
CAPITOLUL 9

Reformatorul Elvețian



Marea luptă, p.171

În alegerea uneltelor pentru reforma necesară bisericii se 
descoperă același plan divin ca și la întemeierea ei. Învățătorul 

ceresc i-a trecut cu vederea pe oamenii cei mari ai pământului, 
pe cei titrați și bogați, care erau obișnuiți să primească laude și 

omagii ca fruntași ai poporului. Ei erau atât de mândri și 
încrezători în ei înșiși pentru superioritatea lor îngâmfată, încât nu 

puteau fi aduși să simtă cu semenii lor și să devină colaboratori 
cu umilul Om din Nazaret. Pescarilor neînvățați, truditori din 

Galilea, le-a fost adresată chemarea: “Veniți după Mine și vă voi 
face pescari de oameni”. (Matei 4, 19).



Marea luptă, p.171

Planul lui Dumnezeu este de a folosi unelte 
smerite pentru a împlini lucrări mari. 

Atunci slava nu va fi dată oamenilor, ci 
Aceluia care lucrează prin ei voința și 

înfăptuirea după buna Sa plăcere.



Urlich Zwingli 

1 ianuarie 1484 
- 

11 october 1531



Casa lui Urlich Zwingli





Orașul Berna



Marea luptă, p.172

Dominicanii din Berna au văzut că, dacă l-ar fi putut câștiga 
pe acest tânăr și talentat elev, și-ar fi asigurat atât un 

izvor de câștig, cât și onoare. Faptul că era atât de tânăr, 
darul lui înnăscut de vorbitor și scriitor, precum și talentul 
său muzical și poetic aveau să fie mai eficiente decât toată 
pompa și parada lor, cu scopul de a-i atrage pe oameni la 
slujbele lor religioase și la mărirea veniturilor ordinului 

lor călugăresc. Prin viclenie și prin lingușire, au încercat să-
l convingă pe Zwingli să intre în mănăstirea lor.



Ordinul dominican

Fondat: 22 december, 1216

Fondator: Dominic de Guzman 

https://www.domlife.org/BeingDominican/WhoWeAre/BeingDominicanIndex.htm#


Cruciada Albigensiană
Biserica Romano-Catolică a avut tot timpul o atitudine 

agresivă față de curentele creștine considerate eretice, dar 
mai înainte de secolul al XII-lea grupurile religioase 

nonconformiste nu erau considerate o amenințare prea mare, 
fiind reprezentate de propovăduitori rebeli rătăcitori sau de 
mici secte locale. Catharii din Languedoc au reprezentat o 
mișcare alternativă de masă, care punea probleme care nu 
mai fuseseră cunoscute de 900 de ani, din primii ani ai 

creștinismului, când catolicismul trebuise să se confrunte cu 
arianismul și marcoinismul.

https://ro.wikipedia.org/wiki/
Cruciada_Albigensiană

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cruciada_Albigensian%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cruciada_Albigensian%C4%83


Despre o Trinitate 
consubstanțială, 

catarii nu auziseră 
niciodată.

Encyclopaedia Britannica, ediția 11, Volume 5



Cruciada Albigensiană
Languedoc era acum sub controlul ferm al regelui Franței. 

Inchiziția a fost înființată în Toulouse în noiembrie 1229 și 
a început procesul curățării punctelor de rezistență cathară 
din regiune. În timpul Papei Gregorie al IX-lea, Inchiziției i-au 

fost date puteri aproape nelimitate în lupta de suprimare a 
mișcărilor eretice. Inchiziția a pornit o campanie nemiloasă de 
persecuții a ereticilor în 1233, în timpul căreia catharii erau 
condamnați la ardere pe rug oridecâteori erau descoperiți, 

ajungându-se până și la exhumarea și arderea publică a 
cadavrelor.

https://ro.wikipedia.org/wiki/
Cruciada_Albigensiană

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cruciada_Albigensian%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cruciada_Albigensian%C4%83


Ordinul dominican



Ordinul franciscan

Fondat: 24 february, 1209

Fondator: Francisc de Assisi



Marea luptă, p.172

Dominicanii din Berna au văzut că, dacă l-ar fi putut câștiga 
pe acest tânăr și talentat elev, și-ar fi asigurat atât un 

izvor de câștig, cât și onoare. Faptul că era atât de tânăr, 
darul lui înnăscut de vorbitor și scriitor, precum și talentul 
său muzical și poetic aveau să fie mai eficiente decât toată 
pompa și parada lor, cu scopul de a-i atrage pe oameni la 
slujbele lor religioase și la mărirea veniturilor ordinului 

lor călugăresc. Prin viclenie și prin lingușire, au încercat să-
l convingă pe Zwingli să intre în mănăstirea lor.



