descoperit spre mâhnirea noastră ce fel de protecție ne oferea 

Maiestatea Sa. Aceasta este descrisă în continuare. 

Chiar în momentele acestea grele, nu exista un păstor care să supravegheze întreaga biserică, astfel că 

atuncea când prizonierii eliberați au ajuns la Neumühl în ziua următoare, câțiva bătrâni s-au adunat. 

Ca să înceapă de undeva, le-au ascultat întreaga și jalnica istorisire a lui Rudolf, Burkhard și 

Christoph. Din moment ce niciunuia nu i se putea oferi înapoi slujba anterioară, li s-a oferit 

însărcinarea (în special lui Rudolf și Burkhard) de a-i spune cardinalului că doreau să renunțe la 

slujbele lor, astfel încât biserica să nu fie trasă la răspundere pentru aceasta. Apoi, la vremea potrivită, 

întreaga chestiune va fi reluată. Au acceptat această decizie de bună voie, iar Rudolf și Burkhard au 

mers la cardinal la Brünn. Dar cardinalul s-a arătat neînduplecat. A insistat ca amândoi să fie 

reinstituiți în vechile lor funcții; orice altceva mai prejos ar fi însemnat sfidare a Maiestății Sale 

Împărătești și nu va rămâne nepedepsită.  A făcut astfel de amenințări de câteva ori. Mai târziu, când 

câțiva frați au fost trimiși la el la Nikolsburg la cererea sa, el le-a arătat o scrisoare scurtă, scrisă chiar 

de mâna împăratului și pecetluită cu inelul cu sigiliu al împăratului și i-au lăsat să o citească ei pentru 

ei. În ea se spunea că acele persoane care au informat cu privire la ascunzătorile banilor ar trebui să 

fie reinstituiți în vechile lor funcții și autoritate, din moment ce câștigaseră favoarea Maiestății Sale. 

Era imposibil pentru biserică să accepte porunci într-o asemenea manieră, deoarece aceasta era 

împotriva dreptății divine. Au existat, totuși, destule motive pentru a amâna chestiunea pentru 21 
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februarie, 1622. În acea zi la Pausram o întrunire s-a ținut a tuturor slujitor Cuvântului, 

administratorilor, comercianților, cămărarilor și a multor alți frați de încredere din toate comunitățile, 

pentru că devenise urgent necesară alegerea unui noi păstor. Pe vremea aceasta felul în care au 

acționat Rudolf, Burkhard și Christoph (lucru deja descris întregii frății) a fost pus în vedere înaintea 

adunării de la Pausram. Toți trei au fost excluși și separați complet de biserică pentru că au fost atât de 

iresponsabili, pentru că au adus dispreț dinspre lumea exterioară și chiar din partea acelora care se 

numesc pe ei înșiși frății și pentru că au provocat opoziție și indignare în sânul propriului nostru 

popor. Ei au văzut că decizia era dreaptă, și-au recunoscut vina și au implorat milă. Rudolf a fost 

trimis la Göding pentru o perioadă de căință dar nu a încheiat-o pentru că a murit acolo pe 27 aprilie 

în același an. Burkhard a fost trimis la Pohrlitz și Christoph la Schakwitz. După pocăința lor sinceră, 

Christoph a fost reacceptat pe 25 mai și Burkhard pe 3 iunie, 1622. 

1622 

Ca să ne întoarcem la 21 februarie, 1622: Odată ce această urâtă afacere a fost încheiată, întrunirea de 

la Pausram s-a aplecat asupra chestiunii importante a alegerii unui noi păstor, din moment ce nu a 

existat un păstor în biserică pentru nouă luni în această perioadă de timp periculoasă și rea. Toți frații 

adunați au oferit mărturie bucuroasă și unanimă în direcția consacrării dragului nostru frate Valentin 

Winter în sarcina conducerii și a îngrijirii bisericii cu o înflăcărare pioasă în aceste vremuri grele. Fie 

ca Domnul în mila sa să întărească acest frate și fie ca el să le ofere poporului său înțelepciunea și 

abilitatea de alinare și reconstruire a bisericii astfel încât ce a fost sfărmat să se ridice și ce a fost 

pierdut să fie readus. 

I-a adus multă alinare și bucurie bisericii să aibă un bătrân și un prim-bătrân din nou. Din moment ce 

nu exista altă cale, dragul frate Valentin a acceptat supus povara acestei slujbe foarte importante. Cu 

toată tăria sa s-a străduit să se opună lăcomiei, aroganței și dezordinii care se strecurase în biserică în 

timpul acestui război odios și să reinstituie pietrele de temelie ale bisericii lui Dumnezeu, pentru care 

mulți dintre înaintașii noștri și-au vărsat sângele. Ceilalți bătrâni l-au susținut cu loialitate întru-

aceasta. Apoi Dumnezeu a oferit asemenea har și binecuvântare că am putut celebra Cina Domnului 

în amintirea dragului nostru Salvator Isus Hristos. Aceasta nu a fost posibilă în anul anterior, cam din 

cauza faptului că oștenii hălăduiau în țară, făcând călătoria primejdioasă. Pe 12, 20 și 26 iunie la zece 

din comunitățile noastre am celebrat Cina Domnului aflându-ne sub marea și miloasa protecție a lui 

Dumnezeu în pace și cu bucurie și cu mare recunoștință și toți au putut să se întoarcă în siguranță 

acasă. Doar Domnul să fie lăudat! 

Dar trebuia ca biserica Domnului să fie ispitită în fiecare mod de către diavolul și copiii săi. Problema 

spinoasă cu Rudolf, Burkhard și Christoph a determinat câțiva membrii ai comunității să se întoarcă 

împotriva bătrânilor prin abuz și sfidare. Plini de îngâmfare, se imaginau mai înțelepți și mai 

credincioși ca oricine altcineva. Ei au declarat că economisirea banilor nu era nimic altceva decât 

mamonă și zgârcenie și arăta o lipsă de încredere în Dumnezeu, că bătrânii și întreaga frăție și-au rupt 

legământul lor și au părăsit calea cea bună și că biserica nu mai era aceeași ca cea de pe vremea lui 

Iacob Hutter. Ei doreau să se întoarcă la prima viziune, să reinstaleze vechile pietre de hotar și să 

reconstruiască Biserica Hutterită din ruine. Aceia care au preluat conducerea erau trei croitor și doi 

țesători, șef printre ei fiind Petru Kaufman, un croitor originar din Lothringen. O persoană dificilă și 

încăpățânată, el fusese exclus de câteva ori pentru viața sa hedonistică și iresponsabilă. 

Petru Kaufman pretindea că înțelege secrete ale Scripturii și a prorocit din cărți stranii, în special 

împotriva papalității, prezicându-i căderea în anul 1620, când va veni un împărat luteran. De 

asemenea ne-a avertizat că biserica noastră se afla în pericol de prăbușire și dizolvare. El și 
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susținătorii săi au avut îndrăzneala să spună că singurul Dumnezeu în care credeam era Sfântul 

Împărat Roman, un lucru care nici măcar evreii neconvertiți nu spuneau despre noi. Din răutatea 

inimilor lor, au atacat biserica și bătrânii cu multe alte minciuni și acuzații fără sens pe care chiar nu 

puteau să le dovedească. 

Într-un final, au fost excluși din biserică deoarece au refuzat să fie corectați prin pioasa instrucție. 

Doreau să pună bazele unei biserici a lor, dar fiindcă aveau atât de multe idei false și confuze, nu 

puteau cădea de acord nici măcar unul cu altul, în special referitor la traiul în comun. Într-un final au 

decis să amâne deocamdată această întrebare pentru că diavolul ar putea să îi înșele referitor la 

aceasta. În nebunia și dezbinarea lor, se gândeau că țelul lor va aduce rod, dar acesta nu era 

fundamentat în Dumnezeu și prin urmare nu s-a întâmplat nimic. Moartea prin ciumă l-a luat pe sus-

numitul croitor, Petru Kaufman (un blasfemiator imprudent și răutăcios) și la scurt timp după pe 

susținătorul lui principal Uhl Lips din Elveția (responsabil înainte cu țesutul la Schakwitz) și pe alt 

croitor de aceeași teapă. Restul au dispărut unul după celelalt. Unii s-au împrăștiat în direcția asta, alții 

în cealaltă și deși fuseseră atât de mari și tari în proprii lor ochi în scurt timp nimic nu s-a mai auzit de 

ei. Astfel le-a adus Domnul asupra înfumurării lor decăderea și inițiativa lor prostească în curând s-a 

sfârșit. Domnul îi poate smeri pe aceia ce sunt aroganți. El nu își găsește vreo plăcere în cei mândri. 

Pe 2 februarie fratele Hansel Sanhammer, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în Domnul la 

Klein Niemtschitz. 

Pe 5 aprilie, fratele Konrad Gerber, un slujitor pentru treburi de zi cu zi a adormit în Domnul la 

Altenmarkt. 

Pe 2 septembrie, la cererea sa repetată, fratelui Konrad Hirzel i s-a luat slujba Evangheliei pentru care 

fusese ales de către frăție în Transilvania și investit de fratele Franz Walter. 

Pe 9 decembrie, în timp ce călătorea în Transilvania, fratele Mihai Kocher, un slujitor al Cuvântului 

lui Dumnezeu, a adormit în Domnul cu o inimă împăcată la Grosswardein în Ungaria de nord.
504

 

Înainte de sfârșitul său a mărturisit că se afla împăcat complet cu Dumnezeu și cu toți frații și surorile 

și nimic nu îi împovăra sufletul. El era extrem de mulțumitor pentru toată bunătatea ce i s-a arătat și a 

trimis un rămas-bun plin de dragoste tuturor credincioșilor. 

 

Războiul de 30 de ani. 1623-1650: Necazuri în Ungaria și Transilvania 
 

 
1623 

 

Pe 7 februarie 1623, fratele Hans Iacob Hegeler, un piuar de meserie, a fost ales pentru slujba 

Evangheliei de către biserica de la Alwinz din Transilvania. Bătrânul lor, fratele Albrecht Seyl, era 

bolnav în stadiu terminal cu nicio șansă de recuperare. În ciuda slăbiciunii acentuate a fratelui 

Albrecht, el l-a investit pe Hans Iacob în slujba sa prin așezarea mâinilor. 

Cinci zile mai târziu, pe 12 ianuarie, fratele Albrecht Seyl, un slujitor al Evangheliei, a adormit în 

Domnul cu pace în inima sa. Înainte de a trece în neființă a mărturisit slujitorilor Cuvântului care se 
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adunaseră împrejurul său că conștiința sa era curată. I-a încurajat să continue să predice și să 

folosească disciplina cu mare credincioșie și le-a mulțumit din inimă pentru toată bunătatea arătată lui. 

Fratele Iosif Nägele a fost numit bătrân în locul său. A pornit spre Transilvania împreună cu câțiva 

frați pe 18 februarie. 

La două după-amiaza pe 28 aprilie, un incendiu care a pornit în fierăria de la Protzka a ars din temelii 

nu doar fierăria, ci și jumătate din clădiri. Trei oameni au murit în flăcări. Câteva vite și purcei au ars, 

în afară de lucruri ca îmbrăcăminte și lenjerie de pat. Aceasta a fost o mare pierdere pentru biserică, 

care deja era foarte săracă. 

Pe 30 aprilie, Iacob Rosenberger, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a trecut în neființă la Feldsberg. 

Pe 10 februarie în același an, Felix Biliad, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a trecut în neființă la 

Alwinz, Transilvania. 

Duminica pe 11 iunie la Sabatisch, cinci frați au fost investiți în slujba Evangheliei de către bătrâni 

prin așezarea mâinilor. Aceștia erau Andreas Ehrenpreis, Iacob Litzenbucher, Ulrih Amssler, Albrecht 

Grob și Uhl Müllner. 

Pe 7 octombrie, Martin Fischer,
505

 un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a trecut în neființă la Echtlnitz. 

În timpul lunilor octombrie și noiembrie din 1623 armata împărătească, care reprezentase o cauză 

importantă de neliniște pentru noi tot anul, s-a mutat în Ungaria împotriva dușmanului. Acesta s-a 

dovedit un interval de timp dezastruos pentru biserică, dar și pentru alte popoare din țară. Câteva 

ferme și case pe care le ocupam au fost arse din temelii de către trupe străine și majoritatea restului au 

fost jefuite. În câteva locuri unde am fugit în codrii, oamenii locului au furat din casele noastre ceea 

ce lăsaseră oștenii. Nenorocirile războiului au adus la sapă de lemn mulți dintre oamenii noștri și pe 

mulți dintre ei i-a costat viața, după cum se va relata mai jos. 

Pe 14 octombrie, când principele Bethlen și armata sa tăbărâseră la Tyrnau și în satele dimprejur, 

ferma și moara domnului palatin din Farkeschin (pe care le închiriasem pentru trei ani) au fost arse 

din temelii și unele dintre bunurile comunității au fost pierdute. 

Pe 15 octombrie, mercenari maghiari au efectuat un raid nocturn la Tschäskowitz
506

 pe proprietățile 

Schächtitz. Ne-au jefuit clădirile, au dezbrăcat pe unii din oamenii noștri și au furat șase cai. 

Pe 16 octombrie, fratele Albrecht Grob, un slujitor al Cuvântului a trecut în neființă la Alwinz, 

Transilvania. 

Pe 19 octombrie, comunitatea noastră din Velké Leváre a fost trecută printr-un raid de către o gașcă 

de tâlhari care se spunea că era din Gross Magerndorf de pe insulele Schütt, la sud de Pressburg. Au 

jefuit aproape tot, luând multă proprietate mutabilă și șapte cai. 

Pe 21 octombrie, domnul Ianuss Czobor de Schossberg a aplicat o lovitură încrederii noastre în el. 

Comunitatea noastră Protzka se afla pe proprietatea sa și noi ne așteptam la tratament bun din partea 

lui. Dar el a ascultat de sfatul unor oameni răutăcioși și iresponsabili și a comis o faptă de mare 

nedreptate prin jefuirea comunității nostre de la Velké Leváre cu husarii săi și cu mica nobilime din 

vecinătate. Au început prin faptul că au forțat intrarea în comunitatea noastră, țipând cu putere și 

                                                             
505 Beck, 416: „Martin Hagen, de asemenea numit Fischer;” probabil același Martin Hagen numit în slujba 
treburilor de zi cu zi în 1610 (p. 397 de deasupra). 
506 Tschäskowitz (Častkovce), un sat la sud de Čachtice pe râul Dudva. 
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trăgând focuri de armă. Patru frați din curte au fost împușcați mortal și încă trei au fost răniți grav, 

unul din ei murind câteva zile mai târziu. Perspectiva era sumbră. Chiar în acest moment un slujitor 

de-al lui Bethlen a sosit cu o scrisoare de la principele său, care l-a făcut pe Ianuss Czobor să își 

abandoneze planul său crud și să se retragă imediat. Cu toate acestea, indivizii aceștia au luat viețile a 

cinci frați și au furat multe bunuri în timp ce se făceau nevăzuți. 

În sâmbăta aceasta pe 21 octombrie, la zece dimineața, o nouă tragedie s-a abătut asupra bisericii. Toți 

oamenii noștri din Sabatisch, împreună cu bătrâni, cu bolnavi, cu copiii au fugit pe muntele pe care 

castelul Branc este localizat, deoarece în acea zi o mare hoardă de turci și tătari treceau Carpații mici 

înspre Senitz și Skalitz. Unele colibe și adăposturi care fuseseră ridicate pe munte pentru oameni și 

animale au luat foc prin neglijența unui vecin șleampăt din Sabatisch, Urban Jorga, care își avea 

coliba chiar lângă ale noastre în afara palisadei. Biserica a pierdut tot felul de produse, precum pânză, 

rufărie, sare, drojdie și alte lucruri scumpe în valoare de câteva mii de guldeni, dar mai presus de 

acestea, treizeci și unu dintre oamenii noștri au suferit o moarte groaznică în incendiu. Deoarece 

flăcările au ars cu atâta intensitate, purtate de o rafala impresionantă de vânt, ei nu au fost în stare să 

se ajute unii pe alții sau să salveze ceva din incendiu. În decurs de cinsprezece minute totul luase foc 

și aproape tot era distrus. Durerea și șocul au fost mai mari decât orice altceva cunoscuse comunitatea 

înainte. Am adus greutatea situației noastre deplorabile înaintea Domnului din ceruri, care aduce 

alinare adevărată sufletelor care se încred în el. 

În aceeași zi, turcii și tătarii care se mișcau prin țară au dat foc clădirilor de pe proprietatea Senitz, 

unde trăiau oamenii noștri și de asemenea au dat foc castelul domnului Emeric Czobor de la Egbell, 

pe care îl luasem în chirie pentru trei ani. Trăisem în castel pentru mai puțin de un an și biserica a 

suferit pierderi grele acolo, și așa, săraci cum eram, a trebuit să plătim chiria pe un an de trei sute de 

taleri împărătești. 

Pe 24 octombrie, locul pe care îl luasem în chirie la Skt. Johannes a fost jefuit de către turci și tătari. 

Câțiva frați au fost dezbrăcați și bătuți tare și o soră bolnavă și amărâtă pe nume Eva a fost târâtă din 

camera bolnavilor și luată de ei. 

Pe 25 octombrie alt raid a fost efectuat asupra Velké Leváreului. O gloată ticăloasă din Bösing și 

Moder
507

 (care ar fi trebuit să fie buni vecini) a venit per pedes și călare, jefuindu-ne comunitatea 

după bunul plac și furându-ne tigăile și oalele noastre de cupru și aproape toate animalele din șeptel: 

doi cai, șaptesprezece boi, vacile și oile tinere și bătrâne. Au dezbrăcat mulți frați, surori și copii până 

la lenjeria intimă și au plecat cu cinci căruțe încărcate la maximum cu tot felul de bunuri furate. Nici 

măcar o singură persoană nu s-a opus acestei mișelii sau să fi avut milă de nevinovatele victime. Dar 

Dumnezeu poate să și-i salveze pe ai lui și să pogoare judecata asupra nelegiuiților. 

Pe 28 octombrie, comunitatea noastră de la Protzka a fost jefuită, toate animalele din șeptel au fost 

luate și clădirilor li s-a dat foc. Ce a mai rămas în picioare după incendiul din primăvară (înregistrat 

deasupra) și tot ceea ce construisem în timpul verii a fost redus la cenușă – o mare pierdere pentru 

biserică. 

Pe 1 noiembrie, de Ziua tuturor sfinților, în timp ce armata împărătească se afla sub o presiune 

extraordinară exercitată de principele Bethlen asupra ei la Göding și majoritatea turcilor și tătarilor 

tăbărâseră pe partea aceasta a râului Morava, un număr însemnat din acești barbari au atacat 

Sabatischul. În ciuda a toată bunătatea arătată lor, au încercat să intre cu forța în casele noastre. Au 

călărit prin locul nostru pentru două ore țipând sălbatic și strigând de îți îngheța sângele în vine, apoi 
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au dat foc satului din apropiere. Aceia care au fugit din casă de frica flăcărilor au fugit cu bunurile lor 

în susul unui pârâu în grădina unui vecin și au fost jefuiți acolo de oșteni. Ostașii au luat cu ei două 

fete de paisprezece ani și au furat trei cai. Până în ziua de azi nu am mai auzit nimic de aceste fete.
508

 

Era o frică și supărare intense, oftat și văicăreli pline de milă din partea tinerilor și bătrânilor, pentru 

că dușmanul și incendiile din toate părțile erau ca un coșmar. Dar Dumnezeu preamărețul, care poate 

face toate lucrurile a intervenit, astfel că finalul a fost mult mai bun și mai plin de milă decât ne 

așteptasem, din moment ce aceia care rămăseseră în casă nu au fost vătămați deloc. Toată cinstea doar 

lui Dumnezeu. 

Pe 4 noiembrie, în timpul asediului Gödingului descris deasupra, oamenii noștri din Skt. Iohannes au 

îndurat cel mai cumplit dezastru dintre toate. Ei campaseră în codrii, sperând că se aflau în siguranță 

față de dușman, când o trupă de turci și tătari deodată s-a năpustit asupra lor. Nu doar că i-au jefuit, 

dar au prins și douăzeci și șase de oameni – de departe cel mai mare necaz pentru noi. Surori și copii 

au fost luați pe sus cu cruzime,
509

 plângând și strigând cu disperare. 

Am făcut tot ceea ce am putut să îi eliberăm. Cu riscul să ne pierdem viețile, l-am abordat pe 

principele Bethlen și consilierii săi și chiar și însuși Pașala turc, oferind răscumpărare așa cum 

făcusem înainte, dar nu exista nicio modalitate de a-i elibera din puterea acestor oameni barbari. Doar 

două surori au evadat din tabăra turcă de la Skalitz, viețile lor fiind periclitate foarte. Una dintre ele, 

cu mare durere în suflet a trebuit să își lase copilul în urmă. S-au întors la biserică în pace, cu 

conștiințele nepătate. Ceilalți douăzeci și patru de captivi, aici fiind inclusă și sora Eva (care de 

asemenea venea de la Skt. Iohannes și a cărei poveste a fost relatată), au trebuit să îndure chinul de a 

merge în sclavie printre mahomedani. Reprezintă speranța noastră că Domnul a eliberat pe cât mai 

mulți dintre ei din această năpastă cutremurătoare, lăsându-i să moară din lipsă de alimente sau din 

pricina asprului frig al iernii. În timpul atacului, un frate a fost de asemenea ucis și câțiva au fost răniți 

în mod grav când au încercat să își protejeze familile lor de la a fi capturate. 

Turcii și tătarii din tabăra lui Bethlen de la Göding au efectuat raiduri peste tot în Moravia, acoperind 

mulți km, în special înspre Neumühl, Wisternitz și chiar au ajuns până la Rossitz și chiar mai departe. 

Au prins un frate și o soră din Neumühl, altă soră din Wisternitz și trei frați din Rossitz, cărămidari 

aflați în slujba domnului Karl von Zerotin. Prin circumstanțe remarcabile, cei doi de la Neumühl și-au 

câștigat libertatea într-o luptă de lângă Neuhäusel și cărămidarul principal din Rossitz a aflat libertatea 

înainte de a ajunge la râul Morava. Dar (fie ca tânguirea noastră să fie auzită de Dumnezeu) ceilalți 

trei, împreună cu mii de alți captivi, au fost duși din Moravia în Turcia. 

În zilele pline de necazuri ale acestui îngrozitor război, un frate pe nume Kaspar se afla pe drumul 

dintre Göding și Neumühl. Cu încuviințarea comunității, el fusese angajat pentru ceva vreme în moara 

cu boi de la Brünn și mersese acasă în vederea unei vizite. Pe drumul de întoarcere s-a pierdut, dar 

niciodată nu am aflat ceea ce s-a întâmplat cu el, ori că a fost ucis sau răpit. 

Drep rezultat al acestui război ticălos, biserica a pierdut în total șaizeci și nouă de suflete în octombrie 

și noiembrie în acest an 1623. Au fost capturați sau uciși prin foc sau sabie. Treizeci de suflete, tinere 

și bătrâne, încă lipsesc, majoritatea dintre ei femei și fete. Îi încredințăm Domnului din ceruri, care îi 

poate elibera din toate suferințele ș le poate prechimba zilele lor de chinuri în bucuri veșnică. 

                                                             
508 Acestea erau „Suzana Gibolitz, fata tăietorului de pânză, în vârstă de paisprezece ani și Sara, o orfană de la 
școala noastră, tot cam de paisprezece ani.” Beck, 422. 
509 Vezi Beck, 422-423, pentru numele acestor 26 de femei și copii. 
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Pe 21 noiembrie, în timpul neașteptatei retrageri a forțelor lui Bethlen de la Göding, proprietatea de la 

Rabenska, pe care o preluasem pentru trei ani, a fost arsă din temelii. Astfel că biserica – deja disperat 

de săracă – a suferit pierderi imense și irecuperabile în multe comunități prin jaf, tâlhărie, incendii și 

alte încercări care au fost consemnate doar în mod scurt. Apoi, ca și cum nu ar fi fost îndeajuns, în 

vremea când ne bucuram de puțină găzduire și alimente pentru om și animale, s-a pogorât o extrem de 

aspră iarnă cu aprox. patruzeci de ninsori, cea mai grea din memoria oamenilor. Prima ninsoare a 

rămas pe pământ pentru mai bine de trei luni. Era atât de multă zăpadă în întreaga țară că toate 

șanțurile și gropile adânci au fost acoperite și gardurile îmbrăcate cu zăpadă. Rezultatul a fost o 

cheltuială sănătoasă și în unele locuri era imposibil să călătorești. Pe vremea aceasta o baniță de 

secară costa un ducat, echivalentul maghiar a doi taleri și jumătate. Înspre sfârșit era imposibil să 

cumperi orice în monedă împărătească – douăzeci de șilingi nu valorau mai mult de douăzeci de 

creițari.
510

 Foarte puțini bani maghiari veneau în direcția vreunei comunități și exact ca și în anul 

anterior, totul era foarte scump. 

Și totuși Domnul din ceruri întotdeauna a avut grijă de noi, așa că nu putem să îi mulțumim îndeajuns 

pentru darurile sale. 

În afară de toate pierderile și necazurile descrise, a trebuit să îndurăm batjocură și toate felurile de 

acuzații neadevărate din partea lumii și din partea acelora din interiorul bisericii care erau invidioși pe 

noi, exact cum oamenii ticăloși întotdeauna i-au nedreptățit pe credincioși. Aruncau minciuni și 

insulte asupra noastră, numindu-ne trădători care adusesem dușmanul perpetuu
511

 în țară și spunând că 

noi eram cauza și făptașii tuturor relelor. În afară de faptul că o asemenea trădare ne-ar fi adus într-un 

pericol extrem, niciodată nu am fi permis să fim folosiți nici măcar în cea mai mică măsură în 

aducerea răului și a distrugerii asupra oricui. Dar cuvintele lui Hristos trebuie să se împlinească: „Vor 

spune toate felurile de răutăți împotriva voastră. Bucurați-vă și fiți fericiți când ei își spun minciunile, 

pentru că răsplata voatră este mare în ceruri.” 

În acest an 1623 câțiva din poporul nostru s-au mutat înapoi în Moravia la cererea câtorva domni 

importanți (precum principele Karl von Liechtenstein și domnul Adam von Waldstein) care ne-au 

angajat la fermele, morile și pivnițele lor de vin și ne-au promis escortă și protecție, precum și 

libertate a religiei. Majoritatea locuitorilor nativi erau mulțumiți și sperau ca lucrurile să se 

îmbunătățească în Moravia. 

După ce am fost expulzați, marcgrafatul Moraviei a fost încărcat cu toate felurile de impozite excesive 

și terorizat de oșteni în numere consistente. Polonezi și alte popoare malicioase, mai răi ca niciodată. 

Așa că nu doar propriul nostru popor și-a dat seama de aceasta, ci și mulți domni importanți și cu 

renume au spus că Dumnezeu și-a arătat dragostea sa specială și grija lui pentru noi când ne-a condus 

afară din Moravia și ne-a salvat de această opresiune, din moment ce am fi fost loviți cel mai tare. 

Domnul din ceruri știe ceea ce este cel mai bine pentru noi și nu ne va părăsi dacă rămânem adevărați 

față de el, îi păstrăm poruncile și nu îl renegăm. 

1624 

                                                             
510 Despre inflația din timpul acestor ani, vezi deasupra, pp. 450-451. 
511 Cuvântul german Erbfeind, desemnându-i pe turci, este tradus în cronică „dușmanul perpetuu.” Din 
germana medie-înaltă erbevint, însemnând diavol, prima dată a fost aplicat turcilor în secolul al XV-lea și din 
1513 până la cel de-al doilea război mondial francezilor de către germani. Semnifică o națiune care pentru 
generații a fost privită ca și ostilă și în continuare este privită astfel. 
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În 1624, războiul malefic și opresiv, care ținea deja de șase ani, încă continua. După cum am scris  

mai înainte, începuse în Boemia în 1618 și a încorporat multe ținuturi și principalități. Și totuși 

biserica Domnului nu a suferit un atac în special, pentru că atunci maghiarii erau liniștiți și nicio 

armată străină nu ne invadase țara. În aprilie, mai și iunie, totuși, câteva mii de polonezi, oștenii cei 

mai mârșavi, au tăbărât pe granița moravă în această parte a râului Moravia în Ungaria, la distanță de 

o zi de Sabatisch. 

Toți care trăiau între Morava și Carpații Mici ai Ungariei erau îngroziți de polonezi. Astfel că nu doar 

oamenii noștri din Sabatisch au trebuit să fugă cu soțiile și copiii lor, lăsând căminul chiar în perioada 

cea mai aglomerată cu muncile de primăvară, aceasta însemnând o pierdere și un mare pas înapoi 

privitor la provizia lor de mâncare. În multe sate nu mai rămăseseră oameni sau animale. Acești 

polonezi brutali reprezentau o amenințare serioasă la adresa Ungariei, parte din pricina vechii 

dușmănii provocate de suferința pe care o înduraseră mai înainte din pricina maghiarilor, parte din 

cauză că împăratul nu îi plătise și nu mai puteau găsi multe de furat în Moravia, unde fuseseră 

încartiruiți pentru un an cu rezultate devastatoare. Astfel că au efectuat un număr de raiduri în 

Ungaria, ca cel din 5 iunie, când au atacat orașul maghiar Neustadt (Nové Mesto nad Váhom) de 

lângă Schächtitz și în câteva ore au măcelărit peste patru sute de oameni. 

Pe 12 iunie, șase zile mai târziu, în mijlocul unei nopți negre ca smoala, s-au abătut asupra taberei 

Sabatisch mai jos de castelul Branc, unde turma noastră nevoiașă – bolnavi și bătrâni, copii și mame 

de nou-născuți – se adăposteau împreună cu vecini dintr-o serie de sate de pe proprietățile Branc. Au 

venit cu asemenea țipete stridente, împușcături și mare gălăgie ca părea ca toată lumea va fi 

măcelărită. Țipetele refugiaților și mugitul vitelor înfricoșate din întunecata noapte nu pot fi descrise. 

Totuși cât de neagră părea situația, biserica a suferit mult mai puțin decât mulți dintre vecinii noștri, 

care înainte de raidul de mai sus de la Neustadt spuseseră întotdeauna că din pricina noastră au trebuit 

să sufere din pricina polonezilor, a cărui amenințări erau direcționate doar împotriva noastră. Prin 

pronia lui Dumnezeu – pentru că el întotdeauna găsește o cale să își ajute copiii – niciunul dintre ai 

noștri nu au fost răniți, în afară de șocul și teroarea aferente (deși unele vaci și cam patruzeci de oi au 

fost furate împreună cu animalele vecinilor). 

Deși pe vremea aceasta, raidul polonez a provocat pagube relativ mici comunităților noastre și nu 

exista vreun pericol în mod special izvorât din război, totuși anul 1624 nu a fost fără de probleme, 

pentru că ura și invidia bătrânului șarpe împotriva credincioșilor a continuat să crească. În martie, 

cardinalul von Dietrichstein, acel dușman al credincioșilor, a emis un alt mandat strict în Moravia în 

numele împăratului Ferdinand al II-lea: Din moment ce câțiva domni moravi (după cum am menționat 

mai sus în cadrul anului 1623) luaseră din nou oamenii noștri în slujbă ca și lucrători la fermă, morari, 

cămărari, grădinari, tâmplari, cărămidari ș.a.m.d. și din pricina marii lipse de mâncare din Ungaria 

care a dus la întoarcerea multora dintre oamenii noștri în grupuri mici în Moravia, toți aceia care se 

declarau  membrii ai Frăției hutterite li se poruncea iarăși, existând pericolul pedepsei capitale în caz 

contrar, să părăsească marcgrafatul Moraviei în termen de două săptămâni de la data emiterii 

decretului. Oricine era prins după termenul-limită va fi ucis fără proces – spânzurat de cel mai 

apropiat copac sau ucis prin ardere. 

Din moment ce majoritatea domnilor nu puteau să se împotrivească unui asemenea mandat strict, o 

bună parte dintre oamenii noștri au trebuit să se mute. În timp ce se întorceau în Ungaria, unde 

Domnul Dumnezeu încă avea un loc pregătit în sălbăticie pentru mica sa turmă, ei se aflau în mare 

pericol și au pierdut multe bunuri din pricina soldaților împărătești. Această expulzare din Moravia a 

adus o mai mare separare între credincioși și necredincioși. Mulți care își iubeau stomacurile și 

plăcerile lumii mai mult decât pe Dumnezeu și virtutea sa și-au părăsit credința și pe frații și surorile 
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lor decât să se întoarcă în Ungaria. Dar aceia care au fost credincioși și drepți s-au supus din proprie 

inițiativă, lăudându-l pe Dumnezeu că încă aveau un loc unde îl puteau sluji. 

Câțiva domni moravi, printre ei principele von Liechtenstein, domnul Adam von Waldstein 

(administrator principal al Boemiei), domnul Karl von Zerotin și alții, nu au acordat multă atenție 

mandatului de deasupra. L-au lăsat pe cardinal să scrie și să poruncească, dar i-au ținut pe oamenii 

noștri în serviciu din pricina hărniciei, loialității și sincerității. Astfel că în acest an, în ciuda 

poruncilor stricte ale cardinalului, era imposibil să fie alungați toți oamenii noștri din Moravia și 

Austria, în timp ce înspre sfârșitul aceluiași an, când pastorii luterani și calvini au devenit principala 

țintă a unor puternice prigoane religioase, cu toții au trebuit să părăsească țara.
512

 

La fel ca în anii anteriori (și după cum s-a menționat pe scurt la sfârșitul lui 1623), ninsorile grele și 

de durată și iarna aspră au stricat frumoasa recoltă de iarnă, în special secara. În multe locuri și în 

zona noastră și în altele existau câmpuri întinse în care nu era nimic de secerat și doar în puține locuri 

s-a putut aduna îndeajuns pentru sămânță.  

Ca și rezultat, prețul grâului a crescut la 4 taleri pe baniță pe atunci și secara la 3 taleri și jumătate în 

vechea și solida monedă a talerilor și ducaților împărătești. 

Credincioșii ar fi suferit mult din pricina foametei și a lipsei de pâine dacă preamărețul Dumnezeu, 

care știe totul în toate situațiile, nu ar fi permis ca recolta de vară, strugurii și alte fructe să crească din 

abundență în acest an greu 1624. Am măcinat orz, mei, ovăz, hrișcă, mazăre și linte împreună pentru a 

face pâine. 

Ar fi fost cam imposibil pentru comunități să cumpere secară atât de scumpă cu atât de micul venit pe 

care îl generam în Ungaria pe atunci. 

Avem fiecare motiv să îi mulțumim lui Dumnezeu toată viața noastră pentru că ne-a ajutat cu 

milostenie prin vremurile lungi și grele și pentru că ne-a furnizat bucățica noastă modestă, astfel că nu 

a trebuit să îi necinstim sfântul său nume prin cerșitul pâinii pe la ușile altor oameni. Fie ca el cu 

milostenie să continue să ne ocrotească de necazuri și dureri sufletești cât timp trăim pe acest Pământ. 

1625 

În anul 1625 pe 5 septembrie la miezul nopții, fratele Hansel Summer, un slujitor al Cuvântului, a 

adormit în Domnul cu o inimă împăcată la Velké Leváre. 

Între șapte și opt seara în seara zilei de 17 octombrie, fratele Iosif Nägele, un slujitor al Evangheliei, a 

adormit în Domnul cu o inimă împăcată la Alwinz în Transilvania. Fratele Isaak Baumann, care 

fusese asistentul său, a fost numit în locul său ca și bătrân al bisericii de la Alwinz.  

Pe 2 noiembrie, fratele Klaus Wältzer, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în Domnul la 

Sabatisch. 

În acest an 1625, domnul Ianuss Czobor de la Schossberg, menționat mai înainte în această carte, a 

făcut cereri nedrepte fraților de la Protzka. Dorea două sute de taleri împărătești, o bucată de stofă și 

câteva cuțite, nu ca împrumut sau garanție, ci ca și cadou, fără niciun fel de pricină sau motiv. Dar 

comunitatea de la Protzka fusese arsă din temelii de două ori în trei ani și domnul Ianuss Czobor 

                                                             
512 Unii dintre hutteriții expulzați din Moravia s-au mutat în Austria de jos, unde câțiva domni proprietari de 
pământ le-au oferit adăpost. Aceasta a dus la Mandatul General emis de către împăratul Ferdinand al II-lea pe 
3 martie, 1625; vezi Beck, 425 n.1. 
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ceruse sume exorbitante pentru adăpostirea lor în castelul Schossberg în timpul tulburărilor priciunite 

de turci. I-au spus că erau prea săraci ca să se achite de cererile sale imposibile. Ca răspuns, el i-a 

ordinat căpitanului său să aresteze doi frați în vârstă, administratorul și cumpărătorul, să îi aducă la 

castelul din Schossberg și să îi țină până când ei ofereau banii, stofa și cuțitele. Dacă doream să îi 

eliberăm pe frați, trebuia să ne confruntăm nu doar cu pericolul, dar și cu efort și cheltuială. Astfel că 

a trebuit să trimitem un slujitor al Cuvântului împreună cu doi însoțitori câțiva km după Kaschau
513

 la 

domnul Czobor, iar rezultatul eforturilor lor susținute a fost că cei doi frați au fost eliberați după ce 

stătuseră două luni în arest. 

Acesta nu a reprezentat sfârșitul chestiunii, totuși; ce-i mai rău urmează. În decembrie, când domnul 

Ianuss Czobor s-a întors la Schossberg de la Dieta Maghiară din Ödenburg, el i-a convocat pe bătrânii 

din Protzka și Sabatisch la Schossberg, precizând că scopul era reprezentat de lichidarea datoriei odată 

și pentru totdeauna. 

Frații pe care i-a chemat s-au întâlnit de două ori cu el și ultima oară fratele Valentin Winter, păstorul 

bisericii, a venit în persoană. S-a dovedit a fi un fel ciudat de aranjament. Domnul Czobor ne datora 

313 guldeni și pe bună dreptate noi nu îi datoram mai mult de 80 de guldeni chirie pentru cele două 

locuri. El dorea ca datoriile să se anuleze una pe cealaltă și noi nu mai trebuia să îi mai cerem nimic. 

