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Aprecieri pentru această carte

Martin Luther este considerat pe bună dreptate catalizatorul mişcării 
Reformei. În opinia lui, nu el a fost cel care a făcut toată această lucrare, 
ci Cuvântul lui Dumnezeu. Totuşi, realizările sale, sub îndrumarea lui 
Dumnezeu, nu trebuie subestimate din această cauză. În această antrenantă 
colecţie de eseuri ne sunt reamintite contururile vieţii lui Luther, principiile 
de bază ale gândirii lui şi bogăţia moştenirii sale, atât în domeniul teologiei, 
cât şi în sfera practicii bisericeşti. Fostul călugăr devenit predicator al 
Evangheliei ar fi cea din urmă persoană care ar căuta recunoaşterea realizărilor 
sale, dar dacă aceste studii provocatoare reuşesc să ne aducă aminte ce poate 
face Dumnezeu prin viaţa unui singur om dedicat glorificării Sale, vom fi 
răsplătiți din plin pentru timpul dedicat lecturării lor.

—Dr. Iain D. Campbell, Pastor
Point Free Church, Isle of Lewis, Scoţia

MOŞTENIREA LUI LUTHER



O scurtă privire aruncată asupra subiectului şi a cuprinsului (inclusiv 
asupra listei impresionante de colaboratori) este suficientă pentru a 
recomanda această carte. Dacă te interesează Luther (iar dacă nu, ar trebui) 
şi dacă intenţionezi să afli mai multe lucruri despre el, despre viaţa și lucrarea 
lui, despre contextul mai larg al Reformei şi despre influenţa lui, atunci pune 
Moştenirea lui Luther pe lista lecturilor obligatorii în vederea aniversării a 
cinci sute de ani de la Reformă. Acesta este momentul potrivit pentru ca 
lumea protestantă să-şi amintească adevărata semnificaţie a Reformei, iar 
cartea va fi de un real folos în sensul acesta.

—Dr. J. Ligon Duncan III, cancelar şi director
Reformed Theological Seminary

La cinci sute de ani după ce Luther şi-a afişat Cele 95 de Teze, mesajul 
Reformei este mai necesar ca oricând. Nu doar că întreaga cultură s-a abătut 
de la adevăr, dar după toate aparenţele, o mare parte a bisericii i-a călcat pe 
urme. Moştenirea lui Luther reprezintă o chemare clară, curajoasă şi foarte 
necesară la o nouă Reformă. Fie ca Dumnezeu să se folosească de ea pentru 
a înnoi în aceeaşi măsură biserica şi lumea.

—Dr. Michael J. Kruger, președinte, 
—Samuel C. Patterson, profesor 

de Noul Testament şi Creştinism Timpuriu
Reformed Theological Seminary, Charlotte, N.C.

Martin Luther a insistat mult asupra faptului că Reforma nu a 
fost lucrarea lui şi nici lucrarea vreunui alt om, ci lucrarea măreaţă a lui 
Dumnezeu, realizată prin intermediul Cuvântului Său prețios. De aceea, 
Luther nu şi-ar fi dorit să-l celebrăm pe el şi lucrarea lui, ci mai degrabă să 
împărtăşim convingerile sale biblice şi dedicarea pe care el a avut-o faţă de 
lucrarea Cuvântului, pentru ca astfel Dumnezeu să-şi poată face lucrarea 
astăzi aşa cum a făcut-o în urmă cu cinci sute de ani. Acesta este motivul 
pentru care Moşteniera lui Luther este o carte extrem de necesară. Ea ne 
ajută să învăţăm mai mult despre acest mare slujitor al lui Dumnezeu, dar 
mai important, ne aminteşte de temeliile biblice ale lucrării lui Luther. 
Mai presus de toate însă,  cartea aceasta ne provoacă să nu ne limităm la 
admirarea lui Luther, ci să călcăm pe urmele lui. Fără îndoială, aceasta este 
astăzi cea mai mare nevoie a Germaniei lui Luther, precum şi a bisericii de 
pretutindeni şi din toate vremurile, până la revenirea lui Cristos.