Orașul Basel



Marea luptă, p.173

Pe măsură ce studia Scripturile, îi apărea 
tot mai clar deosebirea dintre adevărurile 
lor și rătăcirile Romei. S-a supus Bibliei ca 
fiind Cuvântul lui Dumnezeu, singura regulă 
îndestulătoare și infailibilă. A văzut că ea 

trebuia să fie propriul interpret.



Marea luptă, p.174

Când am început să mă consacru pe deplin 
Sfintelor Scripturi, am venit totdeauna în conflict 
cu filozofia și teologia scolastică. În cele din urmă 
am ajuns la această concluzie: trebuie să părăsești 

orice minciună și să înveți înțelesul simplu al 
Cuvântului lui Dumnezeu. După aceea am început 
să-I cer lui Dumnezeu lumina Sa, iar studiul 

Scripturilor a început să-mi fie mult mai ușor.



Marea luptă, p.171

Împrejurările copilăriei lui Zwingli, precum și 
educația primilor săi ani au fost astfel încât să-l 

pregătească pentru misiunea lui viitoare. 
Crescut în mijlocul scenelor mărețe ale naturii, 
cu frumuseți sublime și maiestuoase, mintea i-a 

fost de timpuriu cuprinsă de simțământul măririi, 
puterii și maiestății lui Dumnezeu.



Luca 1:76,77,80

76) Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al Celui 
Preaînalt. Căci vei merge înaintea Domnului, ca 
să pregătești căile Lui 77) și să dai poporului 
Său cunoștinţa mântuirii, care stă în iertarea 

păcatelor lui; 80) Iar pruncul creștea și se 
întărea în duh. Și a stat în locuri pustii până în 

ziua arătării lui înaintea lui Israel.



Hristos Lumina lumii, p.101

De fapt, fiul lui Zaharia ar fi urmat să fie educat 
pentru preoţie. Dar învăţătura din şcolile 

rabinilor l-ar fi făcut nepotrivit pentru lucrarea 
sa. Dumnezeu nu l-a trimis la profesorii de 

teologie, ca de acolo să înveţe cum să 
interpreteze Scripturile. Dumnezeu l-a chemat în 
pustie, ca să înveţe din lucrurile naturii şi de la 

Dumnezeul naturii.



Divina Vindecare, p.51

Pe pământ, viaţa Mântuitorului era o 
viaţă de comuniune cu natura şi cu 
Dumnezeu. În această comuniune, El 
ne-a descoperit secretul unei vieţi 

puternice.



Marea luptă, p.171

În alegerea uneltelor pentru reforma necesară bisericii se 
descoperă același plan divin ca și la întemeierea ei. Învățătorul 
ceresc i-a trecut cu vederea pe oamenii cei mari ai pământului, 
pe cei titrați și bogați, care erau obișnuiți să primească laude și 

omagii ca fruntași ai poporului. Ei erau atât de mândri și 
încrezători în ei înșiși pentru superioritatea lor îngâmfată, încât nu 
puteau fi aduși să simtă cu semenii lor și să devină colaboratori cu 

umilul Om din Nazaret. Pescarilor neînvățați, truditori din 
Galilea, le-a fost adresată chemarea: “Veniți după Mine și vă voi 

face pescari de oameni”. (Matei 4, 19).



Marea luptă, p.171
Acești ucenici erau bărbați umili și primitori de învățătură. Cu cât 
erau influențați mai puțin de învățătura rătăcită a vremii lor, cu 
atât mai cu succes putea Hristos să-i educe și să-i instruiască 

pentru slujirea Sa. Tot așa au stat lucrurile și în zilele marii 
Reforme. Reformatorii de seamă erau bărbați cu o viață umilă — 
bărbați care, dintre toți contemporanii lor, erau cei mai liberi de 

mândria rangului ce-l aveau, precum și de influența bigotismului și 
a preoției. Planul lui Dumnezeu este de a folosi unelte smerite 

pentru a împlini lucrări mari. Atunci slava nu va fi dată oamenilor, ci 
Aceluia care lucrează prin ei voința și înfăptuirea după buna Sa 

plăcere.



