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Luther înaintea Dietei



Carol al V-lea 
1500 - 1558



Frederic al III-lea 
Electorul Saxoniei 

1463 - 1525



Somaţia pentru Luther de a veni în fața Dietei



Întâlnirea de la Worms



Marea luptă, p.146

Dacă nu pot merge la Worms sănătos, voi fi dus acolo 
așa bolnav cum sunt. Căci dacă împăratul mă cheamă, nu 
mă îndoiesc că aceasta este chemarea lui Dumnezeu 

Însuși. Dacă vor să folosească violența împotriva mea, și 
aceasta este foarte probabil (căci nu pentru instruirea 

lor îmi poruncesc să apar), încredințez problema în 
mâinile Domnului. Acela care i-a salvat pe cei trei tineri 

în cuptorul de foc încă trăiește și domnește.



Marea luptă, p.146

Dacă nu mă salvează, viața mea este de mică 
importanță. Să ne ferim însă ca Evanghelia să fie 
expusă batjocurii celor nelegiuiți și să ne vărsăm 
mai bine sângele pentru ea decât să-i lăsăm pe 

ei să triumfe. Nu-mi stă mie în putere să 
hotărăsc dacă viața sau moartea mea va contribui 

cel mai mult la mântuirea tuturor....
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Domnia împăratului Dioclețian (284-305) a marcat 
persecuția finală pe scară largă a creștinilor în 

Imperiul Roman. Cea mai intensă perioadă de violență 
a venit după ce Dioclețian a emis un edict în 303, 

aplicând mai strict respectarea practicilor religioase 
tradiționale ale Romei în legătură cu cultul 

imperial ... 
Creștinii au fost executați sub autoritatea edictelor 

imperiale ... 
persecuția sa intensificat până când tuturor 

creștinilor din imperiu li s-au poruncit să se sacrifice 
zeilor romani sau să se confrunte cu executarea 

imediată ... 
Se consideră că peste 20.000 de creștini au murit 

în timpul domniei lui Dioclețian.

https://en.wikipedia.org/wiki/
Persecution_of_Christians#T

he_Great_Persecution

https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_Christians_martyred_d
uring_the_reign_of_Diocletian



Persecuțiile în zilele noastre



Biserica are mai mulți martiri în zilele noastre 
decât a avut în primele secole, spune Papa Francis

https://www.christianpost.com/news/church-has-more-martyrs-today-than-first-centuries-pope-francis.html



Trump ar trebui să înainteze pentru a pune 
capăt persecuției creștinilor din China în 
cadrul negocierilor comerciale

https://thehill.com/opinion/civil-rights/432482-trump-should-push-to-end-persecution-of-chinese-christians-as-part-of



Edictul de la Milano -anul 313



Constantin devine ”creștin” - anul 312



Statul și Biserica se unesc



Statul și Biserica se unesc



[Edictul de la Milan] a ieșit dintr-o întâlnire 
dintre două persoane în orașul italian de nord 

din Milano, în ianuarie 313... 
Și după eșecul Marii Persecuții (inițiat de 

împărații Dioclețian și Galerius în 303-304), 
biserica creștină începuse să-și recapete 

stabilitatea ... 
Așa-numitul Edict de Milano a prevăzut 

acest lucru. Aceasta marchează abandonarea 
finală a politicii de persecuție a creștinilor în 

Imperiului Roman. Perioada martirilor sa 
sfârșit. Trecerea la epoca "Imperiului 

Creștin" a început.

https://www.christianitytoday.com/
history/issues/issue-28/313-edict-

of-milan.html



Creștinii trebuie să coopereze pentru a ajuta 
Biserica persecutată, spune Papa

https://catholicherald.co.uk/news/2013/12/02/christians-must-cooperate-to-help-the-persecuted-church-pope-tells-patriarch/



Papa Francisc a scris că mulți creștini din multe părți ale 
lumii încă trec prin această discriminare "și uneori 

plătesc cu sângele lor prețul pentru mărturisirea lor de 
credință". 

