
CAPITOLUL 4

Valdenzii



Marea luptă, p.61

În mijlocul întunericului care se lăsase pe pământ, 
în timpul îndelungatei perioade de supremație 

papală, lumina adevărului n-a putut fi stinsă cu totul.



Marea luptă, p.60

Niciodată până atunci biserica romană nu 
ajunsese la o demnitate, măreție sau putere 
mai mare. Dar “miezul zilei papalității a fost 

miezul nopții lumii”.







Mișcarea care la promovat pe Donald Trump în Casa Albă nu este un eveniment 
legat doar de Statele Unite. Este un fenomen global. În tot Occidentul, o reacţie 
populistă se bate împotriva elitelor societăţii. Și această reacţie prea adesea ia 

forma autoritarismului și a etnonaţionalismului. 
De aceea, avem nevoie disperată de un lider mondial care să poată articula o 

viziune a ceea ce este adevărat, bun și frumos și poate servi drept alternativă la 
trumpism. Și există un om care are acest rol: Papa Francis.



Marea luptă, p.61

În fiecare veac au existat martori pentru 
Dumnezeu, bărbați care au cultivat credința 

în Hristos ca singurul Mijlocitor între 
Dumnezeu și om, care au socotit Biblia ca 
fiind singura regulă de viață și care au 

sfințit Sabatul adevărat.



În prima secţiune, noul papă este descris simplu ca "Francis / Episcop al Romei". În ediţia 
din 2012, Papa Benedict a fost, de asemenea, descris în acest fel, dar a fost enumerat, sub 
titlul său de episcop, alte câteva titluri în mod obișnuit luate de Papă, inclusiv: "Vicar al 

lui Isus Hristos, Succesor al Prințului Apostolilor, Pontiful Suprem al bisericii 
universale, primatul Italiei, arhiepiscop și mitropolit al provinciei romane, 

suveranul orașului-stat Vatican, slujitor al slujitorilor lui Dumnezeu. "În ediția 
din 2013, Francis este, de asemenea, descris de aceste titluri…

Papa Francis subliniază oficial titlurile papale



Interpretarea Sfintelor Scripturi nu poate fi doar un efort 
științific individual, ci trebuie întotdeauna să se alăture și să fie 

inserată în interiorul și autentificată de tradiția vie a 
Bisericii... Textele inspirate de Dumnezeu au fost încredinţate 

comunității credincioșilor, Biserica lui Hristos, pentru a hrăni 
credinţa ...

Papa: O Unitatea stabilă dintre 
Scriptură și tradiție



237. Duminica, ca și Sabatul iudaic, 
este menit de a fi o zi care să ne 

vindece relațiile cu Dumnezeu, cu noi 
înșine, cu ceilalți și cu lumea ... Odihna 
ne deschide ochii la imaginea mai largă 
și ne oferă sensibilitatea reînnoită față 
de drepturile altora . Așa că ziua de 

odihnă [duminica], centrat pe 
Euharistie, luminează toată săptămâna 
și ne motivează să ne îngrijim mai mult 

de natură și de săracii.



Marea luptă, p.61
Istoria poporului lui Dumnezeu în timpul veacurilor de întunecime care 

au urmat, datorită supremației Romei, este scrisă în ceruri, dar rapoartele 
omenești îi rezervă un spațiu restrâns. Câteva urme ale existenței lui abia 
se pot găsi, cu excepția acuzațiilor prigonitorilor. Politica Romei a fost 
aceea de a șterge orice urmă de opoziție față de învățăturile sau 

hotărârile ei. Ea a căutat să distrugă tot ce era vinovat de erezie, fie 
persoane, fie scrieri. Expresii de îndoială sau întrebări cu privire la 

autoritatea dogmelor papale erau suficiente pentru a pierde viața 
bogatului sau a săracului, celui de sus sau de jos. Roma a încercat să 

distrugă orice raport al cruzimii ei față de disidenți. Conciliile papale au 
hotărât ca acele cărți sau scrieri care conțin asemenea rapoarte să fie 

date flăcărilor.



