
CAPITOLUL 6

Huss și Ieronim



Marea luptă, p.571
Biserica romană prezintă acum lumii o față plăcută, acoperind cu scuze 
raportul cruzimilor ei oribile. S-a îmbrăcat cu o haină creștină; dar a 
rămas neschimbată. Toate principiile papalității care existau în trecut 

există și astăzi. Învățăturile născocite în evul mediu sunt și azi 
susținute. Nimeni să nu se amăgească. Papalitatea, pe care protestanții 

sunt gata acum să o cinstească, este aceeași care a condus lumea în 
zilele Reformei, când oamenii lui Dumnezeu au stat cu prețul vieții lor, 

pentru a-i demasca nelegiuirea. Ea are aceeași mândrie și aceeași 
pretenție arogantă pe care le-a impus regilor și prinților și prin care și-a 
asumat prerogativele lui Dumnezeu. Spiritul ei nu este mai puțin crud și 
despotic acum decât atunci când a înăbușit libertatea umană și i-a ucis 

pe sfinții Celui Preaînalt.



Marea luptă, p.97

Evanghelia fusese sădită în Boemia pe la 
începutul secolului al IX-lea. Biblia fusese 

tradusă și serviciile divine erau ținute în limba 
poporului. Dar, pe măsură ce puterea papei 
creștea, Cuvântul lui Dumnezeu era umbrit.



Marea luptă, p.97
Grigore al VII-lea, care luase asupra sa lucrarea de a umili 

mândria regilor, nu urmărea să înrobească mai puțin poporul, și 
ca urmare, a fost dată o bulă papală care interzicea 

oficierea slujbelor religioase în limba boemă. Papa declara că 
“era plăcut Celui Atotputernic ca slujba închinată Lui să fie 

oficiată într-o limbă necunoscută și că multe rele și rătăciri 
se iviseră din cauză că nu se respectase această 

regulă” (Wylie, b.3, cap.1). În felul acesta, Roma a decretat 
ca lumina Cuvântului lui Dumnezeu să fie stinsă, iar poporul 

să fie ținut în întuneric.



Mărturii pentru biserică, vol.5, p.451

Când protestantismul va întinde mâna peste abis, pentru a 
prinde mâna puterii romane, când ea va întinde mâna 
peste abis pentru a da mâna cu spiritismul, când, sub 

influenţa acestor întreite uniri, ţara noastră va respinge 
orice principiu al Constituţiei, ca o conducere protestantă 
şi republicană, şi va face legi pentru propagarea falsurilor 
şi înşelăciunilor papale, putem cunoaşte că a venit timpul 
pentru lucrarea prin minuni a lui Satana şi că sfârşitul 

este aproape.



Marea luptă, p.588

Protestanții din Statele Unite se vor afla în primele 
rânduri pentru a întinde mâna peste abis și a 

prinde mâna spiritismului; ele vor trece peste abis 
pentru a da mâna cu puterea romană; și sub 

influența acestei uniri întreite, această țară va 
merge pe urmele Romei, pentru a călca în picioare 

drepturile conștiinței.
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Marea luptă, p.102

Cu toate că biserica căuta să-l intimideze cu 
tunetele ei, el nu renunțase la autoritatea ei. 
Biserica romană era încă pentru el mireasa lui 
Hristos, iar papa era reprezentantul și vicarul 

lui Dumnezeu. Huss se lupta împotriva 
abuzului de autoritate, și nu împotriva 

principiului în sine.



Jan Huss
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Marea luptă, p.103
Dumnezeu a îngăduit ca o mare lumină să strălucească 
asupra minților acestor bărbați aleși, descoperindu-le 

multe din rătăcirile Romei; dar ei n-au primit toată 
lumina care trebuia dată lumii. Prin acești slujitori ai Săi, 

Dumnezeu conducea poporul afară din întunericul 
romanismului; dar mai existau multe și mari piedici ce 

trebuia înfruntate. El i-a condus pas cu pas, pe măsură 
ce ei le puteau suporta. Ei nu erau pregătiți să 

primească dintr-o dată toată lumina.