În plus, domnul Czobor a cerut două mii de taleri pentru că ne-a protejat frații și surorile de la Protzka 

în timpul tulburărilor provocate de turci (deși el le luase toți purceii atunci) și să îl compensăm pentru 

a noua parte a lui (șaptesprezece banițe) de grâne de pe câmpurile fraților care fuseseră furate de turci 

împreună cu ale noastre. 

Frații au respins aceste cereri ca necreștine și complet nedrepte, prima dată cu diplomație și într-un 

final în cuvinte simple și clare, spunând că ei niciodată nu vor cădea de acord, necontând consecințele. 

Deja se înserase, era vremea spectacolului. Era un frig de crăpau pietrele și ningea cu putere. În 

prezența bătrânilor, domnul Ianuss Czobor a trimis după husarii săi (cam cinzeci staționați în satele 

din împrejurimi) să vină imediat la castel, cu intenția de a-i lăsa să efectueze un raid asupra 

comunității noastre de la Protzka. 

Ei erau pregătiți să îi dea bătaie, gata să ne jefuiască locul nostru la zece noaptea. Dar într-un final, 

oameni cu inimă de aur l-au convins pe domnul Czobor să își abandoneze planul său crud.  

Din moment ce singura grijă a domnului Czobor erau banii și fără ei nu puteam ajunge la o înțelegere 

cu el, frații s-au sfătuit și într-un final s-au oferit să îi plătească o sută de guldeni pentru chiria anuală 

de la Protzka și pentru a noua sa parte din toate grânele recoltate. În plus, ca să îi punem ceva bani la 

dispoziție, vom cumpăra o cantitate de grâne (de care chiar aveam foarte mare nevoie) contra sumei 

de zece șilingi pe baniță în bani peșin. 

Acestea s-ar îndeplini sub condiția ca și contractul pentru Protzka completat cu bătrânul domn tatăl 

său (pe care dorea să îl schimbe în întregime) să fie respectat de către el și condițiile acestuia să 

rămână neschimbate. Într-un final, domnul Czobor a fost de acord cu această ofertă. Astfel că în 

sfârșit, după multe discuții serioase încolo și-ncoace, această chestiune dificilă care reprezentase o 

asemenea amenințare pentru noi a fost rezolvată. 

Tot în același an 1625, prin minunata intervenția a lui Dumnezeu, două surori care fuseseră luate 

prizoniere de către turci s-au întors la biserică. Acestea erau Traudel Ochsenfuhrman o soră măritată 

și Sara Nähter, o soră necăsătorită, amândouă din Skt. Johannes. Ele fuseseră în captivitate la Ofen 

                                                             
513 Kaschau (Košice) în Slovacia de est, la aproximativ 320 km nord-vest de Bratislava. 
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(Buda) pentru doi ani și jumătate, timp în care au îndurat un tratament sălbatic și abuzuri împotriva 

voinței lor. S-au întors la biserică cu conștiințe nevătămate. Laudă și mulțumire lui Dumnezeu 

preamărețul în toată veșnicia pentru că le-a eliberat din sclavia mohamedană și pentru că le-a ținut cu 

tărie în credință. Fie ca el, Domnul, ai cărui ochi privesc în fiecare colț al Pământului, să ia în grijă 

toate sufletele credincioase care încă erau ținute în asemenea robie și sclavie. Fie ca el să îi elibereze 

în curând din aceste adâncimi ale suferinței, în concordanță cu voia sa sfântă și divină. 

Anul 1625 nu se va încheia fără partea sa de brutalitate. Slujitorii diavolului trebuiau să îi 

îndeplinească planurile în fiecare mod posibil. În ultimul sfert al anului, la instigarea cardinalului von 

Dietrichstein, un nou decret și mandat strict au fost emise în Moravia și Austria în numele împăratului 

Ferdinand al II-lea. Statua iarăși ca oricine aparținând de biserica și frăția noastră și care refuza să 

devină romano-catolic trebuia să părăsească aceste țări și să nu se mai facă văzut acolo după data 

precizată existând pericolul pedepsei capitale. În același timp, guvernul din Viena a trimis un șef de 

vardiști (în loc de un staroste) în diferite locuri din Austria, în special la acei domni care încă îi aveau 

pe oamenii noștri în slujbă și le ofereau adăpost pe proprietățile lor (de exemplu, cei trei principi de 

Liechtenstein, Karl, Maximilian și Gundacker), cu ordine împărătești să îi scoată pe oamenii noștri de 

pe proprietățile lor. Șeful vardiștilor a oferit o descriere a fiecărui frate și soră în slujba acelui domn și 

a amenințat că va pune în butuci pe asemenea oameni pe care îi va găsi la întoarcerea sa și îi va trimite 

la închisoare în Viena. 

Astfel că împotriva voinței lor, domnii von Liechtenstein, ale căror proprietăți nu le-am părăsit 

niciodată de la marile necazuri din 1556, ne-au expediat de pe fermele, de la morile și din toate 

celelalte slujbe. În Moravia, cardinalul von Dietrichstein și-a implementat punctele de vedere 

necontenit. A răpit doi copii de-ai noștri care se aflau în slujba domnului de Marowitz (Moravice), 

domnul Hans Iacob de Magno, care era un slujitor loial al împăratului și îi oferise cuvântul său de 

onoare, prin viu grai și scris, că ne va înapoia toți oamenii și bunurile noastre în siguranță la biserică. 

Unul era micuța fiică de trei ani a lui Hans Schnuerl, pivnicer tot al acestui domn; celelalt era fiul lui 

Hansel Gartner și avea aproximativ zece ani. Cardinalul, ca și un turc, i-a răpit cu viclenie, înșelăciune 

și violență, botezându-i în concordanță cu obiceiul papistaș și le-a dat nume diferite. Săracii părinți au 

suferit chinul și durerea sufletească de a fi privați de dragii lor copii, dar Domnul Dumnezeu la 

vremea potrivită va pogorî pedepse grele asupra asemenea impertinențe strigătoare la cer. 

Domnul cardinal, înverșunatul dușman al credincioșilor, a aranjat o adunare a Dietei Regionale la 

Olmütz și dorea să își direcționeze veninul cu toată puterea lui împotriva bisericii și a tuturor care nu 

venerau nici imaginea bestiei și nici nu primeau pecetea ei. Apoi, Domnul Dumnezeu l-a făcut să audă 

tumultul dușmanilor săi, furtuna războiului ce va să vină și imediat a trebuit să amâne prigoana 

plănuită. Dieta s-a împrăștiat, nefiind decis nimic, pentru că era voia Domnului devotatul nostru 

Dumnezeu, care nu face nimic fără o finalitate bună, ca răul direcționat împotriva poporului său să fie 

împiedicat și sfaturile lui Ahitofel împotriva lui David cel cu frică de Dumnezeu să devină pură 

nebunie. 

În noiembrie 1625, 
514

 când Ferdinand Ernst etc., fiul împăratului Ferdinand al II-lea etc., a fost ales și 

încoronat rege al Ungariei, s-a pomenit de noi, frații, în minutele Dietei Regionale de la Ödenburg. 

Din moment ce impozite au fost impuse în țara întreagă pentru a-i plăti pe păstrătorii coroanei, iar 

frații nu erau scutiți, ci și ei trebuiau să plătească administratorii coroanei oricât ar fi decis judecătorii 

districtuali și jurații acestora în timpul mandatului lor. Astfel că s-a emis o cerință de o sută de guldeni 

                                                             
514 Allgemeine Deutsche Biographie, VI, 665, are data de 8 decembrie, 1626. 
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pe an în monedă maghiară pentru întreaga biserică de pe proprietățile Trentschin, Neutra și Pressburg, 

cele trei proprietăți pe care trăiam. 

Cum banii nu erau destinați războiului, ci pentru sprijinirea administratorilor coroanei, slujitorii 

Coroanei și ai treburilor de zi cu zi au decis că ar trebui să plătească suta de guldeni. Chiar nu puteam 

să fim scutiți, din moment ce trăiam sub coroana maghiară la fel ca și alte popoare cărora li se 

impunea impozitul și (după cum s-a menționat mai înainte) a fost impus de către Dieta Regională. 

Astfel că i-am plătit din data aceea până când Dieta Regională a luat altă decizie.  

1626 

În timpul primăverii și a verii anului 1626, comunitatea-biserică a beneficiat de un lung răgaz de la 

pericolele războiului și alte probleme. Toate felurile de recolte văratice au prosperat și au furnizat 

destulă mâncare. Asta a durat până toamna. 

În septembrie, generalul împărătesc Albrecht von Wallenstein, duce de Friedland, a avansat pe 

neașteptate în această țară a Ungariei cu o armată mare cam de cinzeci de mii de infanteriști, călăreți 

și multă artilerie. A tăbărât pe câțiva kilometri ai drumului pe această parte a râului Waag, de la 

Neustadtul maghiar în jos înspre Schella.
515

 (Principele Bethlen tăbărâse pe cealaltă parte, de 

asemenea cu o oaste numeroasă de maghiari, turci și germani de-ai lui Mansfeld.) În afara raidurilor 

efectuate de către soldații lui Bethlen, prea puține lucruri s-au mai petrecut în acest conflict.
516

 

A durat patru luni, totuși, chiar în frigul iernii și majoritatea locurilor noastre au fost iarăși jefuite de 

către oștenii împărătești. Majoritatea mâncării pe care asudasem să o creștem și recolta au fost luate. 

Comunitatea noastră de la Tschäskowitz a fost prima care a suferit. Pe 9 septembrie a fost jefuită și 

mulți dintre oamenii noștri au fost dezbrăcați de îmbrăcămintea lor. 

Pe 11 septembrie o mare trupă de cavalerie a efectuat un raid asupra Dechtitzului și ne-au jefuit casele 

de la fundație până la acoperiș. O pierdere în mod special a fost ovăzul pe care l-au dus, doisprezece 

banițe după măsura Tyrnau. Au prins mulți frați și i-au dezbrăcat de hainele lor. 

Pe 12 septembrie, câteva sute de călăreți au venit la Dechtitz și încă odată au căutat în fiecare colțișor, 

luând orice au găsit. Niciunul dintre oamenii noștri n-a fost prins acolo, pentru că majoritatea lor 

fugise în castelul Gutwasser
517

 împreună cu alți oameni din regiunea aceea. Câteva mii de refugiați 

tăbărâseră lângă castel cu soțiile și copiii lor, cu animalele lor și ce aveau mai bun din bunurile 

mobile.  

                                                             
515 Neustadtul maghiar (Nové Mesto nad Váhom) pe râul Vah, la nord de Trnava. Schella (Šala) pe râul Vah, 
sud-est de Trnava. 
516 În 1625, Wallenstein a devenit comandant suprem al tuturor trupelor împărătești. Pe 25 aprilie, 1626, l-a 
înfrânt pe Ernst von Mansfeld la podul de la Dessau. Mansfeld a fugit în Brandenburg, unde a adunat întăriri 
pentru marșul prin Silezia până în Ungaria pentru a i se alătura lui Gabriel Bethlen, care plănuia un nou atac 
asupra forțelor împărătești ale lui Ferdinand al II-lea. Wallenstein l-a urmărit pe Mansfeld prin Lusatia, Silezia și 
Moravia în Ungaria, dar în timp ce Gabriel Bethlen negocia pacea cu Austria, cele două armate inamice au 
rămas încartiruite una în fața celeilalte fără să se întâmple nimic, după cum ne relatează cronica. Jaful relatat 
pe anul 1626 și mai devreme s-a petrecut în mod universal în timpul Războiului de treizeci de ani. Wallenstein 
și-a aranjat armata pe principiul lui Mansfeld: războiul trebuia să „se plătească singur” prin impunerea 
contribuțiilor de război și jefuirea țărilor unde se întâmpla ca trupele să fie. Beck, 428; New Cambridge Modern 
History, IV, 322-324; Polisensky, Thirty Years War, 181-184; Allgemeine Deutsche Biographie, XLV, 582ff. 
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 Gutwasser (Dobrá Voda), târg și castel la aproximativ 11 kilometri nord-vest de Dechtice, sud-est de 
Sabatisch. 
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În aceeași zi, câteva sute de călăreți și un număr considerabil de dragoni au efectuat un raid chiar în 

sat, ajungând până la castelul Gutwasser. Au jefuit întregul sat, fiind incluse aici casele închiriate 

unde oamenii noștri puseseră toate proviziile pe care le-au adus cu ei în timpul fugii lor de la Dechtitz. 

Pierderea noastră principală au fost doisprezece butoaie de făină, dar multe alte bunuri au fost de 

asemenea furate. 

Nefiind încă mulțumiți, tâlharii au părăsit satul și s-au apropiat de castelul Gutwasser, cu intenția să îl 

cucerească și jefuiască. Dar din moment ce acesta era doar un raid și nu aveau artilerie cu ei, 

fortificația i-a împiedicat de la a lua castelul. 

Într-un final, au invadat tabăra unde localnicii se refugiaseră, împușcând și urlând cu sălbăticie și 

multe femei și tinere au fost necinstite și violate cu nerușinare spre vederea tuturor. Este o necinste 

adusă scumpului nume al lui Hristos ca asemenea oameni să se numească pe sine însuși creștini. 

După cum s-a menționat deja, oamenii noștri din Dechtitz au trebuit să fugă în castel împreună cu alți 

săteni și s-au adăpostit în spatele unor ziduri străvechi, de asemenea cunoscute ca și vechea fortăreață. 

Astfel că această gloată ticăloasă s-a pogorât și asupra lor, umplându-i cu teroare, pentru că 

majoritatea oamenilor noștri nu se așteptau la altceva decât la moarte. Dar nu există îndoială că 

Dumnezeu Preamărețul le-a auzit rugăciunile lor înfierbântate și i-a ajutat să se salveze. Nicio viață n-

a fost pierdută și cinstea surorilor a fost salvată. Toată cinstea Domnului din ceruri, care i-a salvat din 

ghiarele dușmanilor. Ajutorul lui Dumnezeu a fost simțit cu putere când atât de multe surori au sărit 

de pe zidurile înalte pentru a-și salva cinstea și niciuna dintre ele nu a fost rănită, fapt incredibil 

privind din perspectiva anatomiei omenești. 

Toate bunurile pe care le aduseseră până acolo, totuși, au fost lăsate în interiorul zidului antic și furate 

și pe deasupra acestui fapt mai exista și groază și jaf, oștenii au furat nouă dintre boii noștri, doi cai și 

un mânz de un an. În plus față de acestea, exista și paguba făcută de către țărani, care se asigurau ca 

soldații să vină doar din pricina oamenilor noștri. Și totuși nenorocirea i-a pălit cel mai tare. Un frate 

fusese martor la o scenă în care o femeie îi spunea unui unui oștean, „Frații sunt într-acolo,” și 

oșteanul s-a întors și a împușcat-o. Intenționând să pogoare nenorociri asupra altora, ea le-a pogorât 

asupra ei, ajungând chiar să-și piardă viața. 

Pe 21 septembrie, cam cinzeci de călăreți împărătești au venit de la Nikolsburg din Moravia la Protzka 

[în Ungaria]. Le-am oferit atâta mâncare și băutură de cât ne puteam lipsi, dar după au devenit violenți 

și ne-au jefuit de toate bovinele noastre (vaci și viței). 

Pe 17 octombrie, Dechtitz a fost jefuit din nou și noile grajduri, pe care le construisem în ciuda 

sărăciei noastre extreme au fost arse din temelii. Pentru o perioadă îndelungată, niciun frate nu a 

îndrăznit să dea ochii cu cineva din pricina soldaților jefuitori. Casa era un dezastru; toate cuptoarele, 

ușile, băncile și obloanele geamurilor au fost făcute bucăți.  

La fel s-a întâmplat la Kesselsdorf și Farkeschin, unde pentru trei luni ai noștri nu au putut să se 

întoarcă acasă. Toți cei opt boi de arat și doi cai au fost furați de la frații din Kesselsdorf, hambarul a 

fost ars și locuințele lor au fost avariate grav. 

Oamenii din Farkeschin au pierdut patru boi, niște viței și purcei, câteva obroace de grâu și alte bunuri 

mobile. 

Pe 20 octombrie la opt sau nouă dimineața, câteva sute de turci au efectuat un raid asupra 

Schächtitzului și Tschäskowitzului. Mulți soldați imperiali au fost uciși, precum și doi frați – Hans 
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Sutter (managerul muncii) și un tânăr croitor pe nume Iosif N.
518

 O tânără soră din Tschäskowitz și 

mulți oameni din împrejurimi au fost luați pe sus și duși; dar prin intervenția lui Dumnezeu, sora 

noastră a fost eliberată din mâinile turcilor fără vreo răscumpărare și s-a întors la biserică în pace. 

Pe 9 noiembrie la șapte seara, o trupă de aproape trei sute de călăreți împărătești – croați, valoni, 

franțuzi și toate felurile de infractori – au dat buzna în comunitatea noastră de la Velké Leváre și și-au 

petrecut toată noaptea jefuind-o, bând și furând tot ce puteau găsi. Au necinstit multe surori și și-au 

făcut poftele cu ele. Dimineața au trecut pe St. Johannes și au jefuit casele noastre de acolo de 

asemenea, luând tot ceea ce au găsit. L-au pus în menghine pe administrator pentru a spune unde erau 

banii și au bătut foarte tare pe câțiva frați.  

În decembrie 1626 la Pressburg, Bethlen și Maiestatea sa Imperială au trimis delegați pentru a încheia 

un armistițiu între ambele părți, care trebuia să țină până de sărbătoarea Sf. Gheorghe [ 23 aprilie], 

1627. Ne-am temut de perspectiva retragerii trupelor împărătești, dar prin providența sfântă au părăsit 

țara fără să provoace prea multe tulburări. Majoritatea lor au trecut prin Senitz, Velké Leváre și 

Schossber în Skalitz în Ungaria și pe acolo prin Strassnitz în Moravia.
519

 Din moment ce țăranii 

fugiseră din aproape toate satele, noi a trebuit să furnizăm majoritatea alimentelor, băuturii și 

furajelor, astfel că proviziile noastre au fost reduse în mod consistent în perioada aceasta. 

Astfel că așa cum am relatat mai înainte, săptămânile de la începutul lui septembrie până la sfârșitul 

anului erau pline de frică și groază. Întreaga comunitate trebuia să fugă dintr-un loc în altul în timpul 

acelor patru luni de iarnă – femei și copii, bătrâni și bolnavi. Nu aveam destulă mâncare sau băutură. 

Am suferit de frig, lipsuri și chiar și moarte. Și totuși eram bucuroși și adânc recunoscători lui 

Dumnezeu că locuințele noastre au rămas în picioare, ceea ce însemna că aveam unde să ne adăpostim 

în acea iarnă grea [când ne-am întors]. Și prin alte căi, de asemenea, am simțit generosul ajutor al lui 

Dumnezeu, pentru că oricât de sălbatici și tiranici erau oștenii în alte locuri – se ajunsese chiar ca unii 

domni și nobili să nu îndrăznească să riște să iasă la vedere – deseori ei erau prietenoși și chiar 

protectivi cu noi. Toată cinstea Domnului din ceruri! 

1627 

Pe 6 ianuarie 1627, la ora nouă, fratele Uhl Müllner, un slujitor al Evangheliei, a adormit în Domnul 

cu o inimă împăcată la Farkeschin. 

Pe 20 februarie, asupra casei fraților de la Protzka a fost efectuat un raid de către patruzeci de tâlhari 

croați. În afară de groaza pe care au stârnit-o, au jefuit locul, au plecat cu șase boi care nu ne-au mai 

fost niciodată înapoiați și au provocat destul de multe pagube, în special în atelierele cizmarilor și a 

croitorilor. 

Pe 23 februarie, dragul frate Iacob Bössler, un slujitor al Evangheliei, a adormit în Domnul cu o inimă 

împăcată la Sabatisch. El fusese un secretar al bătrânilor pentru optsprezece ani. 

                                                             
518 Conform lui Beck, 431, el se numea Nägele. (A nu se confunda cu Iosif Nägele, slujitorul Cuvântului care a 
murit pe 17 octombrie, 1625; p. 471 deasupra.) 
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 După moartea generalului Ernst von Mansfeld (noiembrie 1626 la Rakovica, Serbia) și rebeliunea provocată 
de foamete și frig printre turci și maghiari, Gabriel Bethlen a fost de acord cu un armistițiu. Trupele împărătești 
de sub Wallenstein s-au retras, disperate și înfrânte, prin Skalitz înspre Hradisch (Uherské Hradiště) pe râul 
Morava unde au tăbărât pe durata iernii. Ploaia, frigul, înfometarea și boala au nimicit întreaga escadra; sute 
au murit la Hradisch. Întăririle din Praga, totuși, au înlocuit pierderile și câteva luni mai târziu Wallenstein și-a 
făcut apariția în Silezia cu 40 de mii de soldați gata de acțiune. Vezi Beck, 432.  
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Pe 11 martie la două dimineața, dragul frate Seyfried Geiss, un slujitor al Evangheliei, a adormit în 

Domnul cu o inimă împăcată la Sabatisch. El avea șaptezeci și opt de ani și fusese un slujitor al 

Cuvântului pentru treizeci și șapte de ani. 

Pe 21 martie, trei frați au fost aleși pentru slujba Evangheliei și investiți la Sabatisch – Georg 

Leopold, un cizmar din cizmar din Württemberg, Avraam Scheffer, un croitor din Hesse; și Iacob 

Mathroner, un morar din Tirol. 

Pe 6 aprilie cam pe la 10 seara, treizeci sau patruzeci de călăreți – croați și alți bandiți care fuseseră 

staționați în Moravia – au efectuat un atac-surpriză asupra comunității noastre de la St. Johannes din 

Ungaria. Ne-au jefuit de destul de multă pânză, lână, rufărie și îmbrăcăminte, cărând orice pe care ar 

fi putut să pună mâna. L-au rănit pe cizmarul principal atât de tare că acesta a murit.  

Pe 11 aprilie la două după-masă, fratele Hans Schnuerl, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit 

în Domnul cu o inimă împăcată la Tschäskowitz. 

Pe 15 aprilie câțiva călăreți croați aflați într-o incursiune în Moravia au efectuat un raid asupra 

comunității noastre de la Gätte. Au furat patru din caii noștri și un mânz de un an, precum și alte 

lucruri. 

Pe 14 mai, biserica a primit încă o lovitură când un incendiu a izbucnit în comunitatea noastră de la 

Tschäskowitz. Nu s-a răspândit din vreo vatră anume și nimeni nu știa cum s-a pornit. Casa fraților a 

fost distrusă în întregime și opt butoaie de făină și un cal au ars. Douăzeci și patru de case din sat au 

ars de asemenea și frăția era mai îngrijorată de casele țăranilor decât de propria lor mare pierdere. 

Pe 10 iunie, fratele Walseer Fybich, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în Domnul la 

Aichhorn în Moravia.
520

 

După cum am menționat înainte, trupele împărătești s-au retras din Ungaria și în timpul verii lui 1627 

unii au fost staționați în Moravia, iar alții în Silezia. La începutul lui septembrie majoritatea lor s-a 

mutat înapoi la Lundenburg, Landshut și Strassnitz pe granița maghiară, provocând declanșarea unui 

semnal de alarmă pentru biserică. Pentru nouă-zece săptămâni, de exemplu, a trebuit să susținem (cu 

mari cheltuieli) un număr de muschetari germani staționați ca strajă la Sabatisch. 

Frații de la Protzka (care și ea se află în acea zonă) se aflau într-un pericol atât de mare că au fugit cu 

soțiile și copiii lor la Schossberg pentru câteva săptămâni, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, 

comunitatea a rămas nevătămată. 

Aceste trupe imperiale au fost staționate de-a lungul graniței deoarce în septembrie în acel an, solii 

domnilor maghiari și împăratul negociau un tratat de pace cu turcii. Din acest motiv, reprezentanții 

autorităților maghiare au campat lângă Schindau
521

 și s-au întâlnit de mai multe ori. Comunitatea 

noastră de la Farkeschin a îndurat pierderi considerabile drept consecință. Când s-a căzut de acord 

asupra unei păci de douăzeci și cinci de ani, reprezentanții maghiari și forțele imperiale s-au retras de 

la graniță, deși tratatul nu fusese încă semnat și ștampilat. Astfel că acest an 1627 plin de evenimente 

                                                             
520 Aichhorn (Veveří), cetate moravă pe râul Svratka, la aprox. 11 km nord-vest de Brno; în 1627 proprietate a 
lui Sigmund von Teufenbach. În ciuda tuturor mandatelor de expulzare, hutteriții au reușit în a sta în Moravia, 
individual sau în grupuri mici; expulzarea finală nu s-a petrecut decât în 1650; vezi rapoartele pentru anii 1628 
(pp. 477 -488 și 1650 (p. 505); ME, I, 27-28; Beck, 433 n.1; Zeman, Topography, #1. 
521 Schindau (Šintava), târg la vest de Nitra pe râul Vah. Vezi Beck, 434-435. 
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s-a sfârnit într-o notă fericită, cu producții însemnate de grâne și prețuri scăzute pentru toate roadele 

câmpului. Doar recolta de struguri a fost săracă și vinul devenise destul de scump. 

1628 

Pe 12 februarie, 1628, văduva domnului Ianuss Czobor și-a trimis oficialitatea sa principală Ferencz 

Diack la frații de la Protzka. Cerea patruzeci de guldeni pentru înmormântarea soțului ei care murise 

în Ungaria de nord anul anterior. Cum nu îi datoram nimic și din motive de conștiință nu puteam să 

oferim ajutor pentru constituirea unei asemenea pompe, au transmis în mod oficial de la Schossberg 

ca cei mai buni patru boi  ai noștri să fie luați cu forța din comunitatea noastră chiar în acea zi.  

Tot în acel an, Principele Cardinal von Dietrichstein, ca și guvernator al marcgrafatului Moraviei și în  

numele Maiestății Sale Sfântul Împărat Roman, a emis o scrisoare din Kremsier, datată 17 decembrie, 

poruncind iarăși ca oricărui domn care încă avea frați în slujba sa să îi dea afară în decurs de șase 

săptămâni, riscând dizgrația Maiestății Sale, precum și pedepse grele. Din această pricină, frații și 

surorile noastre care încă se aflau angajate în diverse locuri din Moravia au fost expediați și 

majoritatea lor s-au alăturat bisericii din Ungaria. 

1629 

În timpul primei săptămâni a noului an 1629, o problemă neobișnuită s-a ivit la Velké Leváre, ceva de 

genul acesta ne mai întâmplându-se până atunci. A început cu zece omeni, majoritatea bărbați și 

curând s-a răspândit și în alte locuri. În consecință, bătrânii au trebuit să se ocupe de ea imediat. 

Ca să scurtăm totul, acest grup s-a separat de alți frați și surori și au adoptat un mod ciudat de a se 

ruga. Alegeau ore neobișnuite ziua ca să se întâlnească pentru rugăciune în colțuri sau în secret în 

păduri, indiferent dacă munca lor le permitea asta sau nu. Nu lăsau ca nimic să îi oprească, ci insistau 

că îi datorau supunere și slujire lui Dumnezeu mai degrabă decât oamenilor. Trei morari la Marchegg 

aveau aceeași părere și deseori urmau această practică ciudată în loc să își vadă de treabă în moară 

într-un mod responsabil așa cum ar fi trebuit să se facă. Când au fost mustrați, au răspuns că trebuiau 

să își țină slujba lor de închinare. Li s-a spus că exista vremea pentru rugăciune și vremea pentru 

muncă și funcționarea adecvată a morii, și în afară de aceasta, nu era necesar ca toți trei să meargă și 

să se roage împreună. Dar ei nu păreau doritori să își abandoneze obiceiul. Acest chiul și separare a 

lor de colegii lor de servici a provocat divizare și ceartă, nu doar la Marchegg, și de asemenea și 

printre cei care lucrau la Velké Leváre, unii dintre aceștia având idei asemănătoare. 

Din moment ce straniul lor obicei însemna ipocrizie și în niciun fel de slujbă în folosul lui Dumnezeu, 

întreaga problemă i-a fost prezentată dragului frate Valentin Winter care a venit imediat împreună cu 

alți bătrâni și i-a chemat imediat la el pe cei trei morari și pe cei implicați din Velké Leváre. I-a rugat 

prin modalități diferite și în timp ce le-a indicat faptul că rugăciunea în sine este bună și folositoare, 

totuși totul își are vremea lui. Așa cum înțeleptul predicator spunea în Ecleziastul 3, „Orice lucru de 

sub soare își are vremea lui.” Rugăciunea nu se sustrage acestui verset. Dacă în loc de a lucra cot la 

cot, cineva își părăsește fratele său cu toată munca și dispare pentru o oră sau două într-un colț sau 

codru, după toate aparențele pentru a se ruga și așa procedează când își îndeplinește treburile și își 

irită fratele, aceasta nu este închinare la Dumnezeu, ci o plagă. 

După toate acestea și mai mult, lucruri care nu pot fi toate relatate, destul s-a spus pentru a-i dezbăra 

pe acești oameni de ideile lor greșite, dar niciunul dintre ei nu vroia să renunțe. Cu toții își susțineau 

opinia și spuneau că Dumnezeu i-au revelat aceasta lor, și anume că au avut o viziune și că ultima zi 

se apropia. În curând, credința lor se va dovedi a fi corectă. Fratele Valentin și ceilalți slujitori ai 
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Cuvântului și mulți frați de încredere s-au rugat de ei foarte tare, cu bunătate și cu cuvinte din Biblie 

și cu multe argumente raționale, dar degeaba. Astfel că aceștia au fost lăsați să plece și li s-a oferit 

noaptea pentru reconsiderarea problemei. 

În dimineața următoare, au fost chemați iarăși și li s-a vorbit cu blândețe și cu asprime. Au întrebat la 

ce concluzie ajunseseră – dacă erau pregătiți să se răzgândească, pentru a nu deranja biserica, care 

aceasta era fundată pe adevărata piatră de temelie, Isus Hristos și a fost construită pe sângele multor 

mărturisitori și martiri. Dacă aceasta așa era, chestiuna putea fi tratată cu ei. Dar sfaturile bune erau 

irosite pe ei. Ei persistau în credințele lor greșite. 

Cum nu acceptau corecția fraților, biserica din Velké Leváre a fost convocată în întregime. Când nu 

au vrut nici să asculte de biserică, ci cu încăpățânare se atașaseră de ideile lor greșite, au fost excluși și 

separați de biserică. Iacob N., un pălărier și David N., un morar, erau cei mai vinovați în această 

chestiune și erau responsabili în principal pentru direcționarea greșită a celorlalți. Niciunul dintre ei 

nu s-a căit, ci au continuat să devieze. În curând au apărut sciziuni în comunitatea lor pentru că nu 

erau fundamentați pe adevărata piatră, Isus Hristos. Și apoi, cum trebuiau să își câștige propria lor 

mâncare și îmbrăcăminte, orele lor de rugăciune s-au sfârșit în curând. 

Această istorisire ne arată prin ce modalitate isteață născocește Satana căi de a semăna confuzie 

printre credincioși. Aici într-o manieră foarte subtilă i-a atacat prin chestiunea rugăciuni și ceea ce 

părea a închinare a adus căderea acestor sărace suflete, aruncându-i peste bord din nava lui Isus 

Hristos. Prin urmare, fiecare creștin trebuie să fie ferm ancorat în credință pentru a rezista atacurilor 

viclene ale Satanei și să reziste acestora ale Satanei și să se supună cuvintelor lui Hristos din Luca 

21:8: „Băgați de seamă să nu vă amăgească cineva. Căci vor veni mulți în numele meu și vor zice:`Eu 

sunt Hristosul` și `Vremea se apropie.` Să nu îi urmați. 

Pe 1 aprilie, trei frați – Georg Leopold, Avraam Scheffer și Iacob Mathroner – au fost investiți în 

slujba Evangheliei de către bătrâni prin așezarea mâinilor. 

În aceeași zi doi frați, Georg Gaul, un țesător și Hans Albrecht, un cizmar – amândoi elvețieni – au 

fost supuși unei perioade de testare în slujba Evangheliei. 

1630 

Pe 15 aprilie 1630, aproape toți frații și surorile de la Sabatisch se adunaseră în alte locuri pentru Cina 

Domnului, când cam pe la miezul nopții o rupere bruscă de nori a provocat o inundație grozavă la 

Sabatisch. La comunitatea noastră acolo atelierele frânghierului, legătorului și pălărierului – 

majoritatea clădiri noi – s-au înmuiat atât de tare că s-au prăbușit. Alte clădiri au fost tare avariate și 

zidurile au fost compromise de către apă. 

Paguba a costat biserica sute de guldeni. Oamenii care rămăseseră acasă fuseseră îngroziți. Un frate 

bătrân a fost zdrobit sub dărămăturile unei clădiri și a fost ucis. Imaginați-vă cu cât mai mulți oameni 

și-ar fi pierdut viețile dacă inundația s-ar fi petrecut noaptea, din moment ce ar fi fost foarte greu să 

scapi la timp de o asemenea ploaie torențială. Multe bunuri casnice au fost luate de apă și nu au mai 

fost găsite. Fie ca preamărețul Dumnezeu să ne protejeze în viitor de asemenea nenorociri. 

Pe 25 mai la șase dimineața, dragul nostru frate și slujitor al Evangheliei Hauptrecht Zapff a adormit 

în Domnul la Sabatisch cu o inimă împăcată la vârsta de optzeci și patru de ani. El a fost un slujitor 

zelos al Domnului, un membru al bisericii pentru aproximativ șaptezeci de ani și pentru aproape 
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treizeci și șapte de ani un slujitor al Evangheliei. De asemenea, el a fost secretarul bătrânilor pentru 

mai mult de treizeci de ani.
522

 

Pe 1 septembrie un incendiu a izbucnit la moara din Dechtitz, unde morarul nostru era angajat de către 

domn. Oamenii noștri se aflau la adunarea de duminică dimineața. Acoperișul și toate hambarele au 

ars, o mare pierdere pentru biserică, deoarece a trebuit să le reconstruim pentru domn aceasta costând 

mult. De asemenea a trebuit să plătim pagube pentru postăvarii slovaci care aveau ceva lungimi de 

pânză în moară pentru prelucrat și depozitat – totul a ars și a trebuit ca noi să plătim. Un morar și-a 

pierdut chiar și copilul în incendiu. Așa că haide să fim atenți cu focul. 

1631 

Pe 16 martie 1631, doi frați – Georg Gaul și Hans Albrecht – au fost investiți la Sabatisch în slujba 

Evangheliei de către bătrâni prin așezarea mâinilor. 

În aceeași zi trei frați au fost aleși în slujba Evangheliei pentru o perioadă de testare: Balzer Rost, un 

cizmar din Meissen (Saxonia); Andreas Hiller, un croitor din Elveția; David Lachner, un arămar din 

Moravia. 

Cinci frați au fost aleși și numiți în slujba pentru treburi de zi cu zi: Hans Kern; Hans Gebhart; Hans 

Pheler; Felix Schweitzer, un morar-șef și Dietrich Weinitz, un comerciant. 

La Sabatisch pe 29 noiembrie dimineața, dragul frate Valentin Winter, un credincios slujitor al 

Cuvântului și prim-bătrân al bisericii a adormit în Domnul cu o inimă împăcată la vârsta de cinzeci și 

doi de ani.
523

 El le-a spus bătrânilor care l-au vizitat pe parcursul desfășurării bolii sale despre 

conștiința sa curată și le-a mulțumit în mod repetat pentru toată dragostea pe care a primit-o de la 

biserică. I-a rugat să transmită rămasul lui bun întregii biserici și să le ofere salutul de pace al 

Domnului. El a fost un slujitor al Evangheliei pentru aproape douăzeci și unu de ani și pentru zece ani 

i s-a încredințat supravegherea și conducerea bisericii. 

Ceea ce el și ceilalți frați și surori au trecut prin când biserica din Moravia a îndurat prigoană, lipsă 

acută de mâncare și tulburările războiului pot fi deduse din această cronică. Orice persoană sensibilă 

poate să își imagineze prea bine lipsurile și greutățile care au rezultat dintr-o asemenea prigoană 

aprigă. 

Când prin voința plină de dragoste a lui Dumnezeu dragul frate Valentin Winter a fost luat în mod 

pașnic din această vale a plângerii, o adunare s-a ținut la Sabatisch formată din toți slujitorii 

Cuvântului și slujitori pentru treburi de zi cu zi, administratori, comercianți și cămărari, precum și 

mulți frați de încredere din toate comunitățile. S-au întâlnit înaintea lui Dumnezeu pentru a alege un 

nou păstor pentru biserica sa. După consfătuiri adânci, în care o mărturie unanimă și bucuroasă a fost 

                                                             
522 Este general acceptat că în codexul „1581” al acestei cronici, pe baza căruia prof. Zieglschmid și-a alcătuit 
ediția sa din 1943, se regăsește scrisul de mână al lui Hauptrecht Zapff până la, dar neincluzând ultimul raport 
pentru anul 1591 (p. 349 de deasupra). Inițialele H. Z. și anul 1581 în litera iluminată J în folio-ul 89v al acestui 
codex (vezi figura #8) par să indice că Hauptrecht Zapff, ca și secretar al prim-bătrânului, redacta copia acestei 
cronici în 1581. El lucra după indicațiile lui Hans Kräl și trebuie să fi înregistrat evenimentele petrecute între 
1581 și 1591. Zapff trebuie să fi avut cam 35 de ani în 1581. 
De asemenea, Zapff a scris cântări, trei dintre care se află în LdHBr, 846-849. Vezi Wolkan, Lieder, 241; Beck, 
437-438; ME, IV, 1017. 
523 Valentin Winter prim-bâtrân între 1622-1631. Pentru cântarea sa, ”Von Gottes Lieb und Fürsorg viel” 
(Despre marea dragoste și grijă pe care Dumnezeu o are), uite-te în LdHBr, 850-851; de asemenea vezi Wolkan, 
Lieder, 242; Beck, 439. 
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oferită, au dat această slujbă dragului frate Heinrich Hartmann. Pe 3 decembrie 1631, el a fost rugat să 

se îngrijească de biserica Domnului cu credincioșie din toate punctele de vedere. 

1632 

La Sabatisch pe 5 martie 1632, fratele Iosif Würz, un slujitor al Cuvântului, a adormit în Domnul cu o 

inimă împăcată. 