El a menționat că anul 2013 a marcat aniversarea a 
1.700 de ani de la Edictul de la Milano - proclamarea 
toleranței creștinismului în tot Imperiul Roman, adesea 
văzută ca un simbol al primei afirmări a principiului 

libertății religioase. 
Edictul "a pus capăt persecuției religioase în Imperiul 
Roman, atât în Orient cât și în Occident, și a deschis noi 

canale pentru proclamarea Evangheliei", a scris el. 
"Astăzi, ca și atunci, creștinii din Orient și Vest trebuie 
să dea mărturie comună, astfel încât, întăriți de spiritul 

lui Hristos cel înviat, ei să poată răspândi mesajul 
mântuirii în întreaga lume", a spus Papa.

https://catholicherald.co.uk/news/
2013/12/02/christians-must-cooperate-
to-help-the-persecuted-church-pope-

tells-patriarch/



Marea luptă, p.53

În prima parte a secolului al IV-
lea, împăratul Constantin a emis 

un decret care făcea din 
duminică o sărbătoare publică 
în întregul Imperiu Roman… El a 
fost îndemnat să facă acest 

lucru de către episcopii 
bisericii…
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Capitolul 7 
Despărțirea lui 
Luther de Roma



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. Pin aceste avertizări solemne, oamenii 
vor fi treziți. Mii și mii vor auzi cuvinte pe care nu le-au mai auzit 

niciodată.



Marea luptă, p.606
Cu uimire vor asculta mărturia că Babilonul este biserica decăzută din 
cauza rătăcirilor și păcatelor ei, din cauza lepădării adevărului trimis 
pentru ea din cer. Când oamenii merg la învățătorii lor de mai înainte, 

cu întrebarea răscolitoare: “Sunt aceste lucruri așa?”, slujitorii le 
prezintă fabule, proorocesc lucruri plăcute pentru a le potoli temerile 
și pentru a liniști conștiința trezită. Dar în timp ce mulți refuză să se 

mulțumească doar cu autoritatea oamenilor și cer un “Așa zice Domnul”, 
slujitorii populari, asemenea fariseilor din vechime, plini de mânie că 
autoritatea lor este pusă la îndoială, vor denunța solia ca fiind de la 
Satana și vor provoca mulțimile iubitoare de păcat să-i insulte și 

să-i prigonească pe aceia care o vestesc.



Capitolul 8 
Luther înaintea 

Dietei



Președeintele CG Ted Wilson și soția lui în India



Președeintele CG Ted Wilson și soția lui în India



Președeintele CG Ted Wilson și soția lui în India



Președeintele CG Ted Wilson și soția lui în India



Girolamo Aleandro 
1480 - 1542



Marea luptă, p.147

Aleander s-a străduit cu toată puterea culturii și a 
elocvenței sale să doboare adevărul. Arunca asupra 

lui Luther acuzații după acuzații, tratându-l ca pe un 
dușman al bisericii și al statului, al celor vii și al 

celor morți, al clerului și al laicilor, al conciliilor și 
al creștinilor. “În scrierile lui Luther”, zicea el, 

“există atâtea rătăciri, încât ar justifica arderea 
pe rug a o sută de mii de eretici”.



Marea luptă, p.148
Cu asemenea arme au fost atacați apărătorii adevărului în toate 

veacurile. Aceleași argumente sunt încă folosite împotriva acelora care au 
curajul să prezinte, în opoziție cu rătăcirile înrădăcinate, învățăturile 
clare și directe ale Cuvântului lui Dumnezeu. “Cine sunt propagatorii 

acestor învățături noi?” spun aceia care doresc o religie populară. “Sunt 
niște neînvățați, puțini la număr și din clasa de jos. Cu toate acestea, 

pretind că au adevărul și că sunt poporul ales al lui Dumnezeu. Sunt 
neștiutori și amăgiți. Cu mult superioară la număr și influență este 

biserica noastră! Câți oameni mari și învățați sunt printre noi! Ce mare 
putere este de partea noastră!” Acestea sunt argumentele care au o 

influență grăitoare asupra lumii; dar nu sunt mai convingătoare astăzi 
decât în zilele reformatorului.



Marea luptă, p.148

Reforma nu s-a încheiat cu Luther, așa cum socotesc 
unii, ci ea trebuie continuată până la încheierea istoriei 
lumii. Luther a avut o lucrare mare de făcut, aceea de a 
transmite și altora lumina pe care Dumnezeu o aprinsese 
asupra lui, dar nu o poseda în totalitatea ei, adică acea 
lumină întreagă care trebuie dată lumii. Din vremea aceea 
și până astăzi, o lumină nouă a continuat să strălucească 

neîncetat asupra Scripturilor și noi adevăruri au fost 
continuu descoperite.