—Matthias Lohmann
Pastor, Free Evangelical Church, München

Preşedinte, Evangelium21, Germania



Dintre toţi slujitorii pe care Domnul i-a dăruit Bisericii Sale, niciunul 
nu m-a încurajat într-un mod mai direct, cu mai multă consecvență şi 
într-un mod mai provocator decât Martin Luther. El este una dintre figurile 
titanice de pe scena lumii – un om fără de care istoria universală, aşa cum 
o cunoaştem, nu ar putea fi povestită. Pentru mine, el a fost un exemplu 
de credincioşie şi de curaj în faţa încercărilor, de statornicie în adevăr; un 
creştin în toate privințele. Luther a fost un urmaş pasionat al Domnului 
Isus Cristos, un soţ fericit şi un tată silitor, un om a cărui inimă de pastor 
ar trebui să ne umilească pe toţi şi un om care s-a bizuit pe Cuvântul lui 
Dumnezeu, cu riscul vieţii, fără să se abată de la el. Această nouă carte a 
lui R.C. Sproul şi Stephen Nichols reprezintă o extraordinară introducere 
în teologia lui Luther și în viața acestuia. A-l cunoaşte pe Luther ca om 
înseamnă a-l cunoaşte pe Luther ca teolog. În această carte importantă,  
Dr. Sproul şi Dr. Nichols ne ajută să-l cunoaștem pe Luther şi să ne dedicăm 
în profunzime autorității Scripturii şi suficienţei exclusive a lui Cristos.“

—Dr. R. Albert Mohler Jr.
Preşedinte şi profesor Joseph Emerson Brown de teologie creştină

The Southern Baptist Theological Seminary, Louisville, Ky.
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„Eu nu am făcut nimic; Cuvântul a făcut totul.“
—Martin Luther





Prefață la ediția în limba română .................................................... 13
Ghiță Mocan

Tabel cronologic ............................................................................... 15

Cuvânt-înainte ............................................................................... 17
John MacArthur

Introducere
DE CE CONTEAZĂ LUTHER ASTĂZI ............................................................... 23
R.C. Sproul şi Stephen J. Nichols

PARTEA ÎNTÂI: VIAŢA LUI LUTHER

Capitolul unu
UN DUMNEZEU MILOSTIV ŞI UN CĂLUGĂR NEVROTIC ....................................... 31
Stephen J. Nichols

CUPRINS



Capitolul doi
CETATE TARE-I DUMNEZEU: LUTHER, CA LUPTĂTOR (1520-1530) ......................... 55
Steven J. Lawson

Capitolul trei
CREDINCIOS PÂNĂ LA CAPĂT: LUTHER ÎN ULTIMII SĂI ANI (1530-1546) ............... 81
David B. Calhoun

Capitolul patru
FAMILISTUL: LUTHER LA EL ACASĂ ........................................................... 109
Joel R. Beeke

PARTEA A DOUA: GÂNDIREA LUI LUTHER

Capitolul cinci
NUMAI SCRIPTURA: DOCTRINA LUI LUTHER DESPRE SCRIPTURĂ ...................... 137
Michael S. Horton

Capitolul șase
NUMAI PRIN CREDINŢĂ: LUTHER ŞI DOCTRINA JUSTIFICĂRII ........................... 169
Guy Prentiss Waters

Capitolul șapte
NUMAI HARUL: LUTHER ȘI VIAȚA CREȘTINĂ................................................ 191
Sinclair B. Ferguson

Capitolul opt
NUMAI CRISTOS: LUTHER DESPRE CRISTOS, SACRAMENTE ŞI BISERICĂ ............. 215
W. Robert Godfrey

Capitolul nouă
NUMAI SLAVA LUI DUMNEZEU: LUTHER DESPRE VOCAŢIE ................................ 237
Gene Edward Veith



PARTEA A TREIA: MOŞTENIREA LUI LUTHER

Capitolul zece
LECTURA CORECTĂ ŞI PROFITABILĂ A SCRIPTURII: LUTHER, CERCETĂTOR AL BIBLIEI ... 255
Aaron Clay Denlinger

Capitolul unsprezece
OMUL DIN MIJLOC: LUTHER PRINTRE REFORMATORI ..................................... 279
Scott M. Manetsch

Capitolul doisprezece
FURIA TEOLOGILOR: TEOLOGIA LUTERANĂ DUPĂ LUTHER ................................. 307
Sean Michael Lucas

Capitolul treisprezece
A ÎNCEPUT UN CÂNTEC NOU: LUTHER ŞI MUZICA .......................................... 329
Terry Yount