Marea luptă, p.174

Învățătura predicată de Zwingli nu era primită de la Luther. Era 
învățătura lui Hristos. “Dacă Luther Îl predică pe Hristos”, spunea 
reformatorul elvețian, “el trebuie să facă ce fac și eu. Aceia pe 

care i-a adus el la Hristos sunt mai numeroși decât aceia pe care i-am 
adus eu. Dar lucrul acesta nu contează. Nu voi purta alt nume decât 
acela al lui Hristos, al cărui soldat sunt și numai El este Maestrul 
meu”. “Nu i-am scris niciodată lui Luther vreun cuvânt și nici el 
mie. Și de ce?... Pentru ca să se arate cât de mult este de acord 
Duhul lui Dumnezeu cu El Însuși, deoarece amândoi, fără să ne fi 
înțeles mai înainte, învățăm doctrina lui Hristos în același fel.”



Marea luptă, p.174

În anul 1516, Zwingli a fost invitat să devină 
predicator în mănăstirea din Einsiedeln. Aici avea să 

facă cunoștință mai de aproape cu stricăciunile 
Romei și urma să-și exercite influența ca 

reformator, această influență avea să fie simțită 
dincolo de Alpii lui natali. Printre atracțiile de seamă 
din Einsiedeln, era un chip al Fecioarei despre care 

se spunea că avea puterea de a face minuni. 
Deasupra porții de intrare a mănăstirii era o 

inscripție care glăsuia astfel: “Aici se poate obține 
o iertare deplină a păcatelor”.



Marea luptă, p.175

Întotdeauna veneau pelerini la racla 
Fecioarei; dar la marea sărbătoare 

anuală a sfințirii ei, mulțimile veneau din 
toate părțile Elveției și chiar din 

Franța și din Germania. Zwingli, profund 
mâhnit la vederea acestor lucruri, a 

folosit ocazia de a proclama libertatea 
prin Evanghelie acestor sclavi ai 

superstiției.



Catehismul bisericii catolice, p.411,493

Maria, "Sfântă", a trăit o viață fără de păcat



Sunt toți păcătoși? 

Romani 3:23 
”Căci toţi au păcătuit și sunt lipsiţi de slava lui 

Dumnezeu.”

Romani 3:10 
”după cum este scris: „Nu este niciun om 

neprihănit, niciunul măcar.”



Catehismul bisericii catolice, p.968-970, 2677

Maria este co-mijlocitorul căruia îi putem 
încredința toate grijile și cererile noastre.



Cine este Singurul Mijlocitor? 
1 Timotei 2:5 - ”Căci este un singur Dumnezeu și este un 

singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus 
Hristos”

Romani 3:10 - ”În El avem, prin credinţa în El, slobozenia 
și apropierea de Dumnezeu cu încredere.”

Evrei 7:25 - ”De aceea și poate să mântuiască în chip 
desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru 

că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei.”



Mișcarea Focolare

Mișcarea Focolare, deși în primul 
rând este romano-catolică, are 
acum legături puternice cu cele 
mai importante denominațiuni 

creștine și cu alte religii, în unele 
cazuri, cu organizații 

nereligioase... numele său oficial 
aprobat de Biserica Romano-

Catolică este "Opera di Maria” 
sau "Lucrarea Mariei"..

http://christusimperat.org/en/node/14050



Mișcarea Focolare

Astăzi, mișcarea, care este 
acum internațională, ia în 
considerare următoarele 

aspecte ca parte a mandatului 
său: să coopereze la 

consolidarea unității în 
lumea creștină, cu indivizi și 
grupuri, mișcări și asociații

http://christusimperat.org/en/node/14050



Mișcarea Focolare

să contribuie la comuniunea 
deplină cu creștinii din diferite 

biserici; să se îndrepte spre frăția 
universală cu adepți ai diferitelor 
religii și oameni de alte convingeri, 

inclusiv atei. Întreaga mișcare 
este împărțită în 25 de ramuri. 

