
CAPITOLUL 2

Persecuțiile din primele veacuri



PREVESTIREA 
LUI ISUS



Marea luptă, p.39

De pe Muntele Măslinilor, Mântuitorul privea furtunile 
care erau gata să se abată asupra bisericii apostolice; 
și, pătrunzând adânc în viitor, ochii Săi vedeau furtunile 
furioase și distrugătoare, ce aveau să bată peste urmașii 
Săi din veacurile viitoare, de întuneric și prigoană. În 
câteva cuvinte de o însemnătate înspăimântătoare, El a 

profetizat despre atitudinea ostilă pe care conducătorii 
lumii urmau să o aibă față de biserica lui Dumnezeu.



Matei 24:9,21,22

9) Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi și vă vor omorî; veţi 
fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu.  

21) Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum 
n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și 

nici nu va mai fi.  
22) Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni 
n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleși, zilele acelea 

vor fi scurtate. 



Uriah Smith, ”Explicația cărții Apocalipsa”, p.38

Semnificația numelui. Tiatira înseamnă „miros plăcut al muncii,” 
sau „jertfa pocăinței.” Aceasta ar descrie bine starea bisericii 
lui Isus Hristos de-a lungul perioadei triumfului și persecuției 
papale. Acest secol de astfel de necazuri îngrozitoare asupra 

bisericii, cum nu a fost niciodată (Matei 24:21), a îmbunătățit 
condiția religioasă a credincioșilor. Ca urmare ei primesc pentru 
faptele lor, pentru dragostea, slujirea, credința și răbdarea lor, 
aprobarea Celui ai cărui ochi sunt ca flacăra de foc. Și faptele 

lor sunt apoi menționate din nou, ca fiind demne de o dublă 
aprobare. 



Uriah Smith, ”Explicația cărții Apocalipsa”, p.40

Nu voi pune asupra ta nicio altă povară. - Un răgaz promis 
bisericii, dacă înțelegem bine, din fața poverii, care a fost atât 
de mult timp partea ei, - povara opresiunii papale. Nu poate fi 
aplicată primirii adevărurilor noi; pentru că adevărul nu este o 

povară pentru vreo ființă responsabilă. Însă zilele de 
strâmtorare care au venit asupra bisericii aceleia urmau să fie 

scurtate de dragul celor aleși. (Matei 24:22). „Ei vor fi 
ajutați puțin,” spune profetul. (Daniel 11:34). „Dar pământul a 

dat ajutor femeii,” spune Ioan. (Apocalipsa 12:16). 



Marea luptă, p.266
Persecutarea bisericii n-a continuat în toată perioada 
de 1260 de ani. Dumnezeu, din milă față de poporul Său, 
a scurtat timpul încercării lor grele. Prevăzând marea 

strâmtorarea care urma să cadă asupra bisericii, 
Mântuitorul spunea: „Și dacă zilele acelea n-ar fi fost 
scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleși, 
zilele acelea vor fi scurtate”. (Matei 24, 22). Datorită 
influenței Reformei, persecuția s-a încheiat înainte de 

anul 1798.



Păgânismul vizibil



Persecuția creștinilor



Persecuția creștinilor de Nero



Persecuția creștinilor



Persecuția creștinilor



Persecuția creștinilor



Persecuția creștinilor



Persecuția creștinilor



Persecuția creștinilor



Persecuția creștinilor



Luca 21:12,13,16-19
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.  

16) Veţi fi daţi în mâinile lor până și de părinţii, fraţii, rudele și 
prietenii voștri; și vor omorî pe mulţi dintre voi.  
17) Veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu.  

18) Dar niciun păr din cap nu vi se va pierde.  
19) Prin răbdarea voastră, vă veţi câștiga sufletele voastre.



Apocalipsa 2:10

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.»’



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

cununa vieţii. 