Capitolul paisprezece
ECONOMISEŞTE ORICE, DAR NU CUVÂNTUL: LUTHER CA PREDICATOR ................. 347
Derek W.H. Thomas

Reflecție
LUTHER ŞI VIAŢA PASTORULUI TEOLOG ...................................................... 363
R.C. Sproul

Apendice
CELE 95 DE TEZE ................................................................................. 369

Colaboratori .................................................................................. 379

Index de subiecte ............................................................................ 385





13

Bine-venită această nouă apariție editorială. În urmă cu 500 de ani, 
la 31 octombrie 1517, Martin Luther țintuia Cele 95 de Teze pe ușa 
catedralei din Wittenberg. Cu inima cuprinsă de-o sfântă mânie, 

întrebător și hotărât în același timp, călugărul augustinian pășea 
– fără să știe – într-o nouă eră. Perimatele învățături și practici se 
spulberaseră una câte una sub vântul prielnic al Duhului. Scripturile 
divine își făceau loc spre inima deschisă a proaspătului profesor 
de teologie, aducând schimbare și viziune. Acum, la o jumătate 
de mileniu distanță, privim cu altă înțelegere spre ușa noduroasă a 
catedralei care, așa închisă cum era, deschidea pentru totdeauna o 
altă înțelegere a lucrurilor.

Cartea de față este mai mult decât o simplă biografie. Împletită 
în jurul unor detalii alese cu grijă și a unor descrieri pitorești, pânza 
acestei lucrări ne dezvăluie un peisaj plin de culoare. Copilul, apoi 
tânărul și în cele din urmă teologul parcurge un drum existențial firesc, 
sub semnul providenței divine. Într-o solitudine aproape dureroasă, 
proaspătul convertit și apoi neînfricatul luptător redefinește, pas cu 
pas, marile doctrine creștine. Traduce Biblia în limba vernaculară, 
comentează textele ei și o predică plin de pasiune. Nu există nicio 

PREFAȚĂ LA EDIȚIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Ghiță Mocan
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ruptură între teorie și practică, atâta vreme cât viața se unește cu 
ideile, iar contemplația se logodește cu activitatea. O ardere interioară 
a cărui jăratic ni-l va transmite peste secole – aceasta este marea lecție 
pe care ne-o oferă Martin Luther. Pusă în trei cuvinte, ea înseamnă 
nici mai mult nici mai puțin decât viață, gândire și moștenire.

Autorii ce și-au pus semnătura în dreptul fiecărui capitol nu fac 
altceva decât să ne deschidă ferestre către sufletul și lucrarea lui. 
Este mai mult decât teologie, atâta vreme cât aflăm despre relațiile 
reformatorului cu natura, cu oamenii și cu muzica. Reușind să facă 
trecerea de la individualitate la comunitate, de la revoltă la Reformă, 
acest călugăr anonim și ciudat de la început, devine de-a lungul câtorva 
zeci de ani o figură cu adevărat reprezentativă. Sunetul trâmbiței lui se 
va auzi tot mai deslușit de-a lungul și de-a latul Europei, iar chemarea 
la sfințenie, adevăr, Scriptură și credință va străbate generațiile.

Să nu înțelegem însă că un singur om, cu o singură minte și voință, 
a reușit să elucideze totul. Formulările lui nu sunt întotdeauna cele 
mai fericite și nici perspectiva doctrinară nu e cea mai clară. Există o 
sumă de amănunte ce n-au fost discutate, așa cum există incertitudini 
inerente. Dar să nu confundăm drumul cu primul pas și nici copacul 
cel mare cu sămânța ce tocmai a fost sădită în pământ. Marea simfonie 
tocmai începea, iar Luther nu făcea decât să lovească diapazonul și să 
pună orchestra în mișcare. Armoniile ce vor urma, intensitățile și ritmul, 
toate acestea vor fi purtate peste veacuri de ucenicii și apoi exegeții lui. 
Până și Biserica Romano-Catolică va utiliza, indirect, spiritul Reformei 
pentru a se redefini și cizela. Protestantismul va deveni solul altor 
mișcări ce vor răsări și vor crește în duhul preacurat al Evangheliei. 

Frumusețea acestei lucrări constă tocmai în complexitatea și 
diversitatea ei. Interpretată la mai multe mâini, această partitură a 
conceptelor dovedește o prospețime extraordinară. Călăuzitorii 
noștri au avut răgazul unei cercetări particulare, a unei investigații 
bibliografice riguroase și a unei asumări intime a subiectului. Într-un 
stil plăcut și pe înțelesul tuturor, tocmai ni se descrie o viață, o 
învățătură, o epocă.

