
CAPITOLUL 7

Despărțirea lui Luther de Roma



Marea luptă, p.120

Asemenea primilor vestitori ai Evangheliei, 
Luther s-a ridicat din rândurile celor săraci. 

Primii lui ani au fost petrecuți într-un cămin umil 
de țărani germani. Prin truda zilnică de miner, 
tatăl său a câștigat mijloacele necesare pentru 
educația sa. Intenționa să-l facă jurist; dar 

Dumnezeu avea ca scop să-l facă ziditor în marele 
templu care se înălța încet peste veacuri.



Martin Luther 
1483 - 1546



Marea luptă, p.121

Ideile întunecate și superstițioase cu privire la 
religia care era atunci în circulație îl umpleau de 
teamă. Se culca seara cu o inimă amărâtă, privind 
cutremurat la un viitor întunecat, și trăia într-o 
groază continuă la gândul că Dumnezeu ar fi un 
judecător aspru, necruțător, un tiran crud și nu 

un Tată ceresc plin de bunătate. 



Universitatea din Erfurt



Biblia latină în biblioteca Unversității



Marea luptă, p.122

Îngerii cerului erau lângă el și raze de 
lumină de la tronul lui Dumnezeu descopereau 

înțelegerii lui comorile adevărului. 
Totdeauna se temuse să-L mânie pe 

Dumnezeu, dar acum o convingere adâncă a 
stării lui de păcat a pus stăpânire pe el ca 

niciodată mai înainte.



Martin Luther la mănăstire



Marea luptă, p.123

Am fost în adevăr un călugăr pios și am urmat 
rânduielile ordinului meu cu mai multă strictețe 
decât pot să exprim. Dacă vreun călugăr ar fi 
câștigat cerul prin practicile călugărești, sunt 

sigur că eu aș fi fost îndreptățit la aceasta.... 
Dacă aș mai fi continuat așa, mi-aș fi dus 

chinurile până la moarte



Johann von Staupitz (1460 - 1524)



Marea luptă, p.123
În loc să te chinuiești cu privire la 
păcatele tale, aruncă-te în brațele 
Mântuitorului. Încrede-te în El, în 
neprihănirea vieții Lui, în ispășirea 
prin moartea Lui. Ascultă-L pe Fiul 
lui Dumnezeu.... El S-a făcut om 

ca să-ți dea asigurarea favorii 
divine”. “Iubește-L pe El, care te-a 

iubit întâi.



Martin Luther la Universitatea din Wittenberg



Martin Luther pe drum spre Roma



Martin Luther în Italia



Martin Luther la Roma



Marea luptă, p.124

Nimeni nu-și poate închipui câte păcate și 
fapte scandaloase sunt înfăptuite la Roma; 
trebuie văzute și auzite pentru a fi crezute. 
De aceea se și spune de obicei: ‘Dacă există 
un iad, atunci Roma este clădită pe el, ea 

este un abis din care ies tot felul de 
păcate.



Martin Luther urcă scările lui Pilat



Martin Luther la Universitatea din Wittenberg



Indulgența pentru păcat



Johannes Tetzel



Marea luptă, p.124
Nimic altceva decât pocăința 

înaintea lui Dumnezeu și 
credința în Hristos îl pot 

mântui pe păcătos. Harul lui 
Hristos nu poate fi cumpărat; 
el este un dar. I-a sfătuit pe 

oameni să nu cumpere 
indulgențe, ci să privească 

prin credință la 
Răscumpărătorul răstignit.



Sărbătoarea tuturor sfinților - 1 noiembrie



Martin Luther bate 95 de teze la ușa bisericii



Martin Luther bate 95 de teze la ușa bisericii



http://www.catholicherald.co.uk/commentandblogs/2017/10/31/why-catholics-should-defend-indulgences/

De ce catolicii ar trebui să apere indulgențele



31 octombrie a acestui an marchează 
o jumătate de mileniu de când un 
călugăr Augustinian pe numele 

Martin Luther a bătut 95 de teze pe 
ușa catedralei din Wittenberg. 

Această acțiune nu a fost de fapt, 
așa cum este prezentată frecvent, 

un "protest" de orice fel, ci o chemare pentru alți teologi la 
dezbateri despre ideile pe care le afirma, idei care critica 

conceptul de "purgatoriu" și cel mai direct, practica 
"indulgențelor".

http://www.catholicherald.co.uk/commentandblogs/2017/10/31/why-catholics-should-defend-indulgences/



Anunțul în buletinele bisericești și pe site-urile 
Web a fost întâmpinat cu un entuziasm de către 

unii și cu o precauție de alții. Dar mai ales, a 
trecut peste conducătorii unei generații de 
romano-catolici care nu au nicio idee ce 

înseamnă: "Episcopul anunță indulgențele 
plenare".