Tot în aceeași noapte pe 5 martie, când toată lumea dormea bine, o gloată de ostași maghiari și croați 

de abia recrutați ne-au jefuit comunitatea noastră de la Protzka, furând o cantitate însemnată de lână, 

îmbrăcăminte și alte lucruri. Când acest fapt a fost raportat bătrânului domn Imre Czobor, el și-a 

adunat husarii, nobilii și unii din slujitorii săi și i-a trimis după tâlhari. Când aceștia au fost prinși, au 

luat înapoi majoritatea prăzii și a înapoiat o parte din ea fraților. Husarii și nobilii nu și-au uitat 

propriile interese, ci și-au oprit o bună parte din pradă pentru efortul depus. Astfel că frații de la 

Protzka au suferit o pierdere însemnată. Poate fi apreciat faptul că, totuși, domnul a fost devotat 

fraților, și-a luat partea și i-a alungat pe jefuitori. 

Pe 16 iulie, între trei și patru după-masa, fratele Lorenz Putz, un slujitor al Cuvântului, a adormit în 

Domnul cu o inimă împăcată la Gissing. El slujise biserica prin predicarea Evangheliei timp de nouă 

ani pe cealaltă parte a Dunării în Croația. 

Pe 6 august, Hansel Hartmayer un slujitor al cuvântului și un frate virtuos și zelos a adormit în 

Domnul cu o inimă împăcată la Velké Leváre. 

Pe 7 noiembrie la Sabatisch, trei frați au fost confirmați în slujba Evangheliei de către bătrâni prin 

așezarea mâinilor. Frații erau Balzer Rost, Andreas Hiller și David Lachner. 

În aceeași zi, doi frați Hans Maier și Ioan Born (amândoi viticultori) au fost aleși pentru slujba 

Evangheliei și supuși unei perioade de testare. 

Pe 17 decembrie la 10 seara, fratele Hans Egle un slujitor pentru treburi de zi cu zi a adormit în 

Domnul la Sabatisch. El a fost un administrator venerabil și un frate zelos și devotat. 

1633 

Împrejurul Paștelui din 1633, o chestiune tristă pentru biserică a luat ființă la Alwinz în Transilvania, 

sub principele Gheorghe Rákóczi.
524

 Aceasta s-a petrecut prin bătrânul lor Isaak Baumann, care, 

scriind despre Alwinz unui prieten din Croația, a scris ceva împotriva autorităților. Cum scrisoarea a 

fost expediată printr-un judecător, care nu a trimis-o imediat, ci a ținut-o o perioadă, a fost găsită de 

unul dintre slujitorii principelui. A deschis-o și a adus-o la curte. Aceasta a reprezentat un șoc și o 

lovitură grea pentru biserica de la Alwinz. Nu doar că a provocat pierderi serioase, ci a pus în pericol 

și viețile surorilor și fraților. Chestiunea a fost rezolvată imediat, totuși. Baumann a fost exclus pentru 

neglijența sa, dar s-a căit și a găsit calea cea bună din nou. A adormit în Domnul cam un an mai 

târziu. 

După moartea lui Baumann, lui Georg Geher i s-a încredințat grija asupra bisericii, să declame 

Cuvântul lui Dumnezeu și să păstreze ordinea corectă și comunitatea creștină în biserică. Fie ca el să 
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 Gheorghe Rákóczi, principe al Transilvaniei (1630-1648), a asigurat libertatea religioasă pentru protestanții 
maghiari la pacea de la Linz, 1645. 
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primească multă înțelegere și înțelepciune de la Domnul pentru a conduce biserica în cinstea lui 

Dumnezeu și întru-ranforsarea credincioșilor. 

Pe 5 iunie, fratele Esaias Weih un croitor, a fost ales pentru slujba Evangheliei la Alwinz și i s-a 

acordat o perioadă de testare. 

Tot în același an o treabă urâtă a fost pornită la Sabatisch de către domnul Franz Nagy-Michaly,
525

 

unul dintre domnii de Branc. El a trebuit să vină pe 18 decembrie anul trecut și să le ceară fraților să îl 

traverseze munții până la Ziffer
526

 cu șase cai. Nu puteam să o facem, deoarece nu am dorit să stabilim 

un precedent – el nu era singurul domn de Branc. Existau și alții (și vor fi și mai mulți pe viitor) care 

vor dori să ne ceară câte ceva, în contradicție cu contractul și privilegiile oferite nouă de către 

predecesorii lor. Aceasta l-a înfuriat și împreună cu câțiva din husarii lui, ajutați de pădurari, au 

încercat să ne ia caii din grajd cu forța și i-a lovit pe câțiva frați care erau în curte. La aceasta, ai noștri 

au venit în fugă din toate părțile cu îmblăcie, furci, bâte, săpăligi pentru a-i opri, dar oamenii noștri nu 

i-au atacat. Domnul împreună cu husarii lui au fugit de au mâncat pământul. În continuare și-a trimis 

administratorul său principal de la Rabenska cu câțiva husari să ne ia porcii de pe câmp. Turmele 

noastre de porci au fugit acasă guițând. Câțiva frați au venit, cu vecini și câțiva dintre slujitorii 

domnului Ludwig Niáry și au recuperat porcii. Hoții au fugit, răniți și sângerând. Aceasta l-a înfuriat 

pe domnul Franz Nagy-Michaly și mai tare și a jurat să se răzbune. Dragul frate Heinrich Hartmann a 

trimis o relatare scrisă a întregii chestiuni tuturor domnilor de Branc. La aceasta, domnii din ambele 

familii Niáry și Tardy ne-au asigurat din nou, spunându-ne să nu ne fie frică, nu am făcut nimic rău în 

a ne proteja proprietatea în fața unei asemenea nedreptăți și violențe. Dar curând după, unii dintre 

domni susțineau exact contrariul. 

Pe 22 august, toți domnii familiei Tardy au venit la Senitz și cu ajutorul lor Franz Nagy-Michaly a 

încropit un tribunal cu doisprezece nobili ca și jurați. Domnii Ludwig și Bernard Niáry au fost și ei 

chemați, dar nu doreau să vină. Fratele nostru Heinrich și frații care îl asistau au fost și ei convocați în 

tribunal, dar au refuzat deoarece contractul statua că nu era necesar să apărem înaintea vreunui 

tribunal sau domn și să nu apărem înaintea legii așa cum o face lumea. Dacă cineva avea ceva cu noi, 

aceasta putea fi rezolvată cu domnii fără a merge la tribunal. 

Nu a contat, oricum. Dragul nostru frate Heinrich a fost forțat de către husari să apară la tribunal cu 

patru alți frați. Procurorul i-a acuzat pe frați în latină și rechizitoriul său a fost scris în latină. În acesta 

era descris cum ei se repeziseră la domnul proprietar cu furci, îmblăcie, săpăligi, bâte și alte unelte, 

având intenția să îl ucidă. Jurații au tradus rechizitoriul pentru frați și au cerut un răspuns, deși din 

relatarea scrisă pe care frații o trimiseseră domnilor, care fusese citită tribunalului, ei știau destul de 

bine că frații erau nevinovați. 

Fratele Heinrich a răspuns cu respect și umilință: „Dragii mei nobili jurați și alți nobili prezenți, cu 

toți știți bine cum frații mei și cu mine v-am rugat în mod respectuos să ne scutiți de a merge la 

tribunal, din moment ce nu suntem instruiți în practicile legale ale lumii sau în legea maghiară și este 

împotriva conștiinței noastre să mergem la tribunal cu domnul nostru proprietar. Cum am fost aduși 

aici cu forța și se pune presiune asupra noastră să oferim un răspuns, vă rog cu supunere ca în cazul în 

care voi spune ceva ce nu este chiar corect în concordanță cu legea – ceea ce s-ar putea întâmpla 

oricui – aceasta să nu fie luată în considerare, după cum niciodată nu am învățat arta retoricii.” Ei i-au 

spus să vorbească liber. 

                                                             
525 Franz Nagy-Michaly, unul dintre semnatarii contractului încheiat la Sabatisch în 1613 (p.406 deasupra). O 
relatare detaliată a acestei probleme este inclusă și în Beck, 442-454. 
526 Ziffer (Cifer), târg și castel la aprox. 8 km sud-vest de Tyrnau (Trnava). 
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Așa că a spus, „Dragi domni, știți că avem doisprezece sau treisprezece domni proprietari la Branc și 

fiecare dintre ei dorește să aibă doar el autoritatea. Prin urmare, în loc să prestăm clacă pentru atât de 

mulți domni, am încheiat un contract să plătim o sumă fixă anuală în plus față de chiria pentru casele 

noastre. Toți domnii au fost de acord cu aceasta și au încheiat un contract cu noi. Domnii mei jurați 

pot vedea în copia aceasta aflată la îndemână ceea ce ne-au promis și la ce s-au angajat. Acum, însă, 

în contradicție cu această înțelegere, ni s-a ordonat să facem clacă de către domnul Franz Nagy-

Michaly, care chiar a încercat prin forță să ne ia caii din grajduri și porcii de pe câmp. 

„El însuși a provocat tensiunile de la locul nostru din pricina loviturilor pe care le-a aplicat și aceasta 

în ciuda faptului că i-am spus că administratorul nostru murise cu o noapte înainte și zăcea în casă 

încă neîngropat. Eu însuși zăceam bolnav în pat și prin urmare nimic nu a mers cu domnul Franz. 

Astfel că eu împreună cu frații mei aici prezenți nu avem absolut niciun fel de vină în scandal și i-am 

disciplinat în modul cel mai serios pe aceia implicați. Dacă ceea ce s-a întâmplat l-a supărat pe 

domnul proprietar, vă cer cu umilință iertare în numele meu și al fraților mei.” Dar nimic nu a ajutat; 

pledoaria noastră parcă a fost rostită pereților. Jurații i-au rugat pe toți domnii (incluzându-l pe Franz 

Nagy-Michaly) și pe frați să se retragă. Frații erau păziți cu strășnicie. 

După lungi consultații, jurații le-au poruncit fraților să apară din nou singuri și le-au explicat că sub 

legea maghiară obiceiul era ca părțile să caute să se înțeleagă înainte ca sentința să fie pronunțată și 

dusă la îndeplinire. Ne-au sfătuit să nu așteptăm un verdict, ci mai degrabă să căutăm să ne înțelegem 

cu Nagy-Michaly. Fratele Heinrich a răspuns, „Dintotdeauna aceasta a fost dorința noastră și anume 

să evităm să apelăm la lege. Din moment ce noi însuși suntem nevinovați și din moment ce domnul 

Franz a pornit beleaua el însuși și i-a lovit pe câțiva dintre ai noștri care erau nevinovați, ar fi greu 

pentru noi să îi vedem pe ei pedepsiți. Dar pentru a ajunge la o înțelegere, suntem doritori să îl 

despăgubim pe domnul Franz în vreun fel. Din moment ce domnii din familia Niáry de asemenea sunt 

legați de comunitatea noastră, dorim să discutăm cu ei.” 

Fratele Heinrich și cu încă unuia li s-a dat voie să facă acest lucru. Au mers la domnii Niáry, care de 

asemenea se aflau la Senitz și le-a transmis sfatul juraților de a-i oferi o sumă de bani domnului Franz 

ca și modalitate de a ajunge la o înțelegere. Domnii Niáry doreau ca noi să nu plătim nimic, dar de 

dragul păcii au fost de acord cu o ofertă de patruzeci de taleri împărătești și aceasta a fost de 

asemenea, pe placul juraților. Aceasta a fost transmisă lui Franz Nagy-Michaly și domnilor din 

familia Tardy, dar ei nu au fost mulțumiți. Sentința trebuia să fie rostită și îndeplinită. Astfel că 

sentința a fost citită și explicată fraților. Procuratorul a citit-o în latină și le-a fost tradusă fraților. Ea 

conținea următoarele: În concordanță cu prezenta judecată imparțială, se înțelege că frații doreau, în 

comunitatea lor, să îl lovească și omoare pe domnul lor proprietar și prin urmare s-a decis că toți – 

bărbați, femei și copii- sunt pasibili de pedeapsa cu moartea. Totuși, curtea le va arăta milă prin faptul 

că doar doisprezece frați fruntași vor urma să fie decapitați sau să fie amendată cu patruzeci de 

guldeni fiecare persoană de parte bărbătească de peste douăzeci de ani. Această sentință, semnată și 

sigilată de toți jurații, i-a fost dusă lui Franz Nagy-Michaly. 

Fraților le era teamă că și ei de asemenea vor fi pedepsiți cu severitate din pricina husarilor care au 

fost răniți când încercau să fure porcii de pe câmp. Dar jurații au spus că husarii au primit ceea ce 

meritau și că nimeni nu a comis o infracțiune prin aceasta. Violența poate fi plătită prin violență, dar 

niciun supus nu are dreptul să se revolte împotriva domnului său proprietar. Cu aceasta, cazul a fost 

închis. 

Fratele nostru Heinrich, fratele Iacob Mathroner și Hans Scheuffel au fost dați pe mâna judecătorului 

de la Senitz pentru a fi întemnițați. El le-a pus pază strașnică alcătuită din soldați și zi și noapte, ca și 
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cum ar fi fost criminali. Paul Wenzel, prim-olar și Elias Ottwinowsky, prim-frânghier au fost eliberați, 

dar ei nu doreau să îi părăsească pe ceilalți frați întemnițați. Domnii Tardy și Franz Nagy-Michaly 

erau mulțumiți de judecată (mai bine zis eroarea de judecată) că era în favoarea lor. Următoarea zi, 

acești domni au trimis pe câțiva să înregistreze toți bărbații peste douăzeci de ani și să le socotească 

fiecăruia câte patruzeci de guldeni, ajungându-se la o sumă foarte mare. Frații, totuși, au refuzat să 

plătească și biserica era foarte neliniștită. În fiecare zi implorau prin intermediul rugăciunii ca 

Dumnezeu prin harul său să îi izbăvească pe ei din necazul lor. 

Domnii Niáry erau ultragiați. În indignare, au călărit de la Senitz la Sabatisch și au promis că în 

curând vor sfârși întemnițarea fraților. Au redactat o scrisoare aspră domnilor din familia Tardy, dar 

aceasta nu a avut vreun rezultat; ei doar au devenit dușmani. Domnilor din familia Tardy le era frică 

că domnii de Niáry, cu ajutorul cumnatului domnului Bernard Niáry domnul Sigmund Lony vor folosi 

forța pentru a-i elibera pe frați din închisoarea Senitz, pentru că domnul Sigmund tocmai sosise din 

Ungaria Superioară cu patruzeci de husari și de asemenea a scris o scrisoare dură domnilor Tardy. 

Prin urmare, ei i-au luat pe frați și i-au dus timp de patru zile cu căruța peste munți la moara domnului 

Franz Nagy-Michaly de la Koczknowa.
527

 Toți domnii Tardy și Franz Nagy-Michaly au venit și au 

pus ca frații să fie însoțiți de gărzi armate ca nimeni să nu scape. La moară, cei cinci frați au fost puși 

în cămara unde stătuseră câinii înainte și erau încuiați înăuntru în fiecare noapte. Franz Nagy-Michaly 

venea deseori cu domni din alte zone pentru a le arăta frații, bătându-și joc de ei și spunând că îl 

prinsese pe regele anabaptiștilor și pe consilierii săi, care încercaseră să îl omoare. De aceea sub legea 

maghiară ei fuseseră dați pe mâna lor ca și prizonieri. Astfel că în afară faptului că erau inocenți, frații 

erau luați în derâdere și intimidați. La un moment dat, domnul Nagy-Michaly i-a amenințat că îi va 

pune în lanțuri și că îi va forța să presteze muncă grea în timp ce se aflau în lanțuri. Altă dată i-a 

amenințat că îi va biciui. Dacă nu erau răscumpărați, el îi va vinde pentru un preț bun unui căpitan 

maghiar de la o cetățuie de frontieră. L-a adus pe acest căpitan ca frații să îl vadă, ca și cum ar fi dorit 

să încheie vânzarea.  

Între timp, domnii de Niáry încearcau în continuare să obțină eliberarea fraților. Doreau să deschidă 

un proces proaspăt împotriva celor din familia Tardy, dar nu au reușit. Au mers la domnul palatin, 

care le-a oferit o poruncă scrisă pentru Franz Nagy-Michaly ca să îi elibereze pe frați, dar chiar și 

aceasta nu a avut vreun efect. În schimb, Nagy-Michaly a spus plin de trufie că nici regele Ungariei și 

nici domnul palatin nu aveau vreun fel de autoritate într-o chestiune ce fusese deja decisă în favoarea 

sa de către un tribunal maghiar. Dar el încă se îngrijora ca frații să nu fie luați cu forța de la moară și 

astfel să fie eliberați. 

După ce stătuseră trei săptămâni în închisoare, Nagy-Michaly a venit devreme într-o dimineață 

împreună cu judecătorul și l-a întrebat pe fratele Heinrich Hartmann dacă nu dorea să încheie o 

înțelegere cu el. Heinrich i-a spus că îi spusese domnului de multe ori că nu deținea nimic altceva 

decât hainele de pe spatele său și prin urmare nu avea nimic de dat. Judecătorul avea în mâna sa două 

lanțuri folosite pentru priponirea cailor la păscut. Franz Nagy-Michal a poruncit ca unul să fie pus pe 

picioarele lui Heinrich, iar unul pe ale lui Iacob Mathroner. Când Hans Scheuffel a cerut ca fratele 

Heinrich să fie cruțat din pricina vârstei sale, i s-a pus chiar lui lanțul. Apoi fratele Heinrich, fratele 

Iacob și Hans Scheuffel au fost duși cu căruța la judecătorul din Wystock,
528

 care i-a pus într-o cameră 

întunecată pentru patru ore. Fraților li s-a făcut pielea de găină. Nu aveau niciun fel de idee unde vor 

fi duși în continuare, după toate amenințările pe care le auziseră. Franz Nagy-Michaly i-a lăsat pe 

mâinile judecătorului, înfometați, însetați și păziți de câțiva husari, în timp ce a călărit la castelul 
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 Koczknowa; o locație probabil situată între Modra și Cífer, la nord-est de Bratislava; vezi Beck, 449 n. 
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485 
 

Bibersburg
529

  pentru a-l ruga pe burgreavul Ștefan Palffy să îi ia el pe frați în custodie în castelul lui 

și a obținut aceasta. La întoarcerea sa, Nagy-Michaly i-a spus judecătorului, iar judecătorul le-a spus 

în secret fraților, care au respirat ușurați. 

După ce domnul a mâncat, i-a poruncit judecătorului să îi ducă pe frați la castel. Când au ajuns acolo, 

au trebuit să aștepte la poartă mult timp și toți au venit în fugă să se hlizească. Frații erau jenați, dar i-

a alinat faptul că știau că sunt nevinovați. Burgreavul a urlat la ei, a aruncat o pereche de lanțuri grele 

de fier în fața fiecăruia și le-a spus, „Acum sunteți prizonieri și vă aflați în mâinile mele. Alteța Sa, 

domnul meu, mi-a poruncit să vă pun în lanțuri și trebuie să lucrați în ele la încărcat piatră, calcar și la 

cărat apă, lemn sau orice altceva este nevoie.” 

Cam în asta a constat primirea lor. Cum nu era vreun fierar să le atașeze lanțurile imediat, burgreavul 

i-a aruncat într-o temniță puturoasă. Frații dădeau să leșine de la putoare și mizerie, pentru că nu 

mâncaseră toată ziua. Administratorul de la [comunitatea noastră din] Kesselsdorf se întâmpla să se 

afla la castel și când a văzut cum erau tratați, s-a umplut de milă și i-a rugat pe burgreav și pe domnul 

Franz Nagy-Michaly să îi scoată pe frați din temnița împuțită. Și fiindcă a fost persistent, el a reușit 

într-un final. De asemenea el le-a adus mâncare și de băut, aceasta împrospătându-i și dându-le ceva 

puteri noi. Și-a luat rămas bun de la ei cu o inimă întristată. Când a ajuns acasă, a spus despre 

suferința lor și aceasta a pricinuit mâhnirea inimilor lor.  

În acea noapte, dragii frați au trebuit să zacă pe pământul gol în afara închisorii, dar au găsit lucrul 

acest extraordinar, pentru că ieșiseră măcar din mizeria și putoarea aceea. 

În ziua următoare, burgreavul i-a pus în căsuța gardianului, unde stăteau tot în lanțurile lor de priponit 

(poate că din porunca domnului Nagy-Michaly). Cam pe la jumătatea zilei, burgreavul a venit cu 

fierarul, aducând doi butuci grei de fier pentru a-i pune fraților. A renunțat la aceasta, totuși, pentru că 

era atât de dificil și el a spus că frații nu vor scăpa de la el. 

Până acum, Paul Wenzel și Elias Ottwinowsky stătuseră în închisoare la Koczknowa. Acești frați au 

fost acuzați în fals că i-ar fi scris domnului Niáry spunând că Franz Nagy-Michaly i-a forțat să 

danseze și să facă alte necurății. Deși frații au negat acest lucru, spunând că nu știau nimic despre 

aceasta, Franz Nagy-Michaly a pus ca aceștia să fie biciuți fără milă cu un bici roman și apoi aruncați 

într-o temniță și mai puturoasă ca înainte. Soția burgreavului, care și-a dat seama că frații erau 

inocenți, a pledat pentru cauza lor, dar nimic nu s-a schimbat. 

Când fratele Heinrich și însoțitorii săi au auzit asta, s-au speriat tare că în furia sa Nagy-Michaly le va 

face la fel și lor. Dar Dumnezeu fie lăudat, că aceasta nu s-a întâmplat. Fratele Simon Lorcher, 

bătrânul de la Kesselsdorf s-a rugat cu atâta persistență de acest domn proprietar, burgreavul Hans 

Palffy, că burgreavul a scris o scrisoare sfătuindu-l pe domnul Franz Nagy-Michaly să îi trimită pe 

Paul Wenzel și Elias Ottwinowsky să li se alăture fraților la castel și să le dea jos lanțurile celor doi 

înlănțuiți. Aceasta s-a făcut imediat. Astfel că toți cei cinci frați au fost aduși laolaltă și ei i-au 

mulțumit lui Dumnezeu pentru aceasta. 

Toți bătrânii au făcut tot ce au putut, efectuând călătorii și trimițând mesaje oriunde credeau că ceva 

se poate rezolva înspre eliberarea fraților. Dar puține au rezolvat din pricină că domnii Niáry se aflau 

în opoziție cu ajungerea la o înțelegere cu domnii Tardy și în mod constant îi asigurau din nou pe frați 

că totul se poate rezolva prin intermediul legii fără să ne coste pe noi nimic. Dar nu au putut să ajungă 
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la acest rezultat și nu era posibil să așteptăm pentru sfârșitul procesului lor legal, după cum 

procedurile legale maghiare durează deseori mulți ani. Așa că într-un sfârșit nu exista altă opțiune 

decât să ajungem la o înțelegere cu domnii Tardy și Franz Nagy-Michaly. 

După diverse eforturi depuse de domnii Niáry și bătrâni, principele palatin într-un final i-a poruncit 

burgravului Ștefal Palffy ca și căpetenie a districtului să rezolve problema. Burgravul a trimis pentru 

domnul Franz Nagy-Michaly, care a venit cu mama sa și burgravul Palffy i-a îndemnat să accepte o 

înțelegere. Când au cerut o sumă mare de bani, fratele Heinrich Hartmann a refuzat categoric, 

spunând că nu își va cumpăra eliberarea. 

Soția burgravului Palffy de asemenea a pledat pentru cauza fraților, rugând și scriind scrisori altor 

domni și doamne, făcându-se luntre și punte în încercarea de a ajunge la o înțelegere. Deoarece 

domnul Franz Nagy-Michaly declarase că costurile procesului și îngrijirea husarilor răniți fusese 

ridicată, frații s-au oferit să facă uitat puținul pe care el îl datora acelora care lucraseră pentru el și să 

plătească o sumă de bani în plus. El și ceilalți domni au fost mulțumiți cu aceasta, iar chestiunea a fost 

aranjată. Domnul fie lăudat! 

Două contracte identice au fost redactate, pe care burgravul Ștefan Palffy și domnul Franz Nagy-

Michaly le-au girat cu propriile lor mâini și le-au sigilat cu sigiile lor strămoșești. Unul i-a fost dat lui 

Franz Nagy-Michaly, iar celălalt fraților. Aceasta s-a petrecut pe 8 octombrie 1633, la castelul 

Bibersburg în prezența multor domni eminenți și cinstiți. Astfel că frații s-au întors la biserică cu 

conștiințele nepătate și cu mare bucurie toți credincioșii l-au lăudat și i-au mulțumit lui Dumnezeu. Se 

poate vedea în toate acestea ce mari probleme apar atunci când un supus este vinovat chiar și cu cea 

mai mică vină față de domnul său proprietar și ce poate face un tribunal maghiar, chiar dacă mulți 

oameni de rang înalt și onorabili recunosc nevinovăția noastră și depun mărturie pentru a o sprijini. 

Într-un final, domnul Franz Nagy-Michaly și susținătorii săi s-au ales cu mai multă rușine și 

dezonoare decât cu laude și profit. 

1634 

Pe 4 aprilie 1634, la cinci dimineața, fratele nostru Mihai Grossman, un bătrân și credincios slujitor al 

Evangheliei, a adormit în Domnul la Sabatisch. 

Pe 22 august între opt și nouă dimineața, fratele nostru Simon Lorcher, un bătrân slujitor al 

Evangheliei, a adormit în Domnul la Dechtitz. El avea șaptezeci și unu de ani. 

1635 

Pe 14 aprilie 1635, fratele nostru Felix Schweitzer, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în 

Domnul la Sabatisch. El fusese șef al morarilor și tâmplarilor din comunitatea-biserică pentru mai 

mulți ani. 

În august
530

 anul acesta, fratele Esaias Weih din Alwinz în Transilvania a fost investit în slujba 

Evangheliei de către bătrâni prin așezarea mâinilor la Sabatisch. 

Pe 2 mai în acest an, de asemenea la Sabatisch, doi frați – Hans Maier și Ioan Born – au fost investiți 

în slujba Evangheliei de către bătrâni prin așezarea mâinilor. 
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În plus, fratele Klaus Messner, un ciubotar, a fost ales pentru o perioadă de testare în slujba 

Evangheliei. 

1636 

Pe 27 martie 1636, la opt dimineața, un incendiu a izbucnit la Sabatisch în casa vecinului nostru Toma 

Misslick, vis-a-vis de curtea în care noi treieram. Mai mult de șaizeci de case din sat, incluzându-le pe 

ale noastre, au fost arse din temelii. În ciuda tuturor eforturilor de a controla incendiul, în decurs de 

cincisprezece minute totul s-a aprins din pricina vântului. Niciun acoperiș nu a rămas să adăpostească 

măcar o persoană. Lupta împotriva incendiului nu avea niciun sens. Din pricina vântului îngrozitor, 

oamenii nu s-au putut salva în timp util și nouă și-au pierdut viețile. Unii au fost atât de tare 

carbonizați că aproape nimic nu a mai rămas din ei. 

Chiar cu cea mai mare grabă, de abia am reușit să salvăm copiii din școală. Am suferit pierderi mari 

de grâne, făină, ustensile casnice, toate felurile de unelte și provizii. Era dincolo de orice descriere – 

nimic nu mai rămăsese. 

Bătrânii erau tare necăjiți și s-au sfătuit cum să găsească adăpost pentru oamenii lor. Ei s-au gândit să 

îi împartă între alte comunități și chiar vroiau să își lase pământul și locul incendiului și să meargă 

altundeva. 

Dragul frate Heinrich Hartmann a trimis vești tuturor domnilor de Branc, relatându-le de situația grea 

și de marile pagube. Le-a cerut să ne lase să plecăm ca să ne grijim de oameni în altă parte, din 

moment ce toți considerau că era imposibil să reconstruim comunitatea în stadiul ei inițial. Domnii au 

avut o empatie ridicată față de noi și ne-au oferit ajutor și materiale, ca și lemn de construcții; ei nu 

vroiau ca noi să plecăm. În mod special, domnul Ludwig Niáry ne arăta empatie. Focul nu se 

răspândise la castelul său și în momentul când aveam nevoie cel mai mult de ajutor a trimis după 

oamenii și copiii noștri care se strânseseră pe un câmp, care fugiseră de incendiu, și stăteau acolo în 

vântul rece, neștiind încotro să o apuce. I-a adus la castel și le-a deschis toate camerele pentru ei, 

adăpostindu-i cât de mult s-a putut până când se reconstruise destul pentru a le furniza un acoperiș 

deasupra capului. Nobilii și toți din imprejurimi din Sabatisch de asemenea au ajutat cât de mult au 

putut, luându-ne oamenii în casele lor și având grijă de ei cât de mult a fost nevoie. În sate din 

vecinătate, în special la Senitz, s-a arătat multă empatie. Unii dintre nobili și alții au trimis pâine și 

mâncare din bucătăriile lor și ne-au arătat bunătate în multe feluri. 

Am interpretat ca un har special al lui Dumnezeu faptul că încă ne puteam baza pe vecinii noștri într-o 

asemenea măsură. Bătrânii au auzit de oferta generoasă a domnilor și de promisiunea să ne ajute cu 

lemn și alte materiale de construcție și au văzut amiciția vecinilor și ajutorul lor. De asemenea, ei au 

luat în considerare și că trăisem la Sabatisch pentru mai mult de nouăzeci de ani și deși anii aceștia nu 

fuseseră fără de probleme cu domnii, biserica a fost tratată cu mare bunătate și i s-a oferit deseori 

adăpost, de exemplu, când ne-am mutat din Moravia în Sabatisch pe proprietatea Branc și când am 

fost refugiați pe timp de război. 

Cu toate acestea în gând, bătrânii au decis că dacă domnii ne vor ajuta și ne vor scuti de toate claca, 

taxele și alte cerințe pentru doi sau trei ani, noi ne vom pune pe reconstruit pe locul incendiului. Drept 
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rezultat, domnii au făcut o nouă înțelegere cu frații și au întocmit un contract nou, scutindu-i de toate 

taxele și claca pentru doi ani.
531

 

Construcția a început. Bătrânii, bolnavii și copiii au fost împărțiți prin celelalte comunități. 

Majoritatea acelora care aveau forță și sănătatea bună erau de ajutor la construire. Atât de mult s-a 

construit în acea vară că cu ajutorul celorlalte comunități până în iarnă aproape toți au putut fi 

adăpostiți. Fie ca Dumnezeu în harul său să ne protejeze în perioadele care vor urma de la asemenea 

ghinion și pagube.  

1637 

Pe 8 martie, 1637 la Sabatisch, bătrânii l-au confirmat pe fratele Klaus Messner în slujba Evangheliei 

prin așezarea mâinilor. 

Vara lui 1637 a fost foarte uscată. Foarte puține grâne au crescut și majoritatea fructelor și legumelor 

s-au uscat.  

Din pricina secetei, nimic nu s-a copt și era foamete care provoca mari suferințe oamenilor și 

animalelor. S-au recoltat puține furaje. Pe proprietatea Göding, lacul Kobelitz, de aproape un 

kilometru lungime și tot cam așa de lat, se spunea că a secat din pricina secetei, dar aceasta s-a 

petrecut din pricină că a fost deschis și i s-a permis să sece.
532

 Colac peste pupăză, iazurile de pe 

celelalte proprietăți care alimentau lacul de asemenea au secat. 

1638 

                                                             
531 Vezi Beck, 457 n.2 pentru condițiile noului contract semnat pe 28 iunie 1638, în general bazat pe cel semnat 
în 1613 (Beck 363 n.2; p. 406 n. 450 de deasupra). 
În 1938 prof. Zieglschmid a descoperit la Sabatisch un document datat 8 iunie 1640, în care se confirmau 
ultimele două contracte (cel din aprilie 1613 și iunie 1636), iar acesta conține următoarele: 
Eu, Georg Maytheny sr., de Adelsberg, baron de Branc și Butschän, declar prin aceasta înaintea tuturor 
bărbaților, în special acelor vizați, din bunăvoință și considerație, în numele meu, al moștenitorilor mei și al 
descendenților, fraților de la Sabatisch pe care oamenii îi numesc huteriți, în alte cuvinte, reprezentanților lor, 
bătrânul Andreas Ehrenpreis, Georg Gaul și Hans Scheuffel, ca răspuns la petiția lor umilă, că prin acestea mă 
angajez să respect noul contract pe care domnii de Branc în numele domnilor de Tardy, precum și în cel al 
domnilor de Niáry pe care l-au încheiat după marele incendiu din 27 martie, 1636, în care frații au suferit 
pierderi serioase. Aprob fiecare punct și clauză a acestui contract fără excepție și reconfirm în această scrisoare 
fiecare cuvânt al contractului original. 
Nici eu și nici urmașii și descendenții mei nu vom căuta să schimbăm vreo parte a lui, ci îl vom respecta în 
întregime și îi vom permite să existe din plin, cu condiția ca frații să își împlinească partea lor din contract prin 
plătirea taxelor datorate nouă, domnilor de Branc, din moment ce eu însuși împreună cu ceilalți domni de 
Branc ne-am făcut luntre și punte, prin călătorii, ca să ne asigurăm că în 1613 frații se vor muta înapoi și se vor 
așeza la Sabatisch la cererea tuturor domnilor de Branc, pe baza contractului original încheiat pe 23 aprilie, 
1613, pe care eu cu mâna și cu sigiliul meu le-am vizat și am ajutat la respectarea acestuia împreună cu ceilalți 
domni. 
Și deoarece noul contract este bazat pe cel vechi în toate punctele, confirmându-le și mai mult, eu mă angajez 
(cum am spus și mai sus) pe mine, urmașii și descendenții mei să reconfirm și vechiul și noul contract, 
promițând ca în niciun fel să le schimb sau să măresc condițiile lor, ci să le respect cu credincioșie fără vreo 
intenție răuvoitoare. 
După cum se poate vedea aici și pentru a-i conferi validitate totală, eu personal am semnat această scrisoare 
cu propria mea mână și am sigilat-o cu sigiliul meu patrimonial privat la casa mea din Sabatisch într-a opta zi a 
lunii August, 1630. 
Semnat: Georgh Maytheny 
532

 S-a scris că Zdeněk Žampach de Potnštejn, domn de Göding, a golit lacul și după șapte săptămâni lacul și 
pârâurile care îl alimentau au secat. Vezi Beck, 458-459. 



489 
 

Pe 1 octombrie 1638, Simon Stadelman un bătrân slujitor pentru treburi de zi cu zi a adormit în 

Domnul la Velké Leváre. 

În vara aceasta iarăși a fost o asemenea secetă că câmpurile de grâne, livezile și grădinile de abia au 

dat ceva. Din pricină că furajele practic nu mai existau, mulți oameni au trebuit să scape de animalele 

lor. A urmat o foamete accentuată, iar oamenii și animalele au flămânzit. S-a continuat și anul viitor, 

1639, făcând ca prețul unei banițe de grâne să crească la cinci sau șase taleri ungurești înainte ca 

roadele să fie recoltate. Nevoințele erau atât de dezoltate că atunci când a sosit primăvara, mulți s-au 

păstrat în viață pe ei și copiii lor pentru câteva săptămâni cu ajutorul ierburilor sălbatice și a 

rădăcinilor pe care le tăiau și fierbeau. Unii amestecau argilă albă cu făina lor în vederea coacerii. Dar 

Domnul nostru și credincios Dumnezeu, fie el lăudat în veci, a binecuvântat biserica sa atât de mult 

prin prevederea bătrânilor devotați că credincioșii nu au suferit nici foame și nici de nevoințe, ci au 

putut chiar să îi ajute și pe ceilalți aflați în nevoie. Unele comunități dădeau de pomană și își 

împărțeau pâinea cu cincizeci până la șaizeci de oameni, în unele cazuri chiar ajungându-se la optzeci 

de adulți și copii. 

Recolta de struguri, în schimb, a fost atât de bogată că în acel an în Ungaira, în special pe cealaltă 

parte a Micilor Carpați, un butoi de vin se vindea cu șapte sau opt șilingi (asta înseamnă paisprezece 

sau șaisprezece groși boemi), și jumătatea de litru maghiară costa un creițar. Dacă cineva cumpăra 

două butoaie goale, putea ca unul dintre ele să îi fie umplut la schimb cu cel gol. Preamărețul nostru 

Dumnezeu poate ajuta în orice împrejurare. A lui să fie lauda veșnică! 

1639 

La șase dimineața pe 29 septembrie 1639, dragul nostru frate Heinrich Hartmann a adormit în Domnul 

la Sabatisch. El a fost un slujitor credincios al Evangheliei și păstor al întregii biserici. Le-a spus 

bătrânilor despre conștiința sa curată în timpul vizitei lor, mărturisind că era împăcat cu Dumnezeu și 

cu toți credincioșii. Le-a mulțumit tuturora pentru dragostea pe care i-au arătat-o și i-a rugat să le 

ofere saluturile sale de pace tuturor fraților și surorilor ca și rămas bun. Apoi a trecut în neființă cu o 

inimă împăcată. El avea șaizeci și trei de ani și a condus biserica pentru opt ani fără două luni. 

După moarte pașnică a dragului nostru frate Heinrich, toți slujitorii Cuvântului, slujitori pentru treburi 

de zi cu zi, administratori, comercianți, cămărari și mulți alți frați de încredere din întreg cuprinsul 

bisericii s-au adunat la Sabatisch pe 3 octombrie. Rugându-se cu ardoare au cântărit chestiunea, 

rugându-l pe Dumnezeu să le ofere alt slujitor credincios și bătrân pentru biserică. Alegerea s-a 

îndreptat asupra dragului frate Andreas Ehrenpreis, care a primit o mărturie unanimă și bucuroasă din 

partea fraților. Slujba de a avea grija bisericii Domnului i s-a oferit pe 4 octombrie 1639. 

Pe 1 noiembrie, doi frați – Georg Schultes, un cizmar din Boemia și Moise Rapertshauser, un geamgiu 

din Moravia – au fost aleși pentru slujba Evangheliei și au fost numiți la Sabatisch pentru o perioadă 

de testare. 

Pe 13 decembrie, fratele Avraam Scheffer, un slujitor al Evangheliei, a adormit în Domnul cu o inimă 

împăcată la Kesselsdorf. 

1641
533

 

Pe 13 aprilie 1641, fratele Iacob Mathrones, un slujitor al Evangheliei, a adormit în Domnul la 

Farkeschin. 

