
ISTORIA  
POPORULUI LUI DUMNEZEU 

PARTEA VII



Pavel 

anul 34 d.Hr. 
- 

anul 67 d.Hr.



Dar Saul sufla încă ameninţarea și uciderea împotriva ucenicilor 
Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile 
din Damasc, ca, dacă va găsi pe unii umblând pe Calea credinţei, atât 

bărbaţi, cât și femei, să-i aducă legaţi la Ierusalim. Pe drum, când s-a 
apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul 

lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas, care-i zicea: „Saule, Saule, 
pentru ce Mă prigonești?”„Cine ești Tu, Doamne?” a răspuns el. Și 

Domnul a zis: „Eu sunt Isus, pe care-L prigonești. Ţi-ar fi greu să 
arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuș.” 6Tremurând și plin de frică, 
el a zis: „Doamne, ce vrei să fac?” „Scoală-te”, i-a zis Domnul, „intră 

în cetate și ţi se va spune ce trebuie să faci.” 
(Faptele apostolilor 9:1-6)



Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o 
jertfă de băutură și clipa 

plecării mele este aproape. M-am 
luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit 
alergarea, am păzit credinţa. De acum 
mă așteaptă cununa neprihănirii, pe 

care mi-o va da în „ziua aceea” 
Domnul, Judecătorul cel drept. Și nu 
numai mie, ci și tuturor celor ce vor 

fi iubit venirea Lui. 

(2 Timotei 4:6)



Apostolul privea spre marea veşnicie, 
nu cu nesiguranţă sau cu teamă, ci cu o 

nădejde plină de bucurie şi cu o 
aşteptare plină de dor. Stând la locul 
martiriului său, el nu a văzut nici sabia 

călăului, şi nici pământul ce în 
curând avea să primească sângele său; 
el a privit prin liniştitul cer albastru al 
acelei zile de vară până la tronul Celui 

Veşnic. 
Ellen White,  

Faptele Apostolilor, p.511



Petru 

anul 27 d.Hr. 
- 

anul 67 d.Hr.



A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să 
se roage pe acoperișul casei, pe la ceasul al șaselea. L-a ajuns foamea 
și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o 

răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas ca o faţă de masă 
mare, legată cu cele patru colţuri, coborându-se și slobozindu-se în jos 
pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și 
târâtoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis: „Petre, 
scoală-te, taie și mănâncă.”„Nicidecum, Doamne”, a răspuns Petru. 

„Căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat.” Și glasul i-a zis 
iarăși a doua oară: „Ce a curăţit Dumnezeu, să nu numești spurcat.” 

(Faptele apostolilor 10:9-15)



Petru, ca evreu şi străin, a fost osândit, biciuit şi răstignit. 
Cu perspectiva acestei morţi groaznice înaintea sa, 

apostolul şi-a amintit de păcatul său mare prin tăgăduirea 
lui Isus în ceasul încercării Sale. Atât de nedispus cândva 
să recunoască crucea, acum a socotit ca o bucurie să-şi 

dea viaţa pentru Evanghelie, considerând numai că, pentru 
el, care tăgăduise pe Domnul, era o onoare prea mare să 
moară în acelaşi fel ca Învăţătorul Său. Petru se căise 
sincer de păcatul acela şi fusese iertat de Hristos, după 

cum se vede din marea însărcinarea dată lui de a hrăni oile 
şi mieluşeii turmei. Dar el nu-şi putea ierta niciodată gestul 
său. Nici chiar gândul la agonia groaznică a ultimelor clipe 

ale vieţii nu putea micşora amărăciunea acestei întristări şi 
pocăinţe a sa. Ca ultimă favoare, el i-a rugat pe cei care-

l executau să-l pironească pe cruce cu capul în jos. 
Cererea i-a fost îndeplinită şi în felul acesta a murit marele 

apostol Petru. 
Ellen White, Faptele apostolilor p.537



Ioan și cartea  
Apocalipsa



Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o 
Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să 

se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscută 
trimiţând prin îngerul Său la robul Său Ioan,  

(Apocalipsa 1:1)



Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului 
nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și 
ale copiilor noștri, pe vecie, ca să împlinim toate 

cuvintele legii acesteia. 