Într-un mesaj publicat în aceeași zi spune că pontiful sa întâlnit cu șeful Apple, 
Tim Cook, Francis a spus că tehnologia digitală și internetul ar putea 

ajuta la aducerea oamenilor la un loc, dar au și potențialul de a crea 
răni profunde. Reţelele sociale pot facilita relaţiile și promova binele 

societăţii, dar ele pot duce, de asemenea, la polarizare și divizarea ulterioară 
între indivizi și grupuri. Lumea digitală este o piață publică.

Papa îi lovește pe trollii de internet



Un raport video despre întâlnirea de la Roma, o expoziţie catolică, ia arătat pe 
Francis și pe Schmidt, aparent la sfârșitul întâlnirii, în care Schmidt spunând 

pontifului: "Vreau să lucrez cu voi pentru a îndeplini aceste puncte ... 
Noi vom aduce la îndeplinire aceste lucruri.”

Papa Francis discută cu Eric Schmidt



Papa Francis și Mark Zuckerberg 
de la Facebook au avut o 
întâlnire
By Julie Zauzmer August 29



Mark Zuckerberg de la Facebook promovează noua 
ordine mondială

Astăzi suntem aproape de a face următorul pas ... Cele mai mari provocări ale noastre au 
nevoie, de asemenea, de răspunsuri globale - cum ar fi stoparea terorismului, combaterea 
schimbărilor în climă și prevenirea pandemiilor. Progresul necesită acum ca lumea să se 
unească nu doar ca orașe sau naţiuni, ci și ca o comunitate globală. "Acest lucru este 

deosebit de important chiar acum. Facebook stă pentru ca să ne apropiem mai mult unii de 
alţii și să construim o comunitate globală". El a întrebat: "Cum ajutăm oamenii să 

construiască o comunitate incluzivă care să reflecte valorile noastre colective și omenirea 
comună de la nivelele locale la nivel global…?” Am început recent să reducem 

senzaționalismul din noutăți și pentru aceasta luând în considerare bucăţi de conţinut, 
iar transmiterea semnalelor ca acestea va identifica și editorii senzaționali. Există mulţi 
pași, pe care le-am făcut și vom continua să le facem pentru a reduce senzaționalismul 

și a ajuta la construirea unei comunităţi mai informate.



Marea luptă, p.61
Istoria poporului lui Dumnezeu în timpul veacurilor de întunecime care au 
urmat, datorită supremației Romei, este scrisă în ceruri, dar rapoartele 

omenești îi rezervă un spațiu restrâns. Câteva urme ale existenței lui abia 
se pot găsi, cu excepția acuzațiilor prigonitorilor. Politica Romei a fost 

aceea de a șterge orice urmă de opoziție față de învățăturile sau 
hotărârile ei. Ea a căutat să distrugă tot ce era vinovat de erezie, fie 
persoane, fie scrieri. Expresii de îndoială sau întrebări cu privire la 
autoritatea dogmelor papale erau suficiente pentru a pierde viața 

bogatului sau a săracului, celui de sus sau de jos. Roma a încercat să 
distrugă orice raport al cruzimii ei față de disidenți. Conciliile papale au 
hotărât ca acele cărți sau scrieri care conțin asemenea rapoarte să fie 

date flăcărilor.



După cum știm cu toții și din multele dintre manualele noastre bine stabilite în care au susținut 
de zeci de ani următoarele: Inchiziția a fost una dintre cele mai înfricoșătoare și sângeroase 
capitole din istoria occidentală, Papa Pius al XII-lea a fost antisemit și numit pe drept "Papa 

lui Hitler”, evul mediu întunecat a fost o stopare a progresului științei care a fost vindecat 
numai de spiritul secular al Iluminismului, iar cruciadele religioase au fost un exemplu timpuriu 

al setei lacome a Occidentului pentru bogăție și putere. Dar dacă aceste convingeri îndelungate 
erau greșite? În această carte uimitoare, puternică și în cele din urmă convingătoare, Rodney 
Stark, unul dintre cei mai apreciați sociologi ai religiei și cel mai bine vândut autor al creșterii 
creștinătății (HarperSanFrancisco 1997), susține că unele dintre cele mai ferm purtate idei 
despre istorie, idei despre Biserica Catolică în cea mai mică lumină pozitivă, este de fapt, 
ficțiune. De ce am susținut aceste idei greșite atât de puternic și atât de mult timp? Și dacă 

credințele noastre sunt greșite, care este, de fapt, adevărul?  
https://www.amazon.com/Bearing-False-Witness-Debunking-Anti-Catholic/dp/1599474999