Mișcarea Focolare este 
recunoscută de Papă și este 

prezentă în peste 182 de țări.

http://christusimperat.org/en/node/14050



Ecumenismul și săptămâna rugăciunii  
pentru unitatea creștină

Comunitatea focolare din Brazilia rapotă: 
"Avem relații cu Anglicanii, Metodiștii, 
Presbiterienii și Adventiștii de Ziua a 

Șaptea care sunt cu adevărat 
importanți. Uneori ne întâlnim la dialoguri 
pe teme specifice, așa cum am făcut la o 

conferință organizată în august anul 
trecut la Mariapolis Ginetta din San 
Paolo, unde am discutat tema păcii"

http://www.unitedworldproject.org/
en/workshop/ecumenism-and-the-
week-of-prayer-for-christian-unity/





Marea luptă, p.175
Pentru mulți dintre ascultători, aceste învățături nu 
erau bine venite. Era o dezamăgire cruntă să li se 

spună că drumul lor obositor a fost făcut în zadar. Ei 
nu puteau înțelege iertarea oferită în dar prin Isus 
Hristos. Erau mulțumiți cu vechiul drum spre ceruri pe 
care îl trasase Roma pentru ei. Ei nu se osteneau să 
caute ceva mai bun. Le era mai ușor să încredințeze 

mântuirea lor preoților și papei decât să caute 
curăția inimii.



Marea luptă, p.175

Adevărul a fost dus în felul acesta din cătun în 
cătun, din oraș în oraș, iar numărul pelerinilor la 
racla Fecioarei a scăzut foarte mult. S-a văzut 

totodată o scădere a darurilor, dar în același timp 
a scăzut și salariul lui Zwingli, care era plătit din 
acestea. Acest lucru i-a produs numai bucurie, căci 

a văzut că puterea fanatismului și a superstiției 
fusese frântă.





Marea luptă, p.176
“Vei face tot ce vei putea”, i-au spus ei, “să strângi 
veniturile de la parohie, fără să le treci cu vederea 
chiar pe cele mai neînsemnate. Și îi vei îndemna pe 
credincioși, atât de la amvon, cât și la spovedanie, să 
dea zecimile și darurile, ca să-și arate în felul acesta 

dragostea lor față de biserică. Vei avea grijă de 
creșterea veniturilor percepute de la bolnavi, de la 

liturghii și în general de la toate rânduielile 
bisericești”.



Maleahi 3:6-10
6) „Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea voi, copii ai lui Iacov, 
n-aţi fost nimiciţi. 7) Din vremea părinţilor voștri, voi v-aţi abătut de la 
poruncile Mele și nu le-aţi păzit. Întoarceţi-vă la Mine și Mă voi întoarce 
și Eu la voi”, zice Domnul oștirilor. „Dar voi întrebaţi: ‘În ce trebuie să ne 
întoarcem?’ 8) Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum Mă înșelaţi 
voi? Dar voi întrebaţi: ‘Cu ce Te-am înșelat?’ Cu zeciuielile și darurile de 
mâncare. 9) Sunteţi blestemaţi câtă vreme căutaţi să Mă înșelaţi, tot 
poporul în întregime! 10) Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, 

ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare”, zice 
Domnul oștirilor, „și veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile 
cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare.



Marea luptă, p.176
“În ceea ce privește administrarea sacramentelor, 

predicarea și grija pentru turmă”, au adăugat 
învățătorii lui, “acestea sunt, de asemenea, îndatoririle 
capelanului. Dar pentru acestea trebuie să folosești un 

înlocuitor și mai ales în predicare. N-ar trebui să 
administrezi sacramentele decât persoanelor cu vază 
și numai atunci când ți se cer; ți se interzice să le 

administrezi tuturor persoanelor, fără ca mai întâi să 
faci o deosebire între oameni.”



Marea luptă, p.178
Fiecare păcat își avea prețul lui, iar oamenilor li se 
asigura toată libertatea pentru săvârșirea crimelor, 

dacă tezaurul bisericii era mereu plin. În felul acesta 
cele două mișcări înaintau paralel; una oferind 

iertarea de păcat în schimbul banilor, iar cealaltă 
iertarea prin Hristos — Roma aprobând păcatul și 

făcând din el sursă de venituri, reformatorul 
condamnând păcatul și arătând către Hristos ca 

Ispășitor și Eliberator.