Împăratul Sigismund

15 February 1368 
- 

9 December 1437



Marea luptă, p.104

Principalele obiective care trebuiau să fie rezolvate 
de acest conciliu erau acelea de a se pune capăt 

schismei din biserică și dezrădăcinarea ereziei. Ca 
urmare, cei doi papi rivali au fost somați să apară 
înaintea lui, ca și propagatorul fruntaș al vederilor 
noi, Ioan Huss. Cei dintâi, având grijă de propria 

siguranță, n-au venit în persoană, ci au fost 
reprezentați prin delegații lor.



Principalele obiective ale conciliului din Constanz 

1. De a se pune capăt schismei din biserică 
2. Dezrădăcinarea ereziei



Principalele obiective ale conciliului din Constanz 

1. De a se pune capăt schismei din biserică 
2. Dezrădăcinarea ereziei

SCHÍSMĂ, schisme, s. f. 1. Sciziune în sânul 
Bisericii, refuz al unui grup de credincioși de 
a se supune conducerii oficiale.



După 500 de ani de schism, va fi vindecat în 
cele din urmă ruptura creată de Reformațiune?



500 de ani după Reformare: Sfârșitul Schismei!



Jan Huss la conciliul de la Konstanz



Marea luptă, p.107
Slăbit de boală și întemnițare — căci umezeala, aerul viciat al 

închisorii i-au provocat o febră care era aproape să-i pună 
capăt vieții — Huss a fost în cele din urmă adus înaintea 

conciliului. Legat în lanțuri, a stat în fața împăratului, a cărui 
onoare și bună credință fuseseră garanție pentru ocrotirea lui. 

În timpul acestui proces îndelungat, el a susținut cu 
statornicie adevărul și, în fața demnitarilor bisericii și ai 

statului, el a înălțat un protest solemn și credincios împotriva 
corupției ierarhiei papale. Când i s-a cerut să-și renege 
învățăturile sau să sufere moartea, el a ales martiriul. 



Marea luptă, p.107
În timpul săptămânilor de suferință dinaintea sentinței 

finale, pacea cerului i-a umplut sufletul. “Scriu această 
scrisoare, spunea el unui prieten, în celula mea, cu mâna 

tremurândă, așteptând mâine sentința de moarte.... 
Când, cu ajutorul lui Isus Hristos, ne vom întâlni iarăși în 
pacea cea dulce a vieții viitoare, vei înțelege cât de 
îndurător S-a arătat Dumnezeu față de mine, cât de 

răbdător m-a susținut în mijlocul ispitelor și 
încercărilor.”



Marea luptă, p.107

Cred că acest lucru este sigur, și anume că 
chipul lui Hristos nu va putea fi șters 

niciodată. Ei au dorit să-l distrugă, dar el 
va fi pictat proaspăt în toate inimile de 
niște predicatori mult mai buni decât 

mine.



Jan Huss



Cu ce față aș mai privi atunci 
cerul? Cum aș mai putea privi 

aceste mulțimi de oameni 
cărora le-am predicat 
Evanghelia curată? Nu, 

prețuiesc mântuirea lor mai 
mult decât acest sărman trup, 

dat acum morții.

Marea luptă, p.109



Cu multă bucurie vreau să port 
această coroană a rușinii 

pentru Numele Tău, O, Isuse, 
căci pentru mine tu ai purtat o 

coroană de spini.

Marea luptă, p.109



După ce a fost împodobit în 
felul acesta, prelații au spus: 
“Acum predăm sufletul tău 

diavolului”. “Și eu”, spuse Jan 
Huss, ridicându-și ochii spre 

ceruri, “îmi încredințez duhul în 
mâinile Tale, o, Doamne Isuse, 

căci Tu m-ai mântuit”

Marea luptă, p.109



Când flăcările s-au aprins în 
jurul lui, a început să cânte: 

“Isuse, Isuse, Fiul lui David, ai 
milă de mine”; și a continuat 
așa până când glasul i-a fost 

adus la tăcere pentru 
totdeauna.

Marea luptă, p.109



Amândoi și-au păstrat o atitudine 
statornică atunci când s-a apropiat 

ceasul din urmă. Ei s-au pregătit 
pentru foc ca și când ar fi mers la 
o petrecere de nuntă. N-au scos 

nici un strigăt de durere. Când 
flăcările s-au ridicat, ei au început 

să cânte imnuri; și abia furia 
flăcărilor le-a oprit cântarea.

