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În perioada nașterii bisericii primare s-au dat diverse bătălii ale Marii Lupte. Primii 
creștini au avut de rezolvat conflicte atât personale, cât și cu opoziția.  
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«Deci apostolii, pe când erau strânși laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în 
vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?“» (Fapte 1:6)

După trei ani și jumătate și patruzeci de zile, 
apostolii continuau să aștepte restaurarea 
politică a lui Israel. 

Propriile concepte cu privire la lucrarea lui 
Mesia îi împiedicau să vadă adevărata 
dimensiune a Evangheliei (Psalmii 22:27;
Isaia 42:1-4).

În loc să le corecteze conceptele greșite, Isus 
le-a atribuit o slujbă de îndeplinit: «îmi veți fi 
martori» (Fapte 1:8).

Dar trebuiau să aștepte 
Puterea: botezul cu Duh 
Sfânt, care să îi facă să 
înțeleagă cu claritate 
misiunea lor și să îi 
înzestreze pentru a o 
duce la capăt.



«Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas 
încremenită; pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui.» (Fapte 
2:6)

Profitând de această oportunitate, Petru 
a vorbit cu putere despre lucrarea lui 
Isus. Ascultătorii au fost „străpunși” și li 
s-a dat ocazia de a se pocăi și a-L 
accepta pe Mântuitorul. 

Rezultatul: 3.000 de noi convertiți într-o 
singură zi. 

La Babel (Geneza 11:9), Dumnezeu a 
câștigat una din bătăliile din cadrul 
Coflictului, încurcând limba forțelor 
aliate ale răului. La Cincizecime, a 
făcut invers. 

Toate problemele de comunicare 
cauzate de diferitele limbi au fost 
rezolvate într-o clipă. Fiecare asculta 
mesajul Evangheliei în propria limbă. 



«Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să 
vestească Cuvîntul Tău cu toată îndrăzneala» (Fapte 4:29)

După vindecarea ologului, Petru a mustrat 
din nou poporul pentru a se pocăi și a-L 
accepta pe Isus (Fapte 3).

Saducheii, supărați pentru că li s-a vorbit de 
înviere (în care nu credeau), i-au dus pe 
Petru și Ioan înaintea Sinedriului.

Înaintea răspândirii de neoprit a Evangheliei 
(5.000 s-au convertit în acea zi), Satana a 
folosit opoziția conducătorilor pentru a 
încerca să o frâneze. 

Aceea a fost o mare victorie. Bărbați 
ignoranți rosteau cuvinte puternice care le 
închideau gura conducătorilor. 

Pentru o vreme, Marea Luptă s-a înclinat în 
favoarea Bisericii. Evanghelia se împrăștia 
prin Ierusalim precum praful și nici o 
amenințare nu putea să o oprească.



«L-au târât afară din cetate, şi l-au ucis cu pietre. Marturii şi-au pus 
hainele la picioarele unui tânăr, numit Saul.» (Fapte 7:58)

Asemenea lui Petru 
și Ioan, Ștefan a 
adresat o puternică 
chemare la pocăință 
liderilor care îl 
judecau.

În această ocazie nu au avut parte de victorie. Satana a umplut de ură 
inimile conducătorilor, a câ știgat viața (fizică) a lui Ștefan și a găsit în Saul 
un aliat puternic pentru persecutarea bisericii (Fapte 8:1).

Cu toate acestea, Dumnezeu a făcut din 
această înfrângere o nouă victorie. A 
folosit aceeași persoană pe care Satana 
a ales-o pentru rău ca instrument pentru 
a atinge întreaga lume: Pavel/Saul, 
ultimul dintre apostoli.



«„Ştiţi“, le-a zis el, „că nu este îngăduit de Lege unui Iudeu să se 
însoţească împreună cu unul de alt neam, sau să vină la el; dar Dumnezeu 
mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat.» (Fapte 10:28)

Cum i-a arătat Dumnezeu lui Petru să nu disprețuiască nici o ființă umană? 

În primul rând, l-a făcut să-i fie foame! A trebuit să aștepte ca cineva să îi 
pregătească hrana.

A urcat pe terasă și a avut o viziune. I s-a arătat o pânză plină cu animale 
necurate. El a refuat să mănânce chiar dacă vocea îi cerea acest lucru. 

Când oamenii (neamurile) trimiși de 
Corneliu au bătut la poartă, Petru 
deja învățase lecția.

Oamenii nu sunt precum animalele, 
să poată fi clasificați în curați și 
necurați. Dumnezeu vrea să curețe 
(să salveze) pe toți oamenii fără nici 
o diferență.



«Viziunea aceasta îi aducea lui Petru atât
mustrare, cât și învățătură. Ea îi descoperea planul
lui Dumnezeu — că, prin moartea lui Hristos
Neamurile aveau să ajungă a fi împreună
moștenitoare cu iudeii la binecuvântările mântuirii.
Căci până la data aceea nici unul dintre ucenici nu
predicase Evanghelia la Neamuri. În mintea lor,
zidul despărțitor de la mijloc, prăvălit prin moartea
lui Hristos, încă mai dăinuia și toate străduințele
lor se mărginiseră numai la iudei, fiindcă ei
considerau Neamurile ca neavând parte de
binecuvântările Evangheliei. Acum, Domnul căuta
să-l învețe pe Petru că planul divin cuprindea
întreaga lume.»

E.G.W. (Faptele apostolilor, pag. 135)
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