Marea luptă, p.177
În jurul predicatorului s-au adunat oameni din toate 
clasele sociale, de la oamenii de stat și savanți, la 

meseriași și țărani. Ei îi ascultau cuvintele cu un interes 
profund. El nu numai că vestea darul unei mântuiri fără 
plată, dar mustra fără teamă relele și stricăciunile 

timpului. Mulți se întorceau de la catedrală lăudându-L pe 
Dumnezeu. “Acest bărbat”, spuneau ei, “este un 

predicator al adevărului. El va fi Moise al nostru pentru a 
ne scoate din această întunecime egipteană.”



Marea luptă, p.178

Când Dumnezeu Se pregătește să rupă lanțurile neștiinței 
și ale superstiției, atunci Satana lucrează cu o și mai 

mare putere pentru a-i învălui pe oameni în întuneric, să 
lege cătușele și mai strâns. În timp ce în diferite țări se 
ridicau bărbați pentru a prezenta poporului iertarea și 

îndreptățirea prin sângele lui Hristos, Roma a pornit cu 
forțe înnoite să deschidă piețele ei în toată 
creștinătatea, oferind iertarea pe bani.



Ciuma din 1519



Marea luptă, p.180
Ca urmare, episcopul de Constanța a trimis trei delegați la 

consiliul din Zürich, care l-au acuzat pe Zwingli că îi învață pe 
oameni să calce legile bisericii, punând astfel în primejdie 

pacea și ordinea societății. Dacă autoritatea bisericii avea să 
fie respinsă, susținea el, urmarea avea să fie o anarhie 

universală. Zwingli a răspuns că timp de patru ani predicase 
Evanghelia în Zürich, “care a fost mai liniștit și mai pașnic 
decât toate celelalte orașe din confederație”. “Nu este 

oare”, spunea el, “creștinismul cel mai bun salvator al siguranței 
generale?”



Marea luptă, p.181
Delegații i-au sfătuit pe membrii consiliului să continue a 
rămâne în biserică, fără care, au declarat ei, nu există 
mântuire. Zwingli a răspuns: “Această acuzație să nu vă 

intimideze. Temelia bisericii este aceeași Stâncă, același 
Hristos care i-a pus lui Petru acest nume pentru că L-a 

mărturisit cu credincioșie. În orice popor, oricine crede din 
toată inima în Domnul Isus este primit de Dumnezeu. Iată, în 
adevăr, biserica în afara căreia nimeni nu poate fi mântuit.” 

Ca urmare a acestei conferințe, unul dintre delegații 
episcopului a primit credința reformată.



Marea luptă, p.181



Matei 16:13-18

13) Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip și a întrebat pe ucenicii 
Săi: „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?” 14) Ei au răspuns: 
„Unii zic că ești Ioan Botezătorul; alţii, Ilie; alţii, Ieremia sau unul 
din proroci.” 15) „Dar voi”, le-a zis El, „cine ziceţi că sunt?” 16) 

Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu ești Hristosul, Fiul 
Dumnezeului celui viu!” 17) Isus a luat din nou cuvântul și i-a zis: 
„Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele 
ţi-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu, care este în ceruri. 

18) Și Eu îţi spun: tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi 
Biserica Mea, și porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.



Semnele Timpului, 28 Octombrie, 1913

Cuvântul "Petru" înseamnă o piatră. 
Hristos nu sa referit la Petru ca fiind 
stânca pe care El ar zidi biserica Sa. 

Expresia Sa "această piatră" se aplică 
la Sine ca fundament al bisericii 

creștine.



Marea luptă, p.181
Delegații i-au sfătuit pe membrii consiliului să continue a 
rămâne în biserică, fără care, au declarat ei, nu există 
mântuire. Zwingli a răspuns: “Această acuzație să nu vă 

intimideze. Temelia bisericii este aceeași Stâncă, același 
Hristos care i-a pus lui Petru acest nume pentru că L-a 

mărturisit cu credincioșie. În orice popor, oricine crede din 
toată inima în Domnul Isus este primit de Dumnezeu. Iată, în 
adevăr, biserica în afara căreia nimeni nu poate fi mântuit.” 