Pastor Ghiță Mocan
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1483 Se naște la Eisleben în 10 noiembrie
1492-98 Urmează cursurile şcolilor din Mansfeld, Magdeburg şi 

Eisenach
1501-5 Urmează cursurile Universităţii din Erfurt; îşi ia licenţa 

(1502) şi masteratul (1505)
1505 În 2 iulie, în timpul unei furtuni, Luther jură să devină 

călugăr; intră în mănăstirea augustiniană
1507 Este ordinat
1509 Îşi ia licenţa în Biblie; începe să ţină prelegeri la Erfurt în 

domeniul artelor liberale
1510 Face un pelerinaj la Roma
1511 Este transferat la mănăstirea augustiniană din Wittenberg
1512 Îşi ia doctoratul în teologie; este ales membru al corpului 

profesoral al facultăţii de teologie din Wittenberg

TABEL CRONOLOGIC
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1513-17 Ţine prelegeri despre Psalmi, Epistola către romani, 
Epistola către galateni şi Epistola către evrei

1517 În 31 octombrie afişează pe uşa bisericii Cele 95 de Teze
1518 Disputa de la Heidelberg din 25 aprilie
1518 Este examinat de cardinalul Thomas Cajetan la Augsburg
1518-19 Data posibilă a convertirii
1519 Disputa cu Johann Eck, la Leipzig, 4-14 iulie
1520 Scrie Către nobilimea creştină a națiunii germane, Despre 

robia babiloniană a bisericii şi Libertatea creştinului
1520 Primeşte Exsurge Domine, bula papală prin care este 

excomunicat
1521 Se înfăţişează înaintea Dietei de la Worms în 17-18 aprilie
1521 În luna mai este pus sub interdicţie imperială, condamnat 

ca eretic şi scos în afara legii
1521-22 În exil la Castelul Wartburg; traduce Noul Testament în 

limba germană
1522 Se întoarce la Wittenberg
1524 Publică prima carte de imnuri
1525 Războiul țărănesc din Germania
1525 În 13 iunie se căsătoreşte cu Katharina von Bora
1525 Scrie Despre robia voinţei
1527 Ciuma loveşte oraşul Wittenberg; casa lui Luther este 

transformată în spital
1527 Scrie „Cetate tare-i Dumnezeu“
1529 Participă la Colocviul de la Marburg din 1-4 octombrie
1529 Scrie Catehismul mic
1530 Dieta din Augsburg; Luther nu poate să participe
1530 Mărturisirea de la Augsburg scrisă de Philip Melanchthon
1534 Publică Biblia completă în limba germană
1537 Scrie Articolele de la Smalcald
1543 Scrie Despre evrei şi minciunile lor
1545 Scrie Împotriva papalităţii de la Roma, întemeiată de diavolul
1546 Ţine ultima predică la Wittenberg în 17 ianuarie
1546 Moare la Eisleben în 18 februarie; este înmormântat la 

Wittenberg
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O mare parte din discuţia despre Martin Luther pare să se 
focalizeze astăzi asupra imperfecţiunilor sale mai degrabă decât 
asupra credinţei de care a dat dovadă; ce ruşine! Este fără îndoială 

adevărat că o serie de metehne vizibile îşi aruncă umbra asupra 
reputaţiei marelui reformator. Neajunsurile sale cele mai evidente 
derivă dintr-o dispoziţie morocănoasă. Pare să fi avut o înclinaţie 
naturală spre melancolie, nerăbdare, iuţime şi limbă ascuţită. Chiar 
prietenii lui cei mai devotaţi au recunoscut aceste trăsături ca fiind 
neajunsuri serioase. La înmormântarea reformatorului, prietenul 
său de-o viaţă şi cel mai bun coleg, Philip Melanchthon, a subliniat 
în elogiul său faptul că Luther era cunoscut pentru „excesul său de 
asperitate“ – după care a adăugat: „Nu voi afirma contrariul.“

Nimeni nu neagă faptul că Luther a avut slăbiciunile sale. De fapt, 
pentru a fi cu totul sinceri, câteva dintre cele mai infame nelegiuiri 
ale lui Luther reprezintă cusururi grave. Ne îngrijorează pe bună 

CUVÂNT-ÎNAINTE

John MacArthur
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dreptate, de exemplu, înclinaţia lui spre scatologie, sarcasmul care 
caracterizează scrierile sale polemice şi xenofobia lui – mai ales 
antisemitismul său. Ar fi incorect să se pretindă că aceste trăsături 
nu au existat. 