“Știri Falsificate", despre care auzim atât de mult în prezent, este la fel de veche ca și 
comunicarea umană. Ea este alimentată de Păcatul Originar, iar nașterea și creșterea ei nu 

sunt o surpriză pentru Biserică. Căci dacă cineva a simțit înțepătură de știri false - cu 
toate consecințele sale amenințătoare - atunci aceștia sunt cei care practică catolicismul. Pe 

măsură ce Rodney Stark scrie amplu documente în lucrarea sa, ”Purtând Martori Falși”: 
”secolele de dezbinare a istoriei anti-catolice, puține instituții au fost victime ale "știrilor 
falsificate" iar mai des a fost Biserica Romano-Catolică ... Dar acum sa întâmplat ceva 

remarcabil. După protestele puternice din partea catolicilor îngrijorați, condusă de Lordul 
Alton și de Leo Chamberlain, Centrul de Reclamații Editoriale (ECU) a BBC, au constatat că 

raportul "nu a acordat o atenție deosebită declarațiilor publice ale popilor succesivi sau 
eforturilor depuse conform instrucțiunilor lui Pius XII pentru a salva pe evrei de 
persecuția nazistă și nea adus o viziune care se contrazice cu echilibrul dovezilor.”















O grupă de adventiști de ziua a șaptea din 
Tennessee au trimis un număr necunoscut de 
broșuri anti-catolice (compuse în principal din 
citate din carte, “Marea Luptă") în săptămâna 
din 8 iulie în casele din Indianapolis, unde 2000 

de delegați s-au adunat pentru a 55-a 
convenție mondială din 6-14 iulie. Shirley 

Burton, un purtător de cuvânt al 
denominațiunii, a declarat pentru ziarul 

”Indianapolis Star” că tractatul a fost “un 
gunoi". Pamphetul, ”Statele Unite în propeții”, 

numește catolicismul o religie păgână și se 
referă la papă ca la fiară.



Deși este adevărat că a existat o perioadă în 
viața Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea atunci 
când denominația a avut un punct de vedere clar 
anti-romano-catolic și termenul "ierarhie" a fost 
folosit într-un sens negativ pentru a se referi la 

forma de guvernare a bisericii papale, că atitudinea 
din partea bisericii nu a fost decât o manifestare a 

anti-papalității răspândite între confesiunile 
protestante conservatoare la începutul acestui 
secol și ultima parte a secolului trecut și care a 

fost acum aruncată în mormanul de gunoi al 
istoriie în ceea ce privește Biserica Adventistă 

de Ziua a Șaptea

Neil C. Wilson  
Civil Case  

#74-2025 CBR (1975)





https://atoday.org/a-proposed-letter-of-apology-to-pope-francis-
from-the-president-of-the-general-conference-of-seventh-day-

adventists/

O scrisoare de scuză propusă pentru Papa Francisc de la Președintele 
Conferinţei Generale



de Ervin Taylor, 13 septembrie 2015: Cititorii site-ului Adventist 
Today și oricine trăiește în Philadelphia, care ascultă sau citește 
presa locală sau în jurul acelui oraș, poate fi conștient de recenta 

livrarea în masă a unei cărți, Marea Luptă, la 700.000 de persoane 
care trăiesc în acel oraș sau în zona înconjurătoare. Corespondența 
a fost destinată să coincidă cu o vizită la Philadelphia, a "Orașului 
iubirii frățești", de actualul Pontif Suprem al Bisericii Romano-

Catolice, Papa Francisc.