                                                             
533 Nu s-a realizat un raport pentru anul 1640. 
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Pe 8 mai, trei frați au fost aleși pentru slujba Evangheliei și numiți la Sabatisch pentru o perioadă de 

testare. Aceștia erau Hans Friedrich Küntsche, un producător de cuțite din Württemberg; Hans 

Blesing, un învățător din Elveția; și Iosif Forher, un postăvar. Iosif Forher, totuși, a fost eliberat din 

slujbă la cererea sa din pricina vederii lui slabe. 

1642 

Pe 22 iuni 1642, doi frați, Georg Schultes și Moise Rapertshauser, au fost investiți în slujba 

Evangheliei de către bătrâni prin așezarea mâinilor la Sabatisch. 

În 1642 împrejurul Rusaliilor, groaza a măturat aceste ținuturi când generalul împărătesc duce Franz 

Albrecht de Saxonia și mareșalul suedez Lennart Torstenson s-au confruntat în Silezia și s-au întâlnit 

într-o bătălie dezastruoasă.
534

 Ducele Franz Albrecht a fost rănit mortal. Oștirea împărătească a fugit, 

panicându-se.  Au traversat râul Morava la Ungarisch Hradisch în Ungaria și au coborât [valea] înspre 

noi. Apoi, alertându-se ai noștri foarte tare, aceștia au ajuns deodată la Velké Leváre și au stat acolo 

pentru două zile, până când contele Piccolomini
535

 a preluat comanda și i-a condus înapoi traversând 

Morava lângă Drösing.
536

 Niciun act de violență nu s-a petrecut în mod special la Velké Leváre în 

această perioadă deși a trebuit să plătim prețul punerii lor iarăși pe picioare.  Astfel că Dumnezeu prin 

harul său și cu credincioșie ne-a ajutat pe durata greutăților noastre. Din moment ce suedezii 

câștigaseră bătălia în Moravia, au avansat până la Olmütz cât de repede au putut. Toți au fost cuprinși 

de groază și orașul s-a predat fără să opună prea mare rezistență, iar suedezii s-au instalat și s-au 

fortificat acolo și mai tare. Au dus o contitate considerabilă de pradă în fortăreața lor. Apoi ambele 

forțe armate au mărșăluit în zona Meissein [Saxonia]. Suedezii au cucerit orașul Leipzig după o 

bătălie grea în care au suferit pierderi însemnate. 

Bisericii lui Dumnezeu din Vințu de Jos 

Pentru frații și surorile noastre preaiubite, membre ca și noi și prieteni în Isus Hristos Domnul nostru, 

vă dorim har, pace și milă de la Dumnezeu, Tatăl Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, și 

binecuvântarea lui să se pogoare asupra voastră acum și în veșnicie. 

Dragi frați iubiți, nu vom neglija redactarea unei scrisori din inimă și frățească după ce dragii noștri 

frați și ai voștri s-au întors la noi sub protecția lui Dumnezeu. Spre bucuria noastră am auzit de la ei că 

mulțumită Domnului lucrurile vă merg destul de bine vouă. Inimile noastre se bucură referitor la 

aceasta și îi oferim laudă și mulțumiri preamărețului Dumnezeu. Sperăm să primim și alte mesaje de 

liniștire ca acesta de la voi în curând. 

În același timp înțelegem că ați pierdut mulți oameni capabili al cărui ajutor era foarte necesar pentru 

traiul vostru de zi cu zi. Dacă ar fi fost posibil, cu bucurie v-am fi ajutat în nevoința voastră. Dar știți 

foarte bine că din păcate sunt din ce în ce mai puțini credincioși de la o zi la alta, nu doar acolo printre 

voi, ci și aici. De curând, a trebuit chiar să trimitem zilieri pe câmpuri și în podgorii și trebuie să fim 

mulțumiți și satisfăcuți cu ceea ce Domnul oferă. Este cu atât mai necesar pentru fiecare dintre 

                                                             
534  Ducele Franz Albrecht de Saxonia-Lauenburg, născut în 1598, a căzut în bătălia de la Schweidnitz 
(Šwidnica), Silezia, 1642. 
Lennart Tortenson, conte de Ortala (1603-1651), a fost comandant suprem al armatei suedeze în Germania din 
1641 până la 1646. În 1642, a avansat în Boemia, ajungând chiar în inima Austriei, în care până atunci nu se 
văzuse picior de dușman protestant. Vezi Beck, 467. 
535 Octavio Piccolomini, duce de Amalfi (1599-1656), l-a înlocuit pe Wallenstein ca general al trupelor 
împărătești în 1633. 
536 Drösing, Austria, nord-est de Velké Leváre pe cealaltă parte a râului Morava. 
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credincioși să supravegheze ca ordinea să fie păstrată de dragul subzistenței noastre. Fiecare trebuie să 

fie pregătit să facă tot ceea ce poate în munca sa, în loc să își irosească jumătate din timpul de lucru și 

să facă mai puțin de jumătate din treabă, rezultatul fiind că un ban câștigat cu sârguință într-o parte 

este irosit în altă parte. În afară de aceasta, orice este economisit și pus la păstrare este mai în 

siguranță decât ceea ce va să fie câștigat. Din moment ce reprezintă rânduiala lui Dumnezeu ca omul 

să își câștige pâinea prin sudoara frunții sale, ar trebui să facem lucrul acesta nu doar pentru douăzeci, 

treizeci sau mai mulți ani, ci până când ne întoarcem în țărâna din care am fost frământați. Într-un 

final, Pavel indică că el mereu a predicat că cei slabi trebuie să fie sprijiniți din munca celor puternici. 

Este o mai mare binecuvântare să oferi decât să primești. 

Din moment ce sunt tot felul de oameni într-o comunitate, este necesar să oferi tot felul de învățături 

și mustrări astfel ca fiecare să se vadă pe sine însuși în oglinda virtuții și să îi fie amintite greșelile și 

neajunsurile peste care trebuie să treacă. Cum unii au servicii în care sunt solicitați să muncească 

devreme și târziu, și alții trebuie să își arate sârguința. Și totuși nu s-ar cădea ca oamenii să se 

obosească la maxim și apoi să menajeze caii și alte animale, pentru că acestea necesită multă îngrijire 

și furaje. Acestea trebuie să primească îngrijirea noastră atentă și ar trebui să fie schimbate unde este 

nevoie. 

În același mod ar trebui să existe o moderație potrivită și rânduială în folosirea alimentelor. Să nu se 

uite că atunci când muncim în exterior trebuie să muncim din greu, dar aceasta nu înseamnă că ar 

trebui să ne dedăm la consum exagerat de mâncare și băutură, ceea ce se întâmplă, după cum am mai 

auzit. Din moment ce suntem frați și un popor, ar fi bine să facem lucrurile în același mod. Printre 

evrei, care cântăreau cu omerul, cel care strângea mult nu avea nimic în plus și cel care aduna puțin nu 

ducea lipsă; astfel că și noi nu ar trebui să neglijăm să dăm altora într-o manieră disciplinată. Dacă 

uităm acest lucru, gânduri rele și nemulțumire se poate stârni și acestea pot provoca mâhnire și pagubă 

în biserică. Până la urmă, știm că vara cu recolta ei ne furnizează de ceea ce avem nevoie iarna și dacă 

mâncăm totul vara, trebuie să flămânzim iarna. 

În același fel, dacă dragii noștri strămoși nu se gândiseră la aceasta și nu ar fi adunat provizii 

consistente, biserica cel mai probabil că ar fi murit de foame în vremuri de război sau prigonire. Mulți 

dintre noi știm că în ciuda marii chibzuieli și în ciuda a ceea ce comunitatea pusese deoparte, au 

existat vremuri cu multe neajunsuri și foamete grea. Prin urmare, este bine să ne amintim de strămoșii 

noștri, să luăm aminte la roadele vieților lor și să le urmăm credința. 

Toți știu că dragul frate care pentru prima dată a mers să trăiască la Alwinz totuși a dus o viață 

marcată de sărăcie pentru destul de mult timp ca parte a bisericii aflate în exil, în ciuda ajutorului 

considerabil oferit de biserică (în concordanță cu posibilitățile ei și chiar dincolo de ele). Gândiți-vă 

doar ce de neînchipuit ar fi fost să răzbați dacă nu ar fi existat niciun fel de ajutor din partea bisericii. 

Astfel că nu trebuie să vă gândiți cum să găsiți mijloace de subzistență, ci de asemenea să vă amintiți 

că s-ar putea să avem nevoie de ajutorul vostru în vremuri de restriște dacă Domnul Dumnezeu va 

îngădui să sărăcim și să îndurăm prigoniri. Prin urmare, ar trebui să vă gândiți din timp la metode prin 

care puteți ajuta biserica. 

Ca o adăugire la acestea, cunoaștem natura pământească a omului, din care răsare nemulțumire și 

insatisfacție în unii cărora nu le e frică de Dumnezeu, necontând cât de mult se împarte cu ei. Chiar 

dacă mai mult se cheltuie decât s-a câștigat, tot există plângeri, exact ca în Israel. Dar mulți 

credincioși, oameni cu inimă de aur care îi sunt mulțumitori Domnului Dumnezeu ne vor înțelege 

intenția, aceasta fiind, să îl cinstim pe Dumnezeu și să avem grijă de bunul mers al bisericii. Acesta nu 

este nimic altceva decât o sarcină frățească pentru ca copiii și descendenții noștri să nu aibă de ce să 
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se plângă după ce noi ne ducem și să spună că în vremurile bune i-am neglijat, nu i-am întreținut și nu 

le-am oferit un exemplu bun. De asemenea ar trebui să avem în vedere cât de amar și dureros ar fi 

dacă timpurile s-ar schimba și nenorocirea și foametea ar veni și ar trebui să îndurăm lipsuri. 

Mulți dintre voi știți cum era viața noastră în Moravia, cu munca asiduă, din greu. Căruțașii clar că 

lucrau de dimineața până seara și multă muncă se presta pe câmp și în podgorie fără ca cineva să 

primească vreun ban. Foarte mult depindea de credincioșia acelora care conduceau treaba și de 

comenzile date de ei. Ne încredem că toți credincioșii sunt doritori să fie îndrumați în slujba lor pentru 

biserică, fără să se plângă sau să opună rezistență. 

Lansăm un apel înaintea tuturor, fiecărui frate și soră numită să îndeplinească o sarcină în biserică să 

își dea toată silința pentru cinstea Domnului și binele general al bisericii, făcând toate eforturile să 

păstreze o bună rânduială creștină și să își îndeplinească sarcinile ce i-au fost atribuite în mod 

responsabil. Ar trebui să fie credincioși în viața și comportamentul lor și în conducerea și distribuirea 

muncii în general. Ei ar trebui să fie întotdeauna gata să slujească biserica și pe cei credincioși, în 

special pe cei bătrâni și pe nevoiași. Gândiți-vă cât de aproape este vremea când fiecare va fi întrebat: 

Oferă o relatare a slujirii tale – cât de credincios, de încredere și prudent ai fost în îndeplinirea slujbei 

tale.  

Și acum cerem fiecăruia dintre credincioșii din întreaga biserică să arate credincioșie și să își dea 

silința în toate treburile și să fie mulțumitori și mulțumiți. Căutați pace și unitate adevărată și evitați 

orice dispută și lipsa de unitate. Ajutați-vă unul pe celalalt să construim casa spirituală a lui 

Dumnezeu și să plantăm grădina Domnului Savaot. Oferiți-vă unul altuia mâna prieteniei și căutați să 

reprezentați un impuls pentru celelalt înspre pietate și beatitudine. Ajutați-vă unul pe celelalt pe 

cărarea păcii, pentru că Administratorul care ne va oferi leafa și recompensa noastră, Domnul nostru 

Isus Hristos, Judecătorul celor vii și celor morți, se află la ușă. 

El îi va recompensa pe fiecare însutit pentru credincioșia, zelul și sinceritatea sa și ne va oferi intrarea 

în împărăția Tatălui nostru ceresc, pus de către Tatăl deoparte de la începuturi. Acolo, cu bucurie de 

neexprimat și în măreață cinste, vom primi coroana vieții veșnice. Nimeni nu va regreta orice bine 

făcut, ci fiecare se va gândi, „Dacă doar aș fi făcut mai mult, dacă doar aș fi fost mai credincios și 

devotat!” Fundamentul și adevărul Sfintei Scripturi ne indică doar acest lucru: „Deschideți porțile ca 

să intre neamul cel neprihănit și credincios.” (luați aminte: credincios) Doar lor Domnul Hristos le va 

spune, „Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; 

intră în bucuria stăpânului tău!” Dacă există cineva care și-a îngropat talantul harului lui Dumnezeu 

înfășurat într-o pânză, au obosit sau nu mai au tragere de inimă, nu mai au fizicul de altădată sau cu 

inima împietrită, aceștia încă au timp să se trezească, să caute iarăși talantul îngropat și pierdut și să 

își petreacă restul zilelor lor urmând voința plină de har a lui Dumnezeu înainte ca Judecătorul să 

apară și să ceară socoteală. Dacă fac aceasta încă pot scăpa și își pot mântui sufletele. 

Apostolul Domnului cu siguranță că dorește să sfătuiască asemenea inimi slăbite și obosite când 

predică, „Întăriți-vă, dar, mâinile obosite și genunchii slăbănogiți; croiți cărări drepte cu picioarele 

voastre,” pentru ca nimeni din rândurile noastre să nu fie lăsat în urmă și să eșueze în a afla odihna 

veșnică, ci să ajungă la țelul stabilit cu bucurie și să fie în pace unul cu celelalt. În plus, îndemnăm toți 

credincioșii cărora Dumnezeu le-a dat copii, dacă îi iubesc cu adevărat și le pasă de binele și curăția 

lor, să îi crească în frică de Dumnezeu. Aceștia trebuie să se împotrivească răului din ei în timp ce 

sunt tineri și să îi împiedice să facă ce vor ei, să nu îi lase să crească înrăiți prin neglijarea disciplinei 

și pedepsei. Mai încolo va fi prea târziu pentru a corecta răul și e posibil ca ei să îndure multe mustrări 

și disciplinări care nu vor mai avea niciun fel de efect. Nu este îndeajuns ca tatăl și mama să aibă grijă 
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de copii lor la modul fizic, hrănindu-i și îmbrăcându-i. Ei trebuie să se îngrijească și de disciplina 

copiilor, acest lucru fiind la fel de necear pentru ei ca și pâinea zilnică; pentru că adevărata cale a 

dragostei este să îi conduci la beatitudine și viață veșnică și să îi protejezi de pedeapsa și pierzania 

veșnică.  

În mod asemănător, toți învățătorii de la școală, capii departamentelor de lucru și toți aceia 

responsabili pentru tineri sunt îndemnați să fie buni constructori în casa lui Dumnezeu. Tinerii (aici 

fiind incluși și aceia care poate deja sunt membrii ai legământului nostru) nu trebuie să fie lăsați să 

facă ce vor și să nu fie supravegheați. Ordine și supunere se așteaptă din partea lor în zilele de 

duminică, precum și în timpul săptămânii. Ei ar trebui să fie crescuți în urmarea căii și a voii lui 

Dumnezeu, astfel că după ce noi vom dispărea, ei să rămână un popor virtuos care păstrează cinstea 

lui Dumnezeu. Trebuie să avem în vedere exemplul lui Avraam, care a primit binecuvântarea și lauda 

lui Dumnezeu, în timp ce preotul Eli, deși el însuși credincios și virtuos, era prea permisiv cu fii lui, 

astfel că el a fost făcut de rușine și a ajuns să fie disprețuit, murind apoi de o moarte bruscă. Nu doar 

el, ci întreg poporul lui Israel a fost doborât prin intermediul fricii și mâhnirii și a fost copleșit de către 

dușmanii săi. Gloria Domnului și chivotul legământului cu Dumnezeu au fost pierdute de ei. Întreaga 

casă a lui Eli a fost dată jos de la preoție și s-a stins. Acesta reprezintă un exemplu pentru toți 

credincioșii, ca sângele copiilor lor să nu cadă asupra capetelor lor: pentru că Cuvântul Domnului nu 

va eșua. În ciuda darului meu simplu, să simt obligat să vă scriu acestea în numele bătrânilor voștri. 

Scriu cât de rezumativ pot, cu dragoste deosebită, cu încredere și candidă afecțiune. Am totală 

încredere și speranță că toți credincioșii care îl iubesc pe Dumnezeu din inimile lor vor privi această 

scrisoare cum se cuvine și își vor da seama că scopul ei este doar cinstea lui Dumnezeu și binele 

tuturor credincioșilor. „Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veșnic, a sculat din 

morți pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să 

faceți voia Lui și să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A lui să fie slava în vecii vecilor! 

Amin.” 

Acesta este salutul pentru întreaga biserică a lui Dumnezeu, toți aceia împrăștiați încoace și-n colo, 
fiecare credincios, în mod personal și de multe ori cu pacea Domnului și Mântuitorului nostru Isus 

Hristos. Toți bătrânii și mulți dintre credincioși vă salută cu căldură. Fie ca voi să vă aflați sub 

protecția lui Dumnezeu totdeauna și fie ca el să vă binecuvânteze pe voi și pe noi în fiecare lucru 
benefic. De va fi să nu ne mai vedem aici prin intermediul ochilor lumești, fie ca preamărețul 

Dumnezeu să ne ajute ca aceasta să se petreacă în cealaltă lume de bucurie și splendoare veșnică. 

Aceasta o doresc tuturor credincioșilor însutit prin Isus Hristos în toată veșnicia. Amin 

Datată: Sabatisch, 30 iunie 1642 
Fratele și slujitorul vostru în Domnul 

Andreas Ehrenpreis 

 
1643 

Pe 19 aprilie 1643, doi frați, Hans Friedrick Küntsche și Hans Blesing, au fost investiți în slujba 

Evangheliei de către bătrâni cu așezarea mâinilor la Sabatisch. 
Pe 9 mai cam pe la unu după-amiază, un incendiu a cuprins casa unui vecin situat în piața din 

Sabatisch. Locul nostru a ars din temelii împreună cu întreaga piață, în afară de biserică și de câteva 

case mai mici. Din pricina vântului puternic, a fumului și a nisipului, nimeni n-a putut să stingă 

incendiul sau să mai salveze ceva. Nu e greu de imaginat ce pierdere însemnată a reprezentat aceasta 

pentru biserică. Am acceptat-o în răbdare și ne-am încredințat în mâna lui Dumnezeu.
537

 

                                                             
537

 În continuare se află o traducere a actului de cumpărare întocmit la Sabatisch pe 18 iunie, 1643, intre Frăția 
Huterită și George Sigethy sr., de asemenea vezi Zieglschmid, Chronik, 837 n.1. 
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În iunie, trupele împărătești s-au urnit iarăși spre Olmütz în Moravia pentru a-l elibera de suedezi. Dar 

și suedezii au trimis trupe, și acest lucru a transformat o situație rea într-una și mai rea, după cum nu 

ocupau doar Olmützul și locuri deja cucerite, ci au pus stăpânire și pe Kremsier, Prossnitz, Wischau, 

Rausnitz, Tobitschau și castelul fortificat de la Eulenberg și de peste tot au luat multă pradă. 

Pe 2 septembrie, Maiestatea Sa Împărătească a venit la Skalitz în Ungaria împreună cu palatinul 

elector Nikolaus Esterházy,
538

 nobilimea maghiară și mii de trupe maghiare. Ei au format o ligă pentru 

a combate dușmanul [suedezii] în Moravia. Iarăși biserica nu a îndurat ceva rău în special, prin 

ajutorul milostiv al lui Dumnezeu și protecție credincioasă. 

1644 

Pe 1644 februarie o mare frică a cuprins ținutul când contele von Buchheim a ajuns la Skalitz, 

Schossberg și Senitz cu armata împărătească. Prin ajutorul și grija credincioasă a lui Dumnezeu, 

Sabatischul a fost destul de bine protejat. 

Pe 18 martie, el a traversat munții cu marea sa armată. Mulți au murit înghețați din pricina zăpezii și a 

vremii rele. Un colonel cu câteva sute de călăreți a venit pe neașteptate la Dechtitz și a stat trei zile. 

Au folosit o bună parte din proviziile noastre și a trebuit să le oferim doi dintre caii noștri cei mai buni 

pentru a-i împiedica să ne jefuiască. Apoi au pornit în jos în Ungaria pentru a-l ataca pe principele 

Rákóczi. 

Pe 9 aprilie, armata împărătească numărând patru mii au venit de la Freistadt la Buchau
539

 și s-a abătut 

asupra comunității noastre de la Soblahof. Le-au luat hainele multora dintre ai noștri și au furat tot ce 

au putut găsi, incluzând toți cei treisprezece cai. 

Pe 6 august, unii maghiari din Transilvania s-au abătut asupra Schächtitzului, au jefuit piața, castelul 

și comunitatea noastră de la Tschäskowitz și au împușcat un frate. De acolo s-au întors înapoi și au ars 

                                                                                                                                                                                             
Eu, George Sigethy sr., rezident al orașului Sabatisch, prin aceasta recunosc pentru mine, moștenitorilor și 

descendenților mei înaintea tuturor oamenilor, în special pe aceia pe care îi interesează, că în anul 1623 din 
pricina unei nevoi urgente am amanetat fraților din Sabatisch, mai exact, lui Valentin Winter (bătrânul lor) și 

Martin Hämpel (administratorul lor) ca și reprezentanți ai lor, pământul de pe cărarea de deasupra iazului ce îi 
aparține onorabilului domn Ballan Jänuss, acesta fiind lângă proprietatea domnului Niáry în partea de jos și 

continuă de-a lungul podgoriei de la Rabenska în partea de sus. Suma înmânată mie a fost de optzeci (80) de 
guldeni bani buni, guldenul fiind constituit din o sută (100) de bani ungurești. Până când vor primi banii 

integral înapoi, și anume suma de optzeci (80) de guldeni în bani buni, proprietatea menționată mai sus să fie 
folosită de frați. 

În măsura în care frații deja s-au bucurat de folosirea proprietății menționate mai sus între 1623 și 1643 și din 
moment ce este clar că nu voi putea să o răscumpăr, iar pământul nu mai valorează banii pe care odată i-am 

primit, am ajuns la înțelegerea cu frații Heinrich Habereuter (administratorul lor) și Hans Scheuffel, ca și 
reprezentanți ai lor, ca ei să îmi plătească doi (2) guldeni în plus și le voi ceda pământul ca și proprietate a lor. 

Acum am primit acești doi (2) guldeni de la ei. Prim urmare, prin acestea transfer și înmânez fraților și 
urmașilor lor pentru totdeauna această proprietate ca ei să se bucure de ea, liberi de orice impediment sau 

obstacol ce ar putea fi pus de mine, descendenții sau rudele mele, în același mod în care eu m-am bucurat de 
foloasele ei în libertatea conferită de statutul meu social privilegiat.  

Ca și mărturie și confirmare prin urmare aplic sigiliul meu ereditar pe acest act și semnătura mea executată cu 
propria mea mână. Pentru a confirma suplimentar l-am convocat pe ilustrul domn Ballan Jänuss să își aplice și 

el sigiliul rangului său și să semneze cu propria sa mână. Dat la Sabatisch, 18 iunie 1643. 
538 Nikolaus Esterházy (1582-1645), primul făcând parte din această străveche familie maghiară care să devină 
faimos ca și palatin de Ungaria (1625). În timpul Contrareformei, el a fost un partizan zelos al bisericii catolice. 
539 Buchau (Púchov), un orășel de pe râul Vah, la aprox. 45 kilometrii nord-est de Trentschin (Trencin). 
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periferiile Betzkowului.
540

 Acolo groaza domnea și mulți au fugit înspre castele. Apoi, apele s-au mai 

liniștit și majoritatea oamenilor noștri s-au întors acasă la Velké Leváre de la Sabatisch și Branc. 

1645 

Cam pe 6 martie 1645, mareșalul-general suedez Torstenson a câștigat o bătălie decisivă împotriva 

trupelor împărătești lângă Tschaslau în Boemia, aici generalul Götz pierzându-și viața.
541

 Torstenson 

s-a întors în Moravia și a ajuns până la râul Morava, împrăștiindu-și forțele peste tot. 

Pe 7 aprilie au trecut podurile la Angern [în Ungaria] aflându-se în urmărirea croaților care luptau de 

partea armatei împărătești. La ora zece în noaptea aceea au efectuat un raid asupra comunității noastre 

de la Velké Leváre, jefuind și luând orice au găsit. Majoritatea oamenilor noștri au fugit din nou în 

mare frică și groază. 

Între 15-20 aprilie Nikolsburgul, Gödingul, Skalitzul, Strassnitzul, Ungarisch Ostraul și alte locuri au 

ajuns sub dominația suedeză.  

Cam pe 30 aprilie, unii maghiari din Transilvania au coborât pe firul râului Waag, au jefuit 

Schächtitzul și Neustadtul din nou, au furat doi cai și căruța de la Tschäskowitz și au împrăștiat multă 

frică. 

Pe 30 aprilie, armata suedeză a capturat castelul din Rabensburg după o bătălie grea.
542

 

Pe 10 mai, generalul transilvănean Bakos Gabor a trecut podurile la Trentschin cu optzeci și șase de 

companii de maghiari pentru a se alătura generalului-maior suedez Douglas.
543

 

Cam pe la miezul nopții pe 19 mai, câteva mii de suedezi au avansat pe neașteptate în Sabatisch. 

Ofițerii au venit în case; ceilalți au rămas pe câmpuri. Au plecat înainte să se crape de zi fără să 

provoace vreun rău în mod special. Nimeni nu știa de unde au venit sau ce aveau în minte. 

Cam pe vremea aceasta, suedezii au traversat Carpații Mici și au luat Tyrnaul fără prea mult efort.
544

 

Multă suferință exista în cuprinsul ținutului. Gărzile personale suedeze erau încartiruite în orașe, 

castele sau târgușoare și aceasta a provocat bisericii cheltuieli însemnate.  

Pe 20 mai, trupele împărătești au efectuat un raid asupra Velké Leváreului. Au prins un suedez și o 

gardă de corp maghiară. Ne-a costat o sumă mare de bani deoarece pentru ca să îl mulțumim pe 

generalul maghiar Bocskay
545

 a trebuit să îi oferim șase cai și o căruță, precum și multe cuțite și alte 

lucruri, în compensație pentru oșteanul maghiar, calul și muscheta lui. 

                                                             
540 Betzkow (Beckov), la aprox. 18 kilometrii sud-vest de Trencin lângă râul Vah, cu ruinele castelului Beckov; 
lăcașul familiei Stibořic, care deținea valea Vah. Vezi Beck, 469. 
541 Contele Johann von Götzen, general împărătesc, ucis în martie 1645 în bătălia de la Jankov, la aprox. 56 de 
kilometri sud-est de Praga. New Cambridge Modern History, IV, 351. 
542 Rabensburg, sat în Austria Inferioară, lângă confluența râurilor Dyje și Morava. 
543 Generalului Gabriel Bakos i s-a poruncit de către Rákóczi să se îndrepte spre granița moravă cu 6000 de 
oameni pentru a se alătura generalului-maior suedez Douglas. 
544 Sub comanda lui Douglas, orașul Tyrnau (Trnava)a fost luat „fără prea mult efort,” deoarece trupele 
împărătești lăsaseră doar o garnizoană mică acolo care s-a retras la Bratislava. Soldații suedezi intenționau să 
jefuiască Tyrnaul, dar Douglas i-a întors din drum și a salvat orașul; drept compensație, suedezii au efectuat 
rechiziționări strigătoare la cer. Beck, 470. 
545 Generalul Bocskay, probabil din familia lui Ștefan Bocskay, principe al Transilvaniei (1604-1606). 
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La începutul lui iunie, țăranii furăcioși s-au instalat în casele noastre din Velké Leváre, St. Johannes și 

Protzka. Au deschis nișele undele lucruri erau ascunse sub pământ și au luat tot ceea ce au găsit. Acest 

jaf a continuat pentru câteva săptămâni și niciun frate nu se putea face văzut în acea perioadă. La St. 

Johannes au ucis cu brutalitate doi frați, iar la Velké Levá au ars din temelii școala și atelierele 

croitorilor, cizmarilor și producătorilor de cuțite. 

Pe 24 iunie, Christel Kisselbrunner un bătrân slujitor al Evangheliei a adormit în Domnul la Sabatisch. 

Pe 29 iunie, generalul-maior Douglas a traversat Sabatischul cu cinci mii de oșteni suedezi și a rămas 

o noapte pe câmpuri lângă un pârâu, Schwebelbachul. Nu ni s-a făcut niciun rău, prin măreața 

protecție a lui Dumnezeu, căruia trebuie să îi oferim mulțumiri din inimă.  

În iunie 1645, a problemă a apărut cu Beniamin Kengel, un croitor de la Sabatisch. S-a retras de la 

întâlnirile comunale de închinare. Când a fost abordat, a răspuns că virtuoșii nu au nevoie de ghidare, 

din moment ce Sfântul Duh îi ghidează și că rugăciunea colectivă e doar un obicei omenesc, 

neinsuflat de către Sfântul Duh. El susținea de asemenea că botezul nu are niciun rost și nu este 

necesar și nu e nimic altceva decât o modalitate de constrângere pentru a provoca supunerea 

omenească, ceea ce se află în contradicție cu libertatea lui Hristos. El considera toți slujitorii și 

învățătorii ca iobagi aflați sub contract și munca lor ca ticăloasă. El respingea în întregime autoritatea 

lor de a lega și dezlega păcatul, spunând că niciun om nu poate ajuta în vreun fel pentru a spăla 

păcatul altuia. 

Cam la fel, el a spus despre Cina Domnului că pentru un creștin adevărat nu este nevoie de ceremonii 

superficiale și de Rânduiala Comunității-bisericești. În aceeași manieră, căsătoria și ceea ce implică 

nu sunt potrivite pentru un adevărat creștin; din pricina aceasta el rămăsese văduv pentru ceva ani. 

Pe scurt, după părerea sa biserica niciodată nu fusese bună, ci cuprinsă de greșeală referitor la acestea 

și multe alte lucruri. Pe baza adevărului – învățătura lui Hristos, exemplul primei biserici din 

Ierusalim și lucrarea Sfântului Duh – Kengel a fost mustrat de multe ori pentru a renunța la ideile sale 

greșite. Când acestea au fost repetate de destule ori, iar el tot persista în mod arogant în susținerea 

părerii sale, a fost exclus și separat de biserică. 

El a făcut o pledoarie plină de patos pentru a i se permite să stea în comunitate și să trăiască în 

concordanță cu propriile lui convingeri, dar cum el era o rădăcină rea și o buruiană înăbușitoare, nici 

nu se punea problema aceasta. A căutat adevărata căință și totuși nu a găsit-o, deși a continuat să o 

caute pentru o perioadă lungă de timp, venind înaintea bisericii și mărturisind în mod public că 

eroarea îl călăuzise. El a spus că își imaginase că a înțeles ceva și acum îi părea rău din inimă și 

pentru restul vieții lui nu mai dorea să mai aibă de-a face cu asemenea idei greșite. Dar în perioada 

aceea a căzut bolnav și a murit.
546

 Unii dintre adepții lui au mărturisit, s-au căit și au găsit calea din 

nou, dar alții se află în răzvrătire până în ziua de azi. 

                                                             
546

 Andreas Ehrenpreis a scris un „Răspuns și respingere a opiniilor eronate și care induc în eroare ale lui 
Beniamin Kengel și ale adepților lui, și totuși nu în mod special pentru ei, ci de dragul tuturor sufletelor drepte, 
ca și avertisment veritabil ca să se păzească de asemenea aluat, acesta fiind o boală distructivă a sufletului, 
pentru ca nimeni să nu rateze obiectivul. . . . Privitor la aceia care au deviat: Ei nu cred în botezul cu apă, căință 
și iertarea păcatelor, supunere, rugăciune, învățătură și predică, căsătorie sau martiriu pentru Hristos; ei au 
spus că nu și-au încălcat legământul lor cu Dumnezeu.” Vezi Friedmann, Schriften, 112 #9. 
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Pe 23 iulie, principele Rákóczi și întreaga lui armată au traversat munții și au tăbărât pe câmpurile de 

lângă Karlath.
547

 Iarăși ne-a cuprins o frică mare și ne aflam într-un pericol mare, pentru că 

comunitatea noastră de la Sabatisch era înconjurată de soldați. Din toate părțile au încercat să își 

forțeze intrarea peste garduri și ziduri. Prin harul multiplicat al lui Dumnezeu acest lucru a fost 

prevenit, dar ne-a costat multă pâine, vin și bere. 

 Pe 26 iulie, fratele David Lachner, un slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu, a adormit în Domnul la 

Sabatisch. 

Pe 27 iulie, după ce Protzka a fost jefuită în mod repetat, a fost arsă din temelii, excepție făcând 

moara și tăbăcăria. Un frate pe nume Konrad, tăbăcarul-șef, a fost ucis cu bestialitate. 

Pe 1 august, o trupă mare de ostași imperiali au venit de la Pressburg și au efectuat un raid asupra 

Tschäskowitzului, jefuindu-ne de tot ceea ce rămăsese în urma raidului anterior – toți caii pe care 

reușisem să îi păstrăm și câțiva boi - și au tulit-o cu tot ceea ce au putut găsi. 

 Pe 13 august, un bătrân slujitor pentru treburi de zi cu zi, fratele nostru Uhl Tobel, a adormit în 

Domnul la Sabatisch. 

Cam pe acum, principele Rákóczi și-a ridicat din nou tabăra și a mers la Senitz cu forțele sale. La 

Sabatisch, Bakos Gabor a rămas pe câmpuri în acea noapte. Le-am furnizat amândurora mâncare și 

băutură în corturile lor, după cum deseori făcusem și înainte. Ne-au lăsat în pace și în afară de frica 

noastră intensă, nu am îndurat niciun fel de violență. Apoi, ei s-au întors acasă traversând munții. 

Din momentul în care a devenit conducător,  principele Rákóczi deseori ne-a rugat să pornim o 

Comunitate-bisericească la Bodock
548

 pe proprietatea sa. Bătrânii au încercat din greu prin diferite 

modalități să opună rezistență, dar de data aceasta nu ne mai puteam eschiva. Principele le-a spus că 

dacă veneau de bunăvoie, toate erau bune și frumoase, dar dacă nu, acum avea puterea să îi oblige. 

Pentru a preveni risipirea întregii comunități, s-a căzut de acord ca toți să părăsească Tschäskowitzul 

și să se mute la Bodock. Slujitorii principelui au venit cu îndeajuns de multe căruțe și escortă pentru 

ei. Astfel că pe 25 august au încărcat căruțele și s-au pornit în numele lui Dumnezeu, plângând și fiind 

foarte necăjiți. Fie ca preamărețul Dumnezeu cu fidelitate să îi susțină și să îi ajute să construiască o 

comunitate cum se cuvine acolo. 

Pe 17 octombrie în același an 1645, doi frați au fost aleși pentru slujba Evangheliei și au fost numiți 

pentru o perioadă de testare la Sabatisch. Aceștia erau Hartman Baumann, un bărbier-chirurg din 

Vințu de Jos, Transilvania și Erasmus Strauss, un producător de papuci din Württemberg. 

Pe 26 octombrie la Tschäskowitz, fratele nostru Hans Hueber, un bătrân slujitor al Evangheliei, a 

adormit în Domnul. 

În timpul acelui an, ciuma a făcut ravagii de-a lungul și latul în orașe și sate. În noiembrie și 

decembrie mulți au murit și la Sabatisch, aici fiind incluși oameni pe cinste și activi. 

Astfel că anul 1645 s-a încheiat în mari nenorociri și mare frică și multe animale și oameni au pierit. 

Ceea ce nu a fost furat s-a pierdut pe alte căi. Din nou, biserica se găsea într-o sărăcie lucie, obținând 

                                                             
547 Castelul Karlath (Maghiară: Karlátka; Slovacă: Ostry Kamen; Germană: Konradstein), acum o ruină, aflându-
se între Senitz (Senica) și Sandorf pe pantele nordice ale Carpaților Mici; vezi Beck, 471. 
548 Bodock (Sárospatok), oraș în județul Zemplin, în Ungaria de nord-est, odată proprietate a familiei Rákóczi. 
George Rákóczi I și fiul și succesorul său George al II-lea (1621-1660) erau calvini zeloși, iar în timpul vieților lor 
comunitatea huterită de la Bodock a înflorit. Vezi ME, I, 378; Beck, 472 n. 
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puțină recoltă de pe câmpuri și de prin grădini. Este imposibil de descris toate acestea. Aceasta este 

doar o scurtă relatare a supărărilor de atunci, scrise aici de dragul urmașilor noștri. Fie ca Dumnezeu 

Preamărețul să ne ofere un viitor mai bun. 

1646 

Pe 25 aprilie 1646, fratele Andreas Hiller, un slujitor al Evangheliei, a adormit în Domnul la 

Tschäskowitz. 

Pe 15 mai doi frați, Felix Strüby și Iosif Lercher, au fost aleși pentru slujba Evangheliei la Sabatisch și 

au fost supuși unei perioade de testare. 

Pe 22 august, ostașii imperiali au recucerit castelul Rabsensburg. Cam tot pe atunci, Korneuburgul,
549

 

Staatzul, Falkensteinul, Iglaul și alte locuri de prin părțile acelea au fost de asemnea capturate și 

reluate în stăpânire. 

Pe 11 septembrie, Maiestatea Sa Imperială a venit la Dieta Provincială de la Pressbug, unde contele 

Johann Traskowitz a fost ales ca și palatin al Ungariei. 

În acest an a fost o toamnă neobișnuit de umedă și a continuat așa până la Crăciun, făcând călătoriile 

aproape imposibil de realizat. 

1647 

Pe 8 iulie 1647, fratele nostru Valtin Fischer, un șelar, a fost ales pentru slujba Evangheliei la Vințu 

de Jos în Transilvania și încadrat într-o perioadă de testare. 

Tot în acea lună, a căzut o grindină teribilă în Moravia împrejurul Tobitschaului.
550

  Cădeau bucăți de 

gheață de 7 kilograme și nu doar păsări și iepuri de câmp, ci și căprioare și lupi erau omorâți. 

Pe 16 septembrie, fratele nostru Iacob Litzenbucher, un vechi slujitor al Cuvântului, a adormit în 

Domnul la Bodock în Ungaria. 

Pe 25 septembrie, bătrânii au investit trei frați, Erasmus Strauss, Felix Strüby și Iosif Lercher în slujba 

Evangheliei la Sabatisch prin așezarea mâinilor. Pe cealaltă parte, Hartman Baumann a fost eliberat 

din această slujbă. În aceeași zi doi frați, Moise Bruckner și Caspar Eglauch,
551

 amândoi producători 

de papuci, au fost aleși în slujba Evangheliei și supuși unei perioade de testare. 