În ultimele luni, eparhiile din întreaga lume oferă catolicilor un beneficiu 
spiritual care a căzut din favoare decenii în urmă - indulgența, un fel de amnistie 

de pedeapsă în viața de apoi - și le amintește de influența bisericii în 
micșorarea plății păcatului.

https://www.nytimes.com/2009/02/10/nyregion/10indulgence.html

Pentru catolici,  se 
deschide o ușă spre iertare



Faptul că mulți catolici sub 50 de ani nu au căutat 
niciodată  și  nu au auzit  de  indulgențe  decât  din 
istoria  europeană  (Martin  Luther  a  denunțat 
vânzarea lor în 1517  în timp ce a aprins reforma 
protestantă),  face  pur  și  simplu  reintroducerea 
lor  mai  urgentă  printre  liderii  bisericii  care  se  
îndoiesc în a restabili tradițiile de pedeapsă pe care 
ei le văd ca o lume mulțumită de sine.

"De  ce  le  aducem  înapoi?",  A întrebat  episcopul  Nicholas  A.  DiMarzio  de 
Brooklyn, care a îmbrățișat această mișcare. "Pentru că există păcat în lume".

Pentru catolici,  se deschide o ușă spre iertare

https://www.nytimes.com/2009/02/10/nyregion/10indulgence.html



Marea luptă, p.124

Cine am fost eu, scria el, să mă împotrivesc 
maiestății papei înaintea căruia ... regii 
pământului și toată lumea tremură?... 

Nimeni nu știe ce a suferit inima mea în 
acești doi ani de început și în ce mâhnire, 

pot spune, în ce descurajare m-am 
afundat.



Marea luptă, p.124
Nu putem ajunge la înțelegerea Scripturilor doar prin 

studiu sau prin inteligență. Prima datorie este să începi 
cu rugăciune. Roagă pe Dumnezeu să-ți acorde marele 
Său har, înțelegerea adevărată a Cuvântului Său. Nu 
există alt interpret al Cuvântului lui Dumnezeu decât 

Autorul acestui Cuvânt, așa cum El Însuși a spus: ‘Toți 
vor fi învățați de Dumnezeu’. Nu nădăjdui nimic prin 

străduințele tale, prin înțelegerea ta; încrede-te numai 
în Dumnezeu și în influența Duhului Său.



Martin Luther predică adevărul



Martin Luther la Augsburg

”Acela care dorește 
să predice Cuvântul 
lui Hristos în lume 

trebuie să se 
aștepte la moarte în 

orice clipă.” 
Marea Luptă p.134



Marea luptă, p.136

Singurul răspuns a fost: “Retractează, retractează!” 
Reformatorul a arătat că poziția lui era susținută de 
Scripturi și a declarat cu hotărâre că nu renunță la 
adevăr. Legatul papal, nefiind în stare să răspundă 
argumentelor lui Luther, l-a năpădit cu o furtună de 
acuzații, batjocuri și lingușiri, întărite cu citate din 
tradiție și din declarațiile patristice, nepermițându-i 

nici o ocazie să vorbească.



Martin Luther la Augsburg



Martin Luther bate 95 de teze la ușa bisericii



Marea luptă, p.139

Citesc decretele pontifilor și ... nu 
știu dacă papa este însuși 

anticristul sau apostolul lui, atât 
de rău este reprezentat Hristos și 

răstignit în ele.



Învățăturile lui Luther 



Excomunicare



Marea luptă, p.141
Nu știu ce urmează să aibă loc, nici nu mă frământ să 
știu.... Oriunde ar cădea trăsnetul, sunt fără teamă. 
Nici o frunză nu cade fără voia Tatălui nostru. Cu 

mult mai mult Se va îngriji El de noi! Este un lucru ușor 
să mori pentru Cuvânt, din moment ce Însuși Cuvântul 
care S-a făcut trup a murit. Dacă murim împreună cu 
El, vom trăi împreună cu El; și trecând prin ceea ce a 
trecut El înaintea noastră, vom fi acolo unde este El 

și vom locui împreună cu El pe vecie.