(Deutoronomul 29:29)



Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele 
acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea! Căci 

vremea este aproape! 

(Apocalipsa 1:3)



În ziua Domnului eram în Duhul. Și am auzit înapoia mea un glas 
puternic, ca sunetul unei trâmbiţe care zicea: „Eu sunt Alfa și 
Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă. Ce vezi scrie într-o carte 
și trimite-o celor șapte Biserici: la Efes, Smirna, Pergam, 

Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea.” M-am întors să văd 
glasul care-mi vorbea. Și când m-am întors, am văzut șapte 

sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor șapte sfeșnice, pe cineva 
care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la 

picioare și încins la piept cu un brâu de aur.  

(Apocalipsa 1:10-13)



În mâna dreaptă ţinea șapte stele. Dingura Lui ieșea o 
sabie ascuţită cu două tăișuri și faţa Lui era ca 

soarele când strălucește în toată puterea lui. 

(Apocalipsa 1:16)



Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care 
sunt și cele care au să fie după ele.Taina celor șapte 
stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a Mea și a 
celor șapte sfeșnice de aur: cele șapte stele sunt 

îngerii celor șapte Biserici și cele șapte sfeșnice sunt 
șapte Biserici. 

(Apocalipsa 1:19-20)



Îngerul unei biserici trebuie să 
semnifice un sol sau un predicator al 

acelei biserici; și întrucât aceste 
biserici cuprind  fiecare o perioadă 
de timp, îngerul  fiecărei biserici 
trebuie să semnifice totalitatea 
slujbașilor sau toți adevărații 

predicatori din timpul perioadei pe 
care o cuprinde acea biserică. 

Explicații ale căriții Apocalipsa p.27



Efes

Smirna

Pergam

Sardes

Filadelfia

Laodiceea

Patmos

30-100 d.Hr.

100-323 d.Hr.

323-538 d.Hr.

538-1798 d.Hr.

1798-1844 d.Hr.

1844-1888 d.Hr.

1888-…

Tiatira



7 BISERICI 
DIN 

APOCALIPSA



Caracteristicile celor 7 biserici 

1. Descrierea lui Isus Hristos 
2. Laudă 
3. Mustrare 
4. Îndemn 
5. Promisiune



Efes 
30-100 

Durata: 70 ani









Totuși logofătul a potolit 
norodul și a zis: „Bărbaţi 
efeseni, cine este acela 
care nu știe că cetatea 

efesenilor este 
păzitoarea templului 

marii Diane și a chipului 
ei căzut din cer?   

(Faptele apostolilor 
19:35)



Pavel a mai rămas destul de 
multă vreme în Corint. În 

urmă, și-a luat ziua bună de la 
fraţi și a plecat cu corabia 

spre Siria, împreună cu 
Priscila și Aquila, după ce și-a 

tuns capul în Chencrea, căci 
făcuse o juruinţă. Au ajuns în 
Efes; și Pavel a lăsat acolo pe 

însoţitorii lui.  
(Faptele apostolilor 

18:18-19)

Priscila și Aquila la Efes



Lucrul acesta a fost cunoscut de 
toţi iudeii, de toţi grecii care 
locuiau în Efes, și i-a apucat 

frica pe toţi, și Numele Domnului 
Isus era proslăvit. Mulţi din cei 

ce crezuseră veneau să 
mărturisească și să spună ce 
făcuseră. Și unii din cei ce 

făcuseră vrăjitorii și-au adus 
cărţile și le-au ars înaintea 

tuturor; preţul lor s-a socotit la 
cincizeci de mii de arginţi.  