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



Persecuția creștinilor



Marea luptă, p.42

De aceea, Satana și-a făcut planul de a lupta cu 
mai mult succes împotriva guvernării lui Dumnezeu, 
înfigându-și steagul în mijlocul bisericii creștine. 

Dacă urmașii lui Hristos ar putea fi amăgiți și aduși 
să fie neplăcuți lui Dumnezeu, atunci puterea, 

tăria și hotărârea lor ar slăbi, și în felul acesta, ei 
ar cădea ca o pradă ușoară.



PLANUL VICLEAN
AL LUI SATANA



Geneza 3:1-4
1) Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le 

făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis 
Dumnezeu cu adevărat: ‘Să nu mâncaţi din toţi pomii din 

grădină’?”  
2) Femeia a răspuns șarpelui: „Putem să mâncăm din rodul 

tuturor pomilor din grădină.  
3) Dar, despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a 

zis: ‘Să nu mâncaţi din el și nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu 
muriţi.’”  

4) Atunci, șarpele a zis femeii: „Hotărât că nu veţi muri,…



Marea luptă, p.42
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.



Marea luptă, p.42

Acum, biserica se găsea într-o primejdie 
înfricoșătoare. Închisoarea, chinul, focul și 
sabia fuseseră binecuvântări, în comparație 

cu aceasta.



Marea luptă, p.42
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.



Marea luptă, p.43
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.



Botezul pruncilor (250 d.Hr.)



Rugăciuni pentru morți (300 d.Hr.)



Semnul crucii (300 d.Hr.)



Decretul lui Constantin de a ține ziua soarelui (321 d.Hr.)



Conciliul de la Niceea (325 d.Hr.)



Impunerea sfințirii duminicii (363 d.Hr.)



Închinarea la sfinți și îngeri (375 d.Hr.)



Impunerea doctrinei trinității (381 d.Hr.)



Recunoașterea fecioarei Maria (431 d.Hr.)



Cultul moaștelor (450 d.Hr.)



Episcopul - temelia bisericii (450-500 d.Hr.)



Rugăciuni la fecioara Maria (600 d.Hr.)



Închinarea la imagini (786 d.Hr.)



Canonizarea morților (995 d.Hr.)



Rugăciuni cu plată (1090 d.Hr.)



Vânzarea indulgențelor (1190 d.Hr.)



Spovedania la urechea preotului (1215 d.Hr.)



Biblia interzisă laicilor (1229 d.Hr.)



Inchiziția (1231 d.Hr.)



Doctrina despre purgatoriu (1439 d.Hr.)



Tradiția egalată cu Biblia (1545 d.Hr.)

=



Marea luptă, p.43

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.



Marea luptă, p.43

Întotdeauna au fost două clase printre cei care 
mărturisesc a fi urmașii lui Hristos. În timp ce 
o clasă studiază viața Mântuitorului și caută cu 
stăruință să-și corecteze greșelile pentru a se 

asemăna Modelului, cealaltă clasă ocolește 
adevărurile clare, practice, care le descoperă 

rătăcirile.



Marea luptă, p.44
Apostolii aveau de luptat cu aceia din biserică ce pretindeau 
că sunt evlavioși, în timp ce în ascuns nutreau nelegiuirea. 

Anania și Safira lucrau de partea înșelătorilor, pretinzând că 
aduc o jertfă întreagă pentru Dumnezeu, în timp ce erau 

lacomi, reținând o parte pentru ei. Duhul adevărului a 
descoperit apostolilor adevăratul caracter al acestor frați cu 
numele, iar judecățile lui Dumnezeu au curățit biserica de 

această pată.  
Această dovadă categorică a cercetării Duhului lui Hristos în 
biserică semăna groaza printre fățarnici și făcătorii de rele.