În afară de aceasta, nouă frați au fost aleși ca și slujitori pentru treburi de zi cu zi și au fost numiți în 

aceste slujbe: Hans Schütz, Petru Kocher, Johannes Egel, Henrich și Samuel Hobler, toți ca și 

                                                             
549 Korneuburg pe Dunăre, la nord-vest de Viena. 
550 Tobitschau (Tovačov), la aprox 17 kilometri sud de Olomouc. 
Theatrum Europaeum, VI, 301: „O furtună devastatoare s-a pornit în Iulie împrejurul Kremsierului nu departe 
de Olmütz în Moravia. A fost o furtună îngrozitoare. Se întâmpla că era atât de mare gheața că omora păsări în 
zbor, vite pe câmp, căprioare în codrii și chiar și pești în apă. În unele locuri lupii au ieșit din păduri și i-au 
atacat pe oameni. Erau găsiți copaci făcuți bucățele și unele case erau demolate în totalitate.” Vezi de 
asemenea Beck, 475. 
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 Caspar Eglauch va ajunge Prim-bătrân în 1688. Vezi ME, II, 162-163; Beck, 553; Zieglschmid, Klein-
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administratori; Mihai Milder ca și prim-tâmplar; Hans Nutz ca și prim-morar; Johannes Spengler ca și 

bărbier-chirurg;
552

 Jackel Gründler ca și comerciant. 

În acel an un impozit greu a fost impus aici în Ungaria și biserica a trebuit să plătească mai mult de 

șapte sute de guldeni. 

1648 

Pe 14 ianuarie 1648, șapte cai buni ne-au fost luați de către soldați imperiali croați între Holitsch și 

Sabatisch. 

Pe 17 februarie, fratele nostru Hans Albrecht, un slujitor al Evangheliei, a adormit în Domnul la 

Farkeschin. 

Pe 11 martie, trei frați au fost aleși în slujba Evangheliei și au fost supuși unei perioade de testare: 

Mihai Milder, tâmplar-șef; Johannes Rieger, un croitor; și Tobias Breunel, un morar. Aceasta s-a 

petrecut într-o mare adunare la Sabatisch. 

Pe 28 martie, fratele nostru Balzer Rost, un slujitor al Evangheliei, a adormit în Domnul la 

Farkeschin.  

Pe 2 aprilie, fratele nostru Dietrich Weinitz, un comerciant și slujitor pentru treburi de zi cu zi, a 

adormit în Domnul la Sabatisch. 

1649 

Pe 22 ianuarie 1649, fratele nostru Kuntz Porth, un bătrân slujitor al Evangheliei, a adormit în 

Domnul la Dechtitz. 

Pe 28 ianuarie, fratele nostru Hans Nutz, morar-șef și slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în 

Domnul la Sabatisch. 

Pe 18 martie, cinci frați au fost investiți în slujba Evangheliei de către bătrâni prin așezarea mâinilor 

la Sabatisch. Aceștia erau Moise Bruckner, Caspar Eglauch, Mihai Milder, Johannes Rieger și Tobias 

Breunel. 

În aceeași zi, trei frați au fost aleși pentru slujba Evangheliei și supuși unei perioade de testare: Iacob 

Rebstock, un bărbier-chirurg; Iacob Amssler, un fierar și Andreas Rosenberger, un pânzar. 

În mai, fratele nostru Samuel Hobler, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în Domnul la 

Soblahof. 

Pe 18 iunie, fratele nostru Hans Lang, un bătrân slujitor al Evangheliei, a adormit în Domnul la patru 

dimineața la Tschäskowitz. 

Pe 27 iunie, fratele nostru Valtin Fischer din Vințu de Jos a fost investit în slujba Evangheliei de către 

bătrâni prin așezarea mâinilor la Sabatisch. 

În noaptea de 27 august cam pe la ora 10 noaptea, casa mare de locuit de la Soblahof a fost lovită de 

fulger, dar nu s-au produs pagube prea mari. 
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 Despre locul lui Spengler în practica medicală huterită, vezi Friedmann, ”Hutterite Physicians. . . ,” MQR, 
aprilie 1953, 133-134. 
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Pe 7 iulie, fratele nostru Felix Strüby, un slujitor al Evangheliei, și alți frați au fost trimiși într-o 

călătorie în Transilvania. Felix Strüby s-a îmbolnăvit în călătorie, iar pe 8 septembrie între opt și nouă 

seara a adormit în Domnul la Alwinz. 

 

O SCRISOARE CĂTRE BISERICILE DE LA 
VINȚU DE JOS ȘI BODOCK 

19 octombrie 1649 

 

Fie ca harul, pacea, bucuria și fericirea veșnică să fie a voastră de la preamărețul, invincibilul și 

Dumnezeu cel sfânt, prin Isus Hristos. Amin. 

Iubiți frați și surori cu toții, ați mers într-un ținut străin departe de biserică, cu permisiunea și 

îndrumarea lui Dumnezeu. Și totuși sub grija sa divină încă găsim unele oportunități de a ne vizita 

unii pe celelalți și de a face schimb de mesaje, așa că nu vreau să scap această ocazie de a trimite o 

scrisoare de îmbărbătare vouă tuturor, în încredere frățească și cu speranța că va fi acceptată de către 

toți credincioșii în credință benefică. 

Hristos Salvatorul și Mântuitorul nostru a vorbit pe larg despre sfârșitul vremurilor și ne-a spus că 

dragostea multora se va răci și nedreptatea va începe să domnească, ducându-i chiar și pe cei aleși pe 

cărări strâmbe, dacă se poate. Acum toate acestea ni se dezvăluie în cuprinsul întregii lumi pentru ca 

totul să se împlinească. Așa cum a fost pe vremea potopului și când Lot a fugit din Sodoma, așa va fi 

și în zilele din urmă. Prin urmare, avem toate motivele să avem grijă ca să nu ne abandonăm credința 

și să pierdem dreptul la harul lui Dumnezeu, aducând asupra noastră și a copiilor noștri a lui dizgrație 

și furie. 

Cuvântul Domnului nu va eșua, așa cum acesta a promis de multe ori în Israel. Prin dragostea și harul 

nesfârșit al lui Dumnezeu ei au fost scoși în față dintre toate popoarele pentru a fi ca o coroană în 

mâna Domnului, o ghirlandă onorifică în mâna lui Dumnezeu, seminția aleasă, preoțimea regală, 

națiunea sfântă și propriul popor al lui Dmnezeu. Prin Moise și Aron, prin Iosua și mulți alții, Domnul 

Dumnezeu a făcut să apară semne supranaturale și miracole printre ei, dincolo de puterea lor de 

înțelegere și descriere. 

Și totuși nu au putut fi apărați atunci când în decăderea lor s-au îndepărtat de legea lui Dumnezeu. 

Ceea ce Domnul a prezis prin Moise li s-a întâmplat cu vârf și îndesat. Toate calamitățile de sub soare 

i-au lovit, așa cum stătea scris, că toate blestemele se vor pogorî asupra lor – în casă, pe câmp și peste 

tot – dacă nu păstrau toate poruncile lui Dumnezeu. Domnul le făcea o vizită prin intermediul spadei 

dușmanului și a războiului; boii și oile lor erau măcelărite înaintea ochilor lor, dar ei nu primeau nicio 

bucățică pentru a mânca. Domnul îi izbea cu tuberculoză, febră, inflamație, febră și cu toate felurile 

de boli incurabile; ei trebuiau să îndure violențe și nedreptate pentru toată viața lor. Mânia sa nu se 

potolea până când nu îi distrugea și extermina. 

Toate acestea s-au împlinit însutit. Domnul i-a dat pe mâinile dușmanilor lor, în captivitate 

babiloneană, asiriană și caldeeană. Mii au fost uciși cu cruzime de către aceste popoare străine. Multe 

mii au murit de foame și au pierit din pricina dușmanilor lor în ținuturi străine fiind extrem de 

nenorociți și plini de supărare. Cum se tânguiau prorocii: O, de mi-ar fi capul plin cu apă, de mi-ar fi 

ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu! O, dacă aș avea un han 

de călători în pustie, aș părăsi pe poporul meu și m-aș depărta de el! Căci toți sunt niște preacurvari și 

o ceată de mișei. Pentru câmpiile pustiite vreau să fac o jelanie, căci sunt arse de tot și nimeni nu mai 
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trece prin ele; nu se mai aude în ele behăitul turmelor; păsările cerului și dobitoacele au fugit și au 

pierit. 

În alt loc este scris: De aceea , așa vorbește Domnul, Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Iată 

voi aduce peste Iuda și peste toți locuitorii Ierusalimului toate nenorocirile pe care le-am vestit cu 

privire la ei, pentru că le-am vorbit, și nu M-au ascultat, pentru că i-am chemat și n-au răspuns! 

Există multe povești și tânguiri demne de milă care ne relatează despre lepădarea și lipsa lor de 

credință. Toate acestea au fost scrise ca un avertisment și exemplu pentru noi ca să stăm în gardă 

pentru a nu cădea în același păcat, pentru că trebuie să luăm în considerare cuvintele spuse cu toată 

seriozitatea de către Hristos Domnul: „Eu vă spun: dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel.” Exact la 

lucrul acesta trebuie să ne așteptăm. 

Prin urmare, dragi frați, surori și prieteni, vă îndemn și rog pe voi toți care aveți inimi credincioase și 

zeloase și încă stați tare pe poziții și care doriți din inimă binele și bunăstarea bisericii: să nu obosiți în 

urma construirii și a plantatului, ci continuați să avertizați, dojeniți și disciplinați. Prin urmare, 

nevinovații nu se vor face părtași la păcatele celorlalți, nici cei însetați nu vor fi puși în aceași oală cu 

bețivii. După cum Domnul i-a spus lui Israel: „Nu vă mai pot paște. Cea care are să moară să moară, 

cea care are să piară să piară și cele ce mai rămân să se mănânce unele pe altele!” 

Trebuie să vedem că nu doar lumea zace în păcat și răutate. Nu doar în lume sporește ticăloșia. Chiar 

și în biserică, în special printre cei tineri, mulți deviază pe căile lumești și jubilează în ticăloșie. Unii 

chiar detestă și se opun rânduielii bisericii. Ei pierd frica de Dumnezeu și frăgezimea conștiinței; ei 

disprețuiesc sârguința și munca cinstită și grea. E îngrozitor când se întâmplă acestea. 

Credincioșii ar trebui să fie avertizați de conștiințele lor pentru a fi harnici și credincioși. Domnul a 

rostit în mod serios fiecare cuvânt când a zis, „Deschideți porțile, ca să intre neamul cel neprihănit și 

credincios.” În marea zi a Judecății celor vii și a celor morți se va îndrepta doar înspre aceia care au 

fost credincioși și sinceri din toată inima lor și va spune, „Bine, rob bun și credincios, ai fost 

credincios peste puține lucruri.” Credincioșie, sârguință și integritate sunt necesare pentru mântuire.  

Dar toți aceia care sunt leneși, necredincioși și le e lehamite vor fi puși în stânga ca și fecioarele 

leneșe și nebune și robul netrebnic. Vor fi închiși pe dinafară și vor fi privați de bucuria și mântuirea 

veșnică. Nu există umbră de îndoială că fiecare copac care nu dă rod bun va fi tăiat și aruncat pe foc. 

Trebuie prin urmare să ne străduim cât de mult putem în viața noastră telurică precum și în cea 

spirituală și să ne comportăm în sensul reconfirmării chemării și punerii noastre deoparte, pentru că 

oricine nu este credincios, sincer și zelos în lucrurile mici cu siguranță că nu va fi nici în cele mari. 

Este groaznic atunci când pedeapsa despre care vorbeam se abate peste un popor din pricina acestei 

pierderi a credinței – când războiul, crima, jaful, incendierea și toate felurile de grozăvii și suferințe îi 

izbesc din pricina păcatelor lor. Și totuși, oricât de groaznice și devastatoare ar fi acestea, pedeapsa și 

afurisenia eternă sunt de multe mii de ori mai îngrozitoare. Toate suferințele terestre se încheie într-un 

punct, dar damnarea nu se încheie niciodată. Va continua pentru eternitate, în acel loc în care fumul 

nu încetează să se ridice în veci de veci și unde oamenii tânjesc după moarte, dar nu o pot obține, 

pentru că moartea va fugi de ei. 

Din acest motiv, toți oamenii care l-au iubit pe Dumnezeu au avut o grijă serioasă de a învăța și 

avertiza cu referire la viitoarea pedeapsă și chin, deși acești lucrători pentru Domnul cu toții au primit 

mulțumiri puține din partea lumii. Statisticile generale ne indică că mulți dintre ai au fost lapidați sau 

tăiați în bucățele; au fost torturați sau au murit de sabie. Însuși Hristos Domnul deplânge acest lucru 
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când spune, „Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine!” De 

abia rar a mai murit câte unul de moarte naturală. Ștefan întreabă, „Pe care din proroci nu i-au prigonit 

părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea Celui Neprihănit, pe care L-ați 

vândut acum și L-ați omorât.” Ura împotriva adevăraților mărturisitori ai lui Dumnezeu era atât de 

intensă în Israelul de odinoară, dar și în zilele de azi la fel lucrează și are rezultate asemănătoare în 

lume, așa cum Ioan spune, „Femeia aceea era îmbrăcată cu purpură și stacojiu...și am văzut-o pe 

femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Isus.” 

Doar o mână au rămas care mărturisesc adevărul pur și îi mustră pe necredincioși cu Cuvântul lui 

Dumnezeu. Domnul Dumnezeu a făcut ceea ce lumea dorea. El i-a luat și dus pe virtuoși și a umplut 

lumea cu proroci falși de toate felurile – negrii, gri, albi, bicolori – care acum predică întregii lumi și o 

învață exact ceea ce ea vrea să audă. Ei spun în mod ipocrit, „Noi suntem cu toții păcătoși sărmani, 

dar de va vrea Dumnezeu, cu toții vom fi salvați.” Drept rezultat, oamenii perseverează în nelegiuire 

și prin urmare li se ia de la ei viața veșnică. 

Vă scriu acestea vouă, preaiubiți frați și surori în credință deoarece am fost informat că până și printre 

voi unii s-au lăsat în voia naturii lor decadente și au lăsat garda jos că deja disprețuiesc slujba 

Evangheliei și slujitorii ei, gândind și vorbind batjocoritor și cu lipsă de repect despre ei. Acești 

oameni nu mai prețuiesc mântuirea sau îndrumarea oferită lor, iar indiferența lor la sigur că reprezintă 

o marcă a decăderii. La fel a fost și cu Israelul. Prima dată au acceptat mana din cer cu bucurie și au 

mâncat-o fiind mulțumitori lui Dumnezeu; mai târziu s-au săturat de ea și a crescut nemulțumirea în 

ei. Cât de curând s-a întâmplat aceasta, șerpi mistuitori, sabia și plaga s-a abătut asupra lor și multe 

mii au pierit.  

Prin urmare, vă avertizăm pe fiecare să depuneți tot efortul necesar în a smulge asemenea spini și 

scaieți , prima dată din propria inimă și minte și apoi din biserică. Este folositor să iei drept exemplu 

oamenii care l-au iubit pe Dumnezeu în zilele lor. De exemplu, în timpul lui Iosua, când oamenii l-au 

ales ca și lider, s-au strâns împrejurul lui și i-au spus, „Vom face tot ce ne-ai poruncit și ne vom duce 

oriunde ne vei trimite. Te vom asculta în totul, cum am ascultat pe Moise. Numai Domnul, 

Dumnezeul tău, să fie cu tine, cum a fost cu Moise! Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii 

tale și care nu va asculta de tot ce-i vei porunci să fie pedepsit cu moartea!” Virtuoasa și demna de 

laudă Iudita le-a vorbit bătrânilor din Betulia astfel: „Voi sunteți venerabilii bătrâni ai poporului lui 

Dumnezeu (a căror vieți se afla în mâna voastră) și voi sunteți aceia care îi îndrumă pe oameni.” 

Aceia din vechime care îl iubeau pe Dumnezeu cu inimi credincioase toți susțineau că învățătura, 

consilierea și disciplina sunt necesare însoțite de grijă constantă și veghere. Fără acestea, un popor cu 

siguranță că ar pieri, după cum multe exemple ne-o dovedesc. În Paradis, când Domnul Dumnezeu i-a 

lăsat nesupravegheați pentru puțin timp, șarpele imediat a fost acolo și i-a îndrumat greșit în cea mai 

malefică cale posibilă, aducând furia lui Dumnezeu și distrugerea asupra lor. Și în timp ce Moise, 

slujitorul Domnului, s-a îndepărtat de poporul lui Israel pentru doar câteva zile pe muntele Sinai, ce 

abominație teribilă a produs ispititorul printre ei cu acel vițel de aur! Și atâta timp cât Pavel era cu 

oamenii din Corint și Galatia cât de pioși și credincioși erau! Dar când s-a îndepărtat, cât de corupți au 

devenit! Au decăzut și au deviat totalmente. 

Au existat multe exemple, prea multe pentru a fi menționate într-un spațiu restrâns. Toate arată de ce 

slujbele și aceia care le îndeplinesc nu ar trebui să fie priviți de sus și disprețuiți, pentru că Domnul 

Isus spune, „Oricine îți aude cuvintele, te aude pe tine; oricine te dizprețuiește, mă disprețuiește pe 

mine și oricine mă dizprețuiește pe mine, îl dizprețuiește pe acela care m-a trimis.” Exact acest lucru a 

vrut să îl spună și Moise când i-a zis lui Israel, „Voi nu cârtiți împotriva noastră, ci împotriva 
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Domnului,” și la fel și Pavel când spune, „De aceea, cine nesocotește aceste învățături nesocotește nu 

pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt.” Așa stau lucrurile. Că acestea sunt 

adevărate și că atât de mult depinde de aceasta cu claritate ne este arătat atunci când Dumnezeu îi 

spune lui Moise, „Acum, lasă-Mă; mânia Mea are să se aprindă împotriva lor și-i voi mistui.” Cine i-

ar mai fi salvat dacă Moise nu s-ar fi milogit pentru ei? Ei cu toții ar fi trebuit să moară. La fel s-a 

petrecut atunci când au vrut să aleagă alți conducători și să se întoacă în Egipt. Dacă Moise nu s-ar fi 

milogit pentru ei cu siguranță că ar fi fost cu toții exterminați. Nu ar fi rămas Maria o leproasă 

întreaga ei viață dacă Moise nu ar fi mijlocit pentru ea? 

Acum ce fac Dumnezeu și Domnul Isus în vremurile noastre? Dumnezeu nu înlătură moartea terestră, 

ci face ceva mult mai măreț: „Celor ce le veți ierta păcatele, vor fi iertate; și celor ce le veți ține, vor fi 

ținute” (RSV). Din pricina acestor motive de neînlăturat, nimeni nu ar trebui să fie atât de nerușinat și 

nelegiuit încât să disprețuiască slujba și rânduiala pe care Dumnezeu a dat-o. 

Din pricina unei disprețuiri ca aceasta Core și companionii lui de rebeliune au fost prăvăliți de vii în 

iad, bocind și urlând. Într-o manieră asemănătoare, patruzeci și doi de băiețași buni de nimic au fost 

făcuți bucățele de către doi urși neînfricați pentru că și-au bătut joc de omul lui Dumnezeu numindu-l 

„pleșuv.” Credeți că același Dumnezeu răzbunător nu mai există și că nu va pedepsi asemenea lucruri 

la timpul potrivit? Deși Domnul o amână o perioadă, totuși Cuvântul său nu poate eșua. Oricine atacă 

pe unșii Domnului atacă lumina ochilor lui. David, care a refuzat să se atingă de Saul, unsul 

Domnului, i-a fost oferit tronul regatului ce dăinuie în veci pentru milostenia sa. L-a cruțat, deși Saul 

era cel mai mare dușman al său, care fără încetare vroia să îi ia viața. Cu siguranță că a avut motive 

înmiite precum și mijloacele și ocazia de a se răzbuna pe Saul, și totuși nici nu s-a răzbunat, nici nu 

le-a permis războinicilor săi să îl ofenseze prin vreun fel. 

De la începutul lumii, firmanul și rânduiala lui Dumnezeu a fost dezvăluite prin Noe, Lot, Avraam, 

Moise, Iosua, judecătorii, toți prorocii și mai târziu prin Isus Hristos și preaiubiții apostoli, precum și 

prin bătrânii și Prim-bătrânul tuturor bisericilor până în ziua de azi. Nicio turmă nu a reușit vreodată 

să rămână pe calea cea bună fără un păstor. Acest lucru întotdeauna a fost privit ca bun și necesar și 

așa rămâne. Un păstor este la fel de necesar ca un director de școală pentru un copil. Fără disciplină și 

rânduială, copiii ajung să fie nefolositori, bărbați și femei iresponsabili, dar prin disciplină și corecție 

ei devin indivizi respectați. Și așa, preaiubiți frați și surori în Domnul, pentru toate aceste motive, este 

drept ca justiția și rânduiala să fie păstrate și ca în frică de Dumnezeu toate eforturile trebuie depuse 

pentru a arăta respect. 

Drept început, aceia care conduc și împart dreptatea ar trebui să vorbească cu modestie, clar și cu 

bunătate. Ei nu ar trebui să să se întrerupă unul pe celelalt, ci fiecare ar trebui să își aștepte rândul și 

apoi să vorbească direct având discernământul limpede astfel că după ce toate s-au spus, o judecată 

dreaptă și sănătoasă să fie pronunțată. Astfel, în toate lucrurile controlul de sine și frica de Dumnezeu 

ar trebui să vină primele. 

Acum, dacă aceia care sunt numiți să împartă dreptatea trebuie să se străduiască să fie demni de 

încredere, ordonați și umili, cu cât mai mult ar trebui aceia care merită judecata pentru greșelile și 

eșecurile lor să facă mai mult? Pe bună dreptate că ar trebui trebui să aștepte judecata în frică și 

tremur și nu având vreun resentiment sau duh de dezbinare. Este un păcat și o rușine când cineva care 

a greșit persistă în gândirea că a avut dreptate, când persistă în justificarea de sine în timp ce este 

judecat – cu atât mai mult când se află înaintea bisericii. Aceasta nu ar trebui niciodată să se întâmple 

și nu ar trebui tolerată. 
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Nu este chiar nelalocul lui și rușinos ca doi sau trei să se certe și sfădească unul cu altul când stau în 

fața judecății? Pe bună dreptate apostolul spune într-un caz asemănător, „Deci, dacă s-ar aduna toată 

Biserica la un loc, și toți ar vorbi în alte limbi, și ar intra și din cei fără daruri sau necredincioși, n-ar 

zice ei că sunteți nebuni?” fiecare dintre voi urlând și încercând cu vehemență să își apere propriul 

punct de vedere? Isus Domnul nostru nu ve învață asta, ci spune, „Ferice de cei flămânzi și însetați 

după neprihănire.” Uitându-ne la aceste aspecte, cuvintele sale înseamnă că dacă există o ceartă între 

frați sau vreo fărădelege apare pentru a fi judecată, pledoaria trebuie făcută în mod umil. Aceia care 

sunt însărcinați cu judecarea trebuie să asculte ambele părți și să aibă experiență de judecată. 

Acuzatorii și acuzații trebuie să renunțe a la mai a judeca ei înșiși și să îi lase pe aceia care sunt 

imparțiali să decidă cine are dreptate și cine greșește. Toată sfada ar trebui să înceteze și ambele părți 

ar trebui să accepte judecata. Vinovatul ar trebui să își recunoască vina de bunăvoie și nimeni nu ar 

trebuie să nu dorească ca cineva să fie achitat sau să continue să se certe și astfel să își împovăreze 

sufletul spre răul său. 

Legea Domnului cu siguranță că nu încurajează aceasta. Stă scris: „Să te duci la preoți, la leviți și la 

cel ce va împlini atunci slujba de judecător; să-i întrebi, și ei îți vor arăta hotărârea Legii. Să faci după 

cum îți vor spune ei, în locul pe care-l va alege Domnul, și să ai grijă să faci cum te vor învăța ei. Să 

faci după Legea pe care te vor învăța și după hotărârea pe care o vor rosti ei, să nu te abați de la ce-ți 

vor spune ei, nici la dreapta, nici la stânga. Omul care, din mândrie, nu va asculta de preotul pus acolo 

ca să slujească Domnului Dumnezeului tău sau care nu va asculta de judecător, omul acela să fie 

pedepsit cu moartea. Să scoți astfel răul din mijlocul lui Israel, pentru ca tot poporul să audă și să se 

teamă și să nu se mai îngâmfe.” Nimeni nu ar trebui să se gândească că aceste treburi și dispute sunt 

scrise degeaba, ci în ziua Judecății și a încheierii socotelilor totul va fi examinat, iar răufăcătorii vor fi 

pedepsiți. Mai ușor este ca cerurile și pământul să moară decât ca o literă sau o iotă din Cuvântul lui 

Dumnezeu să nu se împlinească. 

În continuare, vreau să menționez că am auzit deja de câteva ori, și prin viu grai și am văzut și în 

scris, că unii provoacă supărări nefolositoare acelora care cu multă greutate și supărare au plecat de la 

noi pentru a vi se alătura vouă, din supunere plecând din comunitatea de aici [de la Sabatisch] și de la 

prietenii și rudele lor, doar pentru a fi numiți „prospături” de către unii care n-au frică de Dumnezeu. 

Ce e și mai rău e că unii chiar le spun, „Dacă ai fi valorat ceva, nu ai fi venit aici; nu ai fi fost 

niciodată trimis aici.” Cum poate fi bine și corect să provoci și mai multă amărăciune acelora care 

deja se amărăsc! Și nici nu există un pic de adevăr în remarcile acestea. Ne răscolește și așa foarte 

mult că ne despărțim de oamenii noștri, și în afară de asta, am putea să îi folosim foarte bine și noi. 

Această modalitate de a vorbi trebuie să înceteze, dar dacă totuși se întâmplă trebuie sancționată ca 

atare. Dacă aceia vizați ar avea vreun gram de frică de Dumnezeu în ei și s-ar gândi la cuvintele 

Domnului că la Ziua Judecății oamenii trebuie să dea socoteală pentru fiecare cuvânt aiurea pe care l-

au rostit, ei și-ar ține limba mai în frâu. Ei trebuie să se gândească cu atenție la învățătura Domnului 

Isus Hristos: „Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel.” Iar Tobit își învață fiul: „Nu 

faceți nimănui ceea ce vouă înșivă nu v-ar plăcea să vă fie făcut.” Acuma, din moment ce chiar și cei 

virtuoși sunt greu de mântuit, după cum Hristos predică, calea este atât de îngustă că puțini o găsesc, 

avem toate motivele să fim grijulii și să ne protejăm unul pe altul și fiecare credincios este responsabil 

ca să rămână ferm până la moarte. De aceea scriu această rugăminte și mustrare vouă care aparțineți 

bisericii lui Dumnezeu – pentru a-i alina pe cei cu inima curată și sinceră și să îi avertizez pe aceia 

care sunt îngreunați de asemenea tentații și erori. Scriu cu dragoste și încredere, pentru că singura mea 

dorință este ca cu toții să ajungem la aceeași destinație în pace și bucurie. Ceea ce spun este că nu e 

nicio diferență între ceea ce predăm noi aici [la Sabatisch] prin instruiri și mustrări, pentru a ne ajuta 

să ne îmbunătățim și să mergem înainte pe calea spre beatitudine veșnică, din moment ce slaba 



505 
 

noastră natură umană încă ne stânjenește pe noi săracele făpturi cât timp ne aflăm în acest cadru 

terestru.  

Din pricina oficiului și a slujbei mele, am vrut să vă scriu acestea cu propria mea mână, dragi frați și 

surori, care sunteți încredințați mie și sunteți cei mai de preț inimii mele. Scriu cu speranța 

încrezătoare și cu pofta inimii mele că dacă cumva nu ne vom mai vedea față în față pe acest Pământ, 

putem să facem acest lucru în bucuria veșnică din patria noastră cerească ce ne-a fost promisă, în 

prezența tuturor sufletelor sfinte și credincioase care au adormit în Domnul de demult și care au trăit 

înaintea noastră. Aceasta ne-o doresc din partea lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Amin. 

Cu această scrisoare vă dau binețe tuturor –fiecăruia dintre voi- de multe ori din adâncul inimii mele 

cu pacea Domnului nostru Isus Hristos. Vă încredințez în mâinile lui Dumnezeu și Cuvântului harului 

său. Fie ca el să aibă grijă de voi și de noi, împreună cu toți aceia împrăștiați prin străinătate sub cer, 

prin intermediul protecției sale pline de har și fie ca el să vă ia în pacea sa cerească la timpul cuvenit 

din această vale a plângerii. Amin. Amin.  

Sabatisch, 19 octombrie, 1649 

Andreas Ehrenpreis 
Fratele vostru în Domnul 

 

Tot în același an 1649, pe 10 decembrie între unsprezece și miezul nopții, fratele Ulrih Amssler, un 

bătrân slujitor al Cuvântului, a adormit în Domnul la Kesselsdorf. 

În acel an prețurile au fost foarte ridicate. O baniță de grâu costa doi guldeni și o baniță de secară unul 

și jumătate. La Sabatisch mai mult de cincizeci dintre copiii noștri au murit de variolă și pojar. 

1650 

În 1650 în noaptea de 14 martie între ora doisprezece și unu, fratele nostru Georg Gaul, un slujitor al 

Cuvântului, a adormit în Domnul la Soblahof. 

Pe 20 martie, de duminica Oculi, doi frați au fost aleși pentru o perioadă de testare în slujba 

Cuvântului la Sabatisch: Andreas Binder, un producător elvețian de seceri și Moise Würz din 

Moravia, un dogar. 

După mulți ani de negocieri aride dintre Maiestatea sa Împărătească și Coroana Suediei, pacea a fost 

într-un final restabilită în iulie anul acesta. Devastatorul război ce părea că nu se mai sfârșește, despre 

care noi am scris multe, s-a încheiat în final. Pe 8 iulie, suedezii s-au retras din Olmütz și alte cetăți, 

pe care le stăpâniseră pentru opt ani și patru zile.
553

 Au luat multe bunuri și lucruri prețioase din aceste 

fortărețe. 

Pe 24 iulie, fratele nostru Valtin Fischer, un slujitor al Cuvântului, a adormit în Domnul la Vințu de 

Jos. 

În noiembrie în acest an, frații noștri care lucrau pentru domni în Moravia au fost din nou expulzați de 

către Dieta Regională de la Brünn. 

                                                             
553 Pacea de la Westfalia, care a încheiat în mod oficial Războiul de 30 de ani, a fost încheiată pe 24 octombrie 
1648, prin două tratate simultane negociate între împărat și Stările imperiale la Osnabrück și între 
reprezentanții împăratului, Franța și Suedia la Münster. Că cronica pune instaurarea păcii doi ani mai târziu 
reflectă de fapt starea de război care încă a continuat. 
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1651-1665: Vremurile grele nu se încheie 
 

1651 

Pe 15 martie 1651, bătrânii au confirmat trei frați – Andreas Rosenberger, Iacob Rebstock și Iacob 

Amssler – în slujba Evangheliei prin așezarea mâinilor la Sabatisch. 

În aceeași zi, patru frați au fost aleși pentru slujba Cuvântului și supuși unei perioade de testare. Ei 

erau Christoph Adler, un morar-principal; Tobias Bersch, un țesător și Iacob Kettenacker, un croitor; 

aceștia trei erau din Moravia. Al patrulea, Christoph Baumhauer, un pantofar, era din Silezia.  

Pe 11 mai, fratele nostru Georg Geher, un slujitor bătrân al Evangheliei, a adormit în Domnul la Vințu 

de Jos în Transilvania. El avea șaptezeci și doi de ani și fusese un slujitor pentru treizeci și trei de ani.  

Pe 17 mai, fratele nostru Iosif Stamler, un țesător din Moravia, a fost ales în serviciul Cuvântului și 

încadrat într-o perioadă de testare. 

În plus, doi frați – Uhl Schauffelberger și Melhior Kleger – au fost aleși pentru serviciul treburilor de 

zi cu zi și numiți la Vințu de Jos. 

Anul acesta și continuând în următorul, prețurile au crescut atât de tare în Ungaria de Sus în zona 

Bodock că o baniță de grâne se vindea cu opt sau nouă guldeni. Comunitatea de aici [de la Sabatisch] 

și de la Vințu de Jos a trebuit să ajute atât de mult pe frații noștri de la Bodock că toate trei 

comunitățile erau sărăcite. 

1652 

Pe 14 martie 1652, bătrânii au ordinat doi frați, Andreas Binder și Moise Würz, în slujba Evangheliei 

prin așezarea mâinilor la Velké Leváre. 

În iulie au fost ploi necrezut de grele în Ungaria și Moravia.
554

 Mulți oameni și multe animale s-au 

înecat, iar fânul și unele culturi au putrezit pe câmp. 

Dar grânele, strugurii și fructele s-au copt bine și un butoi de vin se vindea cu un gulden. Toamna a 

fost foarte uscată și a continuat astfel până de Crăciun. 

În noiembrie, fratele Melhior Kleger, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în Domnul la 

Vințu de Jos. 

De pe 10 decembrie până pe 16 s-a văzut o cometă care avea o coadă de abia vizibilă înspre sud-est, 

continuându-și drumul înspre nord-vest.
555

 Doar Dumnezeu va dezvălui semnificația ei. 

                                                             
554 Theatrum Europaeum, VII, 319: „Mai bine nu era în Moravia . . . . De pe 18 iulie pe 22 a căzut o necrezut de 
grea ploaie, după care așa o inundație s-a produs că toată partea rurală a țării se afla sub ape. Case și sate au 
fost luate de ape; oameni și vite, chiar și secerătorii pe câmp s-au înecat. Și atunci, deși ținutul a fost inundat 
pentru o săptămână întreagă, apa a dispărut atât de repede și brusc ca și atunci când venise. În decurs de o oră 
niciun pic de apă nu se mai vedea nicăieri, dar după ce a dispărut, a existat priveliștea îngrozitoare a oamenilor 
înecați în satele dimprejur. Un număr masiv, . . . de toți o mie de oameni au fost găsiți morți.” De asemenea 
vezi Beck, 484. 
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1653 

Pe 16 martie 1653, patru frați – Christoph Adler, Tobias Bersch, Iacob Kettenacker și Christoph 

Baumhauer – au fost ordinați în slujba Evangheliei de către bătrâni prin așezarea mâinilor la 

Sabatisch. 

Pe 2 iunie, fratele Iosif Stamler a fost ordinat în slujba Evangheliei de către bătrâni prin așezarea 

mâinilor la Alwinz. 

Pe 7 august, un bătrân slujitor al Evangheliei, fratele nostru Georg Leopold, a adormit în Domnul la 

Dechtitz între două și trei dimineața.  

Pe 26 decembrie, fratele Moise Rapertshauser, un slujitor al Evangheliei, a adormit în Domnul la 

Soblahof. 

1654 

Pe 31 mai 1654, un doctor și medic pe nume Daniel Zwicker a venit la Sabatisch încă cu alți trei 

oameni de la Danzig. Deja se purtase o corespondență cu Zwicker, referitoare în general la articole de 

credință. Acești patru oameni au călătorit pe la comunități timp de zece zile, punând multe întrebări 

despre fiecare aspect al vieții noastre. Daniel Zwicker a citit mărturisirea bisericii și cele cinci articole 

ale credinței noastre. A văzut că acestea erau cu adevărat creștine, le-a acceptat, a crezut în ele și le-a 

mărturisit. Apoi a fost primit în biserică de către bătrâni prin așezarea mâinilor și a devenit fratele 

nostru. 

Din moment ce era un om învățat și pios, serviciul Evangheliei i s-a oferit și a fost investit în acesta. 

El trebuia să meargă în Prusia și Polonia și oriunde Domnul i-ar fi arătat o oportunitate de a-i vizita pe 

pioși, de a aduna oameni pentru Domnul și de a fi folosit în totalitate ca un lucrător credincios pentru 

mântuirea oamenilor.
556

 

Pe 10 iulie între patru și cinci dimineața, o grindină intensă s-a produs la Vințu de Jos, Transilvania. 

Câmpurile cu grâne și viile au fost afectate tare. Și în același timp a fost și un cutremur puternic. 

În luna octombrie a acestui an am primit vestea că ne este permis să pornim o comunitate în Palatinat, 

pe când în Ungaria în multe locuri nu ni se permitea să acceptăm mai mulți oameni. Astfel că doi frați 

au fost trimiși la contele palatin în Heidelberg, iar el ne-a primit într-o manieră prietenoasă.
557

 După 

                                                                                                                                                                                             
555 Theatrum Europaeum, VII, 318: „Noua și neobișnuita stea. . .a durat de pe 19 decembie 1652, până pe 3 
ianuarie, 1653.” De asemenea vezi Beck, 484. 
556 Dr. Daniel Zwicker, născut în 1612 în Danzig, la origini un socinian (unitarian) care s-a întâlnit cu misionari 
huteriți în Prusia între 1648 și 1650. Referitor la corespondența dintre Andreas Ehrenpreis și Zwicker (1649, 
1650, 1654), vezi Friedmann, Schriften, 112 #10 a, b. După ce a eșuat în a uni Frățietatea polonă (care avea 
puncte de vedere socinianiste) cu biserica huterită, Zwicker s-a mutat în Olanda în 1657 și s-a devotat scrisului. 
A murit la Amsterdam în 1678. Vezi ME, IV, 1051; Beck, 487-492; Leonard Gross, ”The Hutterian Brethren and 
the Polish Brethren: Rapprochement and Estrangement,” The Proceedings of the Unitarian Universalist 
Historical Society, Vol. 20, partea a 2-a (1986), 46-53. 
557 Cei doi frați trimiși la Heidelberg la contele palatin Karl Ludwig erau Johannes Rieger și Heinrich Habereuter, 
amândoi din Sabatisch. În următorul an pe 8 septembrie 1655, încă doi frați din Sabatisch, Iacob Amssler și 
Christoph Baumhauer, au fost trimiși la Heidelberg să încheie un contract care le-a permis să pornească o 
comunitate la Mannheim, Germania. Pentru detalii ale contractului, datat 8/18 octombrie 1655, vezi Beck, 492 
n. Comunitatea de la Mannheim a existat până în 1684; ME, III, 469. 
Descrierea „Anabaptiștilor maghiari,” în Grimmelshausen, Simplicissimus, Cartea V, cap. 19 (nu este inclus în 
traducerea lui Goodrick, The Adventurous Simplicissimus), este dovadă a familiarității scriitorului cu viața 
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aceasta, ni s-a oferit un loc în orașul Mannheim, pe care l-am acceptat și apoi am început să 

construim. Fie ca Domnul Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea și să o facă roditoare înspre cinstea 

sa. 