James White, 7 february, 1856, Review & Herald,  
vol.7, no.19, p.148, par.26

"Taina fărădelegii" a început să lucreze în biserică din zilele lui 
Pavel. Ea, în cele din urmă a înăbuşit simplitatea Evangheliei și a 

corupt doctrina lui Hristos, iar biserica a intrat în pustie. Martin 
Luther și alți reformatori s-au ridicat prin puterea lui Dumnezeu, 
și, cu Spiritul şi Cuvântul, au realizat mari progrese în Reformă. 

Cea mai mare greșeală pe care o putem găsi în Reformă este că 
reformatorii au încetat reforma. Dacă ar fi continuat şi ar fi 

înaintat până ce ar fi lăsat în spate şi ultimul vestigiu al 
Papalităţii ca nemurirea sufletului, botezul prin stropire, 

trinitatea și păzirea duminicii, biserica ar fi fost acum liberă de 
erorile ei nescripturistice.



Matei 10:16-22 
16) Iată , Eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiţi dar înţelepţi 
ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. 17) Păziţi-vă de oameni, căci vă 
vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. 18) Din 

pricina Mea, veţi fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraţilor, ca 
să slujiţi ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. 19) Dar, când 
vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijoraţi, gândindu-vă cum sau ce veţi 
spune, căci ce veţi avea de spus, vă va fi dat chiar în ceasul acela; 20) 
fiindcă nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. 21) 

Fratele va da la moarte pe frate-său, și tatăl, pe copilul lui; copiii se vor 
scula împotriva părinţilor lor și-i vor omorî. 22) Veţi fi urâţi de toţi din 
pricina Numelui Meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. 



Luca 21:12-15
12) Dar înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi și 

vă vor prigoni, vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor 
arunca în temniţe, vă vor târî înaintea împăraţilor și 

înaintea dregătorilor din pricina Numelui Meu. 13) Aceste 
lucruri vi se vor întâmpla ca să fiţi mărturie. 14) Ţineţi 

bine minte, să nu vă gândiţi mai dinainte ce veţi răspunde, 
15) căci vă voi da o gură și o înţelepciune căreia nu-i 
vor putea răspunde, nici sta împotrivă toţi potrivnicii 

voștri.



Review & Herald, 18 decembrie, 1888 par.12

Acum nu ni se pare posibil ca cineva să fie nevoit să stea 
singur, dar dacă Dumnezeu mi-a vorbit vreodată, va veni 
timpul când vom fi aduși înaintea consiliilor și înaintea 
miilor pentru Numele Lui și fiecare va trebui să-și 
mărturisească credinței sa. Apoi vor veni cele mai 

severe critici asupra fiecărei poziții care a fost luată 
ca adevăr. Atunci, avem nevoie de a studia Cuvântul lui 

Dumnezeu, ca să știm de ce credem doctrinele pe care le 
susținem.



Marea luptă, p.146, 153
Vă puteți aștepta la orice de la mine ... în afară de fugă 
sau retractare. Să fug nu pot, și cu atât mai puțin să 

retractez. 

Chiar dacă ar aprinde un foc pe tot drumul de la Worms la 
Wittenberg, ale cărui flăcări să ajungă până la cer, aș 
trece prin el în numele Domnului; mă voi prezenta 

înaintea lor; voi intra în gura balaurului și-i voi sfărâma 
dinții, mărturisindu-L pe Domnul Isus Hristos.



Marea luptă, p.165

Evanghelia lui Hristos nu poate fi predicată 
fără pierderi.... De ce atunci să mă despartă 
frica sau primejdia de arestare, de Domnul și 

de acel Cuvânt divin care singur este adevărul? 
Nu; vreau mai degrabă să-mi dau trupul, 

sângele și viața.



Romani 8:34-39

34) Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a și înviat, stă la 
dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi! 35) Cine ne va despărţi pe 
noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea 
sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? 36) 

După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem 
socotiţi ca niște oi de tăiat.” 37) Totuși în toate aceste lucruri noi suntem 

mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. 38) Căci sunt bine 
încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici 

puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, 39) nici înălţimea, nici 
adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de 

dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.



Marea luptă, p.147

Nemulțumit de această victorie, Aleander a uneltit 
cu toată puterea și viclenia de care dispunea 
pentru a asigura condamnarea lui Luther. Cu o 

stăruință vrednică de o cauză mai bună, el a impus 
problema în atenția prinților, prelaților și altor 

membri ai adunării, acuzându-l pe reformator de 
“răzvrătire, rebeliune, lipsă de respect și hulă”.



Luca 23:1-2

1) S-au sculat toţi și au dus pe Isus înaintea 
lui Pilat. 2) Și au început să-L pârască și să 
zică: „Pe omul acesta L-am găsit aţâţând 

neamul nostru la răscoală, oprind a plăti bir 
Cezarului și zicând că El este Hristosul, 

Împăratul.”