Marea luptă, p.109



Execuția lui Jan Huss



Materialele 1888, p.484

Cele două armate vor sta distincte și separate, și 
distincția va fi atât de marcantă încât mulți care se vor 
convinge de adevăr, vor trece de partea poporului păzitor 
al poruncilor lui Dumnezeu. Când această mare lucrare se 

va schimba în bătălie, înainte de ultimul conflict final, 
mulți vor fi închiși, mulți vor fugi din orașe și sate ca 
să își scape viața, și mulți vor fi martiri pentru Hristos, 

stând în apărarea adevărului.



Scrieri timpurii, p.18

În timp ce călătoream, am întâlnit un grup de persoane 
care contemplau lucrurile minunate ale acelor locuri. Am 

observat ceva roşu, ca o margine a veşmintelor lor; 
cununile lor erau strălucitoare; îmbrăcămintea le era de un 
alb curat. În timp ce-i salutam, L-am întrebat pe Isus cine 

erau. Mi-a răspuns că erau martirii care fuseseră ucişi 
din pricina Lui. Împreună cu ei era un foarte mare număr 

de copilaşi; şi ei aveau un tiv roşu la veşmintele lor.



Mărturii pentru biserică, vol. 5, p.81
Nu este prea departe timpul când încercarea va veni 
pentru fiecare suflet. Ni se va impune semnul fiarei. 

Aceia care pas cu pas s-au supus cerinţelor lumeşti şi s-
au conformat obiceiurilor lumii nu vor găsi că este o 
problemă grea să se supună puterilor ce vor fi atunci, 

decât să suporte batjocurile, insultele, ameninţarea cu 
închisoarea şi moartea. Lupta se dă între poruncile lui 

Dumnezeu şi poruncile oamenilor. În acest timp, aurul va 
fi separat de zgura din biserică.



Marea luptă, p.634
Ochiul Domnului, privind de-a lungul veacurilor, s-a oprit asupra crizei pe 

care o avea de întâmpinat poporul Său, atunci când puterile pământești se 
vor alinia împotriva lui. Asemenea robilor captivi, copiii lui Dumnezeu se vor 

teme de moartea prin înfometare sau prin violență... Dacă sângele martorilor 
credincioși ai lui Hristos ar fi vărsat în vremea aceasta, n-ar mai fi ca 
sângele martirilor, o sămânță semănată pentru a aduce un seceriș pentru 
Dumnezeu. Credincioșia lor n-ar mai fi o mărturie pentru a-i convinge pe 
alții despre adevăr; căci inima împietrită a respins atât de mult valurile de 

milă, până când ele nu se mai întorc. Dacă cei neprihăniți ar fi lăsați acum să 
cadă ca o pradă în mâna vrăjmașilor, aceasta ar fi o biruință pentru 

prințul întunericului. Psalmistul spune: “Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în 
ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui” (Psalmii 27, 5).



Ieronim



Ieronim



Marea luptă, p.111
Prin acest procedeu, Ieronim a încercat să aducă la tăcere glasul 

conștiinței și să scape de condamnare. Dar în singurătatea celulei el a 
văzut mai clar ce făcuse. Și-a amintit de curajul și de credincioșia lui 
Huss, punându-le în contrast cu lepădarea sa de adevăr. A cugetat la 
Maestrul divin pe care se angajase să-L slujească și care pentru el 

suferise moartea pe cruce. Înainte de retractare, el găsise mângâiere în 
mijlocul atâtor suferințe, în asigurarea aprobării lui Dumnezeu; dar acum 
remușcarea și îndoielile îi chinuiau sufletul. Știa că va trebui să facă și 
alte retractări înainte de a fi în pace cu Roma. Calea pe care intrase 
nu se putea încheia decât printr-o renegare totală. Hotărârea a fost 
luată; nu se va lepăda de Domnul său pentru a scăpa un scurt timp de 

suferință.



Marea luptă, p.112
Cererea i-a fost în cele din urmă aprobată. În prezența judecătorilor 

lui, Ieronim a îngenuncheat și s-a rugat ca Duhul divin să-i 
stăpânească gândurile și cuvintele, ca nu cumva să vorbească ceva 

nepotrivit cu adevărul sau nedemn de Domnul lui. În ziua aceea, față 
de el s-a împlinit făgăduința lui Dumnezeu dată primilor ucenici: “Veți 
fi duși înaintea dregătorilor, a împăraților pentru Numele Meu, ca să 

slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar, când vă 
vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați, gândindu-vă cum sau ce veți 
spune; căci ce veți avea de spus, vă va fi dat chiar în ceasul acela; 

fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în 
voi” (Matei 10, 18-20).