(Faptele apostolilor 19:17-19)

Pavel în Efes



1. Descrierea lui Isus Hristos 

Îngerului Bisericii din Efes scrie-i:  
‘Iată ce zice Cel ce ţine cele șapte stele în mâna 
dreaptă și Cel ce umblă prin mijlocul celor șapte 

sfeșnice de aur:  

(Apocalipsa 2:1)



2. Laudă 

 «Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu 
poţi suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că 
sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși. Știu că ai 
răbdare, că ai suferit din pricina Numelui Meu și că n-
ai obosit. Ai însă lucrul acesta bun: că urăști faptele 

nicolaiţilor, pe care și Eu le urăsc.»’ 

(Apocalipsa 2:2,3,6)



În zilele acelea, când s-a înmulţit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau 
grecește cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute 
cu vederea la împărţeala ajutoarelor de toate zilele. Cei doisprezece au 

adunat mulţimea ucenicilor și au zis: „Nu este potrivit pentru noi să lăsăm 
Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraţilor, 

alegeţi dintre voi șapte bărbaţi vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt și 
înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui 

necurmat în rugăciune și în propovăduirea Cuvântului.” 5Vorbirea aceasta a 
plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credinţă și de 
Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe 
Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor, care, 

după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. 
(Faptele apostolilor 6:1-6)



Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii 
se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri 

înșelătoare și de învăţăturile dracilor 

(1 Timotei 4:1)



Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce fac dezbinări 
și tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. 
Depărtaţi-vă de ei. Căci astfel de oameni nu slujesc 

lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor și, 
prin vorbiri dulci și amăgitoare, ei înșală inimile celor 

lesne crezători. 

(Romani 16:17-18)



În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între 
voi vor fi învăţători mincinoși, care vor strecura pe 
furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul 

care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o 
pierzare năprasnică. 

(2 Petru 2:1)



Cât privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și strângerea 
noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor, să nu vă lăsaţi clătinaţi 
așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburaţi de vreun duh, 

nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și 
cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în 

vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de 
credinţă și de a se descoperi omul fărădelegii, fiul 

pierzării, potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se 
numește „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Așa că 

se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.  

(2 Tesaloniceni 2:1-4)



Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh, ci 
să cercetaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu; căci 

în lume au ieșit mulţi proroci mincinoși.  

(1 Ioan 4:1)



3. Mustrare 

Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit dragostea 
dintâi. 

(Apocalipsa 2:4)



Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, și n-
aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un 

chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul 
prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știinţa, 
chiar dacă aș avea toată credinţa, așa încât să mut și 
munţii, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar 

dacă mi-aș împărţi toată averea pentru hrana săracilor, 
chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și n-aș avea 

dragoste, nu-mi folosește la nimic.  
(1 Corinteni 13:1-3)



Prin aceasta vor cunoaște toţi că sunteţi ucenicii Mei, 
dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” 

(Ioan 13:35)



Aţi auzit că s-a zis: ‘Să iubești pe aproapele tău și 
să urăști pe vrăjmașul tău.’ Dar Eu vă spun: Iubiţi pe 

vrăjmașii voștri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, 
faceţi bine celor ce vă urăsc și rugaţi-vă pentru cei 

ce vă asupresc și vă prigonesc 

(Matei 5:43-44)



4. Îndemn 

Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și 
întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la 

tine și-ţi voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te 
pocăiești. 

(Apocalipsa 2:5)



“Domnul Isus va avea întotdeauna un popor ales pentru aL sluji. Când 
poporul evreu a respins pe Hristos, Prințul Vieții, a luat de la ei 

Împărăția lui Dumnezeu și ia dat neamurilor. Dumnezeu va continua să 
lucreze pe acest principiu cu fiecare ramură a lucrării Sale. Când o 

biserică se dovedește necredincioasă cuvântului Domnului, oricare ar fi 
poziția lor, oricât de înaltă și sacră va fi chemarea lor, Domnul nu mai 

poate lucra cu ei. Altele sunt apoi alese pentru a purta importantele 
responsabilități. Dar dacă aceștia, la rândul lor, nu-și purifică viața de 
la orice acțiune greșită, dacă ei nu stabilesc principii pure și sfinte în 
toate granițele lor, atunci Domnul îi va afecta grav și îi va smeri și, 
dacă nu se pocăiesc, îi va îndepărta de la locul lor și îi va face de 

ocară.” 
(14 Manuscript Releases pag. 102, 1903)



5. Promisiune 

Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: 
‘Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii, 

care este în raiul lui Dumnezeu.’ 