Faptele Apostolilor 24:2,5

2) Pavel a fost chemat, și Tertul a început să-l 
pârască astfel: „Preaalesule Felix, tu ne faci să ne 
bucurăm de o pace mare și neamul acesta a căpătat 
îmbunătăţiri sănătoase prin îngrijirile tale. 5) Am 
găsit pe omul acesta, care este o ciumă: pune la 

cale răzvrătiri printre toţi iudeii de pe tot 
pământul, este mai-marele partidei nazarinenilor



Marea luptă, p.147

Aleander s-a străduit cu toată puterea 
culturii și a elocvenței sale să doboare 

adevărul. Arunca asupra lui Luther 
acuzații după acuzații, tratându-l ca pe un 

dușman al bisericii și al statului,…



Marea luptă, p.592
Aceia care cinstesc Sabatul biblic vor fi denunțați ca vrăjmași ai legii 

și ai ordinii, ca unii care calcă în picioare preceptele morale ale 
societății, provocând anarhie și corupție și atrăgând judecățile lui 

Dumnezeu asupra pământului. Stăruințele de a nu-și călca pe conștiință 
vor fi socotite ca încăpățânare, îndărătnicie și dispreț față de 

autoritate. Ei vor fi acuzați de nemulțumire față de cârmuire. Slujitorii 
care contestă obligativitatea Legii divine vor prezenta de la amvoane 
datoria de a da ascultare autorităților civile ca fiind rânduite de 

Dumnezeu. În sălile legislative și în curțile de judecată, păzitorii 
Sabatului vor fi greșit prezentați și condamnați. O falsă interpretare 
va fi dată cuvintelor lor, iar asupra motivelor lor va fi pusă cea mai rea 

intenție.



Marea luptă, p.149
Acestea sunt doar unele din abuzurile care strigă împotriva 

Romei. Orice rușine a fost dată la o parte și singurul lor scop 
este ... bani, bani, bani ... astfel că predicatorii care ar trebui să 

predice adevărul nu spun decât minciuni și nu sunt numai 
tolerați, ci sunt răsplătiți, deoarece cu cât mai mari sunt 

minciunile, cu atât mai mare este câștigul. Din acest izvor 
murdar izvorăsc asemenea ape infecte. Depravarea dă mâna cu 
lăcomia.... Vai, rușinea făcută de cler este aceea care aruncă 

atât de multe suflete sărmane în condamnarea veșnică. Trebuie 
să se facă o reformă generală.







https://
www.mormonnewsroom.org/
article/defender-of-religious-

liberty-receives-award

Apărătorul libertății religioase 
primește premiul



Ted Wilson, primește crucea Malteză







Crucea Malteză



Domnul Hristos și Legea Sa  
(aprilie - mai - iunie 2014)

Leslie J. Hoppe



Membru al  
ordinului călugărilor cerșetori  
și un preot romano-catolic



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



Catolicii la amvoanele bisericii adventiste



Uriah Smith, Explicația cărții Apocalipsa, p.42
Pe acea femeie Izabela. — După cum în biserica anterioară Antipa 

desemna nu un individ, ci o clasă de persoane, tot astfel, fără îndoială, 
Izabela trebuie înţeleasă aici în acelaşi sens. Dicţionarul Biblic al lui Watson 

spune: „Numele Izabela este folosit proverbial. (Apocalipsa 2:20).” 
William Miller, în Lectures, p. 142, vorbeşte după cum urmează: „Izabela 
este un nume simbolic, făcând referire la soţia lui Ahab, care i-a ucis pe 

profeţii Domnului, l-a condus pe soţul ei la idolatrie şi îi hrănea pe profeţii 
lui Baal la masa ei. Nu se putea folosi o figură mai izbitoare pentru a 

reprezenta urâciunile papalităţii. (Vezi 1 Regi, capitolele 18, 19, 21). Este 
foarte evident din istorie, precum şi din acest verset, că biserica lui 
Hristos a permis ca unii dintre călugării papali să predice şi să înveţe 

între ei.



Și cine a fost Mohamed? El sa născut în tribul 
politeist Quraish din Mecca în jurul anului 570. În 

curând orfan și crescut de un unchi, la vârsta de 25 
de ani Mohamed sa căsătorit cu o văduvă bogată. 