Ca urmare a acestei conferințe, unul dintre delegații 
episcopului a primit credința reformată.



Marea luptă, p.181

Biruințele câștigate de Reformă i-au provocat pe romaniști 
la eforturi și mai hotărâte pentru distrugerea ei. 

Văzând cât de puțin reușiseră prin persecuție și prin 
interzicerea lucrării lui Luther în Germania, s-au hotărât 
să lupte împotriva Reformei cu propriile ei arme. Ei aveau 

să susțină o dispută cu Zwingli și, prin aranjamentele 
făcute de ei în această problemă, își asigurau victoria, 
alegând nu numai locul luptei, ci și judecătorii care 

trebuiau să hotărască între părțile în discuție.



Baden, Elveția





Johannes Oecolampadius și Berchtold Haller 

https://wikivividly.com/wiki/Berchtold_Haller


Marea luptă, p.182

Deși Zwingli n-a fost prezent la conferință, influența lui a 
fost simțită. Toți secretarii au fost aleși de papistași, iar 

altora le-a fost interzis să ia note sub pedeapsa cu 
moartea. Cu toate acestea, Zwingli primea zilnic un raport 

cu privire la cele ce se spuneau la Baden. Un student dintre 
cei prezenți la dispută făcea în fiecare seară un raport cu 
privire la argumentele prezentate în acea zi. Alți doi 
studenți luau aceste note pentru a le duce împreună cu 

scrisorile zilnice ale lui Oecolampadius lui Zwingli la Zürich.



Marea luptă, p.183
Romaniștii, îmbătați de o biruință anticipată, veniseră la 
Baden îmbrăcați în mantiile lor bogate și strălucitoare 
de podoabe. Ei ofereau cu larghețe mesele lor pline cu 
cele mai scumpe delicatese și cu cele mai alese vinuri. 

Povara îndatoririlor ecleziastice era ușurată prin veselie 
și chefuri. În contrast izbitor au apărut reformatorii, 

care erau priviți de oameni puțin mai bine decât o grupă 
de cerșetori și a căror hrană simplă îi reținea prea puțin 

la masă.



Marea luptă, p.183
La conferință “Eck a urcat la amvon cu îngâmfare, 

împodobit splendid, în timp ce umilul Oecolampadius, 
îmbrăcat modest, a fost obligat să-și ocupe locul în fața 
adversarului pe un scaun rudimentar”. Glasul puternic al 
lui Eck și siguranța lui nemăsurată nu l-au părăsit deloc. 
Zelul lui era stimulat de nădejdea aurului și a renumelui; 

căci apărătorul credinței avea să fie răsplătit cu o 
sumă considerabilă. Când cele mai bune argumente au 
fost respinse, a recurs la insulte și chiar la blesteme.



Marea luptă, p.183
Oecolampadius, modest și neîncrezător în sine, a ezitat să 
intre în luptă, pentru un moment, dar a făcut declarația 

solemnă: “Nu recunosc nici o altă normă de judecată decât 
Cuvântul lui Dumnezeu”. Deși amabil și curtenitor în purtare, 

s-a dovedit abil și neabătut. În timp ce romaniștii, după 
obiceiul lor, apelau la autoritatea tradițiilor bisericii, 

reformatorul s-a alipit categoric de Sfintele Scripturi. 
“Obiceiul”, spunea el, “n-are nici o putere în Elveția, dacă nu se 
întemeiază pe constituție; în materie de credință, Biblia este 

constituția noastră”



Marea luptă, p.184

Discuția a continuat timp de 18 zile. La încheierea ei 
papistașii, cu o mare încredere, au pretins victoria. 

Majoritatea deputaților s-au alăturat Romei, iar Dieta i-a 
declarat pe reformatori învinși și a hotărât ca ei împreună cu 
Zwingli, conducătorul lor, să fie îndepărtați din biserică. Dar 
roadele conferinței au descoperit de care parte era câștigul. 

Lupta a avut ca urmare un puternic avânt pentru cauza 
protestantă și, nu după multă vreme, orașe importante ca 

Berna și Basel s-au declarat în favoarea Reformei.