Putem fi încurajați că organizația care a fost responsabilă pentru 
trimiterea cărții Marea Luptă nu a fost biserica oficială 
adventistă de ziua a șaptea. Organizația a fost ”Remnant 

Publications”, cu sediul în Michigan. Cu toate acestea, mesajul că 
această corespondență a fost în mod clar destinat să avertizeze, 

este un mesaj anti-catolic și sursa acestui mesaj provine dintr-
o parte a tradiției adventiste. În lumina acestei acțiuni din 
partea membrilor Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, se 

propune ca Președintele Conferinței Generale a Bisericii 
Adventiste de Ziua a Șaptea să trimită scrisoarea sau o versiune 

a acesteia către Papa cerând înțelegerea și iertarea lui.



Iată schița textului unei astfel de scrisori ce va fi scrisă 
de Conferinței Generale a AZȘ:  

——————————————————————————————— 
Sfinția Sa, Papa Francis 
Palatul Apostolic 
00120 Orașul Vatican



Sfinția voastră: 
Mi-a fost atrasă recent atenția asupra faptului că anumiți membri ai 
Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din Statele Unite au distribuit o 
carte, scrisă de co-fondatorul acestei denominațiuni creștine, multor 
persoane care trăiau în orașul Philadelphia, înainte de viitoarea vizită a dvs. 
în orașul respectiv.  

Această carte este intitulată Marea Luptă. Acest volum a fost scris în 
secolul al XIX-lea la un moment dat în istoria Statelor Unite, când relația 
dintre creștinii protestanți și catolici a fost departe de ideal. Din 
nefericire, acea carte reflecta diferite aspecte negative foarte 
regretabile ale acelei relatii. Un predecesor al meu spunea că viziunile 
anti-catolice pe care această carte le susține au fost "aruncate în 
mormanul de gunoi al istoriei" de către actualii lideri adventiști și de 
laici. 



În prezent ocup poziția de președinte al Conferinței Generale a 
Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea și, în această calitate, vă 

scriu să ne oferiți scuzele de la un lider al unui grup de creștini la 
altul, cerându-vă înțelegerea și iertarea pentru acțiunile nefericite 

ale unui număr mic de membri ai tradiției credinței creștine pe 
care o reprezint. 

Într-un moment în care toți creștinii de bună voință ar trebui să 
caute să se unească pentru a rezolva problemele serioase cu care 

se confruntă lumea noastră, acțiunile câtorva nu ar trebui să 
permită confundarea și perturbarea acestei cooperări. În spiritul 

acestei îngrijorării această scrisoare vă este trimisă.



Vă rugăm să acceptați aceste scuze în numele tuturor membrilor 
Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea care vă doresc vouă și 
bisericii pe care o reprezentați, binecuvântările lui Dumnezeu. 

Cu mult respect, 

Ted N.C. Wilson 
——————————————————————————————————



https://atoday.org/a-proposed-letter-of-apology-to-pope-francis-
from-the-president-of-the-general-conference-of-seventh-day-

adventists/





1. Mesajul despre curățirea sanctuarului ceresc. 
2. Chemarea celui de-al doilea înger pentru a ieși din Babilon. 
3. Mesajul celui de-al treilea înger care expune duminica ca semnul fiarei. 
4. Anul 1844 în care a început ispășirea (parte din mesajul primului înger). 
5. Judecata de cercetare (parte din mesajul primului inger). 
6. Identificarea cine și ce este Babilonul, femeia curvă și fiicele ei. 
7. Identificarea fiarei din Apocalipsa 13 și 17. 
8. Cornul cel mic care a persecutat adevărata biserică din anii 538-1798 și va 
persecuta adevărata biserică în aceste ultime zile. 
9. Luther și toți reformatorii și încercările și persecuțiile lor, care se vor repeta 
din nou. 
10. Ridicarea mișcării advente în anii 1840 care culminează cu formarea bisericii 
rămășiței și a sămânței femeii, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia 
lui Isus.





Acea biserică care micșorează distanța 
dintre ea însăși și papalitate, este o 

biserică apostată



Marea luptă, p.64
În țările de dincolo de jurisdicția Romei, au existat timp de multe 

secole grupe de creștini care au rămas aproape cu totul libere de 
corupția papală. Ele erau înconjurate de păgânism și, în desfășurarea 
veacurilor, au fost contaminate de rătăcirile lui; dar au continuat să 
privească Biblia ca singura regulă de credință și au primit multe 

dintre adevărurile ei. Acești creștini credeau în perpetuitatea Legii 
lui Dumnezeu și păzeau Sabatul poruncii a patra… 

Dar printre aceia care au rezistat abuzurilor puterii papale, valdenzii 
au stat în frunte. Chiar în țara în care papalitatea și-a stabilit 

scaunul, acolo i s-a rezistat cel mai puternic înșelăciunii și corupției 
ei.