Luther a fost însă produsul vremurilor sale. Este o realitate istorică 
tristă faptul că vederile înguste, opiniile intolerante şi retorica aspră 
au fost nişte trăsături obişnuite ale discursului Reformei timpurii – în 
toate taberele participante. Sir Thomas More, de exemplu, a publicat 
o critică usturătoare la adresa învăţăturii lui Luther, atât de plină de 
invective scatologice încât fragmentele anti-luterane esenţiale ale 
tratatului nu pot fi citate. Politicianul englez i-a atribuit lui Luther 
multe denumiri defăimătoare, respingându-l ca pe un mincinos, un 
„bufon pestilenţial“, un porc, o maimuţă, un prostănac, o „bucată de 
mătreaţă“ şi „un călugăraş vai de capul lui“. (Surprinzător, More a fost 
canonizat de Biserica Romano-Catolică şi este venerat de către mulţi 
dintre criticii care citează limbajul nestăpânit al lui Luther, ca pe o 
modalitate de discreditare a reformatorului.) 

Fără îndoială, Luther a fost influenţat şi de unele ciudățenii 
şi superstiţii care infectau întreaga cultură europeană a secolul  
al XVI-lea. În acelaşi timp, el şi contemporanii săi se aflau cu un 
picior în Evul Mediu, iar cu celălalt în perioada iluministă. Limbajul 
perioadei respective era adesea necioplit până la obscen – chiar și în 
locații care presupuneau maniere, cum ar fi sălile de judecată, palatele 
sau adunările eclesiastice. Moartea era iminentă în permanenţă. 
Mintea oamenilor era copleşită de temeri iraţionale. 

Într-adevăr, unele dintre cele mai neplăcute cusururi ale lui Luther 
erau înrădăcinate într-un ataşament naiv şi persistent faţă de anumite 
superstiţii medievale. Obsesia faţă de diavol, teama de vrăjitorie şi 
naivitatea ocazională legată de poveştile cu monştri şi magie reflectă 
toate o minte influenţată de folclorul vremii sale.

Cu toate acestea, ar fi cu totul absurd să-l punem pe Martin 
Luther în categoria sclavilor superstiţiei. Împotrivirea sa faţă de 
sistemul romano-catolic a început în momentul în care a respins (şi a 
provocat deschis) mitologia papală referitoare la relicve şi indulgenţe. 
El a obiectat mai ales împotriva practicii Bisericii Romano-Catolice 
de a profita de pe urma superstiţiilor prosteşti ale oamenilor de rând. 
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CUVÂNT-ÎNAINTE

Orice evaluare obiectivă a moştenirii lui Luther trebuie să ia în 
considerare toate aceste lucruri. 

Luther însuşi a fost pe deplin conştient de faptul că era un om 
căzut, cu înclinaţii păcătoase. El a scris prietenului său George Spalatin 
următoarele cuvinte: „Nu pot nega faptul că sunt mai vehement decât 
ar trebui să fiu.“ El a recunoscut că temperamentul său şi ascuţişul 
penei sale îl purtau uneori „dincolo de decorul modestiei“. Dar încerca 
totuşi să păşească pe muchie. Luther era ferm convins că trebuia 
să dea o lovitură rafinamentului artificial care îngreuna dezbaterea 
teologică. El cunoştea mulţi oameni aflaţi în poziţii cu autoritate în 
biserică, oameni care vedeau clar şi respingeau cu vehemenţă corupţia 
de care se făcea vinovată papalitatea, dar care erau mult prea slabi ca 
să-şi poată ridica glasurile chiar împotriva celor mai mari nelegiuiri 
eclesiastice. În aceeaşi scrisoare adresată lui Spalatin, Luther scria: 
„Mă întreb de unde a apărut această nouă religie, în care orice lucru 
spus împotriva unui adversar să fie etichetat drept abuz.“