Pe 9 noiembrie fratele Hans Kern, un bătrân slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în Domnul la 

Velké Leváre. 

1655 

Pe 3 ianuarie 1655, la unu după-amiaza, fratele Hans Gebhart, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a 

adormit în Domnul la Kesselsdorf. 

Pe 21 martie în acel an, fratele Johannes Hilscher din Moravia, care era responsabil pentru morari, a 

fost ales în slujba Evangheliei și încadrat într-o perioadă de testare la Sabatisch. 

Pe 20 aprilie, de asemenea la Sabatisch, doi frați, Andreas Winter și Heinrich Wiser, au fost aleși 

pentru slujba Evangheliei și supuși unei perioade de testare. Amândoi erau croitori din Moravia. 

În timpul lui septembrie o epidemie îngrozitoare a măturat ținutul, provocând multe morți.
558

 La 

Velké Leváre oamenii noștri au îndurat mari nenorociri și dureri și aproximativ două sute șaptezeci au 

murit de o moarte compătimitoare. Unul dintre ei era fratele Klaus Messner, un slujitor al Cuvântului 

și bătrân acolo. A adormit în Domnul pe 20 octombrie. 

1656 

Pe 5 noiembrie 1656, trei frați – Johannes Hilscher, Andreas Winter și Heinrisch Wiser – au fost 

investiți în slujba Evangheliei de către bătrâni prin așezarea mâinilor la Sabatisch. 

1657 

Pe 6 ianuarie 1657, fratele Uhl Schauffelberger, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în 

Domnul la Vințu de Jos în Transilvania. 

Pe 11 aprilie, fratele nostru Johannes Egel, un slujitor pentru treburi de zi cu zi, a adormit în Domnul 

la St. Johannes. 

Aproape de Anul nou, când încă eram în 1657, principele Rákóczi a pornit din Transilvania cu o 

armată numeroasă pentru a-l ajuta pe regele Suediei împotriva polonezilor. Dar regele Danemarcei și-

a făcut apariția pe scenă, rezultatul fiind că suedezii au trebuit să înceteze să se mai lupte împotriva 

polonezilor și să se îndrepte împotriva Danemarcei. Principele Rákóczi a fost înfrânt de către polonezi 

și tătari. Majoritatea armatei sale, aici fiind inclus și generalul lor Janos Kemeny, au fost capturați și 

duși în Tătaria. Principele Rákóczi însuși a fugit din Polonia și s-a întors acasă în totalitate înfrânt.
559

 

1658 

                                                                                                                                                                                             
comunală huterită. Elizabeth Bender în ”Grimmelshausen and the Hutterites,” Mennonite Life (oct. 1963), 187-
189 (care conține o traducere parțială a sus-numitului capitol 19), susține concluzia lui Zieglschmid că 
Grimmelshausen trebuie să îi fii cunoscut pe huteriții din Mannheim. De asemenea vezi Zieglschmid, ”Die 
ungarischen Wiedertäufer bei Grimmelshausen,” Publications of the Modern Language Association, LIV (Dec. 
1939), 1031-1040; Robert Friedmann, ”Grimmelshausen,” ME, II, 583-584. 
558

 Beck, 494; Theatrum Europaeum, VII, 1029-1030. 
559 Gheorghe Rákóczi al II-lea, principe al Transilvaniei (1648-1660); vezi Beck, 494-495. 
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Pe 13 februarie 1658, un slujitor al Cuvântului, fratele nostru Christoph Adler, a adormit în Domnul la 

Sabatisch. 

Pe 1 martie, doi frați au fost aleși pentru serviciul Evangheliei și încadrați la Vințu de Jos într-o 

perioadă de testare: Beniamin Poley, un olar și Christel Lerch, un croitor. Iar pe 7 mai, Iacob Weiss, 

alt olar, a fost de asemenea încadrat în aceeași serviciu.
560

 

Cam de Rusalii în acel an, un colonel din armata împărătească, contele Sternberg, a intrat în Ungaria 

cu o armată de cinci mii de soldați germani. Au provocat mari pagube în insulele Schütt. Acolo au 

distrus multe recolte de pe câmpuri, consecința fiind că oamenii nu au putut nici recolta, nici semăna 

și nici planta în toamnă. Înspre iarnă, trupele s-au întors în Moravia; de ce veniseră în Ungaria nimeni 

nu a aflat niciodată. 

În timpul acelui an, principatul Transilvaniei a fost copleșit de atacul turcilor și al tătarilor. Cu jaful, 

incendierea și masacrarea făcută de ei au provocat pagube foarte grele. Au luat mii de vieți, au dus cu 

ei nenumărați oameni și animale și au devastat ținutul. În tot acest timp Vințului de Jos, unde trăiau 

oamenii noștri, i s-a dat foc și comunitatea noastră aproape că a ars din temelii. Chiar înainte de atac, 

frații aduseseră înăuntru recolta lor de grâne și repede au treierat și înmagazinat cam o sută de banițe. 

Fânul și paiele au fost mâncate de flăcări împreună cu toate celelalte. Oamenii noștri au fugit la castel. 

Laudă veșnică și mulțumiri Domnului Dumnezeu, care cu atâta har i-a protejat și salvat. I-a ținut 

împreună pentru ca nimeni să nu fie luat prizonier și dus de către acești oameni malefici. În afară de 

această frică și necaz care se abătuse asupra lor, oamenii noștri au trebuit să plătească și 115 guldeni 

în impozite. 

1659 

Pe 10 decembrie 1659, la zece dimineața, fratele nostru Hans Friedrich,
561

 un slujitor nepereche al 

Evangheliei, a adormit în Domnul la Kesselsdorf. El slujise biserica cu credincioșie pentru 

nouăsprezece ani ca și slujitor al Cuvântului. 

În timpul anului, principele Rákóczi a pornit războiul împotriva dușmanilor săi din Ungaria, precum și 

împotriva turcilor și tătarilor care invadaseră Transilvania.
562

 Cu ajutorul turcilor, Barcagoss
563

 încerca 

să pună mâna cu forța pe principat de la Rákóczi, iar țara se afla într-un foarte mare pericol. 

Barcagoss a fost înfrânt, dar a scăpat în Turcia și s-a întors cu câteva sute de turci și s-a instalat în 

Sibiu pe care îl apăra cu ajutorul acestora. Drept urmare, principele Rákóczi a veit cu o armată mare și 

a supus asediului oașul cam de la Crăciun până primăvara. Dar atunci turcii au sosit cu o armată atât 

de mare că a trebuit să abandoneze asediul. Între timp, comunitatea de la Vințu de Jos a fost atacată 

                                                             
560 În codexul „1581” al cronicii, „1 martie” a fost acoperit și s-a scris peste „5 mai;” „Vințu de Jos” de 
asemenea a fost acoperit. 
Wolkan, Geschicht-Buch, 645, ne oferă data de 5 martie pentru Beniamin Poley și Christel Lerch, iar locația este 
Sabatisch. 
Beck, 495 b, scrie (în traducere): „Pe 31 martie 1658, la Sabatisch trei frați au fost aleși și încadrați  în serviciul 
Cuvântului pentru o perioadă de testare: Beniamin Poley, un olar; Christel Lerch, un croitor (amândoi născuți în 
comunitate); Balzer Wallner, un croitor; iar pe 7 mai la Vințu de Jos, Iacob Weiss, un olar din Moravia. Balzer, 
însă, a fost eliberat din slujbă la Tschäskowitz o jumătate de an mai târziu, la cererea sa îndreptățită. 
561

 Hans Friedrich Küntsche, slujitor al Cuvântului din 1641 (p.736 deasupra(!), a scris un număr mare de 
învățături încă valabile și folosite de către Frățietatea Huterită astăzi, de exemplu despre Isaia 58 (1658), 
Faptele Apostolilor 2 (1659) și Romani 8 (1656). Vezi Friedmann, Schriften, 167-169; ME, III, 259-260; Beck, 
496. 
562

 Despre invazia turcească a Transilvaniei, vezi Theatrum Europaeum, VIII, 1007; Beck, 496-497. 
563 Protejat al turcilor, care l-au făcut principe; vezi Beck, 496. 
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iarăși de către ostași maghiari, aceștia jefuind-o. Zece cai au fost luați, iar grânele și fânul au fost 

folosite ca și furaje. Deși câțiva frați au rămas în acel loc, niciunul nu a fost rănit; ceilalți au trebuit să 

fugă cu toții la castel. Frații au trebuit să plătească cinci sute de taleri imperiali drept impozite. 

1660 

Pe 4 martie 1660, doi frați, Christel Lerch și Beniamin Poley, au fost ordinați în serviciul Evangheliei 

de către bătrâni prin așezarea mâinilor la Sabatisch. Johannes Milder,
564

 un croitor, a fost supus unei 

perioade de testare. 

Pe 2 mai, Iacob Weiss din Vințu de Jos a fost investit în slujba Evangheliei la Sabatisch. 

În mai, generalul de Souches
565

 a intrat în Ungaria cu armata imperială. Atât de multă vorbăraie și 

speculații s-au făcut referitor la scopul lor în sud, dar obiectivul lor nu a fost vreodată descoperit. Au 

tăbărât toată vara și toamna în fortificații nu departe de Tokaj
566

 lângă râul Tisa, unde mulți dintre ei 

au murit de o moarte nenorocită. Zvonurile spuneau că că au fost mușcați de șerpi veninoși care 

apăruseră printre ei și de ditamai tăunii care dădeau raite dinspre Tisa. Aceia care au rămas s-au întors 

bolnavi și amărâți în Moravia. 

În iunie, principele Rákóczi i-a atacat pe turci în bătălia decisivă de la Cluj-Napoca.
567

 A luptat cu 

curaj și a dat dovadă de eroism cavaleresc pentru patrie, ucigând câțiva turci cu propria lui mână, dar 

într-un final și-a pierdut viața.
568

 

Curând după moartea principelui Rákóczi, turci au mărșăluit cu o mare armată de cincizeci de mii de 

oameni asupra Oradiei. Cum aceia din cetate nu sperau să primească ajutor sau să fie depresurați și 

cum hoardele de turci creșteau în număr și trăgeau non-stop din tunuri mari, aceștia au fost forțați să 

încheie o înțelegere privitoare la predare. 

Pe 27 august, turcii i-au dus cu trei sute de căruțe încărcate și păzite până la Debritz. Astfel, cetatea 

Oradiei a căzut în mâinile turcilor. 

Pe 3 august, fratele nostru Heinrich Wiser, slujitor al Cuvântului, călătorea de la Kesselsdorf la 

Sabatisch. Pe drumul său spre casă prin munți a fost bătut tare de un tâlhar, iar pe 8 august la unu 

dimineața, a adormit în Domnul la Kesselsdorf. 

Pe 5 septembrie la două dimineața, fratele nostru Johannes Spengler, un slujitor pentru treburi curente, 

a adormit în Domnul la Tschäskowitz. 

Pe 6 decembrie, între două și trei după-amiază, fratele nostru Mihai Milder, un slujitor al Evangheliei, 

a adormit în Domnul la Kesselsdorf.  

                                                             
564 Johannes Midler îi va urma lui Johannes Rieger drept Prim-bătrân în 1687. El a murit pe 28 martie, 1688. 
Vezi Zieglschmid, Klein-Geschichtsbuch, 222; ME, III, 687. 
565 Ludwig Raduit de Souches (1608-1683), mareșal austriac, care a triumfat în bătălia de la Lewenz (Levic, la 
aprox. 37 kilometri sud-est de Nitra), 19 iulie 1664 (p. 523 dedesubt. Vezi Allgemeine Deutsche Biographie, 
XXXIV, 698-700; Beck, 497, 516. 
566 Tokaj, Ungaria de est, aflat lângă confluența râului Bodrog cu Tisa. 
567

 Despre principele Gheorghe Rákóczi și bătălia de la Cluj-Napoca, vezi Theatrum Europaeum, VIII, 1388; 
Beck, 497. 
568 Gheorghe Rákóczi a fost urmat de către Francisc Rákóczi I (1645-1676), care s-a convertit la catolicism și 
care a dat pe mâna iezuiților comunitatea huterită de la Bodock (Sárospatak), Ungaria. De atunci încolo, puține 
ni se mai transmit referitor la huteriții de la Bodock (vezi ce este scris pentru mai 1662, p. 512 dedesubt), pe 
când comunitatea-biserică de la Vințu de Jos a continuat să ființeze cam până pe la 1764. 
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Pe 8 august, doi frați, Georg Schultes și Moise Würtz, călătoreau din Mannheim în Palatinatul Inferior 

înspre biserică pentru a primi îndrumări. Pe 18 august, au plecat înspre casă, dar pe drum au fost luați 

prizonieri din pricina credinței lor la Vilshofen în Bavaria. Au fost ținuți în condiții grele și cei care i-

au prins doreau să îi tortureze, dar din moment ce aceștia aveau permis de trecere de la Măria Sa 

Serenissimul elector, emis la Heidelberg, investigații s-au cerut a fi făcute la guvernul din München și 

la sfârștul întemnițării de zece zile, porunca a sosit pentru ca ei să fie eliberați. Asfel, Dmnezeu i-a 

răscumpărat din închisoare. Ei au fost, totuși, escortați 19 kilometri prin Bavaria de către vardist și au 

trebuit să se supună la aceasta. 

1661 

În anul 1661, o cometă cu o coadă de abia vizibilă și ascuțită deasupra a putut fi văzută de pe 23 

ianuarie până pe 10 februarie, mișcându-se înaintea Luceafărului.
569

 A fost văzută în fiecare zi la 

Sabatisch de la patru dimineața până în zori de zi. 

Pe 13 martie, fratele Johannes Milder a fost investit în slujba Evangheliei de către bătrâni prin 

așezarea mâinilor la Sabatisch. 

În aceeași zi, doi frați au fost aleși pentru serviciul Cuvântului și au fost încadrați într-o perioadă de 

testare; aceștia erau Hansel Esdras, un funcționar născut în Moravia și Andreas Kuen, un producător 

de cuțite născut în Ungaria. 

Pe 6 mai, șaisprezece mii de oșteni nemți din armata imperială au avansat peste Carpații Mici în 

Ungaria. Ei ne-au costat mult în pâine, vin, bere, sare, ovăz și peșcheșuri pentru gărzile de corp. 

Pe 29 mai, două regimente de dragoni au traversat Carpații Mici, urmând trupele menționate înainte. 

Din nou, biserica a suferit. Pe 7 iunie, încă o armată de câteva mii de oșteni imperiali nemți au 

mărșăluit peste Carpații Mici în Ungaria, din nou costând biserica cantități mari de tot de bere, vin, 

pâine, ovăz și mâncare gătită. În plus mai era și costul mâncării deosebite consumată de către ofițerii 

care se mutaseră în comunitatea noastră. Aceste contingente au costat comunitatea noastră de la 

Sabatisch șaptezeci și opt de guldeni în bani peșin doar pentru gărzile de corp; contribuția reprezentată 

de cuțite se ridica la încă șaptezeci de guldeni, nenumărând vesela și alte bunuri. 

În iulie, un pașă turc a condus o mare armată în Transilvania și ei au tăbărât pe câmpurile fraților la 

Vințu de Jos, nu departe de casele noastre. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, oamenii noștri au fugit în 

cetate, luând majoritatea bunurilor lor cu ei. Unii dintre frații noștri se aflau tot în curte cu trei căruțe 

când a sosit dușmanul, dar Dumnezeu Preamărețul a făcut posibil ca ei să ducă cele trei căruțe 

încărcate pe pod și în felul acesta au blocat potențiala urmărire a dușmanului. În timp ce turcii 

deșeuau animalele și împingeau căruțele pline în râul Mureș, frații noștri au reușit să se facă nevăzuți. 

Între timp, comunității noastre care tocmai ce fusese reconstruită i s-a pus foc în câteva locuri; nu doar 

casa, grajdul și hambarul au ars, ci și prețioasele grâne. Aproape toate grânele fuseseră secerate și o 

bună parte (cam patru sute de snopi) au fost duși de pe câmp peste pârâu în cetate. Frații nu au vrut să 

riște să le aducă la noi și au sperat că se va afla în siguranță acolo. Dar toată a fost arsă și distrusă, nu 

doar pe câmpuri, ci peste tot. Nici măcar un snop de grâu nu a mai rămas.   

În timpul acestui raid un frate a fost ucis și alți doi au fost luați prizonieri. Unul, totuși, și-a recăpătat 

libertatea și s-a întors la comunitatea-biserică. Astfel că prin ajutorul lui Dumnezeu, nu mai mult de 

un suflet a fost dus. Lăudat să fie Dumnezeu în toată veșnicia că în ciuda a tot, el ne-a oferit o 

                                                             
569 Beck, 498; Theatrum Europaeum, IX, 319. 
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asemenea protecție. Dar oamenii noștri au trebuit să rămână în cetate, nenorociți în grija și sărăcia lor. 

O epidemie a izbucnit și cei mai buni din meșteșugarii noștri au murit. În total, am pierdut 150 de 

oameni în această perioadă. 

În octombrie anul acesta, forțele turcești s-au retras și s-au întors acasă, provocând pagube însemnate 

pe oriunde treceau. Ei au descoperit animalele pe care încă le mai aveam – vaci și oi - și le-au furat 

chiar din proximitatea cetății. Astfel că oamenii noștri și-au pierdut toate animalele și am rămas cu 

nimic. În acea toamnă, ei nu au putut să planteze sau să are, ci au trebuit să stea în cetate. Am putea să 

ne jelim referitor la această nenorocire, dar totuși ar trebui de fapt să îi mulțumim lui Dumnezeu 

pentru că i-a ținut pe oamenii noștri împreună; nimeni nu a fost luat și dus. 

Pe 31 octombrie, altă trupă de o mie de oșteni imperiali germani, regimentul Götz, a trecut Carpații 

Mici dinspre Ungaria și s-au îndreptat spre Skalitz și apoi înspre Moravia și Silezia. Iarăși, biserica a 

trebuit să suporte costul exorbitant al proviziilor și alte lucruri. 

Pe 31 decembrie, generalul Spurk, care mărșăluise în Ungaria cu o armată de trei mii de voinici, s-a 

întors și a trecut Carpații Mici cu o trupă mică și nenorocită de 180 de oameni. Mulți ostași 

înghețaseră în zăpadă și au murit într-un hal fără de hal. Și din nou, biserica nu a putut să se eschiveze 

de costul proviziilor. 

Astfel că în acest an 1661, care a adus bisericii multă frică și neliniște, s-a încheiat în mâhnire. Și 

totuși, Preamărețul Dumnezeu nu ne-a lăsat și ne-a protejat. Doar a lui să fie toată cinstea și gloria. 

1662 

La miezul nopții pe 10 februarie 1662, fratele Hans Schütz, un bătrân administrator și slujitor pentru 

treburi curente, a adormit în Domnul la Protzka. 

Pe 7 martie, între șapte și opt seara, fratele Iosif Lercher, un slujitor al Cuvântului, a adormit în 

Domnul cu o inimă împăcată la Dechtitz. 

Pe 19 martie la patru dimineața, fratele Andreas Binder, un slujitor al Cuvântului, a adormit în 

Domnul la Farkeschin. 

Pe 20 martie cam pe la trei dimineața a fost un cutremur îngrozitor la Viena, care a ținut jumătate de 

oră. 

Tot în aceeași zi a fost o furtună urâtă la Korneuburg. Paracliserul, care trebuia să ne avertizeze cu 

privire la furtună trăgând clopotele, a fost lovit de trăsnet și a murit. Doar Dumnezeu știe ce poate să 

însemne aceasta. 

Pe 16 mai, în același an, o răceala s-a produs în atmosferă însoțită de puternice vânturi, zăpezi și 

îngheț. A durat până pe 23 mai. Deși strugurii, fructele și fructele sălbatice arătaseră înainte ca foarte 

promițătoare și grânele de pe câmpuri erau majoritatea în floare și așa de frumoase că nu vroiai 

altceva, în multe locuri totul a înghețat și s-a stricat. Astfel că răceala a fost urmată de o perioadă de 

foamete. Trei guldeni și cinsprezece groși și și mai mult trebuia plătit pentru o baniță Senitz de grâu, 

doi guldeni și șaizeci de groși pentru secară, doi guldeni pentru orz și cinsprezece groși și și mai mult 

pentru ovăz. Un butoi de vin costa cinci guldeni și și mult. Comunitatea-biserică a fost tare afectată, 

pentru că la Velké Leváre, Protzka și St. Johannes nu aveau nimic altceva de cules decât paie goale.  
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În mai acest an, nobilimea maghiară s-a întâlnit la Bratislava pentru o Dietă Regională, iar Maiestatea 

Sa Împăratul a sosit pe 23 mai pentru a participa la ea. 

În timpul acestei luni, au fost două cutremure de pământ la Bodock care au fost destul de puternice 

pentru a scutura clădirile. Aceasta la sigur că a fost trimisă de Dumnezeu pentru un oarecare motiv.  

Pe 14 iunie, o grindină groaznică a bătut la Sabatisch. Gheață cât ouăle de porumbel cădea și fulgerul 

a lovit moara unui vecin, arzând-o din temelii împreună cu casa și gajdurile. 

În timpul lunilor iunie și iulie, mulți ostași germani au venit iarăși dinspre nord afară din Ungaria. Au 

fot încartiruiți în satele de pe ambii versanți ai muntelui și au trebuit să fie aprovizionați cu diverse 

pentru o perioadă lungă de timp și se aștepta ca biserica să contribuie. În plus, ostașii au provocat 

pagube considerabile. 

Pe 1 august 1662, la nouă și douăzeci și cinci dimineața, dragul și credinciosul nostru frate Andreas 

Ehrenpreis a adormit în Domnul la Sabatisch cu o inimă împăcată și o conștiință curată. El a fost un 

devotat, credincios și pios slujitor al Evangheliei și Prim-bătrân al întregii biserici a lui Dumnezeu. 

Pe 28 iulie, la patru zile înainte de moartea sa, a spus următoarele cuvinte bătrânilor care au venit să îl 

viziteze la patul său de suferință: 

„Dragi frați, a venit timpul când simt și sper ca Domnul să mă elibereze, pentru că sunt foarte slăbit. 

Așa că prima dată aș dori să vă declar că din câte știu eu mă aflu înaintea Domnului Dumnezeu cu 

nimic care să îmi împovăreze sufletul, în ciuda slăbiciunilor cu care a trebuit, ca și toată lumea, să mă 

lupt. Din momentul în care m-am predat lui Dumnezeu, mi-am dat silința ca tot timpul și în fiecare 

chestiune să slujesc din toată inima, în special când am fost un slujitor al Evangheliei și când mi s-a 

încredințat povara de a îngriji de întreaga biserică. În chestiuni care au trebuit a fi judecate, am 

încercat să mă comport drept cu fiecare. Nu știu de nimic dintre mine și altcineva cu care să nu fiu 

împăcat sau de ceva ce n-a fost clarificat cu frățietatea. Dacă uneori a fost necesar să vorbesc mai 

aspru cu cineva sau legat de ceva, am făcut-o pentru binele lui pentru ca fiecare să fie atent la 

chemarea sa. 

Cu privire la voi, camarazii mei slujitori, care m-ați sprijinit în slujba Cuvântului și cu care deseori m-

am sfătuit privitor la nevoile comunității, vă cer iertare pentru fiecare dată când v-am rănit. Vă rog să 

nu puneți la inimă dacă am vorbit prea tăios sau fiind prea iritat, ceea ce s-a putut întâmpla foarte 

ușor. Sunt foarte mulțumit de fiecare dintre voi, fără excepție și vă mulțumesc pentru supunerea și 

susținerea devotată pe care mi-ați arătat-o în slujirea împreună cu mine. 

Deasupra tuturor, iubiții mei frați, vă încredințez grija plină de afecțiune a bisericii. Aveți grijă de ea 

și nu neglijați nimic, păstrându-vă fideli față de învățătură. Vedeți că corupția se răspândește în 

comunitate. Să nu lăsați calea să fie pierdută în întregime și ca vechile pietre de hotar să fie mutate! 

Supravegheați ca adevărul Cod de reguli din vechime să fie respectat astfel ca biserica să aibă o bază 

puternică și încurajată în pace, pentru că aceasta a fost pecetluită cu sângele a mulți martiri și fără 

îndoială fundația este turnată sănătos. Dacă urmăm calea luată de către credincioșii noștri strămoși, 

niciunul dintre noi nu va ajunge de rușine. 

Vă implor, dragi frați care îndepliniți slujba Evangheliei și care sunteți numiți ca păstori și învățători 

pentru alții, aveți grijă la certuri și disensiuni ca nicio dezbinare să apară printre voi, care ar putea 
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duce la revoltă printre oameni, provocând dispute și separare. Cât de curând observați semne de 

tulburări, încercați să le calmați până nu se răspândesc. 

Îmi e tare teamă că va exista o ruptură mare în comunitate. Supravegheați cu atenție pe cei tineri și 

neexperimentați ca să nu sprinteze cu capul înainte taman înspre ruinarea lor. Căutați să smulgeți din 

rădăcină ceea ce este rău în ei și să plantați ceea ce este bun. 

Aveți grijă de bolnavi și bătrâni, văduve și orfani și toți cei loviți de soartă.  

Iar și iar, a devenit dureros de limpede cum dușmanul și ispititorul rasei umane își concentrează toate 

puterile în plantarea de buruieni toxice din belșug pe cuprinsul bisericii Domnului. Prin urmare, stați 

în gardă și întoarceți-vă la Dumnezeu în mod continuu în rugăciune, pentru că dacă a existat vreodată 

un timp când rugăciunea este necesară, acela este chiar acum, în special când vedem cât de puternic a 

devenit răul în aceste ultime zile periculoase.  

Deseori, Domnul este mișcat de rugăciune sârguincioasă pentru a-și trimite ajutorul și a ne arăta milă, 

așa că este esențial să nu slăbim rugăciunea când ticăloșia ajunge în frunte, nu doar în afara 

comunităților, ci și înăuntrul lor de asemenea. 

Acum, cu mâinile inimii mele îmi iau rămas bun de la voi toți și vă încredințez în măreața mână a lui 

Dumnezeu. Fie ca El să vă ajute să fiți luptători adevărați până la sfârșitul vostru binecuvântat. 

Vă rog să vă luați rămas bun în numele meu de la toți din biserică, incluzându-i pe aceia care se află 

în avanposturi solitare sau care slujesc pe proprietăți boierești, pentru că ei slujesc în frică de 

Dumnezeu din supunere pentru biserică și, cât de mult se poate, pentru autorități. Fie ca Domnul din 

ceruri să îi recompenseze! 

Acceptați mulțumirile mele sincere pentru toată bunătatea și devotamentul pe care mi le-ați arătat cu 

toții. 

Într-un final, salutați pe toți dragii frați și surori de o mie de ori cu pacea lui Isus Hristos. Fie ca el în 

mila Sa să vă ia pe voi toți în grija Sa mărinimoasă. Nu e nevoie să sugerez pe cineva în locul meu la 

cârmă atunci când nu voi mai fi. Alegeți-l pe acela pe care Dumnezeu vi-l indică. Este mult mai 

profitabil și liniștitor pentru voi să alegeți printr-o mărturie unanimă. 

Domnul cu siguranță că vă va răspunde rugăciunilor voastre arzătoare și vă va oferi alt păstor 

credincios. Aceasta vă doresc de la Dumnezeu Preamărețul prin Isus Hristos. Amin.” 

Apoi, frații care se adunaseră împrejurul lui în ultimele sale momente i-au răspuns la cuvintele sale și 

au depus mărturie că el făcuse tot ceea ce s-a putut pentru a conduce biserica în frică de Dumnezeu în 

toată perioada în care i-a fost încredințată. Fie ca Domnul în dragostea sa neclintită să îl recompenseze 

în Ultima zi. 

Cu lacrimi în ochi, frații și-au exprimat adâncile lor mulțumiri și l-au binecuvântat cu pacea lui 

Hristos. 

Apoi, dragul frate Andreas a vorbit din nou: „După cum nu ne vom mai vedea iarăși pe acest Pământ, 

fie ca Domnul să permită ca să ne vedem unul cu celelalt în împărăția harului. Amin.” 

Astfel, așa cum a fost scris, a adormit în pacea Domnului la nouă și un sfert în dimineața lui 1 august. 
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Cu doar două ore înainte îi chemase să se adune pe toți bătrânii și slujitorii Cuvântului care veniseră la 

Sabatisch să îl susțină în timpul bolii lui. A declarat că stătea înaintea lui Dumnezeu cu o conștiință 

împăcată și că se afla în relații cordiale cu toți frații și surorile și el le-a încredințat biserica în grija lor. 

Mintea lui a rămas limpede până la final. 

El avea șaptezeci și trei de ani și cu credincioșie a îndeplinit slujba Evangheliei pentru patruzeci și 

unu de ani. El a condus biserica cu multă dedicație ca și un adevărat păstor și bătrân pentru douăzeci 

și trei de ani, oferind învățătură, mustrare și disciplinare.
570

 

Din moment ce Dumnezeu Preamărețul, în concordanță cu voința sa iubitoare, l-a scăpat pe fratele 

Andreas din această vale a plângerii și biserica nu putea fi lăsată fără de păstor, bătrânii (slujitorii 

Cuvântului și slujitorii pentru treburi curente), administratorii, cămărarii, distribuitorii muncii și mulți 

alți frați de încredere s-au adunat cât de curând s-a putut la Sabatisch. În frică de Dumnezeu 

Preamărețul, s-au rugat ca el să ne arate alt păstor fidel și credincios. 

Prin mărturie unanimă, acest serviciu de a conduce și sluji biserica ca și slujitor credincios i s-a 

încredințat dragului frate Johannes Rieger pe 8 august. 

Pe 14 august 1662, o îngrozitoare grindină a căzut la Auspitz în Moravia care a omorât multe 

căprioare, oi, iepuri de câmp și alte animale. 

Tot în aceeași lună, apele erau liniștite în Transilvania în ceea ce-i privește pe turci, așa că oamenii 

noștri din Vințu de Jos s-au bucurat de un răgaz. Pe 21 august au plecat din cetate și s-au întors la 

casele lor, unde trăiau în colibe încropite între zidurile arse. 

Pașaua turcă le-a dat o scrisoare de trecere care îi păzea de jefuitorii turci. Dumnezeu în mila sa a 

oferit ajutor în această perioadă de timp. Doar a lui să fie cinstea. 

Pe 18 august, Dieta Regională și-a încheiat sesiunea de la Bratislava, iar nobilii din Transilvania s-au 

întors acasă, foarte mulțumiți că nicio decizie nu s-a luat. 

Pe 3 octombrie, o mie de ostași imperiali germani au traversat Ungaria și Carpații Mici și au mers la 

Skalitz. Au provocat pagube mari peste tot, golindu-le cămările subterane săracilor oameni și pornind 

incendii în câteva sate când nu au primit ceea ce doreau. Aceasta a adus și mai multe pierderi bisericii.  

Pe 10 noiembrie, la trei dimineața o sabie sângerie a fost văzută de mulți oameni la Sabatisch și în 

satele înconjurătoare. Vârful ei era îndreptat înspre vest și mânerul înspre est. Dumnezeu îi știe 

semnificația. 

Tot în aceeași lună, altă mie de oșteni imperiali, venind dinspre Transilvania, au traversat Carpații 

Mici. Deși mulți dintre ei au suferit o moarte urâtă, au provocat pagube însemnate mai peste tot. 

Astfel că acest an 1662 s-a încheiat în teroarea răspândită peste tot de trupe care se tot mutau încolo și 

încoace. Oștenii aveau scopul de a se lupta cu turcii, dar tot ceea ce au reușit să facă a fost să ruineze 

țara. În urma lor au lăsat foamete și foame în rândurile populației; de exemplu, lângă Bodock o baniță 

de grâne costa șapte sau opt guldeni. 

1663 

                                                             
570 Despre Andreas Ehrenpreis, vezi deasupra, p. 455; Beck, 502-503. 
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Pe 6 ianuarie 1663, în vremea foarte friguroasă, 1500 de ostași imperiali germani au traversat Carpații 

Mici la Skalitz. Mulți au murit înghețați în zăpadă; patruzeci au fost găsiți morți de-a lungul a unei 

porțiuni de 700m de drum într-un câmp din Tyrnau. Și așa, pagube mari au fost provocate pe unde 

treceau ostașii. 

Pe 25 februarie, doi frați, Hansel Esdras și Andreas Kuen, au fost ordinați  în slujba Evangheliei de 

către bătrâni prin așezarea mâinilor la Sabatisch. 

Pe 18 mai dimineața devreme, înainte de răsărit, ceea ce semăna cu un stâlp s-a putut vedea pe cer 

înaintea soarelui. Acesta stătea înaintea soarelui și era de trei culori – roșu, verde și galben. Aceasta a 

fost o prevestire rea a dezastrului ce bătea la ușă. 

În aceeași lună, lucrările asupra fortificațiilor Vienei continuau. Multe grădini frumoase și pavilioane 

au fost făcute una cu pământul. Un spațiu trebuia curățat de lungimea unei împușcături de muschetă 

de la zidurile orașului, astfel că totul a fost nivelat. 

Crainicul orașului a anunțat că toți locuitorii orașului trebuie să strângă îndeajuns de multe provizii 

pentru un an. Oricine nu poate face asta trebuie să părăsească orașul și să se mute altundeva. 

Cetățenilor li s-a poruncit să strângă o sumă uriașă de bani, aceasta ajungând la 100.000 de guldeni și 

să ofere mâncare și adăpost unei garnizoane de 60.000 de oameni în oraș, ceea ce ar fi însemnat 

aducerea cam a 60.000 de obroace de secară și ovăz. 

Pe 7 iunie, Maiestatea Sa Imperială a cerut mobilizarea generală de la toate Stările din Ungaria pentru 

lupta împotriva dușmanului secular, scoțând în evidență că acest regat a fost primul atacat din pricină 

că se afla cel mai aproape de cruzii de dușmani.
571

 În ultimii două sute de ani ei s-au luptat cu dârză 

neînfricare pentru a se apăra pe ei înșiși și pe toată creștinătatea, riscându-și viețile și teritoriul pentru 

această cauză. Astfel că Maiestatea Sa Imperială nu avea dubii că vor face la fel pentru draga lor 

patrie, pentru casă și cămin, pentru soție și copii – într-adevăr, pentru propriile lor vieți și libertate - și 

să facă tot posibilul în sensul acesta. 

Pe 8 iunie, un inel multicolor a fost văzut împrejurul soarelui de la doisprezece până după trei. 

Împrejurul marginii soarelui, înăuntrul inelului, părea să fie un nor întunecos ca și cum ar da să ploaie. 

Mulți oameni s-au minunat la priveliștea aceasta și se gândeau că ar fi un semn deosebit, din pricină 

că se vedea împrejurul soarelui chiar ziua în amiaza mare. Era mai înfricoșător ca orice ne puteam noi 

aminti. Dumnezeu îi știe semnificația. 

Pe 7 iulie, toții domnii, nobilii și proprietarii de pământ au fost convocați și li s-a cerut să furnizeze un 

infanterist pentru douăzeci de oameni pentru a lupta împotriva dușmanului secular, turcii. Recruții au 

mărșăluit la Neutra pentru trecerea în revistă și au fost o povară grea pe comunitatea-biserică. Fie ca 

Dumnezeu să se milostivească de pioșii creștini și de toate sufletele oprimate. 

Pe 8 iulie, contingentele maghiare de pe proprietățile Branc, pe drum înspre locul de raliere de la 

Sered sau Schindau, au trecut prin comunitatea noastră de la Dechtitz, provocând mari tulburări 

                                                             
571 Începând din acest loc (la fol. 560v; Zieglschmid, Chronik, 873), un număr de foi ale codexului „1581” sunt 
avariate mai mult sau mai puțin. Zieglschmid furnizează note de subsol substanțiale în care explică pagubele 
produse și restaurarea făcută a textului (în cel puțin un caz ducând la repetiție; vezi dedesubt, pp. 517-518), pe 
care le indică între paranteze. Această traducere urmează interpretarea sa (care coincide cu Beck, 505-511 
passim) dar fără a folosi parantezele. Elipsele care indicau textul lipsă nu au fost refăcute. 
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oamenilor noștri din curte și dărămând uși ca și cum ar fi fost un jaf generalizat. Deodată, Dumnezeu 

a trimis o asemenea furtună teribilă că bandiții au fugit îngroziți. 

În august 1663, când trupele împărătești se mișcau înainte și înapoi împrejurul Schindaului oamenii 

noștri din Farkeschin de asemenea au fugit, unii îndreptându-se spre Tyrnau și alții spre castelul 

Biebersburg. Ei au trebuit să își golească comunitatea complet și să fugă, fugind la Kesselsdorf cu 

boii, vacile și oile lor. Au stat acolo până când dușmanul a atacat Kesselsdorful, plecând cu animalele 

lor precum și ale altor oameni. 

După ce Farkeschinul a fost jefuit, casele noastre au fost arse din temelii. Puțini oameni dintre ai 

noștri de la Farkeschin au supraviețuit; au fost pierduți în războiala fără de sfârșit. Majoritatea lor au 

murit în timpul fugilor continue. Așa că ne-am pierdut comunitatea de la Farkeschin. Nu mai 

rămăsese nimic – oameni, bunuri și case. 

Pe 7 august, maghiarii au atacat tabăra turcă de lângă Parkan, dar au înregistrat o înfrângere 

covârșitoare. Pierderile s-au înregistrat la patru mii de oameni. 

Când turcii l-au alungat pe contele Fargasch
572

 și oamenii săi și i-au îngropat pe majoritatea dintre ei 

pe câmpul de luptă de la Parkan, calea li s-a eliberat pentru a ataca cetatea de la Neuhäusel, acest 

lucru fiind în planurile lor de mult timp. Astfel că au avansat cu întreaga lor armată, estimată la 

70.000 de oameni sau mai mult (incluzând 10.000 de tătari, 6000 de valoni și 4000 de moldoveni) și 

aducând cu ei 130 de piese de artilerie. 