Cincisprezece ani mai târziu într-o peșteră a primit o 
viziune din partea îngerului Gabriel, viziuni care au 
continuat timp de 12 ani. În ascultarea de îngerul, 
Mohamed a început să învețe că există un singur 

Dumnezeu adevărat, Allah ... Douăzeci de ani după 
moartea sa, viziunile sale au fost transcrise și 
codificate în Coran. Poate că în întunericul 

păgânismului Dumnezeu a aprins lumina slabă a 
adevărului?

Cel ales: visul lui Dumnezeu pentru tine, p.301



Luther în fața Dietei din Worms



Ioan 2:19

Drept răspuns, Isus le-a zis: 
„Stricaţi templul acesta și în trei 

zile îl voi ridica.”



Marea luptă, p.156

A doua zi trebuia să apară pentru a da răspunsul final. La un 
moment dat și-a pierdut curajul, când și-a dat seama de forțele 

care se uniseră împotriva adevărului. Credința i-a slăbit; groaza și 
tremuratul l-au cuprins și dezgustul l-a copleșit. Primejdiile se 
înmulțeau; dușmanii păreau gata să câștige biruința, iar puterile 

întunericului erau pe punctul de a învinge. Norii se adunau în jurul lui 
și păreau să-l despartă de Dumnezeu. Dorea asigurarea că Domnul 
oștirilor va fi cu el. În groaza sufletului său s-a aruncat cu fața la 
pământ și a lăsat să se audă acele strigăte sfâșietoare de inimă, pe 

care nimeni altul decât Dumnezeu le poate înțelege pe deplin.



Marea luptă, p.157
Providența atotînțeleaptă i-a îngăduit lui Luther să-și 
dea seama de pericolul în care se găsea, ca să nu se 

încreadă în puterea lui și să se avânte cu îngâmfare în 
primejdie. Dar nu teama de suferințele personale, 

teama de chin sau de moartea care părea că va avea loc 
în scurtă vreme, era aceea care-l copleșea de groază. 

Ajunsese în mijlocul crizei și-și simțea nevrednicia de 
a o întâmpina. Prin slăbiciunea lui, cauza adevărului 

ar fi putut suferi pierderi.



Marea luptă, p.157
Nu pentru propria siguranță, ci pentru triumful Evangheliei 
s-a luptat Luther cu Dumnezeu. Groaza și lupta sufletului 
său erau ca ale lui Iacov în lupta din acea noapte, lângă 

pârâul singuratic. Ca și Iacov, el s-a luptat cu Dumnezeu și a 
biruit. În neajutorarea sa cruntă, credința lui s-a prins de 

Hristos, Eliberatorul cel puternic. A fost întărit cu 
asigurarea că nu va fi singur înaintea Consiliului. Pacea s-a 

reîntors în sufletul lui și s-a bucurat pentru că i s-a îngăduit 
să înalțe Cuvântul lui Dumnezeu înaintea conducătorilor 

popoarelor.



Marea luptă, p.158

Apoi, intrând în subiect, a declarat că lucrările 
publicate nu aveau toate același caracter. În unele el 
tratase despre credință și despre faptele bune, pe 

care chiar dușmanii le declaraseră nu numai 
neprimejdioase, dar chiar folositoare. A le retracta ar 
fi însemnat să condamne adevărurile pe care în genere 

toți le admiteau. A doua categorie consta în scrieri 
care expuneau corupțiile și abuzurile papalității.



Marea luptă, p.157

A retrage aceste lucrări ar fi însemnat întărirea tiraniei 
Romei și deschiderea unei uși mai largi pentru multe și mari 

fărădelegi. În a treia categorie din aceste cărți, atacase 
persoanele care apăraseră relele existente. Cu privire la 

acestea mărturisea sincer că fusese mai aspru decât se 
cuvenea. N-a pretins că este fără greșeală; dar nu putea 

retrage nici aceste cărți, căci pe această cale i-ar fi 
încurajat pe dușmanii adevărului și aceștia ar fi folosit 

ocazia de a zdrobi cu multă cruzime poporul lui Dumnezeu.



Marea luptă, p.159

Ți se cere să dai un răspuns clar 
și precis.... Retractezi sau nu?