Ordinul papal ars de Luther
”O disprețuiesc și o atac, 
deoarece este nelegiuită, 

falsă.... Însuși Isus Hristos 
este condamnat în ea.... Mă 
bucur să suport asemenea 

necazuri pentru cea mai bună 
dintre cauze. Simt deja o mai 
mare libertate în inima mea; 

căci până la urmă știu că papa 
este antihristul și că tronul lui 
este chiar tronul lui Satana.” 

Marea Luptă p.141



Ordinul papal ars de Luther

”O luptă serioasă începe 
chiar acum. Până acum, 
doar m-am jucat cu 

papa. Am început 
această lucrare în 

Numele Domnului; ea se 
va încheia fără mine, dar 

prin puterea Sa.” 
Marea Luptă p.142



Marea luptă, p.141
O, câtă durere mi-a produs, cu toate că aveam Scriptura de partea 
mea, să mă conving că trebuie să îndrăznesc a mă împotrivi papei 
și să-l denunț ca antihrist! Cât de mari au fost durerile inimii 
mele! De câte ori nu mi-am pus cu amărăciune aceeași întrebare 

care era atât de des pe buzele papistașilor: ‘Numai tu ești 
înțelept? Pot oare toți ceilalți să fie în rătăcire? Și cum va fi 

dacă, după toate acestea, tu vei fi cel greșit și ai implicat în 
rătăcirea ta atâtea suflete care vor fi pe veci condamnate?’ Și așa 

m-am luptat cu mine și cu Satana, până când Hristos, prin 
Cuvântul Său infailibil, mi-a întărit inima împotriva acestor 

îndoieli.



Marea luptă, p.141

Împotrivirea este partea tuturor acelora pe 
care Dumnezeu îi folosește pentru a prezenta 
adevărurile care au o aplicație deosebită pentru 
vremea lor. Astfel, pentru zilele lui Luther era 
un adevăr prezent — un adevăr de o deosebită 

importanță pentru vremea aceea; există însă un 
adevăr prezent și pentru biserica de astăzi.



Adevărul prezent în zilele noastre
 Adevărul despre profeții 

 Adevărul despre Dumnezeu și Fiul Său 
 Adevărul despre Sabat 

 Adevărul despre solia îndreptățirii prin credință 
Adevărul despre Sanctuar 

 Adevărul despre solia celor 3 îngeri 
 Adevărul despre starea morților 
Adevărul despre reforma sănătății 

 și altele



Marea luptă, p.144

Există și azi, ca în veacurile trecute, aceeași 
dispoziție de a primi teoriile și tradițiile oamenilor în 

locul Cuvântului lui Dumnezeu. Aceia care prezintă 
adevărul pentru vremea aceasta nu trebuie să se 

aștepte să fie primiți mai bine decât au fost primiți 
reformatorii. Marea luptă dintre adevăr și rătăcire, 

dintre Hristos și Satana, trebuie să crească în 
intensitate până la încheierea istoriei acestei lumi.



Ioan 15:19,20

Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; 
dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că Eu v-

am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște 
lumea. Aduceți-vă aminte de vorba, pe care v-am 

spus-o: ‘Robul nu este mai mare decât stăpânul său. 
Dacă M-au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor 

prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu și pe al vostru îl 
vor păzi



Marea luptă, p.144

Spiritul lumii nu este astăzi mai mult în armonie cu 
spiritul lui Hristos față de cum era pe vremuri, iar aceia 
care predică Cuvântul lui Dumnezeu în curăția lui nu vor 

fi primiți mai bine astăzi decât atunci. Formele 
împotrivirii față de adevăr s-ar putea să se schimbe, 
vrăjmășia ar putea fi mai puțin manifestată, deoarece 
este mai subtilă; dar există totuși aceeași dușmănie 

care se va manifesta până la sfârșitul timpului.