Pe 17 august, din Neuhäusel se putea vedea întreaga armată otomană. Ei au asaltat și atacat cu duritate 

cetatea, pregătind bateriile pentru tragere și bombardând zidurile cu ghiulele. Tătarii au dezlănțuit o 

luptă și mai crâncenă prin districtul Neuhäusel și zonele înconjurătoare, arzând din temelii fiecare 

cătun și sat hăt până la râul Waag. Ucideau orice viețuitoare întâlneau în afară de femei, pe care le 

țineau ca și sclave. Acesta a fost primul lucru pe care l-au făcut. Și din moment ce turcii au făcut una 

cu pământul totul pe o rază de kilometri împrejurul Neuhäuselului și pentru ei își păstraseră puține 

provizii, s-au pornit să caute o rută facilă pentru a trece râurile Waag și Morava în Moravia. 

Pe 2 septembrie, dușmanul a atacat Freistadtul cu jaf, măcel și încendiere. 

După ce crâncenii ucigași au tăbărât, pentru a se mai odihni puțin în urma expediției dificile, foametea 

a convins hoardele tătare să pornească iarăși înspre Waag pentru a găsi calea de se înfrupta din 

Moravia. 

A existat un trădător, totuși, care s-a oferit să le arate un loc puțin adânc pe unde caii lor puteau trece, 

și au trecut râul imediat într-un măreț roi pe 3 septembrie.
573

 

Frica, nenorocirea, fuga disperată și moartea provocată de această invazie în Ungaria, Austria și în 

special în Moravia, sfidează orice descriere. Tot ceea ce putea vedea cineva de la depărtare erau 

incendii peste tot. Întreaga țară a fost redusă la cenușă și sânge de către acești ucigași răufăcători, care 

ucideau tineri și bătrâni laolaltă. Izbeau copii neajutorați de pereți, necinsteau femei, de rang înalt sau 

                                                             
572 Probabil contele Adam Forgásch (1601-1681), care a apărat Neuhäuselul împotriva turcilor și a fost înfrânt. 
Despre bătălia de la Parkan (Štúrovo), de pe Dunăre (față în față cu Esztergomul), vezi Theatrum Europaeum, 
IX, 947-948. 
573 Despre acest incident funcționarul orașului Sighișoara Georg Kraus (Fontes Rerum Austriacarum, script. IV . 
2) spune: „O târâtură pe nume Iacob Nitzai, un bărbat din Tyrnau și husar grăniceresc, care a devenit un turc 
sadea, a condus dușmanul în Moravia, arătându-le toate trecătorile, drumurile principale și lăturalnice.” Vezi 
Beck, 507. 
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nu și luau multe dintre ele dezbrăcate în captivitate. Le aruncau pe spatele cailor lor și au bătut ținutul 

în lung și-n lat până când întâmpinau rezistență. Schimbându-și direcția au reușit să ducă mii de 

creștini afară din țările acelea în starea nenorocită a slaviei. 

Acest îngrozitor val de frică, nenorocire și moarte a lovit de asemenea biserica Domnului cu multă 

forță. Fermele și casele noastre de pe cealaltă parte a muntelui au fost atacate și jefuite fără 

avertisment. 

Pe 3 septembrie, turcii și tătarii destul ne neașteptat au invadat țara pe partea aceasta a Waagului și s-

au revărsat în Dechtitz la 10:30 dimineața. . . .Treizeci și cinci dintre oamenii noștri din comunitatea 

de acolo, bărbați și femei, băieți și fete, au fost duși în captivitate pe pământuri străine, printre ei 

fratele Christel Lerch, un slujitor al Cuvântului și soția sa Catharina Rupertshauser. Doi frați, 

țesătorul-principal Christoph Engelhard și olarul Solomon Stauder, au fost doborâți și uciși. Apoi, 

clădirilor li s-a dat foc și toate proviziile gospodărești, unelte și grâne înmagazinate înăuntru au ars. 

Grânele ce au rămas pe câmp au fost devastate și toate vitele, oile și purceii noștri au fost furați. Toți 

frații enumerați în continuare au fost doborâți și uciși: Johannes Bletscher, o calfă de croitor; Klaus 

Bletscher, calfă de fierar; Hansel Miller, o calfă de ciubotar; Heinrich Schmidt și Iacob Miller, 

amândoi băieții olarului; Andreas Gans, de la școală; Maria, cusătoreasa școlii; Maria, bucătăreasa; 

Katharina, infirmiera copiilor; Katharina, țesătoreasa; Katharina, păstorița; Susanna Wollman; 

Solomon Stauder, un olar din Sabatisch. Avraam, un olar din Sabatisch, a fost luat și dus. 

În total treizeci și cinci de oameni au fost ori duși în robie de către dușman sau uciși. Apoi, clădirilor 

li s-a dat foc și toate proviziile gospodărești, unelte și grâne înmagazinate înăuntru au ars. Grânele 

care au rămas pe câmpuri au fost distruse și toate bovinele, oile și purceii au fost furați: 25 de capete 

de vită, 250 de oi, 40 de purcei și șase cai. Câțiva au fost luați de către croații din armata împărătească 

și ceilalți de către turci în timpul acestei toamne.  

Aceia dintre oamenii noștri care au stat la castelul Gutwasser au suferit de mare frică și mâhnire. 

Optsprezece oameni, bătrâni și tineri, au murit acolo de o moarte groaznică. Apoi, frigul iernii ne-a 

mânat dinspre castel înspre barăcile care încă rămăseseră în picioare pe locul caselor noastre arse. În 

acea iarnă a trebuit să îndurăm multă frică și mâhnire, abuzuri și jaf, din partea jefuitorilor mercenari 

și husari maghiari. Nu exista nici un fel de protecție nicăieri, iar oamenii au îndurat foamete, 

nenorocire și morți îngrozitoare. 

Exact același lucru s-a întâmplat în aceeași zi la comunitatea noastră de la Kesselsdorf. Între zece și 

unsprezece dimineața unii dintre oamenii noștri care se aflau în curte au fost atacați cam pe 

neașteptate de către turci și tătari. Majoritatea oamenilor noștri se aflau acasă, sperând să aducă restul 

grânelor și celelalte provizii la castel. Au fugit înspre iaz în încercarea de a scăpa, dar în groaza lor 

unii nu au știut pe unde să o apuce. Au fugit pe câmpuri înspre castel pentru a se salva de 

înspăimântătorul dușman, dar nu au putut să fugă îndeajuns de repede. 

Stoffel, rotarul-șef și o soră bătrână Asanath, care avea grijă de copiii de la școală, au fost uciși. Cei 

înșirați au fost duși în robie: Fratele Andreas Winter, doi copii, fiica lui mai mare Esther, și. . . Esther 

Tuschschneider (soția unui postăvar) și fiica lor cea mai tânără. . . .Anna Kretz a fost ucisă la 

Gertwellisch. Johannes Lochmair, olar-șef de la Farkeschin, a fost de asemenea ucis la Kesselsdorf; a 

lui Mărie Toblin a fost prinsă. Heinrich, morarul-șef de la Farkeschin, a fost ucis. 

În decurs de cinsprezece minute, acești tirani păgâni au pus mâna pe patruzeci și șase din oamenii 

noștri, care au fost luați pe sus în nenorocire sau uciși. Au furat animalele din curtea noastră, mai 

exact 8 cai, 24 capete de vită și 450 de oi și multe provizii gospodărești care nu pot fi enumerate, 
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diferite de grânele pe care le-am plantat, acestea aflându-se parte pe podeaua de treierat, parte în 

hambar. 

 Orice nu au putut lua și duce, au dat foc împreună cu întreg locul pe 6 septembrie. Nu doar biserica a 

trebuit să îndure frângerea de inimă provocată de ducerea în robie a fraților și surorilor, dar au trebuit 

să îndure și pierderile sfâșietoare de animale și a altor bunuri mobile. 

Chiar și înainte de raidul de pe 1 septembrie, trei dintre caii noștri au fost deșeuați și luați de către 

oșteni împărătești hoinari. 

Locul nostru de la Kesselsdorf era acum distrus în întregime și pustiu. Puținii oameni care au mai 

rămas au căutat să se refugieze la castelul Biebersburg pentru un an și câteva săptămâni, dar aceasta 

reprezenta o existență nenorocită. 

Apoi, cum nu mai aveau mâncare pentru comunitate, bătrânii au decis că oamenii trebuie să meargă în 

satele din vecini să caute provizii. Din moment ce până atunci muriseră douăzeci și șase de oameni, 

un grup de frați și surori bătrâne cu văduve și orfani, au mers la comunitatea de la Sabatisch să 

găsească ajutor. Câțiva, totuși, au pornit-o pe calea lor în acele vremuri grele și au părăsit 

comunitatea-biserică. Doar în anul următor 1665, oamenii noștri s-au mutat din nou împreună, fapt ce 

va fi consemnat mai târziu. 

În acea zi, 3 septembrie 1663, dușmanul s-a împrăștiat pe multe drumuri principale și secundare și de 

asemenea au efectuat un raid asupra comunității de la Tschäskowitz. Au furat tot ceea ce mai 

rămăsese și au luat tot ceea ce au vrut – au luat toate animalele incluzând și caii. 

Din moment ce oamenii noștri deja au fugit la castel, au fost salvați. Doar unul a căzut în mâinile 

dușmanului – un școlar care întârziase pentru că a scos apă din fântână; a fost dus în robie într-un ținut 

străin. Fie ca Dumnezeu să aibă milă de el. 

Morarul, un bavarez, de asemenea a dispărut, nimeni nu știa unde. El nu avea toate țiglele pe casă, și a 

trebuit să îl punem într-o cămară de grâne chiar înainte de raid pentru că era periculos și după raid a 

dispărut. Doar Dumnezeu știe ce s-a întâmplat cu el. 

În afară de acest băiat, niciunul dintre oamenii noștri nu au căzut în mâinile dușmanului. Laudă lui 

Dumnezeu din ceruri care și-a protejat poporul său. 

După jaf, întregului loc i s-a dat foc pe 6 septembrie, la tot în afară de moară și spălătorie. Cum nu era 

sigur pentru oamenii noștri să mai stea acolo, au trebuit să abandoneze locul și să găsească adăpost 

ici-colo pe proprietate, obținând mâncare cum puteau. 

Fratele Caspar Eglauch, soția și copiii săi de asemenea au trebuit să supraviețuiască cu ceea ce au 

putut în sărăcia lor, din 3 septembrie 1663 până în 1665. Când el a mers la contele Nádasdy la 

Pottendorf,
574

 contele oferindu-i o scrisoare poruncindu-i judecătorului să îl lase să treacă nestingherit. 

Astfel că pe 23 iulie 1665, el, soția și copiii săi au părăsit castelul de la Schächtitz și au pornit înspre 

Sabatisch. 

Neîndurătorul dușman făcea scrum nu doar comunitățile noastre, satele și târgurile de pe cealaltă parte 

a munților, ci în aceeași zi au trecut munții de la Freistadt și râul Waag până la Senitz, Skalitz și 

                                                             
574

 Pottendorf, Austria Inferioară, la aprox. 32 kilometri sud de Viena, aceasta fiind proprietate contelui 
Nádasdy; vezi Beck, 510. 
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atingând chiar și râul Morava. Ei erau neîndurători pe oriunde au mers jefuind, măcelărind și 

incendiind. 

Astfel că groaza și mâhnirea au măturat de asemenea comunitățile și de pe partea aceasta a munților, 

în special la Sabatisch, Protzka și St. Johannes. 

Devreme în dimineața lui 4 septembrie, dușmanul secular a efectuat un raid asupra comunității noastre 

de la Sabatisch, jefuindu-ne de tot ceea au poftit – o pierdere imensă pentru comunitate. Ceea ce ne-a 

frânt inima cel mai tare a fost, totuși, că șaptesprezece dintre oamenii noștri au căzut în mâinile 

dușmanului. În tulburarea acestui raid iute, unii au fost uciși, alții au fost luați și duși și alții și-au 

pierdut viețile pe alte căi. 

În primul rând, Paul Turk, pânzarul-șef, a fost ucis. 

Jockel Walte, ajutor de cizmar, a fost ucis. 

Kilian, tăbăcarul, a ars de viu în camera celor bolnavi. 

Lorentz, un olar invalid, a fost ucis. 

Maria, soția morarului bavarez, a fost ucisă. 

Katharina, sora responsabilă cu casa de îmbăiere a femeilor, a murit lângă tabăra de la Branc. 

Maria, soția lui Dionis și Sara, soția lui Baltazar, au fost arși. 

Hansel Freund, morar-șef de la Gunowe, și ucenicul său au fost luați și duși. 

Bărbierul-chirurg Andreas Zobel, soția sa Maria, micul lor copilaș și micuța fiică Asnath a lui 

Johannes Ram au căzut în mâinile dușmanului între Koválov și Skalitz și au fost duși pe sus. 

Iosif  Lochmair și Wilhelm Bachman, amândoi olari tineri, și Georg, ucenicul morarului bavarez, au 

fost prinși. 

În aceeași zi, dușmanul ne-a jefuit comunitatea noastră de la Protzka și apoi au trecut râul Morava, 

trecând la Landshut în Moravia. Unii dintre oamenii noștri au fugit în codrii de lângă Landshut, 

sperând că vor scăpa, dar în schimb au căzut direct în plasa dușmanilor și au fost duși în ținuturi 

străine. 

. . . soția tezaurarului și cei doi copii ai ei au fost luați pe sus. 

. . . . cele două fiice ale comerciantului, una pe nume Esther 

. . . . . celălalt/cealaltă era încă necăsătorit/ă. 

. . . . . . Bärbel, soția țesătorului de șaluri, și a ei 

. . . . . . . luați și duși. 

Maria, fiica fratelui Hans Blesing, soția bărbierului-chirurg de la Schossberg, încerca să scape la 

Skalitz când a fost prinsă nu departe de oraș și răpită.  

Dușmanul a ajuns la Landshut și a mers înainte până la Auspitz, făcând ravagii peste tot. Drumurile și 

cărările erau atât de copleșite de către dușman că tot pe acest 4 septembrie comunitatea de la Velké 
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Leváre a fost cuprinsă de groază și oamenii noștri au trebuit să părăsească locul și să fugă. Au mers la 

tabăra țăranilor mai jos de castelul Blasenstein.
575

 În primă instanță, oamenii de acolo au umplut 

șaptesprezece mese; mai târziu s-a ajuns la doisprezece mese. 

Aici au trebuit să stea pentru nouă săptămâni, de abia reușind să supraviețuiască. Frica și neajunsurile 

pe care le-au îndurat vi le puteți imagina foarte ușor. Deoarece se aflau pe proprietatea unui alt domn, 

lucrurile nu au mers bine deloc și au îndurat pierderi grele, incluzând două sute de oi și aproape toți 

purceii lor. 

Restul oamenilor de la Velké Leváre au fugit pe proprietățile Schossberg și Branc unde de asemenea 

au pățit mare bai. Ei își mutau efectele și o mare cantitate de bunuri la Sabatisch în multe căruțe când 

dezastrul i-a lovit brusc și totul a fost furat sau a fost cuprins de flăcări. Aceea a reprezentat o grea 

lovitură pentru comunitatea de la Velké Leváre. Lauda să fie a lui Dumnezeu care i-a păzit de la și 

mai mari nenorociri și frângeri ale inimii, pentru că dușmanul niciodată n-a pus piciorul în Velké 

Leváre. 

Pe 5 septembrie, altă hoardă de turci și tătari au venit la Sabatisch. Prima dată au dat foc hambarului 

nostru și apoi tuturor clădirilor. Într-un final, doar una a mai rămas în picioare din întregul loc. După 

cum vă puteți ușor imagina, aceasta a reprezentat o altă pierdere paralizantă pentru biserică. Bunuri în 

valoare de multe mii de guldeni au fost distruse: toate felurile de grâne din hambar și moară, făină, 

diverse provizii de bucătărie, lână, pânză, rufărarie, cânepă, lenjerie intimă și de pat, unelte de 

valoare, în afară de trainicele case. A trebuit să lăsăm chestiunea în mâinile lui Dumnezeu și să ne 

facem că nu vedem cu răbdare, acceptând ceea ce s-a întâmplat. 

Chiar și atunci când se putea salva ceva, trebuia să avem grijă să nu ne zărească dușmanul, care tot 

timpul era în proximitate. 

Pe 6 septembrie, când turcii și tătarii se întorceau de la Auspitz cu o cantitate inimaginabilă de pradă, 

prima dată ne-au jefuit comunitatea noastră de la Protzka și apoi i-au pus foc, aceasta arzând din 

temelii. Toate vitele și oile au fost luate și duse. Erau 14 oi, 40 de vaci de lapte, 40 de capete de vite 

tinere, 350 de oi și miei; astfel că tâlharii s-au făcut nevăzuți cu prăzi bogate. 

Între timp, ei au ajuns la locul nostru din St. Johannes. Au jefuit tot ceea ce au dorit și au luat tot ceea 

ce au găsit. Patru dintre oamenii noștri au fost prinși de către dușman: Leonard, țesătorul-principal și 

Mihai, croitorul-șef au fost uciși; Hansel Donner, calfa olarului și Matia, olarul, au fost duși în robie. 

Oamenii noștri, încercând să salveze câteva ceva, au dus ceva din grânele și făina lor la Sabatisch, 

sperând să supraviețuiască prin intermediul lor în caz de urgență; dar dezastrul a lovit atât de brusc că 

nu au putut să le pună la loc sigur. Puținul pe care îl aveau a fost pierdut în jaf și incendiu, împreună 

cu restul proprietății aparținând comunității. 

Săracii noștri oameni de la St. Johannes au trebuit să continue fără acestea și au îndurat multe 

privațiuni și foamete drept consecințe. 

Pe 18 septembrie, turci și tătarii s-au întors  și din nou au provocat mult rău prin piromanie, ucidere și 

răpire. 

                                                             
575

 Castelul Blasenstein (Plavecký Hrad), la poalele Carpaților Mici la est de Velké Leváre, acum o ruină; vezi 
Beck, 511-512. 
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La patru în după-amiaza zilei de 26 septembrie, cetatea de la Neuhäusel s-a predat în baza condițiilor 

aprobate de către turci, care le-au permis apărătorilor să se retragă la fortăreața Komárno
576

 însoțiți de 

un convoi de o mie de ieniceri și un puternic detașament de cavalerie. Printre aceia care s-au retras 

erau și 2472 de germani care erau teferi și bine echipați, luând cu ei patru piese de artilerie și bagajul 

lor, absolut tot ce aveau, precum și un număr însemnat dintre cei bolnavi și răniți. 

În cetate, însă, au lăsat în urmă treizeci de mii de gloanțe făcute din cositor și plumb de fereastră, 

3556 kilograme de praf de pușcă și peste șaizeci din cele mai bune piese de artilierie ale lor, șapte sute 

de butoaie de făină, trei sute de butoaie de vin și o sută de baloți de pânză pentru îmbrăcăminte.
577

 

Destul de mulți maghiari au rămas în cetate când li s-a oferit leafă pentru a lupta pentru turci, dar 

aceștia au fost mai târziu trimiși în Turcia ca și oameni în care nu se putea avea încredere în 

întregime. Conform relatărilor creștinilor, asediul de la Neuhäusel a luat viețile a douăsprezece mii de 

oameni, dar turcii nu admiteau mai mult de câteva mii. 

Un asemenea rezultat al acestui asediu de șapte săptămâni al Neuhäuselului a făcut întreaga Europă și 

Asie să stea cu sufletul la gură, pentru că însemna că altă însemnată redută a căzut din cadrul 

fortificațiilor creștinătății. 

În primul lor atac surpriză în Moravia, turcii au trecut râul Waag și Morava și au efectuat un raid 

asupra Nikolsburgului, Rabsensburgului, Gödingului, Brünnului, Ungarisch Ostraului, Holleschaului 

și în alte locuri pe o rază de cinci kilometri de la Olmütz. 

Întreaga țară a redusă la cenușă; toți care aveau peste patruzeci de ani au fost strangulați. Multe femei 

tinere au fost luate și duse, câte una pe calul fiecărui ostaș; copilașii erau puși în saci zdrențuroși și 

azvârliți după șele ca un bagaj. În acest fel, douăsprezece mii de oameni ori și-au pierdut viețile ori 

libertatea, care de fapt însemna același lucru. 

Codrii și munții au fost cercetați, și săracii oameni care se ascundeau acolo s-au aflat prea puțin în 

siguranță, dușmanul folosind trădători ca și ghizi și interpreți pentru a-i înșela și băga în capcană pe 

aceia care se ascundeau vorbind în germană, boemă, maghiară sau slovacă. 

Trecătorile nu prezentau vreo dificultate pentru invadatori. Trădătorii menționați mai sus le-au arătat 

orice gaură de șarpe, toate podurile și drumurile lăturalnice. Dacă vreun tătar era prins, nu putea fi 

convins să spună un cuvințel – făceau pe proștii și mai degrabă erau omorâți decât să furnizeze vreo 

informație. Foarte rar însă se lăsau prinși, preferând să se arunce în apă ca să se înece. 

Majoritatea lor purtau cremene și amnare și tot felul de materiale pentru dat foc pentru a pune foc 

rapid cătunelor și satelor. 

Își mânau prizonierii ca o turmă de vite. Nimeni nu era îndeajuns de îndrăzneț să salveze săracii și 

suferinzii prizonieri creștini, deși asta se putea face ușor cu câteva mii de călăreți. Erau doar vreo 

patru mii dintre ucigașii brutali, dezbrăcați și aceștia erau înarmați ușor. Niciunul într-o sută n-avea 

pistol; de fapt, doar ici-colo mai avea câte unul vreo micuță spadă ruginită, suliță sau poate vreo 

săgeată. Cât de ușor ar fi fost învinși ne arată faptul că lângă Drösing douăzeci de țărani înarmați până 

în dinți au pus pe fugă cinci sute dintre ei, și optzeci au fost uciși. 

                                                             
576 Komárno, la confluența râului Vah cu Dunărea. 
577 Theatrum Europaeum, IX, 956: „. . . cam 700 de butoaie de făină, 300 de butoaie de vin, 100 de baloturi de 
material pentru îmbrăcăminte, 3556 de praf de pușcă și între 60 și 70 piese de artilerie de cea mai bună 
calitate”; de asemenea vezi Beck, 513. 
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Pe 5 octombrie, turcii și tătarii ne-au atacat comunitatea noastră de la Soblahof, jefuind-o și arzând-o 

din temelii. Toate vacile, oile și caii au fost luați. 

Doisprezece dintre oamenii noștri au fost uciși fără milă sau luați captivi. Jockel Binder și Hans 

Heinrich, fierarul-șef, au fost uciși. Ceilalți zece au fost duși în robie: Johannes Birn, directorul școlii 

și Hannah a lui; Johannes Teuringer, un postăvar; Mihai Tuchmacher (un postăvar); Iosif Aberle, un 

șelar, și soția sa; Tobias Aberle, un tânăr șelar, și sora sa Cristina Aberle; Ioan Stahl, o calfă de țesător 

și Zipora Gerber (soția tăbăcarului). 

De toți, 122 de oameni din biserică au fost duși în robie în țări străine sau uciși de către dușmanul 

secular, turcii și tătarii. 

Doar trei dintre aceștia au fost eliberați. Apel Berg, o soră de la Dechtitz, a murit în prizonierat la 

Parkan. Când Lewenzul a fost câștigat înapoi de germani [în 1664], Tobias Harchacker, o calfă de 

morar, a fost eliberat de către dușman și a ajuns pe mâinile germanilor. Apoi, tatăl său a plătit o 

recompensă pentru eliberarea sa. 

Sara Weber a venit înapoi din Turcia [în 1665] cu ambasadorii împărătești, tot drumul de la 

Constantinopol la Viena și de acolo s-a întors la biserică. Lăudat fie Domnul! 

În amiaza zilei de 9 octombrie 1663, s-a produs un cutremur la castelul Gutwasser care a zgâlțâit 

pereții și pietrele. 

Când asediul Neuhäuselului s-a încheiat și turcii și-au dat seama că iarna bătea la ușă, au plănuit să 

termine [campania lor] prin obținerea de prăzi de la creștini pentru drumul înapoi spre casă. Așa că au 

trecut râul Waag din nou, au efectuat raiduri hăt până în Silezia, au prins câteva mii de oameni și i-au 

adus la tabăra lor. Unii estimează că în trei raiduri, în afară de aceia uciși, au aruncat mai mult de 

patruzeci de mii de creștini în robie perpetuă. 

Pe 17 octombrie, turcii au plănuit să invadeze insulele Schütt și să distrugă consiliul generalilor 

imperiali convocat acolo. Dar nu au reușit nimic; atacul a avut efect de bumerang asupra lor. 

Pe 17 noiembrie, patru companii de călăreți imperiali au venit la Velké Leváre și au tăbărât în piață. 

Sergentul-major care conducea și un căpitan de cavalerie cu cincizeci de cai s-au instalat în 

comunitatea noastră. Ei erau însoțiți de vreo treizeci de oameni și au costat comunitatea mai mult de 

treizeci de guldeni, neincluzând aici ceea ce a fost luat în secret. Deși oamenii noștri deja făceau 

foamea și trăiau în condițiile cele mai sărăcăcioase și nenorocite, au fost siliți acum de către ostași să 

își facă și datorii. 

Pe 1 decembrie, alt regiment de ostași germani, care s-a retras din cetatea Neuhäusel, și-au croit drum 

înspre Velké Leváre și a rămas aici pentru două nopți. Ei aveau cam cincizeci de boi și cai cu ei. 

Șederea lor a costat comunitatea de la Velké Leváre aproximativ șaizeci de guldeni. 

Anul 1663 se apropia de sfârșit cu nenorocire, groază și moarte venind din toate părțile, cu multe 

frângeri de inimă, suspine și lacrimi vărsate. Ținutul a fost pârjolit, iar oameni și vite au pierit. Tot 

ceea ce n-a fost jefuit a fost pierdut pe alte căi. 

Întreaga biserică a fost iarăși adusă la sărăcie lucie și ruinare pentru că de abia puteau recolta puțin de 

pe vreun câmp sau de prin grădini. 
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Ceea ce s-a întâmplat atunci a fost atât de înspăimântător, inuman și necreștinesc că sfidează orice fel 

de descriere. Aceasta reprezintă o relatare succintă, adăugată aici pentru urmașii noștri. Fie ca 

Preamărețul Dumnezeu să ne ofere un viitor mai bun. 

1664 

În primăvara lui 1664, mareșalul imperial contele de Souches a avansat la Neutra și a deschis focul 

asupra orașului. Dușmanul secular a predat orașul și a fugit în castel, dar forțele imperiale au atacat 

atât de ferm câ turcii au cerut liberă trecere pentru a se retrage, lucru care din anumite motive li s-a 

oferit. 

Astfel că turcii au părăsit Neutra și l-au cedat creștinilor. Au trebuit să abandoneze muniția ce se afla 

în castel, dar au fost escortați la Neuhäusel împreună cu toate bunurile și oamenii lor, chiar și 

auxiliarii taberei. La fel s-a întâmplat la Lewenz, de asemenea luat de către Mareșalul de Souches. A 

deschis focul și a asaltat locul, iar când balanța atacului s-a înclinat în favoarea lui și dușmanul a văzut 

că își pierduse avantajul, ei s-au înțeles pentru a preda orașul. 

În martie și aprilie încă mai exista speranța de a pune ceva în pământ și semăna câmpurile de la 

Dechtitz. Apoi vagabonzii de husari s-au întors și ne-au luat doi dintre caii noștri direct de la plugul de 

pe câmp. 

În ciuda marelui pericol și a pierderilor, oamenii noștri au reușit să planteze și să crească niște culturi 

de câmp până în perioada recoltării, deși în aceste luni ei au trebuit să fugă de la casele lor de câteva 

ori, nu din pricina turcilor, ci a trupelor împărătești. Chiar la recoltare, când de abia așteptau să se 

bucure de o parte din ea și mare parte din paie și grâne au fost transportate acasă, trupele împărătești 

au invadat din nou țara. 

Prima dată, un regiment a venit prin Dechtitz și a furat tot ceea ce a găsit. Au dezbrăcat și bătut pe 

orice frate întâlneau. Ei au cărat pradă de seamă, i-au țipat pe bolnavi din paturile lor și au furat 

lenjeria de pat. Oamenii noștri au trebuit să abandoneze Dechtitzul vara și toamna, iar puținul pe care 

îl lăsaseră în casă, grădină, pe câmp și în vie a fost furat de la ei zi după zi în nenumărate raiduri. 

Chiar și cele două vaci care rămăseseră după raidurile turcilor au fost rechiziționate acum și duse de 

către germani. 

Pe 30 iunie, Neu Serinwär în Croația a fost asaltat și luat de către turci. Din cei șaptesprezece mii de 

oameni din cetate nici măcar cinci mii nu au scăpat cu viața. 

Pe 13 august, o forță cam de cinci sute de infanteriști saxoni au sosit la Senitz și au tăbărât pe 

proprietățile Branc pentru unsprezece săptămâni. Ei au reprezentat un ghimpe sărăcitor pentru 

comunitatea noastră de la Sabatisch și au provocat multe probleme. 

Pe 28 septembrie, când tabăra imperială a fost mutată lângă Dechtitz, o mie de oșteni germani și 

francezi brusc au venit în satul Gutwasser, jefuind în voie, luând grâne, fân și orice altceva găseau. 

Le-au golit pivnițele oamenilor și au plecat cu căruțe de fân pe care comunitatea de la Dechtitz le 

transportase în acest sat. Cinci dintre caii noștri au fost furați din spatele castelului, unde noi am 

crezut că vor fi în siguranță. Ostașii l-au bătut pe căruțaș cu cruzime și l-au luat cu ei pe o anumită 

distanță, dar apoi i-au dat drumul din nou. 

De acum până aproape în iarnă, comunitatea noastră de la Dechtitz a fost jefuită în mod repetat și 

nimeni nu îndrăznea să să se facă văzut de către germani. Au existat atât de multe cazuri de brutalitate 
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că e imposibil ca toate să fie consemnate aici. După aceea, oamenii noștri loviți de sărăcie s-au întors 

la casele goale și arse. Aceia care i-au supraviețuit dușmanului au îndurate grele neajunsuri și mare 

foamete. 

Pe 11 octombrie, colonelul Nikolaus și sergentul-major Stang și-au instalat cartierul în locul nostru 

Velké Leváre cu cincizeci și cinci de cai și un număr mare de oameni. A trebuit să le oferim 

douăsprezece banițe de ovăz zilnic și  de asemenea destul fân și paie. A trebuit să cumpărăm vin vechi 

pentru ei, plătind douăzeci de pfenigi pentru jumătate de măsură. Această situație a continuat pentru o 

săptămână. Numărând și toate cadourile oferite, ne-a costat comunitatea peste o sută de guldeni. 

Pe 17 octombrie, de abia c-au plecat germanii că au sosit francezii. Oamenii de la Velké Leváre se 

pregăteau să țină adunarea pentru rugăciune de seara, dar au trebuit să se împrăștie și să fugă. Când 

ostașii de abia au găsit pe cineva pe acolo, au jefuit și au provocat multe pagube comunității, acestea 

ajungând la câteva sute de guldeni. 

Pe 18 octombrie, caii pentru artileria saxonă au fost puși în grajdurile de la Sabatisch, costându-ne 

mult de tot. Șapte grăjdari împreună cu paisprezece cai au stat la noi pentru șaptesprezece zile.  

În aceeași zi un regiment de cavalerie a sosit aflat sub comanda contelui von Nassau. Ei au rămas 

până pe 22 octombrie, dar ei nu au reprezentat vreo povară pentru noi în special, laudat fie Dumnezeu, 

în afară de cadourile pe care li le-am oferit de bunăvoie. Apoi, ei și-au continuat drumul înspre 

Schossberg. 

Pe 6 noiembrie, regimentul Rabicksh a venit la Velké Leváre. Nimeni nu a stat la oamenii noștri, în 

afară de un călăreț drept gardă de corp, dar aceasta ne-a costat comunitatea mai mult de douăzeci și 

trei de guldeni. 

Pe 5 noiembrie, ostașii saxoni au părăsit țara și s-au întors acasă. A trebuit să-i plătim sergentului-

major douăzeci și cinci de guldeni și cincizeci de pfenigi pentru cazarea locotenent-colonelului, din 

moment ce acesta nu s-a cazat la noi. De asemenea, a trebuit să-i plătim șefului intendenței trei 

guldeni pentru cei șapte grăjdari și paisprezece cai folosiți la transportul artileriei. Împreună cu 

mâncarea, băutura și furajele folosite, costul a ajuns la aproape patruzeci și șase de guldeni. 

Cu o oră înainte de miezul nopții pe 24 decembrie, o cometă a început să fie vizibilă continuând 

pentru câteva nopți după. De asemenea, s-a văzut și mai înainte din câteva locuri pentru câteva nopți. 

Semnificația acesteia îi este cunoscută doar lui Dumnezeu. 

1665 

Pe 4 ianuarie 1665, la șase seara o altă cometă a apărut.
578

 Aceasta avea o coadă ascuțită și se îndrepta 

spre est. A fost vizibilă pentru două săptămâni. Doar Dumnezeu îi cunoaște semnificația. 

Pe 26 martie la două la prânz un foc a izbucnit în fierăria comunității noastre de la Sabatisch drept 

consecință a neglijenței. 

Nu doar fierăria a ars, ci și colibele șelarilor și rotarilor, precum și câteva mici șoproane dintre zidurile 

pârlite ale magazinelor arse ale ciubotarilor, fierarilor și producătorilor de cuțite. Totuși, podelele au 

fost salvate. Niciuna din casele țăranilor n-a ars. 

                                                             
578 Theatrum Europaeum, IX, 1484; Beck, 518-519. 
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Aceasta a reprezentat o altă pierdere importantă pentru comunitatea de la Sabatisch, din pricină că 

cele două clădiri care adăposteau fierăria pentru seceri și rotăria erau încă proaspăt construite. 

Comunitatea, săracă așa cum era, depusese mult efort și muncă în construirea lor. 

La trei dimineața pe 5 aprilie, o cometă cu o coadă lungă a fost văzută de ceva lume și aceasta a fost 

vizibilă pentru câteva zile.  

După marea înfricoșare și sărăcie pe care le-am îndurat în timpul des-menționatului, bruscului și 

îngozitorului război cu turcii și tătarii, decrepitudinea și ruina s-a abătut asupra întregii biserici a 

Domnului, precum și asupra multor mii de alți oameni din ținut, de obârșie nobilă sau nu. Pe 7 aprilie 

ne-am întâlnit la Sabatisch în marea noastră sărăcie, după cum făcusem de mai multe ori înainte 

pentru a ne sfătui cum să hrănim și să ne îngrijim de săracele văduve și orfani, dintre care mulți au 

fost aduși aici din alte comunități în timpul acestor vremuri grele. 

În mod unanim am căzut de acord să cerem ajutorul bisericilor [menonite] din Olanda. 

Ne-am sfătuit împreună înaintea Domnului și în frică reverențioasă de Dumnezeu ne-am decis că doi 

frați, Christoph Baumhauer și Beniamin Poley, amândoi slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, ar 

trebui să fie trimiși de la Sabatisch pe 21 aprilie în această misiune pentru lucrarea Domnului. În mare 

frică de Dumnezeu și sub protecție divină, ei au mers la Mannheim în Palatinat și de acolo în 

Amsterdam. Ei au călătorit în Olanda, Zeelanda, Flandra și Friesland. 

Prin viu grai și printr-o scrisoare din partea tuturor bătrânilor bisericii noastre, am cerut ajutorul și 

susținerea comunităților de credincioși din Țările de Jos, relatându-le felul în care am ajuns în 

asemenea ruinare și sărăcie extremă. Domnul Dumnezeu a lucrat în inimile lor pentru a-și ajuta 

biserica și a trimis o contribuție substanțială pentru a ne ajuta. Glorie, cinste și laudă lui Dumnezeu 

Preamărețul în toată veșnicia. Amin. 

COMUNITĂȚILOR DE CREDINCIOȘI DIN OLANDA 

PENTRU PRIETENII ȘI FRAȚII NOȘTRI PREAIUBIȚI ÎN DOMNUL 

 

Fie ca harul, dragostea și mila mărețului nostru Dumnezeu, pacea adevărată a Domnului nostru Isus 

Hristos și puterea vie a Duhului Sfânt să fie cu voi și să rămână în voi și în toți aceia care îl iubesc și 

le e frică de Dumnezeu în inimile lor, pe oriunde ar fi împrăștiați în aceste vremuri periculoase și 

tulburi. 

Ca și frate creștin, aceasta este ceea ce doresc pentru toți bătrânii, pentru toți diaconii în Cuvântul lui 

Dumnezeu și pentru toți frații și prietenii, ca și iubiți binefăcători ai noștri în Hristos Isus Domnul 

nostru, din partea lui Dumnezeu Preamărețul în dragoste profundă. 

Amin 

În special vouă, pentru care inimile noastre poartă o apreciere aleasă, dragi prieteni în Dumnezeu și 

preaiubiți frați în Domnul – de la noi simpli, nevrednici, săraci și umili slujitori, bătrâni și de la Prim-

bătrânul bisericii lui Dumnezeu, frățietatea totalmente nevoiașă din Ungaria de Sus și de Jos. 

În primul rând, nevoiaș, sărac și nevrednic așa cum sunt în aceste înfricoșătoare zile de încercări în 

care bunul Domn m-a pus, eu, fratele Johannes Rieger, apelez la voi împreună cu camarazii mei 

bătrânii și slujitorii Cuvântului lui Dumnezeu și împreună cu biserica lui Dumnezeu care a fost rasă de 

pe fața Pământului, ruinată și adusă la decrepitudine de cruzimea inimaginabilă a turcilor și tătarilor. 
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În starea noastră actuală de frică și mâhnire nu dorim să – de fapt, nu putem – să ne oprim din a vă 

relata, preaiubiți prieteni, frați și surori în Domnul, despre accentuata noastră sărăcie. 