Marea luptă, p.160
Reformatorul a răspuns: “Pentru că tu, prea luminată maiestate și 

voi înalți conducători, îmi cereți un răspuns clar, simplu și precis, vi-
l voi da și este acesta: Nu-mi pot supune credința nici papei și 

nici conciliilor, deoarece este limpede ca lumina zilei că de multe ori 
au greșit și s-au contrazis unii cu alții. De aceea, dacă nu sunt 

convins cu mărturia Scripturii sau printr-un raționament clar, dacă 
nu sunt convins cu ajutorul pasajelor pe care le-am citat și dacă ele 

nu-mi supun conștiința Cuvântului lui Dumnezeu, nu pot și nu voi 
retracta, căci e periculos pentru un creștin să vorbească 

împotriva conștiinței lui. Aici stau și nu pot face altfel. Așa să-
mi ajute Dumnezeu! Amin.”



Luther at the Diet of Worms



Luther traduce Noul Testament





Mărturii, vol.5, p.707
Mi-a fost arătat că mulţi dintre cei ce mărturisesc a avea o 

cunoaştere a adevărului prezent nu ştiu ce cred… În biserică 
sunt mulţi care iau de bun faptul că înţeleg ceea ce cred; dar 

până nu începe controversa, nu-şi cunosc slăbiciunea. Când 
sunt despărţiţi de cei care au aceeaşi credinţă ca a lor şi 

obligaţi să-şi explice singuri credinţa, vor fi surprinşi să vadă 
cât de confuze le sunt ideile sau ceea ce au acceptat ca 

adevăr. Este un lucru sigur că printre noi a avut loc o 
îndepărtare de viul Dumnezeu şi o întoarcere spre oameni, 

punând înţelepciunea omenească în locul celei divine.



Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, p.217

Lumea trebuie avertizată şi nici un suflet nu ar trebui să se mulţumească 
cu o cunoaştere superficială a adevărului. Voi nu ştiţi la ce 

responsabilitate puteţi fi chemaţi. Voi nu ştiţi în ce loc veţi fi chemaţi ca 
să vă aduceţi mărturia de partea adevărului. Mulţi vor sta în faţa 
instanţelor de judecată; unii vor sta înaintea regilor şi învăţaţilor 

pământului pentru a da socoteală de credinţa lor. Cei care au doar o 
cunoştinţă superficială a adevărului nu vor fi capabili să expună în mod 
clar Scripturile şi să prezinte motive categorice în favoarea religiei lor. 
Vor deveni confuzi şi nu vor fi nişte lucrători care nu au de ce să le fie 
ruşine. Nimeni să nu-şi închipuie că nu trebuie să studieze deoarece el 
nu trebuie să predice de la amvonul sacru. Voi nu ştiţi ce va cere 

Dumnezeu de la voi.



Evenimentele ultimilor zile p.67

Când mergeţi la lucru, luaţi cu voi o Biblie de buzunar şi 
folosiţi orice ocazie pentru a învăţa pe dinafară 

preţioasele ei făgăduinţe. Va veni timpul când mulţi vor 
fi lipsiţi de Cuvântul scris. Dar, dacă acest Cuvânt este 
întipărit în memorie, nimeni nu-l poate lua de acolo. Să 

cercetăm Cuvântul lui Dumnezeu, să încredinţăm memoriei 
făgăduinţele Sale preţioase, în aşa fel încât, atunci când 
vom fi lipsiţi de Biblia noastră, să fim totuşi în posesia 

Cuvântului lui Dumnezeu.



Mărturii, vol.5 p.546
Poporul nostru a fost considerat ca fiind prea neînsemnat pentru a fi vrednic 

de luat în seamă, dar o schimbare trebuie să aibă loc. Lumea creştină 
acţionează astfel, încât în mod necesar va aduce poporul păzitor al poruncilor 

lui Dumnezeu în atenţie. Există o continuă subminare a adevărurilor lui 
Dumnezeu prin teorie şi învăţături false de origine omenească. Se fac 

mişcări pentru a înrobi conştiinţa acelora care vor fi credincioşi lui 
Dumnezeu. Puterile celor ce fac legi vor fi împotriva poporului lui Dumnezeu. 
Fiecare suflet va fi probat. O, dacă am fi, ca popor, înţelepţi pentru noi şi, 
prin învăţătură şi exemplu, să împărţim această înţelepciune cu copiii noştri! 
Fiecare poziţie a credinţei noastre va fi cercetată; şi dacă nu suntem 

cercetători scrupuloşi ai Bibliei, înţelepciunea marilor oameni ai lumii ne va 
duce pe calea pierzării.



2 Corinteni 6:17

Ieșiţi din mijlocul lor și 
despărţiţi-vă de ei, zice Domnul. 
Nu vă atingeţi de ce este necurat 

și vă voi primi.



Statuia lui  
Martin Luther  

la Worms, Germania