Francis a cerut creștinilor din 
toate denominațiile să găsească 

"curajul de a schimba cursul 
istoriei, o istorie care ne 

condusese la neîncredere și 
înstrăinare reciprocă".

https://www.charismanews.com/world/71775-pope-calls-for-christians-to-end-500-year-conflict

Papa cere creștinilor să pună capăt 
unui conflict de 500 de ani



Marea luptă este aruncată în gunoiul istoriei



https://news.adventist.org/en/all-news/news/go/2017-10-31/
adventists-mark-reformations-500th-anniversary-with-

launch-of-new-book/

O conversație despre reformă, 
identitatea creștină și libertatea 

conștiinței

Adventiștii marchează aniversarea a 500 
de ani a Reformațiunii prin lansarea unei 

noi cărți



https://news.adventist.org/en/all-news/news/go/2017-10-31/
adventists-mark-reformations-500th-anniversary-with-

launch-of-new-book/

• Ted N.C. Wilson - președintele CG AZȘ

O conversație despre reformă, identitatea 
creștină și libertatea conștiinței

• David Trim, istoric și director al arhivelor 
adventiste, statistică, și cercetare al CG

• Neville Callam, Secretarul General și director 
executiv al Alianței Mondiale Baptiste
• César García, secretar general al Conferinței 

Mondiale Mennonite
• Gretchen Castle, Secretar General al Comitetului 

pentru Consultări al Lumii de Prieteni

• David Little, cercetător la Universitatea din 
Georgetown, Centrul Berkley

• W. Cole Durham, Jr., renumit cărturar juridic 
Mormon



Neville Callam, 
Secretarul General și director executive al 

Alianței Mondiale Baptiste

Dr. Callam, un ecumenist, a 
deținut mai multe funcții de 

conducere în Consiliul Bisericilor 
din Jamaica și a fost, timp de 
treisprezece ani, membru al 

Comisii pentru credință și ordine 
a Consiliului Mondial al 

Bisericilor.

https://www.bwanet.org/general-secretary-bio



Menoniții sunt membri ai unor 
grupări creștine aparținând 
comunităților bisericești ale 

denominațiunii anabaptiste 
numite după Menno Simons 

(1496-1561)

https://en.wikipedia.org/wiki/Mennonites

César García, secretar general 
al Conferinței Mondiale Mennonite



Comitetul Prietenilor Lumii de 
Consultanță (FWCC) este o 

organizație Quaker care 
lucrează pentru a comunica între 

toate părțile Quakerismului. 
Sediul central al FWCC se află la 

Londra.
Gretchen Castle, Secretar General 

al Comitetului pentru 
Consultări al Lumii de Prieteni

https://en.m.wikipedia.org/wiki/
Friends_World_Committee_for_C

onsultation



Cartea lui Mormon este cuvântul 
lui Dumnezeu, aşa cum este şi 

Biblia. Este o scriptură sfântă, având 
o formă şi un conţinut similar 
Bibliei. Ambele cărţi conţin 

îndrumările lui Dumnezeu aşa cum 
au fost revelate profeţilor, precum şi 

istorii privind religia diferitelor 
civilizaţii. 

https://www.mormon.org/ron/crezuri/cartea-lui-mormon

W. Cole Durham, Jr., 
renumit cărturar juridic Mormon



Noi credem în adunarea adevărată a lui 
Israel și în restaurarea celor zece triburi; că 

Sionul (Noul Ierusalim) va fi clădit pe 
continentul american; că Hristos va domni 
în persoană pe pământ; și că pământul va fi 

înnoit și va primi gloria sa de paradis.
W. Cole Durham, Jr., 

renumit cărturar juridic Mormon Biserica Mormonă propovăduiește 
posibilitatea salvării și a vieții eterne pentru 
toți, inclusiv pentru cei care nu știau, în 

timpul vieții lor, despre Isus Hristos și 
despre plenitudinea evangheliei Sale.



Mormonii cred că toți morții vor primi ocazia 
de a auzi Evanghelia în lumea spiritelor și că 
fiecare persoană care acceptă mesajul salvării 

în lumea spiritelor poate să primească un 
botez făcut pentru ei de către un membru viu 

al Bisericii.
W. Cole Durham, Jr., 

renumit cărturar juridic Mormon
Mormonii încearcă să-și găsească datele 

strămoșilor pentru a se boteza pentru și în 
folosul lor și a le da ocazia să primească 

plenitudinea salvării, dar cred că morții au 
capacitatea de a decide dacă vor accepta 

acest botez sau nu.



Georgetown este cea mai veche 
instituție catolică și iezuită afiliată a 

învățământului superior din Statele 
Unite. Iezuiții au participat la viața 

academică universitară, atât ca 
învățători, cât și ca administratori, 

din 1805;

https://en.wikipedia.org/wiki/Georgetown_University

David Little, cercetător la 
Universitatea din Georgetown, 

Centrul Berkley



https://en.wikipedia.org/wiki/Georgetown_University

David Little, cercetător la 
Universitatea din Georgetown, 

Centrul Berkley



Convenția a fost încheiată 
cu un banchet în care 

Robert Muller, secretar 
asociat al Națiunilor 

Unite, a fost speakerul 
prezentat. El este numit 
"profet al nădejdii" al 

Națiunilor Unite și are o 
filozofie vibrantă și 

optimistă a vieții. Soția lui, 
Margarita, l-au însoțit și au 

descoperit că există o 
altă organizație universală 
și cu adevărat catolică, 
Biserica Adventistă de 

Ziua a Șaptea. 