Marea luptă, p.113

Dintre toate păcatele pe care le-am săvârșit din tinerețea mea, 
nici unul nu-mi apasă atât de greu sufletul și nu-mi produce atâtea 
remușcări amare ca acela pe care l-am săvârșit în acest loc fatal, 

când am fost de acord cu sentința nelegiuită dată împotriva lui 
Wycliffe și împotriva sfântului martir Jan Huss, stăpânul și 
prietenul meu. Da, îl mărturisesc din toată inima și declar cu 
groază că m-am lepădat în mod rușinos atunci când, de teama 

morții, am condamnat învățăturile lor. De aceea rog pe Dumnezeul 
cel Atotputernic să Se îndure, să-mi ierte păcatele și în mod 

deosebit pe acesta, cel mai odios dintre toate.



Marea luptă, p.113
Și arătând către judecători, a spus cu hotărâre: “Ați 

condamnat pe Wycliffe și pe Jan Huss nu pentru că au 
zdruncinat învățătura bisericii, ci doar pentru că au 

condamnat cu tărie mârșăviile clerului — pompa lor, mândria 
lor și toate viciile prelaților și ale preoților. Lucrările pe care 
ei le-au susținut și care sunt de necontestat, le socotesc și le 

declar ca și ei”. Cuvintele i-au fost întrerupte. Prelații, 
tremurând de mânie, au strigat: “Ce nevoie mai este de altă 

dovadă? Îl vedem cu ochii noștri pe cel mai încăpățânat dintre 
eretici!”



Marea luptă, p.606
Tot astfel va fi vestită și solia îngerului al treilea. Când vine timpul 
ca ea să fie proclamată cu cea mai mare putere, Dumnezeu va lucra 

prin unelte umile, conducând mințile acelora care se consacră 
slujirii Sale. Lucrătorii vor fi calificați mai mult prin ungerea Duhului 
Său decât prin educația dată de instituțiile de învățământ. Bărbați ai 

credinței și ai rugăciunii vor fi constrânși să meargă cu zel sfânt, 
făcând cunoscute cuvintele pe care Dumnezeu li le dă. Păcatele 

Babilonului vor fi descoperite. Urmările dezastruoase ale impunerii 
rânduielilor bisericii de către autoritatea civilă, amăgirile 

spiritismului, înaintarea neobservată, dar rapidă a puterii papale, 
toate vor fi demascate.



Marea luptă, p.114

Neintimidat de furtună, Ieronim a exclamat: “Ce, credeți 
că mi-e teamă de moarte? M-ați ținut un an întreg în 

temnița cea mai îngrozitoare, mai teribilă decât însăși 
moartea. M-ați torturat cu mai multă cruzime decât pe 
un turc, pe un evreu sau pe un păgân, iar carnea mi s-a 

dezlipit de vie de pe oasele mele; și cu toate acestea nu 
mă plâng, căci văicărelile vin rareori de la un om de inimă și 

spirit, dar nu mai pot face nimic decât să-mi exprime 
uimirea în fața unei astfel de barbarii față de un creștin.”



Marea luptă, p.114
Peste scurtă vreme sentința de 

condamnare a fost pronunțată. A fost dus 
în același loc în care Huss își dăduse 

viața. A mers cântând pe drum, cu fața 
luminată de bucurie și pace. Privirea îi 

era ațintită către Hristos, iar moartea își 
pierduse groaza. Când călăul a trecut în 

spatele lui ca să aprindă focul, martirul a 
exclamat: “Vino în față și ai curaj; 

aprinde focul în fața mea. Dacă m-aș fi 
temut, n-aș fi fost aici”.



Marea luptă, p.115
Ultimele cuvinte, rostite în timp ce 

flăcările îl învăluiau, au fost o 
rugăciune: “Doamne, Părinte 

Atotputernic, ai milă de mine și 
iartă-mi păcatele; căci tu știi că 
totdeauna am iubit adevărul 

Tău”. Glasul i-a încetat, dar buzele 
au continuat să se miște în 

rugăciune.