Duhul adevărului

Duhului lui Hristos



Marea luptă, p.44

Ei nu mai puteau rămâne în legătură cu aceia care erau, în 
obiceiuri și înclinații, reprezentanți permanenți ai lui Hristos; 
iar când încercările și prigoana veneau asupra urmașilor Săi, 

numai aceia care erau gata să părăsească totul pentru 
adevăr doreau să devină ucenici ai Săi. În felul acesta, atâta 

vreme cât persecuția a continuat, biserica a rămas relativ 
curată. Dar când aceasta a încetat, s-au adăugat convertiți 

care erau mai puțin sinceri și devotați și s-a deschis astfel o 
ușă prin care Satana putea să obțină un punct de sprijin.



Marea luptă, p.45
Pentru că nu este nici o legătură între Prințul luminii și prințul 

întunericului, nu poate fi vreo legătură nici între ucenicii 
lor. Când au consimțit să se unească cu aceia care erau doar 
pe jumătate convertiți din păgânism, creștinii au pășit pe o 

cale care i-a dus din ce în ce mai departe de adevăr. 
Satana a tresăltat, pentru că reușise să amăgească un număr 

atât de mare dintre urmașii lui Hristos. Apoi, a făcut ca 
puterea lui să apese și mai mult asupra acestora și i-a inspirat 

să-i persecute pe aceia care rămâneau credincioși lui 
Dumnezeu.



Marea luptă, p.45
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.



Marea luptă, p.45

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.



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 (doctrine) care sunt stâlpii credinței creștine. 
Câștiga teren părerea că, în fond, ele nu sunt de importanță vitală. 
Această degenerare întărește mâinile instrumentelor lui Satana, 

așa încât teoriile rătăcirii și amăgirile fatale, cărora cei credincioși 
din veacurile trecute li s-au împotrivit și le-au demascat cu 

primejdia vieții lor, sunt privite astăzi favorabil de către mii de 
oameni care pretind că sunt urmașii lui Hristos.



Marea luptă, p.48

Dumnezeu le îngăduie celor nelegiuiți să progreseze și să-și 
descopere vrăjmășia împotriva Lui, pentru ca atunci când 
vor umple măsura nelegiuirii lor, toți să vadă dreptatea și 

mila Sa în distrugerea lor deplină. Ziua răzbunării Sale este 
aproape când toți aceia care au călcat Legea Sa și au 

persecutat pe poporul Său vor primi o răsplată dreaptă a 
faptelor lor; când orice faptă de cruzime sau nedreptate 

față de credincioșii lui Dumnezeu va fi pedepsită ca și când 
ar fi fost făcută față de Hristos Însuși.



Marea luptă, p.48

Există încă o problemă și mai importantă, care 
trebuie să fie în atenția bisericilor de astăzi. 
Apostolul Pavel spune că “toți cei care vor să 
trăiască cu evlavie în Isus Hristos vor fi 

prigoniți”. (2 Timotei 3, 12). Atunci de ce persecuția 
pare că a slăbit într-o mare măsură? Singurul 

motiv este că biserica s-a conformat cerințelor 
lumii și nu mai trezește nici o împotrivire.



Marea luptă, p.48

Datorită spiritului de compromis cu păcatul, din 
cauză că marile adevăruri ale Cuvântului lui 

Dumnezeu sunt privite cu indiferență, pentru că este 
atât de puțină evlavie în biserică, creștinismul este în 

aparență atât de popular în lume. Să se producă o 
reînviorare a credinței și puterii din prima biserică, 

și atunci spiritul persecuției va fi reînviat, iar 
flăcările persecuției vor fi iarăși aprinse.



Marea luptă, p.48

Tainica lucrare a Providenței, care îngăduie ca cel 
drept să sufere persecuția din mâna celor răi, a fost o 

cauză de mare nedumerire pentru mulți care sunt slabi în 
credință… 

Dumnezeu ne-a dat dovezi îndestulătoare cu privire la 
iubirea Sa și nu trebuie să ne îndoim de bunătatea Sa 

atunci când nu putem înțelege lucrările providenței Sale.