Marea luptă, p.64
Timp de veacuri, bisericile Piemontului și-au păstrat independența; 

dar în cele din urmă a sosit timpul când Roma a insistat să se 
supună. După lupta fără rezultat împotriva tiraniei ei, conducătorii 

acestor biserici au recunoscut, chiar împotriva voinței lor, 
supremația puterii căreia lumea întreagă se părea că plătește 

tribut. Însă, au fost unii care au refuzat să se supună autorității 
papei sau prelatului. Ei s-au hotărât să păstreze credincioșia față 

de Dumnezeu și să păstreze curăția și simplitatea credinței lor. S-a 
produs o despărțire. Aceia care au rămas la vechea credință s-au 
retras; unii, părăsind Alpii natali, au ridicat steagul adevărului în 

țări străine;



În înființarea Bisericii Catolice, locul lui 
Teodosie era al doilea după Constantin. Pe 
la începutul anului 380 el a fost botezat de 
episcopul catolic din Tesalonic și imediat 

după aceea a emis următorul edict:

Două Republici, p.188, 1891 (Alonzo Jones)



"Este plăcerea noastră ca națiunile care sunt 
guvernate de clemența și moderarea noastră să 
adere ferm la religia învățată de către Sf. Petru 

către romani, pe care tradiția credincioasă a 
păstrat-o și care este acum mărturisită de pontiful 
Damas, și de Petru, episcopul Alexandriei, om de 

sfințenie apostolică…

Două Republici, p.188, 1891 (Alonzo Jones)



…Conform disciplinei apostolilor și a doctrinei 
Evangheliei, să credem într-o singura divinitate a Tatălui, a 
Fiului și a Duhului Sfânt: sub o maiestate egală a sfintei 
Trinități. Noi autorizăm pe urmașii acestei doctrine să-și 
asume titlul de creștini catolici; și pe măsură ce judecăm că 
toți ceilalți sunt nebuni extravaganți, îi numim cu numele 

rușinos de "eretici" și declarăm că adunările lor sectante să 
nu mai poarte numele respectabil de biserici. Pe lângă 

condamnarea justiției divine, ei trebuie să se aștepte să 
sufere pedepsele severe pe care autoritatea noastră, ghidat 

de înțelepciunea cerească, o va gândi să le impună”. 
(Edictul: ”De Fide Catolica”, Teodosiu, 27 februarie 380)

Două Republici, p.188, 1891 (Alonzo Jones)



Decretul pe care el l-a emis pentru unirea tuturor oamenilor sub o 
singură credință, indiferent cine sunt ei, evrei, păgâni sau creștini 

conținea următoarele: ”Dacă în timp de trei luni ei nu vor primi și nu 
vor recunoaște credința catolică, atunci vor fi lipsiți de drepturi 
civile și scoși din toate posturile lor civile sau militare. Ei nu vor 

putea lăsa testament iar bunurile lor vor fi confiscate.” Acestea au 
fost niște argumete foarte puternice în favoarea credinței 

catolice. Dar mulți au respins aceste cuvinte și contra acestor 
oameni decretul imperial a fost executat cu cea mai mare 

asprime. O mulțime mare de oameni au fost alungați dezbrăcați din 
casele lor împreună cu soțiile lor și copiii lor. Alții au fugit luând cu 

ei tot ce puteau lua, dar le-a fost luat și puținul pe care îl aveau. 
Mulți din ei au fost omorâți fără milă de către creștinii catolici sau 

de soldați care păzeau trecerile.

Istoria Papilor, vol.1, p.334 (Archibald Bower)

Decretul lui Justinian 
533 d.Hr.