(Apocalipsa 2:7)



Istoria bisericii primare a fost martoră la împlinirea 
cuvintelor Mântuitorului. Puterile pământului și ale 
iadului s-au aliniat împotriva lui Hristos în persoana 

urmașilor Săi. Păgânismul a prevăzut că, dacă Evanghelia 
va birui, templele și altarele lui vor fi îndepărtate; de 

aceea și-a concentrat forțele pentru a distruge 
creștinismul. Au fost aprinse focurile prigoanei. 

Creștinii au fost deposedați de averi și alungați din 
case, „au dus o mare luptă de suferințe”. 

(Ellen White, Marea luptă, p.39)



Mii de oameni au fost închiși și omorâți, dar răsăreau 
alții pentru a le lua locul. Iar aceia care au fost 

martirizați pentru credința lor erau asigurați în Hristos 
și socotiți de El biruitori. Ei luptaseră lupta cea bună și 
urmau să primească cununa slavei la venirea lui Hristos. 
Suferințele pe care le-au suportat i-au adus pe creștini 

mai aproape unul de altul și de Răscumpărătorul lor. 
Exemplul vieții și al morții lor era o mărturie 

permanentă în favoarea adevărului; 
(Ellen White, Marea luptă, p.41)



Marele vrăjmaș a încercat acum să câștige prin șiretenie ceea ce 
nu reușise prin forță. Prigoana a încetat, și în locul ei au fost puse 

amăgirile primejdioase ale prosperității vremelnice și ale 
onorurilor lumești. Cei idolatri au fost aduși să primească o parte 
din credința creștină, în timp ce lepădau alte adevăruri esențiale. 
Ei mărturiseau că-L primesc pe Isus ca Fiu al lui Dumnezeu și cred 

în moartea și învierea Sa, dar nu aveau nici o convingere despre 
păcat și nu simțeau nevoia de pocăință și de schimbare a inimii. 

Cu unele concesii din partea lor, ei au propus ca și creștinii să facă 
concesii, pentru ca să se poată uni cu toții pe platforma 

credinței în Hristos. 
(Ellen White, Marea luptă, p.42)



Acum, biserica se găsea într-o primejdie înfricoșătoare. 
Închisoarea, chinul, focul și sabia fuseseră binecuvântări, în 
comparație cu aceasta. Unii creștini au rămas neabătuți, 

declarând că nu puteau face nici un compromis. Alții erau în 
favoarea părăsirii sau modificării unor trăsături ale credinței 
lor și a unirii cu aceia care primiseră o parte a creștinismului, 

susținând că acestea ar fi mijloace pentru deplina lor convertire. 
Acesta a fost un timp de groază adâncă pentru urmașii credincioși 
ai lui Hristos. Sub mantia unui creștinism cu numele, Satana s-a 
strecurat în biserică pentru a strica credința și pentru a întoarce 

mințile de la Cuvântul adevărului. 
(Ellen White, Marea luptă, p.42)



