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Mulyumiri
Avem o deosebitq apreciere wi aducem multumiri lui Lin Rang pentru timpul pe care ea l-a
dqruit la elaborarea acestui manual, cu titlul Biserica Triumfqtoare. Sugestiile si complectqrile
sale au adus o contribuyie deosebitq la finalizarea acestui manual.

Despre autori
A.L. wi Jo]ce Gill s’nt vorbitori autori si profesori biblici cunoscuyi pe plan internayional. Ei au
vizitat aproape waizeci de nayiuni ale lumii predic’nd la mai mult de o sutq de mii ‘n persoanq
precum wi la radio wi televiziune av’nd o audienyq de mai multe milioane.
Cqryile wi manualele lor s’nt foarte cqutate av’nd o v’nzare de peste wase milioane ‘n. Scrierile
lor, care au fost traduse in mai multe limbi, s’nt folosite ‘n scolile biblice wi seminarii ‘n multe yqri
din lume.
Schimbarea puternicq a vieyii prin cuv’ntul lui Dumnezeu are un efect explosiv ‘n vieyile altora
prin activitatea dinamicq de predicare, ‘nvqyare, scriere precum wi prin benzi audio wi video.
Prezenya majestuoasq a gloriei lui Dumnezeu este evidenyiatq prin faptul cq cei credinciowi aflq
cum sq fie ‘nchinqtori ‘n duh wi adevqr wi cum sq stea lipiyi de Dumnezeu. Mulyi au gqsit
dimensiuni noi wi deosebite a victoriei wi curajului prin seminariile despre autoritatea
credinciosului.
Autorii au instruit mulyi credinciowi cum sq foloseascq ajutorul supranatural al lui Dumnezeu,
av’nd puerea vindecqtoare a lui Dumnezeu la ‘ndem’na lor. Mulyi au ‘nvqyat c’t de natural este
supranaturalul atunci c’nd cele nouq daruri ale Duhului Sf’nt s’nt lqsate sq lucreze ‘n vieyile lor wi
ale celor din jurul lor.
Am’ndoi, A.L. wi Jo]ce au master ‘n studii teologice. A.L. deasemenea a obyinut wi doctoratul ‘n
filosofie wi teologie la Vision Christian Universit]. Activitatea lor este puternic bazatq pe cuv’ntul
lui Dumnezeu av’nd ca centru pe Isus Hristos, cu multq credinyq ‘n puterea Duhului Sf’nt.
Activitatea lor este o dovadq a inimii plinq de iubire a Tatqlui nostru. Predica wi ‘nvqyqtura lor
este insoyitq de puternicq binecuv’ntare, semne, minuni wi vindecqri miraculoase astfel ‘nc’t
mulyi s’nt coplewiyi de puterea lui Dumnezeu.
Semne de regenerare cu bucurie sf’ntq, pl’ns ‘n fata Domnului wi manifestqri deosebite ale
puterii wi gloriei lui Dumnezeu s’nt experimentate de mulyi care participq la adunqrile lor.