La începutul domniei sale [Justinian], el a considerat potrivit să promulge 
prin lege credința Bisericii în Trinitate și Întrupare; și pentru a amenința 
pe toți ereticii cu pedepsele corespunzătoare (Cod., I., i. 5), în timp ce el a 

declarat ulterior că intenționează să îndepărteze pe toți încălcătorii 
ortodoxiei ocazia pentru o astfel de ofensă printr-o procedură legală 

(MPG, lxxxvi. 1, p. 993). El a făcut crezul Niceano-Constantinopolitan unica 
emblemă a Bisericii (Cod., I., i. 7) și a acordat forță juridică canoanelor 
celor patru consilii ecumenice. (Novellae, cxxxi.)… Iustinian a protejat 

puritatea bisericii prin suprimarea ereticilor. El nu a neglijat nici o ocazie 
pentru asigurarea drepturilor Bisericii și a clerului, pentru protejarea și 
extinderea monahismului. El ia acordat călugărilor dreptul de a moșteni 
proprietățile cetățenilor particulari și de a primi solemniile sau darurile 
anuale din trezoreria imperială sau din impozitele anumitor provincii și a 

interzis confiscarea proprietăților monahale.

Noua Enciclopedie Mondială

Decretul lui Justinian 
533 d.Hr.



Papa Pelagius, care a murit în anul 
560 d.Hr. spune: ”Sunt mulți 

care spun că se botează doar în 
numele lui Hristos și doar de o 

singură scufundare”

Papa Pelagius I, 560 d.Hr.



Marea luptă, p.64
Printre cauzele principale care au dus la despărțirea 

bisericii adevărate de Roma, a fost ura acesteia din urmă 
față de Sabatul biblic. Așa cum era prevestit în profeție, 

puterea papală a aruncat adevărul la pământ. Legea lui 
Dumnezeu a fost călcată în picioare, în timp ce 

tradițiile și obiceiurile oamenilor au fost înălțate. 
Bisericile care erau sub conducerea papalității au fost 

constrânse de timpuriu să onoreze, ca zi sfântă, 
duminica.



Marea luptă, p.64

În mijlocul rătăcirii și superstiției predominante, mulți, chiar 
din poporul adevărat al lui Dumnezeu, au ajuns atât de 

dezorientați, încât, în timp ce păzeau Sabatul, se rețineau 
de la muncă și duminica. Dar lucrul acesta nu i-a mulțumit pe 

conducătorii papali. Ei au cerut nu numai ca duminica să fie 
sfințită, ci ca Sabatul să fie profanat; și i-a denunțat în 
limbajul cel mai puternic pe aceia care îndrăzneau să-i dea 

cinste. Numai fugind de puterea Romei au putut unii să 
asculte în pace de Legea lui Dumnezeu.





Marea luptă, p.65
Ei au declarat biserica Romei ca fiind Babilonul decăzut din 

Apocalipsa și, cu primejdia vieții lor, s-au împotrivit 
stricăciunilor ei. În timp ce unii, sub apăsarea unei persecuții 

îndelungate, și-au compromis credința, părăsind puțin câte puțin 
principiile care-i deosebeau, alții au ținut cu tărie la adevăr. 
Prin veacurile de întunecime și decădere, valdenzi au fost aceia 
care s-au împotrivit supremației Romei, au respins închinarea 
la chipuri ca fiind idolatrie și au păzit Sabatul adevărat. Sub 

cele mai crunte furtuni ale împotrivirii, ei și-au păstrat 
credința.



Marea luptă, p.65

Înapoia bastioanelor înalte ale munților 
— în toate veacurile fiind scăparea celor 

prigoniți și apăsați — valdenzii și-au 
găsit ascunzătorile. Aici lumina 

adevărului a fost păstrată în mijlocul 
întunericului evului mediu. Aici, timp de 

o mie de ani, martorii adevărului au 
păstrat vechea credință.









Marea luptă, p.66

Din fragedă copilărie, tineretul era 
educat din Scripturi și era învățat să 

privească cu sfințenie cerințele 
Legii lui Dumnezeu. Copii ale Bibliei 

erau rare; de aceea cuvintele ei 
prețioase erau încredințate memoriei. 

Mulți dintre ei erau în stare să 
repete părți întregi atât din Noul, 

cât și din Vechiul Testament.