Cruciadele papalității



Cererile Boemiei

1. Predicarea liberă a Bibliei 
2. Dreptul întregii biserici la pâine și vin cu ocazia mesei 
Domnului și folosirea limbii materne la slujbele religioase  
3. Excluderea clerului din toate slujbele și autoritatea 
lumească 
4. În cazul delictelor, trebuia aplicată în mod egal pentru 
preoți și laici jurisdicția tribunalelor civile



Generalul Husiților: Procopius

6 mai 1424



Împăratul Sigismund

15 February 1368 
- 

9 December 1437



Relațiile dintre cehi și Biserica Catolică au fost 
tensionate de sute de ani. Unul dintre acești 

factori a fost, fără îndoială, arderea 
reformatorului religios Jan Hus pe rug acum 600 

de ani. Acum, Papa Francisc a vorbit despre nevoia Bisericii Catolice de a căuta 
iertare pentru uciderea în ceea ce unii văd ca cel mai mare pas spre împăcare 

până acum. 
Papa a spus că arderea lui Hus, după ce a refuzat să renunțe la presupusa lui 
erezie, a fost o rană pentru biserica însăși, iar biserica ar trebui să ceară 

iertare pentru ea, pentru toate faptele din istorie, când au fost comise crime 
în numele lui Dumnezeu.

Papa Francis se întâlnește cu 
președintele Republicii Cehe

http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/pope-francis-takes-significant-step-forward-with-jan-hus-comments



El s-a referit în mod specific la războaiele de 
peste 30 de ani, care au devastat, în special, 
țările cehe și în restul Europei în secolul al 

XVII-lea. František Radkovský este episcopul 
Plzenului…”Pentru mine, ceea ce a spus Papa a rezonat foarte mult. Ceea 

ce a spus el a fost foarte semnificativ așa cum el a descris acest lucru ca 
ceva care rănește o familie. Asta înseamnă că el consideră diferitele 

denominațiuni creștine ca parte a unei familii mai mari și aceasta a fost 
o rană pentru acea familie. Aș spune că este o perspectivă foarte 

importantă de a considera creștinii o singură familie”.

Papa Francis se întâlnește cu 
președintele Republicii Cehe

http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/pope-francis-takes-significant-step-forward-with-jan-hus-comments



Apocalipsa 17:1-5
1) Apoi unul din cei șapte îngeri care ţineau cele șapte potire a venit de a vorbit 

cu mine și mi-a zis: „Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care șade pe 
ape mari.  

2) Cu ea au curvit împăraţii pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat 
de vinul curviei ei!”  

3) Și m-a dus, în Duhul, într-o pustie. Și am văzut o femeie șezând pe o fiară de 
culoare stacojie, plină cu nume de hulă, și avea șapte capete și zece coarne.  

4) Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, 
cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ţinea în mână un potir de aur plin de 

spurcăciuni și de necurăţiile curviei ei.  
5) Pe frunte purta scris un nume, o taină: „Babilonul cel mare, mama curvelor și 

spurcăciunilor pământului”. 



Marea luptă, p.119

Ca și frații lor de odinioară care, intrând în convenție cu 
Roma, au asimilat rătăcirile ei, aceia care au rămas la 

vechea credință s-au organizat într-o biserică deosebită, 
luând numele de “Frați uniți”. Această acțiune a atras 

asupra lor blesteme din partea tuturor claselor sociale. 
Cu toate acestea, hotărârea lor a rămas nezdruncinată. 

Obligați să-și caute adăpostul în păduri și în peșteri, ei se 
adunau încă pentru a citi Cuvântul lui Dumnezeu și pentru a 

se uni în rugăciune.



Marea luptă, p.119

Credincioși Evangheliei, boemii au așteptat prin 
noaptea persecuției lor, în cea mai întunecată oră 

îndreptându-și privirea către orizont, ca niște oameni 
care așteaptă dimineața. “Soarta le-a hărăzit să 

treacă prin zile grele, dar ... și-au amintit de cuvintele 
pe care Huss le spusese pentru prima oară și repetate 
apoi de Ieronim, că trebuie să mai treacă un secol 

înainte de a se crăpa de ziuă.



Monumentul lui Jan Huss în Praga



Monumentul lui Jan Huss în Konstanz