Din moment ce am fost reduși la nevoință și sărăcie extremă, ne simțim îndemnați să vă transmitem 

vouă, prieteni preaiubiți, frații și surorile noastre în Domnul, despre pierderile paralizante, privațiunea 

și marele necaz pe care îl îndurăm. Domnul Dumnezeu a permis ca acest lucru să se abată asupra 

noastră popor nenorocit și asupra altor mii din această țară pe durata ultimului an ca și pedeapsă 

dreaptă. Aceasta s-a abătut asupra noastră brusc prin intermediul incendiilor, sabiei, jafului și 

devastării. Toate casele și bunurile noastre au ars din temelii împreună cu toate animalele noastre. În 

decurs de o zi, mai precis 3 septembrie 1663, practic nimic n-a mai fost. Și mai rea decât acestea este 

supărarea care ne macină zilnic, făcându-ne inimile să suspine și să plângă zi și noapte. Dragii noștri 

frați și surori, 122 de oameni de ai noștri trup și suflet, tineri și bătrâni, au fost omorâți sau luați 

prizonieri și duși în țări străine, în sălbatica robie. Ne e teamă că aceștia sunt bătuți și tratați cu 

cruzime și că sunt îngroziți și nenorociți. 

În afară de doi oameni care au fost eliberați și s-au întors acasă și o soră care a murit în Domnul în 

captivitatea din Parkan, nu știm sigur ce s-a întâmplat cu toți. 

Îi mulțumim Domnului, care i-au ajutat pe cei trei în marea lor nevoință și i-a salvat din amărăciunea 

și robia lor. Fie ca preamărețul Dumnezeu și Tată ceresc să îi aline cu prezența sa divină pe aceia care 

încă se află în lanțurile robiei și să îi reconforteze în nenorocirea lor. În fiecare zi ne rugăm pentru ei 

având multă amărăciune în inimi; mijlocim pentru ei în rugăciunea noastră comună. 

În toate adunările noastre îi cerem lui Dumnezeu prin plânset  și suspine zgomotoase ca el în mila sa 

să le sară în ajutor, să îi răscumpere și să le permită să învingă, ca împreună cu el să îi aline și susțină, 

orice ar îndura (împotriva conștiințelor lor) nu le va stânjeni mântuirea lor veșnică. Noi le dorim 

aceasta din adâncul inimilor noastre prin Isus Hristos. Amin. 

Avem credința și speranța creștină că atunci când oamenii din provincii apropiate sau îndepărtate aud 

despre îngrozitoarele suferințe îndurate în acest ținut va exista multă empatie.  Credem că oriunde are 

Domnul Dumnezeu ucenici credincioși a căror inimi și minți sunt mișcate de mila creștinească pentru 

acești oameni săraci, ei se vor lupta și persevera în profundă și umilă rugăciune pentru ei, niciodată 

punând sub semnul îndoielii faptul că Domnul va auzi. Cu siguranță că vor plânge răul făcut lui Iosif 

și vor boci împreună cu fiica Zionului în irecuperabila ei pierdere. 

Aceste greutăți care ne-au copleșit ne provoacă zile triste și nesigure cu privire la văduvele și orfanii 

noștri și numeroșii noștri copilași neajutorați, o bună parte din aceștia pierzându-și membrii ai familiei 

prin intermediul maleficilor tâlhari. Necesită muncă grea și eforturi supraomenești să îi susținem pe 

aceștia, precum și pe ai noștri, cu mijloacele noastre insuficiente și minimale, proviziile noastre 

alimentare sărace și cu minusculele noastre spații de locuit. Dar fie ca Dumnezeu din ceruri să 

primească mulțumiri că în marea sa milă, dragoste și empatie este voia sa să lase binecuvântata lui 

pace să privească în jos dinspre ceruri și soarele său al harului să strălucească iarăși. Nu îi putem 

mulțumi îndeajuns pentru aceasta și nu putem să îl cinstim și lăudăm suficient pentru că ne-a susținut 

pe noi într-un mod atât de minunat prin protecția sa divină în timpuri rele rău. Domnul încă  ne oferă 

bogatul său har al binecuvântării sale divine zi de zi. Altfel, ce am face noi? O, voi dragi prieteni, frați 

și surori în Domnul, dacă ar fi fost după legea naturii, mulți dintre noi ar fi trebuit deja să moară de 

foame în aceste vremuri de nevoințe din pricina faptului că suntem atât de săraci. Aceia dintre noi 

care sunt sănătoși, lăudat fie Dumnezeu, lucrează din greu zi-lumină să ne cultive pământurile și să 
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exercite măcar o meserie, și totuși facem foarte puțin profit, pentru că ținutul este sărăcit și ruinat, o 

sălbăticie deșertificată și aceasta a provocat o creștere majoră a prețurilor. 

Și totuși, preamărețul Dumnezeu în a sa dragoste imensă și generoasă milă și-a îndreptat privirea în 

jos înspre noi din sfintele sale ceruri cu ochii plini de compasiune. El a ridicat de pe noi intolerabila 

povară a războiului.  

De când Maiestatea Sa Împăratul a încheiat mult negociatul acord de pace, tuturor elementelor 

militare li s-a poruncit să părăsească țara. Astfel, că după cum se pare, există speranță pentru douăzeci 

de ani de pace în ținutul nostru și din acest motiv avem un bun motiv să îi mulțumim neîncetat 

Domnului Preaînălțat. Îl implorăm pe Dumnezeu în rugăciune asiduă ca el să își aline toți oamenii cu 

pace adevărată și durabilă, înspre lauda și cinstea gloriei sale divine în veci de veci. 

Foarte dragi și stimați prieteni și frați în Domnul, ne aducem aminte foarte bine caritatea creștinească 

și cadourile generoase de la frații și surorile în Domnul și de la alți binevoitori cărora le păsa de 

lucrarea Domnului din Germania. Voi, fraților poate că ați observat că aceste contribuții, care au fost 

direcționate pentru un scop nobil, oferite și primite în dragoste creștinească, nu au fost folosite corect 

pe căile pe care voi și noi le-am fi dorit. Aceasta ne-a amărât foarte tare și încă o face, așa că dorim să 

ne cerem iertare aici cu toată căința și prietenia creștinească. Cu toate acestea, perseverăm în eforturile 

noastre, lucrând cu cât de multă statornicie și credincioșie putem pentru a aduce viața comunității în 

adevărată ordine creștinească și aproape de perfecțiune și în cele spirituale, dar și în chestiunile de zi 

cu zi, organizând-o și punând bazele unei lucrări plăcute Domnului. Chiar și în sărăcie extremă nu am 

renunțat niciodată la viața în comun în această țară. Prin harul și darul lui Dumnezeu ne ținem de viața 

noastră în comun, împărțind puținul pe care îl avem unul cu altul după exemplul primei biserici 

apostolice din Ierusalim. În micimea și simplitatea noastră, Domnul Dumnezeu oferă fiecăruia dintre 

noi darurile pentru gloria maiestății divine în Hristos Isus. Așa că suntem hotărâți să trăim și să murim 

în lumina adevăratei comunități și să rămânem de neclintit în aceasta înspre cinstea lui Dumnezeu și 

pentru mântuirea sufletelor noastre în Hristos Isus. 

Dragi prieteni și preaiubiți frați și surori în Domnul, din pricina tuturor acestora purcedem a face 

apelul nostru urgent pentru voi în prieteni, în special bătrânilor, slujitorilor pentru treburi curente și 

tuturor sufletelor empatice și cu suflet mare care sunt administratorii cadourilor lui Dumnezeu. Nu am 

putut proceda altfel decât să ne trimitem cei doi dragi frați la voi. Toți bătrânii din comunitățile 

noastre au ajuns la decizia comună de a-i trimite pe aceștia doi, Christoph Baumaher și Beniamin 

Poley, ca dragii noștri camarazi lucrători și slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu. Ei vă aduc mesaje 

prin viu grai și scrise vouă și comunităților voastre de credincioși. Vom primi orice va fi oferit cu 

multă recunoștință drept susținere și cadou generos de la Dumnezeu prin voi, dragii noștri frați și 

surori. Noi vom folosi serviciile voastre oferite din dragoste pentru a-i susține pe săracii și nevoiașii 

din comunitățile Domnului, pentru că noi toți suntem acum săraci și nevoiași. Răspunsul și darul 

vostru generos dinspre Domnul va fi folosit cu recunoștință pentru a pune fundamentele unui început 

în reconstruirea caselor noastre arse și a morilor de făină. Noi le vom folosi pentru construirea 

bisericii lui Dumnezeu, de asemenea pentru aceia care încă se află departe, dar pe care Domnul 

Dumnezeu îi poate chema. Prin harul său fie ca noi să devenim o mireasă, sfințită și purificată din 

toate punctele de vedere, pregătită în și pentru Hristos în această lume umplută de necazuri, până când 

ne va conduce acasă împreună cu el la banchetul regesc de nuntă din ceruri și la marea Cină a 

Domnului. Fie ca Dumnezeu să ofere aceasta prin Isus Hristos pentru noi și pentru toate inimile care îl 

iubesc. Amin. 
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Dragi prieteni și preaiubiți frați și surori în Domnul, vă puteți imagina cu ușurință cât de greu este 

pentru noi oameni săraci să luăm stilusul în mână pentru a vă împovăra pe voi cei dragi în maniera 

aceasta. În special în aceste vremuri grele și rele de ani de război, voi aveți deja destui oameni care vă 

sâcăie și deranjează și fără noi. Acum, necazul și sărăcia noastră extremă ne-au împins la aceasta, 

ceva de la care au fost cruțați dragii noștri strămoși și frați în credință. Deși au trebuit să îndure toate 

felurile de greutăți și adversități, ei au avut mijloace substanțiale prin conducerea lui Dumnezeu, din 

moment ce oameni influenți au acceptat credința și s-au unit cu ei în predare adevărată. Ei au ajutat în 

ușurarea nevoințelor și nu a trebuit să cerem ajutorul nimănui. Când prigoana împotriva noastră a 

început în Moravia și ajutor a fost oferit de către prietenii și frații noștri din Prusia, le-am mulțumit 

într-o manieră cordială și prietenoasă, dar nu am acceptat. 

Acum secerișul a trecut, s-a încheiat și noi stăm singuri ca popor care trăiește în vremurile din urmă. 

Și totuși, trăim cu speranța fermă și încrederea că voi, dragi și iubiți prieteni, frați și surori în Domnul, 

nu veți înțelegere greșit acest apel disperat, venind dinspre noi oameni săraci și nevoiași. Mai degrabă, 

lăsați-vă inimile și mințile în dragoste pentru Dumnezeu să fie simțitoare, empatice, creștinești și 

frățești, și apoi veți vedea că generozitatea voastră va fi răsplătită înmiit (după cum promite dragul 

nostru Domn și Mântuitor Isus Hristos) și după această viață veți primi fericire inefabilă pentru suflete 

voastre prin dragul nostru Domn Isus Hristos. Vom primi ceea ce veți împărți cu noi cu mare 

recunoștință drept dar de la Domnul. Multe sute dintre aceia care îl iubesc îi vor mulțumi Domnului 

Preaînălțat de mii de ori în adâncurile inimilor lor pentru că i-a mișcat pe alții în necazul lor, să simtă 

greutatea poverii care îi strivește și să îi ajute. Ei se vor ruga Domnului pentru aceia care au simțit răul 

produs întregului corp și ei își vor aminti compasiunea aceasta a unui membru pentru altul. Aceasta cu 

siguranță va fi făcută pentru bucuria mântuirii voastre, pentru ca voi să deveniți cetățeni al cerescului 

Ierusalim și ca noi toți, după cum am urat mai sus, să devenim perfecți într-un singur suflet și corp. 

Fie ca Dumnezeu Preamărețul să ne ajute prin Isus Hristos. Amin. 

Înainte de aceasta nu vă cunoșteam, dar acum ne-am apropiat în mod special de voi și am 

experimentat compasiunea creștină care vă caracterizează, calda afecțiune, unitatea dragostei cu care 

voi toți primiți străini nevoiași, loviți de nenoroc și amărâți și cărora le dați o mână de ajutor și îi 

alinați. Știm că sunteți receptivi la influențele divine care vă inspiră să ne ajutați, pentru că suntem 

copiii femeii din sălbăticia devastată, iar scaraoțchi ne-ar înghiți și îneca pe unii dintre noi. 

Și mai mult, niciodată nu ne aflăm în completă siguranță față de sângeroasa spadă și nu avem pe 

nimeni altcineva în afara lui Dumnezeu pentru a ne proteja. Noi suntem turturicile nevinovate, în mod 

continuu prigonite și disprețuite de către pasărea răpitoare și întotdeauna trebuie să fim pregătiți să 

fugim. 

Cu toate acestea, am sperat și încă sperăm, prin harul lui Dumnezeu, să trăim sub un guvern iubit și 

respectat care este binevoitor față de noi. Ardoarea pentru Dumnezeu ne-a adus împreună din multe 

locuri din ținuturi diferite – unii dintre noi prin căi incredibile și minunate - și ne-am refugiat sub un 

asemenea guvern. Ne-am câștigat existența cinstit prin sudoarea frunții. Prin strădanie și muncă grea 

ne-am câștigat pâinea zilnic, pentru care l-am lăudat și i-am mulțumit lui Dumnezeu din toate inimile 

noastre. Deși vremurile nu au fost fără de tulburări și privațiuni, întotdeauna am scos-o la capăt și ne-

am revenit prin ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu. 

Dar acum chiar că deloc nu mai știm ce să mai facem. Multe motive și împrejurări au contribuit la 

aceasta. Deși încă avem case și pământ, proviziile noastre de mâncare au devenit total insuficiente.  
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Acum preiubiți frați și surori în Domnul, cu credință adâncă și intrinsecă în rugăciunile noastre 

zilnice, și comunale și personale, vă încredințăm pe fiecare dintre voi în protecția Dumnezeului cel 

Preaînălțat, în dragostea sensibilă a lui Isus Hristos. Ne rugăm ca prin stimularea și puterea Sfântului 

Duh să devenim ființe noi în Hristos și să rămânem astfel pentru toată veșnicia. Amin. Amin. 

Săraci și nevrednici așa cum suntem, și totuși fiind încredințați că suntem aleși de către Dumnezeu și 

chemați, numiți și investiți de către biserica sa, noi bătrânii și slujitorii bisericii din Ungaria Inferioară 

și în special eu, Johannes Rieger, vă transmit salutul întregii comunități-bisericești. Vă oferim mâna 

inimilor noastre și sărutul iubitor al Principelui nostru al Păcii, Hristos Isus, tuturor onorabililor 

bătrâni și Primului-bătrân, slujitorilor Cuvântului lui Dumnezeu și comunităților lor de credincioși din 

Olanda și Țările de Jos, de asemenea tuturor diaconilor, asistenților și slujitorilor pentru treburi de zi 

cu zi și tuturor fraților și surorilor fără de excepție. Vă salutăm în Domnul de o mie de ori drept aceia 

care și ei aparțin miresei lui Hristos, camarazi moștenitori ai promisiunii unei moșteniri veșnice, 

gloriei cerești și viitorului regat al lui Hristos. 

Scrisă în Ungaria Inferioară, pe 20 aprilie 1665 

Umilul vostru camarad slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu 

și frate pentru voi toți, Johannes Rieger
579

 
 

Pe 18 iunie în anul acesta 1665, la patru dimineața, fratele Moise Bruckner, un slujitor al Cuvântului, 

a adormit în Domnul la Trentschin. 

Pe 8 august, contele Nikolaus Palffy ne-a oferit casa lui părăsită din piața din Schattmansdorf
580

 

pentru ca noi să o reconstruim și să ne mutăm în ea. Aceasta a fost menită să fie un loc pentru oamenii 

noștri ce ne-au mai rămas de la Kesselsdorf
581

 pentru a se strânge și locui în comunitate din nou. Fie 

ca dragul Domn să ne ofere pacea sa pentru aceasta și să ne ofere pace de lungă durată. 

Pe 28 octombrie, cei doi frați, Christoph Baumhauer și Beniamin Poley, s-au întors în siguranță acasă 

din lunga lor călătorie în Olanda și în alte locuri. Ei au sosit în pace și fiind sub protecția lui 

Dumnezeu, îndeplinindu-și sarcina. Dumnezeu să fie lăudat pentru că i-a dus și adus de acolo în 

siguranță. 

În timpul celor doi ani 1664 și 1665 toate prețurile la grâne au fost foarte ridicate. O baniță Senitz de 

grâu costa trei guldeni și mai mult, o baniță de secară costa doi guldeni și cincizeci de creițari, o 

baniță de orz era doi guldeni, o baniță de ovăz era șaizeci de creițari și o baniță de mazăre costa peste 

trei guldeni. Prețul unei perechi de piei de bou era de zece guldeni. 

 

PRIMUL APENDICE 
Contextul politic și economic 

La începutul secolului al șaisprezecelea, în timp ce statele naționale apăreau în nordul și vestul 

Europei, Europa de sud-est se afla în mâinile turcilor otomani. După două secole de cucerire treptată, 

turcii încă încercau să pătrundă în vest, iar raidurile și războaiele lor au continuat să pună în pericol 

                                                             
579 Johannes Rieger a devenit Prim-bătrân în 1662, după moartea lui Andreas Ehrenpreis; vezi deasupra , p. 
514; ME, 328; Friedmann, Schriften, 123, „Riecker, Johann.” 
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 Schattmansdorf (Častá), la aprox. 8 kilometri nord-est de Modra pe șoseaua spre Bratislava. 
581 Despre distrugerea Kesselsdorfului, vezi deasupra, pag.518.  
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Europa centrală pentru încă două secole. Victoria lor de la Mohacs din 1526 a adăugat două treimi din 

Ungaria dominioanelor lor. În același an, Ferdinand, arhiduce ereditar al Austriei, a devenit rege peste 

Boemia, Moravia și ce mai rămăsese din Ungaria, revendicând aceste țări prin drept de succesiune, 

deși în mod tradițional coroana era electivă. Ca și membru al dinastiei Habsburgice, Ferdinand a fost 

ales împărat în 1556 pentru a-l înlocui pe fratele său Carol Quintul. Împărăția sa se întindea acum 

peste multitudinea de state vorbitoare de germană care formau imperiul. Habsburgi care s-au perindat 

succesiv au deținut aceleași pământuri și titluri, unii, ca Ferdinand, au devenit în mod simultan, 

arhiduce al Austriei, rege al Boemiei, rege al Ungariei și Împărat al Sfântului Imperiu de Națiune 

Germanică. 

Mișcarea reformei asociată cu Martin Luther și direcționată împotriva bisericii romano-catolice și-a 

avut începutul în teritoriile germane în primul sfert al secolului al XVI-lea. S-a răspândit cu 

repeziciune pe cuprinsul și dincolo de imperiu, curând fragmentându-se în multe sub-diviziuni, din 

moment ce au apărut diverse interpretări ale Bibliei și ale creștinătății. 

Puncte de vedere religioase aflate în conflict au dus în curând la confruntări armate. Între 1524 și 

1525, Revolta țărănească a avut loc în Germania, țăranii apelând la justiția divină pentru a-și legitima 

cererile lor pentru mai multe drepturi. Frica s-a răspândit printre puterile guvernamentale că libertatea 

cugetării printre clasele de jos va duce la insurecție și anarhie. Mișcarea a fost condamnată și de lideri 

romano-catolici și de cei protestanți și a fost înăbușită cu cruzime. 

În cadrul acestui context de neliniște socială la începutul anului 1525 s-a născut mișcarea anabaptistă 

la Zurich. În 1534, un grup anabaptist radical a preluat controlul asupra orașului Münster și a impus 

comunitatea obștească; aceasta a devenit renumită pentru excesele sale. Deși înăbușită cu asprime, 

această violență a avut ca și consecință groaza de și neîncrederea în anabaptiști, în special față de 

orice grup comunal, oricât de pașnic. 

Trei organizații bisericești principale, luteranii, zwinglienii și calvinișii, se dezvoltaseră acum printre 

reformatori și acestea se ciondăneau des între ele, precum și cu orice alt grup mai radical. În multe 

locuri din Germania și Boemia, Moravia, Ungaria și statul alăturat al Transilvaniei, oamenii au trecut 

la protestantism. Împărații, cu excepția mai tolerantului Maximilian al II-lea, au rămas romano-

catolici devotați și erau oricând dispuși să își epureze pământurile de oricine în afară de coreligionarii 

lor. Lupta a izbucnit între credințele diferite în Germania și a continuat până în 1555 când Pacea de la 

Augsburg a oferit fiecărui conducător dreptul de a alege credința pe care statul său o va urma. 

În cele patru țări de la granițele estice ale imperiului, reforma a prins rădăcini adânci, combinată cu 

neatârnarea tradițională a nobilimii de a opune rezistență politicilor împăratului. Boemia și Moravia 

au fost adânc afectate de către învățăturile lui Jan Huss pentru o creștinătate mai biblică și prin apelul 

său la reformă religioasă. De timpuriu, Moravia a devenit un refugiu pentru credincioșii radicali care 

fugeau de intoleranță. Aici, în 1528, s-a născut mișcarea huterită. Deși au existat prigoane în țară în 

1535 și din nou între 1545-1551, libertatea politică și religioasă a reprezentat o posibilitate după 

pentru decenii. Peste o sută de comunități huterite au înflorit în această perioadă, împrăștiate pe 

cuprinsul Moraviei și Slovaciei. 

Împăratul Rudolf (a condus între 1576 și 1612) era hotărât să recapete controlul asupra posesiunilor 

sale estice și să le recatolicizeze. Eforturile sale au fost dublate de către Contrareformă, o inițiativă de 

mare succes de a revitaliza biserica romano-catolică și de a recâștiga terenul pierdut în favoarea 

protestanților. Vârful de lance al mișcării era reprezentat de iezuiți, un grup de oameni cunoscut sub 

numele de Societatea lui Isus, care s-au străduit cu multă dedicare, dar deseori dând dovadă de o 
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cruzime extremă, pentru răspândi catolicismul în întreaga lume. Foarte pregătiți pentru această 

sarcină, ei au organizat educația și s-au opus la ceea ce ei considerau erezie, ajutând în cadrul 

interogratoriilor. Găsind orice metodă acceptabilă atâta timp cât scopul era atins, iezuiții erau văzuți 

ca vicleni și temuți agenți ai politicii imperiale. 

 Aproape de sfârșitul secolului, schimbări politice și vechi rivalități politice au rezultat în creșterea 

opresiunii și război, aruncând Moravia și ținuturile riverane în mizerie. O cauză principală a 

opresiunii economice a fost schimbarea operată în folosirea pământului din pricina expansiunii 

comerțului. În Europa de vest, cu orașele sale aflate în plină dezvoltare, cererea pentru produse 

agricole a crescut, iar prețurile au crescut și ele. În Europa de est, unde orașele erau puține, iar 

pământul reprezenta principala resursă, nobilii erau predispuși să profite de pe urma pieței bănoase. 

Moșiile și proprietățile care tocmai ce se întreținuseră singure până atunci, au trebuit să fie cultivate în 

mod intensiv cu culturi profitabile. În Boemia cel mai important produs era berea; în Ungaria, vinul. 

Unde a fost posibil, moșierii au preluat proprietăți țărănești și și-au mărit domeniul arabil aflat la 

dispoziția lor, dar nu puteau să crească cu ușurință numărul de lucrători al acestora. Prin urmare, ei au 

încercat să stoarcă muncă suplimentară de la țărănimea deja existentă, pe care o exploatau într-un mod 

și mai inuman. În vremea când controlul moșieresc asupra țărănimii se apropia de sfârșit în Europa de 

vest, țăranii ce erau odată cât de cât liberi au fost reduși la iobăgie, legați prin lege de pământ și 

oprimați cu necesitatea de a presta din ce în ce mai grele servicii și clacă. 

Din pricina acestei țărănimi aservite au izbucnit lungi și îngrozitoare războaie în timp ce conducătorii 

politici își urmăreau scopurile lor ireconciliabile. Determinarea habsburgilor de a-și restabili controlul 

asupra provinciilor estice a avut drept consecință Războaiele cu turcii dintre 1593 și 1606 și 

rebeliunea lui Bocskay dintre 1604 și 1605, atunci când nobilii maghiari s-au aliat cu turcii împotriva 

împăratului. În 1618, lupta devastatoare din cadrul Războiului de 30 de ani a început. În primă 

instanță, împăratul s-a bucurat de un însemnat succes împotriva nobililor rebeli care au ales un rege 

calvin în Boemia drept sfidare pentru revendicările imperiale. Succesul unui conducător, totuși, a 

provocat o contra-alianță a altora pentru a ține în șah puterea crescândă a acestuia. Alianțele erau 

schimbătoare, romano-catolici care se alăturau protestanților pentru a se opune altor romano-catolici 

și protestanți îndreptați împotriva altor protestanți, într-o luptă pentru putere care a durat treizeci de 

ani care păreau să nu se mai sfârșească. 

Șase armate, germană, daneză, suedeză, boemă, spaniolă și franceză au mărșăluit și s-au luptat pe 

cuprinsul Europei. Soldații și liderii lor erau în mare parte mercenari, care luptau pentru oricare parte 

atâta timp cât erau plătiți și care se așteptau să trăiască de pe urma ținutului în care își purtau 

campania. Încartiruiți la localnici, jefuiau, violau și ucideau după cum pofteau, deseori dând foc 

caselor. Țărani disperați recurgeau la banditism. 

Războiul de treizeci de ani s-a sfărșit în 1648, dar cu greu a exista un interval de pace în Europa de est 

unde Polonia, Suedia, Brandenburg, Danemarca - și chiar și Transilvania în 1657 – se luptau pentru a-

și extinde teritoriul sau influența.  Puterea habsburgă se confrunta ba de răzmerițe ale nobilimii 

maghiare pornite în apărarea libertăților tradiționale, ba cu împunsăturile turcilor în Europa centrală. 

Doar la sfârșitul secolului, după ce turcii au asediat Viena pentru a doua oară, au putut forțele lui 

Leopold I și ale aliații lui să respingă dușmanul atât de decisiv, că în 1699 la încheierea Tratatului de 

la Karlowitz, Austria a intrat în posesia Ungariei și Transilvaniei. Transilvania se aflase sub 

suzeranitate otomană pentru mai mult de un secol și jumătate, iar aici a existat o toleranță accentuată 

pentru toate credințele. Curând după înfrângerea turcilor din 1683, Dieta transilvăneană a negociat cu 

Leopold I și a acceptat suzeranitatea acestuia. Dieta a insistat ca împăratul să afirme o anumită 

toleranță religioasă, dar doar două religii erau acum permise: Romano-catolică și Luterană. După 
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1700, presiunea venind dinspre o putere imperială centralizată a devenit din ce în ce mai eficientă, în 

timp ce iezuiții erau perspicace în eradicarea oricărui grup religios nealiniat. Între 1759 și 1767, 

prigoana nemiloasă a suprimat cele câteva comunități huterite care au mai rămas în Ungaria și a redus 

pe acelea din Transilvania la doar o mână de oameni care au refuzat să renunțe. Huteriții, prin urmare, 

au devenit iarăși o umbră a ceea ce au fost cândva, un grup de oameni aflat tot timpul în mișcare, 

migrând și suferind foarte mult în Țara Românească, apoi în Ucraina, și – pentru a ne întregi 

istorisirea noastră – în anii 70 ai secolului al XIX-lea, în America de Nord. 

 

AL DOILEA APENDICE 
Istoria ulterioară 

După 1665, evenimentele din cadrul bisericii huterite au fost consemnate in mod intermitent, dar nu 

au fost adunate într-un singur volum. Doar începând cu anul 1793 continuarea istorisirii a fost reluată 

de către Johannes Waldner, Prim-bătrân între 1794-1824. El și-a modelat cronica după primul volum, 

pe care l-a integrat drept prima parte în lucrarea sa. Apoi a folosit alte surse care îi erau la îndemână 

pentru a umple anii de după 1665 și a continuat să relateze evenimentele contemporane lui până în 

1802. 

Din această relatare aflăm că povestea suferinței a continuat. Comunitatea obștească – atât de 

caracteristică și esențială – a fost abandonată de o comunitate-bisericească după alta drept consecință 

a declinului spiritual, neajunsurilor grele de natură economică și a prigoanei continue; deja în 1699 

această practică fusese cu totul abandonată, de asemenea și în Transilvania. 

Cinzeci de ani mai târziu în Carintia (Austria) o mișcare a unor inimi a dus la un eveniment de mare 

importanță pentru dăinuirea bisericii huterite. A existat o renaștere în cadrul unei mici părți din 

populație care fuseseră în secret protestanți pentru aproape două secole. Într-un efort de a curăța 

Carintia de așa-numiții eretici, împărăteasa Maria Tereza a impus migrația în Transilvania (România) 

a cel puțin paisprezece grupuri. Unul dintre acestea, trimis în octombrie 1755, era compus din 270 de 

suflete. Prin pronia lui Dumnezeu, câțiva dintre acești nou-veniți, în timp ce căutau de lucru, au dat de 

o rămășiță a fraților și surorilor care încă citeau vechile scrieri huterite deși nu mai trăiau în 

comunitatea obștească. Drept consecință a acestei întâlniri, unii dintre imigranții carintieni au fost 

botezați și au început să trăiască în comunitate obștească creștinească completă la Criț în Transilvania. 

Unul dintre aceștia, Johannes Kleinsasser, a fost investit ca slujitor al Cuvântului în 1763 de către cei 

doi bătrâni huteriți Martin Roth și Iosif Kuhr. Unii dintre huteriții de la Vințu de Jos li s-au alăturat, și 

astfel biserica huterită a supraviețuit. 

Prigoana, în special a iezuiților, a continuat și a sporit. Dintre cei doi bătrâni huteriți de la Vințu de 

Jos, Martin Roth a cedat la presiunea catolică și Iosif Kuhr (un frate plin de focul Duhului) a fost 

surghiunit din ținut împreună cu un anume Johannes Stahl. Chiar în timp ce catolicii făceau pregătiri 

pentru a pune toți copiii din comunitatea-bisericească într-un orfelinat catolic, acești doi frați s-au 

întors în secret. În 1767 au condus întreaga comunitate prin iarnă și în condiții periculoase în trecerea 

Alpilor transilvani în Țara Românească (România de sud) unde se aflau în relativă siguranță. Ei au 

pus bazele unei comunități nu departe de București. (Câțiva frați și surori au fost lăsați în urmă în 

închisoarea din Sibiu). Trei ani mai târziu, din pricina devastărilor războiului dintre Rusia și Turcia, ei 

au acceptat o ofertă a mareșalului rus contele Petru Alexandrovici Rumiantsev de a se așeza pe 
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pământul lui de la Vishenka în Ucraina. Aici li s-a oferit libertate religioasă și scutire de serviciul 

militar. 

Atunci frățietatea huterită a fost aproape de a-și pierde prima ei cronică. Unul dintre cele două 

manuscrise pe care le avem astăzi (vezi în Introducere pp. 4-5) era în păstrarea bătrânului Martin 

Roth, care a devenit catolic. La moartea sa acesta intrat în posesiunea fiului său, el nefiind un frate 

huterit.  Soacra lui, totuși, l-a vândut fraților întemnițați în Sibiu, și la eliberarea lor în 1772 și 1773 ei 

au adus cartea înapoi în siguranță la frățietatea din Ucraina. Aceasta este cartea pe care noi o numim 

acuma codexul „1581.” Unde se afla cealaltă copie (codexul „1581) nu știm, dar Johannes Waldner a 

scris în cronica sa (care a ajuns să fie cunoscută drept Das Klein-Geschichtsbuch der Hutterischen 

Brüder) despre consemnarea istoriei lor că aceasta a fost pierdută până când frații au sosit din 

închisoare cu o copie. 

În 1819, dezbinarea dintre slujitorii Cuvântului și declinul intern a dus la abandonarea comunității 

obștești pentru a doua oară. Și totuși scânteia nu s-a stins. Frații și surorile au stat împreună ca și 

comunitate de credincioși, cu credincioșie citind vechile scrieri huterite. Menoniții vorbitori de 

germană care trăiau în districtul Molotșna din Ucraina de sud i-au ajutat pe huteriți să achiziționeze 

acolo teren arabil calitativ. Întregul grup s-a mutat în 1842 și a construit cinci așezări huterite: 

Huttertal, Johannesruh, Hutterdorf, Neu-Huttertal și Șeromet. În 1859, Mihai Waldner, un fierar, a pus 

bazele unei mici comunități-bisericești în una dintre aceste așezări, începutul grupului pe care astăzi îl 

cunoaștem drept Schmiedeleut sau Oamenii Smith. Un an mai târziu, Darius Walter a pus bazele unei 

alte comunități, mai târziu numite Dariusleut.  

Din 1770 frații s-au bucurat de privilegiile acordate lor în Rusia, dar în 1870 aceste libertăți au fost 

anulate de către guvern. Frații și surorile în curând au decis să emigreze și în 1874 și 1877 ei s-au 

mutat cu toții în Dakota de Sud în Statele Unite. Acolo un al treilea grup a restabilit comunitatea 

obștească sub conducerea lui Iacob Wipf, un învățător; și de aici grupul a fost numit Lehrerleut. 

Aceste trei grupuri au continuat traiul comunal în S.U.A. 

Cam peste cinzeci de ani, însă, atitudinea lor îndreptată împotriva oricărei forme de serviciu militar a 

atras hărțuire și prigonire din nou. În 1918, în timpul Primului Război Mondial, doi dintre frații lor 

însurați, Mihai și Iosif Hofer, au murit în închisoare drept consecință a cruzimii și răului tratament al 

armatei Statelor Unite. Din acest motiv, aproape toate comunitățile-bisericești s-au mutat din Statele 

Unite în Canada, deși multe s-au întors mai târziu înapoi în S.U.A. 

În 1920, s-au pus bazele unei noi comunități creștine în Germania, condusă în căutarea ei pentru 

ucenicie radicală de către Eberhard Arnold, care cunoștea istoria anabaptiștilor și a frățietății huterite, 

dar nu știa că aceștia încă mai continuau să existe în America de Nord. Noua comunitate, bazată pe 

Predica de pe munte și formată în spiritul bisericii timpurii, i-a atras pe mulți care căutau o nouă 

societate care să termine cu războiul și cu consecințele lui nefaste. Când Eberhard Arnold a citit 

despre cei doi tineri frați huteriți care muriseră în închisoare în 1918, el și-a dat seama că comunitățile 

huterite încă existau. Dar doar în 1926 el a obținut adresa lor de la dr. Robert Friedmann din Viena, 

care făcea cercetare pe istoria anabaptistă sub profesorul Wolkan. Eberhard a început să corespondeze 

cu frații din America de Nord, în special cu Elias Walter Jr., de la colonia Stand Off, Alberta. La 

invitația lor, el a vizitat toate cele treizeci și trei de colonii huterite în 1930 și 1931. 

El a descoperit că frații, după patru sute de ani, erau încă uniți în primara lor credință și încredere în 

Dumnezeu și în practica lor de credobaptism; ei își împărțeau unul cu altul bunurile, munca și viața; ei 

au făcut o promisiune pe viață bisericii ca și corp al lui Hristos; ei promiteau fidelitate pe viață în 
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căsătorie; practicau disciplina bisericească și erau uniți – până la ultimul membru – în refuzul lor de a 

presta serviciul militar. Toate acestea au convins comunitatea din Germania, care deja ajunsese la o 

sută de suflete, să se alăture frățietății huterite, no doar că aceasta ar fi reprezentat voința lor, ci și 

drept mărturie pentru unitatea dintre ucenicii săi pe care Isus a cerut-o în ultima lui rugăciune (Ioan 

17). Așa că în timp ce Eberhard Arnold încă era în America, ei s-au unit cu frățietatea huterită și el a 

fost numit slujitor al Cuvântului de către bătrâni în decembrie 1930. 

El s-a întors în Germania cu planuri entuziaste de a publica scrieri anabaptiste. Cea mai importantă 

dintre acestea era manuscrisul Das Klein-Geschichtsbuch der Hutterischen Brüder, cuprinzând în 

primul rând opera lui Johannes Waldner, în care el a integrat și continuat prima cronică. Lucrul la 

această publicație a fost oprit de către ascensiunea național-socialismului în Germania și nu a fost 

niciodată reluat din pricina morții lui Eberhard Arnold în 1935. Comunitatea-bisericească Rhön a fost 

dizolvată de către Gestapo în 1937 și după ce s-au stabilit prima oară în Marea Britanie, apoi în 

Paraguay, frații și surorile și-au făcut alt cămin în Statele Unite. 

La cererea frățietății huterite din America de nord, A. J. F. Zieglschmidt (editorul al ediției din 1934 a 

primei cronici) a aranjat în vederea publicării cel de-al doilea volum al cronicii în limba germană de 

către fundația Carl Schurz Memorial, Philadephia, Pennsylvania, în 1947. Der Klein-Geschichtsbuch 

der Hutterischen Brüder este prețuită astăzi de către comunitatea huterită. Să sperăm că într-o zi va 

apărea și într-o traducere în engleză. 

Secolul XX a fost martor al unui alt semn al lucrării Duhului lui Dumnezeu: un al doilea grup care să 

se alăture frățietății huterite. La mijlocul anilor 50 ai secolului XX un grup de unsprezece creștini 

japonezi, conduși de păstorul Isomi Izeki, a început să caute o viață de angajament în ucenicie după 

cum este descris în Faptele Apostolilor 2 în Noul Testament. Ei au căutat un grup de credincioși care 

ar dori să li se alăture. După câțiva ani de trai în comunitate și împărțire a posesiunilor lor, ei au citit 

de frățietatea huterită – în limba lor - și și-au dat seama că împărțeau aceleași puncte de vedere. Ei au 

vizitat colonii din Alberta și s-au unit cu frățietatea huterită. În mai 1977, Izomi Izeki a fost investit 

slujitor al Cuvântului de către bătrânii frățietății huterite. În 1986, comunitatea număra aproximativ 

douăzeci și cinci de suflete, adulți și copii. Ei se numesc Comunitatea Creștină a Noii Frățietăți 

Huterite, colonia Owa, și trăiesc într-o fermă aflată cam la 241 kilometri nord de Tokio. Sarcina 

traducerii de opere semnificate în japoneză continuă cu putere în cadrul comunității Owa. 

Astăzi, în 1986, există peste trei sute de comunități huterite care numără aproximativ treizeci de mii 

de suflete, trăind în Canada, Statele Unite, Marea Britanie și Japonia. Noi suntem mulțumitori pentru 

libertățile de care ne bucurăm în aceste țări, unde avem posibilitatea de a oferi o viață de frăție 

creștină tuturor oamenilor. 

 

 

 

 

 
 