Marea luptă, p.69

Prin muncă răbdătoare și neobosită, uneori în peșterile adânci și 
întunecate ale pământului, la lumina torțelor, Sfintele Scripturi 

erau scrise verset după verset și capitol după capitol. Pe 
măsură ce lucrarea înainta, voința descoperită a lui Dumnezeu 

strălucea ca aurul curat; cât de strălucitoare, clară și puternică 
era, datorită încercărilor suferite pentru ea, numai aceia care 
erau angajați în această lucrare își puteau da seama. Îngeri din 

cer îi încurajau pe acești lucrători credincioși.









Marea luptă, p.73

Misionarul valdenz descoperea cu râvnă minților cercetătoare 
adevărurile prețioase ale Evangheliei. Cu precauție, el oferea 
părți din Scriptură, scrise cu grijă. Cea mai mare bucurie a lor 
era să dea nădejde sufletului îndurerat de păcat, care vedea 

numai un Dumnezeu al răzbunării, așteptând să execute 
dreptatea. Cu buze tremurânde și cu ochii în lacrimi, adesea 

plecat pe genunchi, descoperea fraților lui făgăduințele 
prețioase care arătau păcătosului unica nădejde.



Marea luptă, p.73

Adesea era cazul ca unele pasaje ale Scripturii să fie citite iar 
și iar, ascultătorul dorind să-i fie repetate ca și când ar fi 
dorit să se asigure că auzise corect. Deosebit de dorită era 

repetarea cuvintelor: “Sângele lui Isus Hristos Fiul Lui ne 
curățește de orice păcat” (1 Ioan 1, 7); “Și după cum a înălțat 
Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul 

omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața 
veșnică”. (Ioan 3, 14.15)



Solul adevărului își vedea apoi de drum, dar 
înfățișarea lui umilă, sinceritatea lui, seriozitatea 

și ardoarea lui adâncă erau subiecte des 
remarcate. În multe cazuri, ascultătorii nici nu 

întrebau de unde vine sau unde merge. 
Fuseseră atât de copleșiți, la început de surpriză, 

iar după aceea de recunoștință și de bucurie, 
încât nu se gândiseră să-l întrebe. Când îl 

rugaseră să-i însoțească în căminele lor, el le 
răspunsese că trebuie să viziteze oile pierdute 
ale turmei. Ei se întrebau: Fusese oare un înger 

din cer?

Marea luptă, p.75



Marea luptă, p.77
Această bulă îi chema pe toți membrii bisericii să se unească într-o 
cruciadă împotriva ereticilor. Ca o încurajare pentru a se angaja în 

această lucrare crudă, ea “scutea de toate pedepsele și penalizările 
ecleziastice generale și personale; ea îi elibera pe toți aceia care se 
uneau în cruciadă de toate jurămintele pe care le-ar fi făcut; ea 

legaliza titlul lor asupra oricărei proprietăți pe care ar fi dobândit-
o ilegal; și făgăduia iertarea tuturor păcatelor lor pentru aceia 

care ar fi omorât vreun eretic…  
Acest document descoperă cu claritate spiritul care lucra în 

spatele scenei. În acesta se aude răcnetul balaurului, și nu glasul lui 
Hristos.





Marea luptă, p.78
 În ciuda cruciadelor pornite împotriva lor și a măcelului sălbatic la 
care au fost supuși, ei au continuat să-și trimită misionarii pentru 
a împrăștia adevărul prețios. Erau vânați și omorâți; dar sângele lor 

uda sămânța semănată, care nu înceta să aducă roade. În felul 
acesta, valdenzii au depus mărturie pentru Dumnezeu cu multe 

veacuri înainte de nașterea lui Luther. Împrăștiați prin multe țări, 
ei au semănat semințele Reformei care a început în vremea lui 

Wycliffe, a crescut și s-a adâncit în zilele lui Luther și trebuie să fie 
dusă mai departe până la încheierea timpului de către aceia care 
sunt gata să sufere toate lucrurile pentru “Cuvântul lui Dumnezeu 

și pentru mărturia lui Isus Hristos”. (Apocalipsa 1, 9)