5 Martie 1981 
pag.3

https://adventistdigitallibrary.org/adl-355383/adventist-review-march-5-1981



https://news.adventist.org/en/all-news/news/go/2000-02-14/
adventist-church-cannot-be-treated-as-a-sect-say-

adventists-and-catholics-in-poland/Pactul dintre biserica adventistă și catolici

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea nu poate fi tratată nici 
ca o "nouă mișcare religioasă, nici ca o sectă ", afirmă o 

declarație comună, elaborată de Biserica Romano-
Catolică și Biserica Adventistă din Polonia.

Recunoscând autonomia și independența fiecăruia, 
documentul a fost emis după 15 ani de dialog, în scopul 
unei mai bune înțelegeri a învățăturilor și practicilor 

bisericilor catolice și adventiste, precum și îmbunătățirea 
relațiilor fără a compromite identitatea celuilalt.



https://news.adventist.org/en/all-news/news/go/2000-02-14/
adventist-church-cannot-be-treated-as-a-sect-say-

adventists-and-catholics-in-poland/Pactul dintre biserica adventistă și catolici

Pastorul Wladyslaw Polok, președintele Bisericii Adventiste 
din Polonia:

"Mulți dintre noi ne amintim cum am fost numiți cu nume 
diferite. Am fost înțeleși greșit și de multe ori ridiculizați. În 
ceea ce ne privește, am vrut să ne așezăm împreună și să 

recunoaștem că dragostea creștină necesită un alt fel de relație în 
societatea din care facem parte. Ca Adventiști de Ziua a 
Șaptea, încercăm să abordăm pozitiv alte credințe. Am 

afirmat acest lucru în mod public și acest document afirmă 
acest fapt."



https://news.adventist.org/en/all-news/news/go/2000-02-14/
adventist-church-cannot-be-treated-as-a-sect-say-

adventists-and-catholics-in-poland/Pactul dintre biserica adventistă și catolici

"Aceasta este o schimbare importantă a 
evenimentelor pentru Biserica noastră", spune prof. 
Zachariasz Lyko, care de mulți ani a fost responsabil 
pentru afacerile publice ale Bisericii Adventiste din 
Polonia. "Această evoluție nu este rezultatul criticii, 

atacurilor publice sau confruntării, ci bunătatea 
creștină față de celălalt și respectul față de 

demnitatea unei persoane umane".



https://news.adventist.org/en/all-news/news/go/2000-02-14/
adventist-church-cannot-be-treated-as-a-sect-say-

adventists-and-catholics-in-poland/Pactul dintre biserica adventistă și catolici

Cu toate acestea, de-a lungul anilor, pe măsură ce schimbul de 
informații dintre noi a avut loc, am observat multe asemănări 

confesionale, dar și diferențe. Partea catolică recunoaște în 
document caracterul Cristocentric al credinței noastre și mai ales 

credința noastră în Trinitate, precum și identitatea 
ecleziologică a Bisericii, statut confirmat de un act al Parlamentului 

polonez. Din partea noastră, am vorbit despre necesitatea de a 
schimba atitudinea față de denominațiunea noastră și am 

recunoscut sinceritatea Bisericii Catolice, mai ales în ultima 
vreme, față de Biblie.



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

biserică apostată



Evenimentele ultimilor zile, p.130
Cum poate Biserica Romano-Catolică să se dezvinovățească 
de acuzația de idolatrie, nu putem pricepe.... Și aceasta este 

religia la care protestanții încep să se uite cu multă 
bunăvoință și care, în cele din urmă, se va uni cu 

protestantismul. Totuși, această unire nu va fi efectuată 
printr-o schimbare în catolicism, pentru că biserica Romei nu 

se va schimba niciodată. Ea se pretinde infailibilă. 
Protestantismul va fi cel care se va schimba. Adoptarea 
ideilor liberale din partea sa îl conduce într-o poziție în 

care va putea să se ia de mână cu catolicismul.