Un mare număr de creștini au consimțit, în cele din urmă, să coboare 
standardele lor și s-a format o unire între creștinism și păgânism. Deși 
închinătorii la idoli susțineau că sunt convertiți și uniți cu biserica, ei se 
agățau încă de idolatria lor, schimbând numai obiectele închinării lor cu 
chipul lui Isus, și chiar cu cel al Mariei și al sfinților. Aluatul stricat al 

idolatriei, adus în felul acesta în biserică, și-a continuat lucrarea lui 
nenorocită. Învățături false, ritualuri superstițioase și ceremonii 

idolatre au fost incluse în credința și în închinarea ei. Când urmașii lui 
Hristos s-au unit cu închinătorii la idoli, religia creștină s-a stricat, 

iar biserica și-a pierdut curăția și puterea. Totuși, au fost unii care n-
au fost înșelați de aceste amăgiri. Ei și-au păstrat credincioșia față 

de Autorul adevărului și s-au închinat numai lui Dumnezeu. 
(Ellen White, Marea luptă, p.42)



După o luptă lungă și aprigă, cei credincioși, puțini la număr, s-au 
hotărât să rupă orice legătură cu biserica apostată, dacă ea refuza și 

mai departe să se elibereze de rătăcire și idolatrie. Ei au văzut că 
despărțirea era o necesitate absolută, dacă doreau să asculte de 
Cuvântul lui Dumnezeu. Nu și-au permis să tolereze rătăciri fatale 
pentru sufletul lor și să dea un exemplu care ar primejdui credința 
copiilor și a copiilor copiilor lor. Pentru a asigura unitatea și pacea, 
erau gata să facă orice concesie care corespundea cu ascultarea de 

Dumnezeu; dar simțeau că însăși pacea ar fi fost prea scump câștigată 
cu jertfirea principiilor. Dacă unitatea se putea asigura numai prin 

compromiterea adevărului și a neprihănirii, atunci preferau să rămână 
despărțiți chiar și în război. 

(Ellen White, Marea luptă, p.45)



Bine ar fi pentru biserică și pentru lume dacă principiile 
care au animat acele suflete sincere ar fi reînviate 

în inimile acelora care se numesc poporul lui 
Dumnezeu. Există o indiferență alarmantă față de 
învățăturile care sunt stâlpii credinței creștine. 

(Ellen White, Marea luptă, p.45)



Smirna 
anul 100-323 d.Hr. 

Durata: 223 Ani





1. Descrierea lui Isus Hristos 

Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: ‘Iată ce zice 
Cel dintâi și Cel de pe urmă, Cel ce a murit și a înviat:  

(Apocalipsa 2:8)



2. Laudă 

«Știu necazul tău și sărăcia ta (dar ești bogat) și 
batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu 

sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei. 

(Apocalipsa 2:9)



Iudeu nu este acela care se arată pe dinafară că 
este iudeu, și tăiere împrejur nu este aceea care este 
pe dinafară, în carne. Ci iudeu este acela care este 

iudeu înăuntru, și tăiere împrejur este aceea a inimii, în 
duh, nu în slovă; un astfel de iudeu își scoate lauda nu 

de la oameni, ci de la Dumnezeu. 

(Romani 2:28,29)



Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere 
Cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu toţi cei ce se coboară 
din Israel sunt Israel și, măcar că sunt sămânţa lui 
Avraam, nu toţi sunt copiii lui Avraam, ci este scris: 
„În Isaac vei avea o sămânţă, care-ţi va purta numele.”  

(Romani 9:6,7)



Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, 
nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici 

parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos 
Isus. Și dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” 

lui Avraam, moștenitori prin făgăduinţă. 

(Galateni 3:28,29)



3. Mustrare 

LIPSEȘTE



4. Îndemn 

Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că 
diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să 

vă încerce. Și veţi avea un necaz de zece zile. Fii 
credincios până la moarte și-ţi voi da cununa vieţii.»’ 

(Apocalipsa 2:10)



Decius 
249-251 d.Hr.

Valerian 
253-259 d.Hr.

Persecuții 
Generale 

sub conducerea 
lui Decius și Valerian



Persecuția sub conducerea lui 
Dioclețian 303-313 d.Hr.

…Și veţi avea un 
necaz de zece zile. 
Fii credincios până la 
moarte și-ţi voi da 

cununa vieţii. 











5. Promisiune 

Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: 
‘Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a doua 

moarte.’  

(Apocalipsa 2:11)