Cel mai cunoscut adversar intelectual al lui Luther a fost Erasmus, 
celebrul umanist, teolog şi preot catolic. Când cineva i s-a plâns din 
cauza asprimii lui Luther, savantul catolic a răspuns: „Din pricina 
gravității afecțiunilor, Dumnezeu a dat acestui veac un doctor violent.“

Luther și-a confruntat păcatele cu sinceritate. El a căutat (şi a 
găsit) har şi iertare deplină numai în Cristos. Nimeni nu l-a acuzat 
vreodată în mod serios pe Luther de imoralitate, necinste, lăcomie sau 
de orice altă formă de destrăbălare pe care Scriptura le consemnează 
ca fiind semne-cheie în recunoașterea învăţătorilor falşi (2 Petru 
2:17-22). Cititorii imparţiali ai informaţiei istorice de primă mână 
vor descoperi faptul că Luther a fost umil, generos, ospitalier, un om 
respectabil cu principii înalte, cu o profundă compasiune, o conştiinţă 
sensibilă, o credincioşie neabătută şi (mai presus de toate) cu pasiune 
pentru Dumnezeu. A fost profund iubit de cei apropiaţi, admirat 
în general de compatrioţii săi şi foarte respectat (deşi probabil cu 
reticenţă) chiar de mulţi dintre adversarii săi în ale teologiei. Erasmus 
a accentuat într-o scrisoare adresată cardinalului Thomas Wolsey că 
viaţa şi comportamentul personal al lui Luther erau ireproșabile. 

Cu toate acestea, duşmanii lui Luther cu înclinaţii mai militante au 
subliniat şi au exagerat întotdeauna imperfecţiunile sale. Unii dintre 
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ei chiar au sugerat că Luther suferea probabil de o anumită boală 
mintală. O simplă lectură a vieţii şi scrierilor lui Luther ar trebui să 
scape orice persoană inteligentă de o astfel de idee. Din nefericire, 
asemenea oricărei minciuni repetate frecvent vreme îndelungată, 
defăimarea sistematică a caracterului lui Luther a obţinut statut de 
adevăr în minţile multora – mai ales în ale celor care nu se deranjează 
să cerceteze ei înşişi istoria şi care habar nu au cum a fost Luther cu 
adevărat. 

Să ajungi să-l cunoști pe adevăratul Martin Luther nu-i complicat 
din cale-afară. Puţini sunt oamenii ale căror vieţi au fost mai bine 
documentate decât viaţa lui Martin Luther, înainte de apariţia 
tehnologiei electronice de înregistrare. Practic, tot ceea ce a spus a 
fost consemnat cu sârguință şi adăugat în jurnale şi caiete de notiţe 
de studenţii săi şi de musafirii pe care-i avea regulat la masă. Chiar 
și comentariile improvizate din timpul conversaţiilor private au fost 
consemnate şi colectate. Cei care au luat aceste notiţe au avut iniţial 
intenţia de a le folosi în viaţa lor privată. Două decenii după moartea 
lui Luther însă, aceste notițe au fost preluate din multiple surse și 
inserate într-o antologie de mari dimensiuni, care a fost editată şi 
publicată în limba germană sub titlul Tischreden, care în traducere 
înseamnă Convorbiri în jurul mesei. Această lucrare cuprinde şase 
volume din ediţia Weimar a operelor lui Luther. 

Convorbiri în jurul mesei oferă o perspectivă fascinantă asupra 
gândirii şi personalității lui Martin Luther. Spiritul său, profunzimea 
viziunii sale, curajul şi tăria convingerilor sale sunt consemnate 
cu acuratețe. După cum ne-am aştepta, el este pasionat, îndârjit, 
elocvent, agresiv şi plin de zel când vine vorba de adevăr. Oarecum 
surprinzător, el este, de asemenea, jovial, antrenant, foarte priceput în 
multe subiecte şi pus pe șotii. Spre deosebire de mai tânărul Luther 
de la mănăstire, Luther cel din Convorbiri în jurul mesei se dovedeşte 
a fi încrezător, matur şi sigur în credinţa sa. La masă era, fără îndoială, 
o gazdă fascinantă.

Pe de altă parte, Convorbiri în jurul mesei reprezintă sursa din care 
sunt luate, în general, cele mai contestabile dintre remarcile şi opiniile 
lui Luther. Nu trebuie să uităm însă că Luther nu a avut niciun 
amestec în publicarea Convorbirilor în jurul mesei. Prietenii lui Luther 