Cuv'nt cqtre profesori wi studenyi
Domnul nostru Isus Cristos a spus < voi zidi Biserica Mea, wi poryile Locuinyei moryilor nu o vor birui>
(Matei 16:18b) Acest studiu 'nviorqtor al Faptelor Apostolilor va arqta studenyilor Biserica 'n acyiune prin
exemple clarificatoare pentru viaya noastrq zilnicq. Noi vom 'nvqya cum sq ne bucurqm de relayia noastrq
personalq wi directq cu Duhul Sfknt wi ce 'nseamnq a experimenta activitqyi care celor necredinciowi par
supranaturale 'n fiecare zi.
Vq sugerqm ca 'nainte de a preda acest curs sq vizionayi sau sq ascultayi benzile video sau audio din
aceastq serie wi de asemenea sq citiyi cqryile recomandate ca lecturq suplimentarq. ."n primul rknd vq
rugqm sq studiayi trimiterile din Faptele Apostolilor la celelalte cqryi ale Bibliei pentru a 'nyelege modul de
viayq wi evenimentele de pe vremea aceea. Cu c't vom fi mai saturayi de Cuv'ntul lui Dumnezeu despre
darurile Duhului Sfknt wi lupta spiritualq, cu at't mai repede aceste adevqruri vor trece din mitea noastrq 'n
viaya noastrq. Acest manual va asigura astfel, ideile cqlquzitoare pentru a 'mpqrtqwi aceste adevqruri,
altora
Pentru o instruire adecvatq s'nt necesare exemple din viaya proprie. Autorul a omis asfel de exemple
lqs'nd aceasta pentru profesor, care se poate referi la propria viayq, sau la alyii pe care studenyii 'i
cunosc.Trebuie reyinut wi avut 'n vedere cq Duhul Sf'nt este cel care ne descoperq tot ce trebuie sq
'nvqyqm. Sq ne rugqm 'ntodeuna ca Dumnezeu sq ne cqlquzeascq.
Este de asemenea important ca la sfktwitul fiecqrei lecyii sq se aplice 'n mod practic wi direct cele 'nvqyate.
Recomandqm ca lecyia sq se 'ncheie cu rugqciuni de mulyumire aduse lui Dumnezeu. Apoi, fiecare
credincios trebuie 'ncurajat sq aplice 'n mod personal cele studiate, lqskndu-se cqlquzit de Duhul Sfknt.
Dupq ce instructorul a lqsat ca darurile Duhului Sfknt sa umple 'ntregul grup de studenyi, recomandqm
divizarea 'n grupuri mici. Aceste grupuri vor fi 'ndrumate de catre persoane instruite 'n prealabil cum sq
'ncurajeze pe fiecare student 'n folosirea unui anumit dar 'n viaya proprie.
Acest manual este excelent pentru studiu personal, 'n grup, wcoalq biblicq, wcoalq duminecalq, precum wi
grupuri ce se adunq acasq. Este important ca at't profesorul c't wi studenyii sq aibq manualul la 'ndem'nq
'n timpul studiului.
Cele mai bune cqryi au notiye personale, sublinieri, se mediteazq despre conyinutul lor, wi se asimileazq.
Manualul este tipqrit astfel 'nc't permite gqsirea rapidq a ideilor principale wi revederea lor uwoarq. Acest
format permite oricqrei persoane care a studiat materialul, sq-i 'nveye wi pe alyii.
Pavel a scris lui Timotei :

Wi tot ce ai auzit de la mine, 'n faya multor marturi, 'ncredinyeazq la oameni de 'ncredere, care
sq fie 'n stare sq 'nveye wi pe alyii. 2 Timotei 2:2
Acest curs este conceput pentru studiile biblice MINDS (Ministr] Development S]stem) av'nd ca obiectiv
'nvqyarea programatq. "n acest fel mai multe vieyi sunt aduse la Dumnezeu. Fowtii studenyi, prin folosirea
acestui manual, pot 'nvqya cu uwurinyq pe alyii.
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PARTEA 'NTKIA.

NAWTEREA BISERICII

Lecyia 'ntkia

"nceputurile Bisericii
INTRODUCERE LA CARTEA FAPTELE APOSTOLILOR
"nceputurile Bisericii sunt descrise 'n cartea Faptele Apostolilor. Cursul de fayq se refera
la Biserica Triumfqtoare wi are la bazq Faptele Apostolilor. Aceastq carte ar putea fi
intitulatq Faptele Apostolilor prin Puterea Duhului Sfknt, sau faptele Duhului Sfknt cu
ajutorul Apostolilor.
Studiul 'nceputurilor Bisericii sau a cqryii Faptele Apostolilor este posibil numai atunci
cknd 'nyelegem lucrarea Duhului Sfknt.
Cartea Faptele Apostolilor trebuie studiatq wi 'nyeleasq ca fiind scopul wi planul lui
Dumnezeu pentru Bisericq, inclusiv activitatea bisericii locale din zilele noastre.
De exemplu nu este prea important sq ne reamintim cq Pavel a rqspkndit Evanghelia 'n
Efes, dar este foarte important sq wtim felul cum Pavel a reuwit sq convingq pe locuitorii
Efesului despre adevqrul, valoarea wi importanya Evangheliei lui Isus Cristos. Acest fel de
evanghelizare este un examplu pentru evangheliwtii zilelor noastre.
Dumnezeu nu se scimbq. Isus Hristos este acelaw ieri wi azi wi 'n veci! (Evrei 13:8 N.T.).
Noi trebuie sq propovqduim celor din jurul nostru wi 'ntregii lumi 'n acelaw fel cum au
propovqduit primii ucenici. Puterea pe care Domnul nostru Isus Cristos a dat-o primilor
ucenici este wi pentru noi, cei care suntem urmawii Lui.
Douq pqryi

Cartea Faptele Apostolilor poate fi 'mpqryitq 'n douq pqryi
Capitolele 11-12 se referq la Petru
Petru wi activitatea sa misionarq
Petru a fost apostolul Evreilor.
Capitolele 1313-28 prezintq activitatea misionarq a lui Pavel.
Pavel a fost apostolul Neamurilor, adicq a celor care nu erau Evrei.

Lucrqtori importanyi
"n afarq de Petru wi Pavel mai sunt wi alyi apostoli care au rqspkndit Evanghelia 'n acelaw
timp. Vom studia activitatea lor, awa cum este prezentatq 'n Faptele Apostolilor, pentru a
'nvqya cum trebuie sq ne comportqm wi sq lucrqm 'n timpul de acum. "n cele ce urmeazq vom
analiza cele descrise referitoare la:
 Petru
 Wtefan
 Filip
 Pavel
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CADRUL ACTIVITQYII APOSTOLILOR
Wapte biserici
"n Cartea Faptele Apostolilor se relateazq despre ckteva biserici mari care erau localizate
pe teritorul unde este Turcia 'n zilele noastre. Deasemenea sunt menyionate biserica din
Ierusalim wi cea din Antiohia.
Luca este autorul Cqryii Faptele Apostolilor
Luca era un medic Grec din Antiohia. El este singurul dintre Neamuri care a scris cqryi ce
fac parte din Noul Testament. Scrierile lui se bazeazq pe o investigayie atentq atkt a
literaturii pe care a putut-o consulta ckt wi pe discuyii directe cu cei care L-au cunoscut
personal pe Isus. Luca este de fapt primul istoric al Bisericii.
Luca 1:11:1-4 Fiindcq mulyi s^au apucat sq alcqtuiascq o istorisire amqnunyitq despre
despre
lucrurile cari s^au petrecut 'ntre noi, dupq cum ni lele-au 'ncredinyat ceice lele-au vqzut cu
ochii lor dela 'nceput, wi au ajuns slujitori ai Cuvkntului, am gqsit wi eu cu cale, prea
alesule Teofile, dupq ce am fqcut cercetqri cu deamqnuntul asupra tuturor
tuturor acestor lucruri
dela obkrwia lor, sq yi le sriu 'n wir unele dupq altele, ca sq poyi cunoawte astfel temelnicia
'nvqyqturilor, pe cari lele-ai primit prin viu grai.
Luca nu a scris despre el 'nsuwi. Wtim cq a participat la unele dintre cqlqtoriile lui Pavel.
Luca a scris Faptele Apostolilor 'n timp ce era cu Pavel. Aceasta se poate vedea prin
aceea cq el folosewte plurarul atunci ckd descrie acyiunea.
Faptele Apostolilor 16:10 Dupq vedenia aceasta a lui Pavel, am cqutat 'ndatq sq ne
ducem 'n Macedonia, cqci
cqci 'nyelegeam cq Domnul ne cheamq sq le vestim Evanghelia.
Faptul cq luca era medic rezultq din:
Coloseni 4:14 Luca, doftorul preaiubit, wi Dima vq trimit sqnqtate.
"ntr-o anumitq vreme, numai Luca a rqmas cu Pavel. Toyi ceilalyi 'l pqrqsiserq.
2 Timotei
Timotei 4:11a Numai Luca este cu mine.
Timpul scrierii

Cartea Faptele Apostolilor a fost scrisq 'n jurul anilor 63-65 AD (Dupq Cristos; AD
'nseamnq Anno Dominae, adicq anul Domnului N.T.) wi prezintq treizeci de ani de
activitate misionarq.
Lecyiile studiului nostru nu au intenyia de a analiza 'n detaliu Cartea Faptele Apostolilor.
Aceste lecyii se vor concentra asupra 'nceputurilor Bisericii wi le vom folosi ca o cqlquzq
pentru activitatea misionarq din zilele noastre.
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PRIMA MENYIUNE DESPRE BISERICQ
Cuvkntul <Bisericq> este menyionat 'n Biblie pentru prima datq cu ocazia descrierii
discuyiei pe care a avut-o Isus cu ucenicii Sqi 'n yinutul Cezareei lui Filip.
Matei 16:18 Wi Eu 'yi spun: tu ewti Petru, wi pe aceastq piatrq voi zidi Biserica Mea, wi
poryile Locuinyei moryilor nu o vor birui.
Petru tocmai fqcuse mqrturisirea sa de credinyq, <Tu
Tu ewti Hristosul, Fiul Dumnezeului
celui viu> (Matei 16:16b N.T.). Apoi Isus a zis cq pe aceastq piatrq de temelie care este
Adevqrul, El va zidi Biserica Sa.
Isus nu S-a referit la vreo anumitq bisericq dintr-un anumit loc sau perioadq istoricq. El a
menyionat O SINGURQ BISERICQ, care nu este legatq de timp sau de spayiu.
Deasemenea Domnul nostru a mai spus douq detalii foarte importante despre aceastq
Bisericq. Primul este cq El este cel care zidewte Biserica: <voi zidi Biserica Mea>. Cel de
al doilea este cq < poryile Locuinyei moryilor nu o vor birui>
Poryile Locuinyei moryilor 'nseamnq stqpknirea lui Satana wi a celor conduwi de el. Isus a
spus cq El va zidi Biserica wi cq Satana nu va fi 'n stare sq o doboare!
Biserica ziditq de Isus este victorioasq de atunci wi pknq 'n zilele noastre.
Menyiuni despre Bisericq
Cele douqzeci wi opt de capitole ale Cqryii Faptele Apostolilor aratq multe dintre
evenimentele petrecute pe parcursul zidirii Bisericii de cqtre Isus.
 Activitatea proeminentq a Duhului Sfknt
 Dinamismul activitqyii Duhului Sfknt
 Poziyia wi locul Duhului Sfknt 'n lucrarea de zidire
 Scopul Duhului Sfknt, acela de a 'ntqri wi 'nputernici ucenicii sq 'ndeplineascq
Mqreaya Misiune.
Matei 28:19 DuceyiDuceyi-vq wi faceyi ucenici din toate neamurile, botezkndubotezkndu-i 'n Numele
Tatqlui al al Fiului wi al Sfkntului Duh.
Marcu 16:15 Apoi lele-a zis: < duceyiduceyi-vq 'n toatq lumea, wi propovqduiyi Evanghelia la orice
fqpturq.
MQREAYA MISIUNE
Isus a cerut ucenicilor sq ducq la 'ndeplinire ceeace era 'n puterile lor. "nainte de a
pqrqsi pqmkntul El Le-a cele mai recente instrucyiuni, pe care le numim Mqreaya Misiune.
Marcu 16:15,17,18 Apoi lele-a zis :<Duceyi:<Duceyi-vq 'n toatq lumea, wi propovqduiyi Evanghelia la
orice fqpturq. Iatq semnele cari vor 'nsoyi pe cei ce vor crede: "n Numele Meu vor scoate
draci; vor vorbi 'n limbi noi; vor lua 'n mknq werpi; dacq vor bea ceva de moarte nunu-i va
vqtqma; 'wi vor pune mkinile peste bulnavi wi bolnavii sevor 'nsqnqtowa.>
Isus a cerut ucenicilor Sqi sq meargq 'n toatq lumea wi sq rqspkndeascq vestea bunq a
Evangheliei la toyi oamenii. Deasemenea Isus a spus cq cei credinciowi 'n Numele lui vor
fi 'nsoyiyi de semne care vor confirma wi 'ntqri Cuvkntul squ.
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Marcu 16:20 Iar ei au plecat wi au propovqduit pretutindeni. Domnul lucra 'mpreunq cu ei,
wi 'ntqrea Cuvkntul prin semnele,
semnele, caricari-i 'nsoyeau. Amin.
Planul lui Dumnezeu este acelaw. Noi trebuie sq mergem 'n toatq lumea wi sq
propovqduim Evanghelia lui Isus Cristos la orice fqpturq omeneascq wi sq credem cq
semnele wi minunile vor urma datoritq 'ncrederii 'n Numele squ.
Toate posibilitqyile pentru victorie
Matei 28:1828:18-20 Isus S^a apropiat de ei, a vorbit cu ei, wi lele-a zis: <Toatq puterea MiMi-a fost
datq 'n cer wi pe pqmknt. DuceyiDuceyi-vq wi faceyi ucenici din toate neamurile, botezkndubotezkndu-i 'n
Numele Tatqlui wi al Fiului wi al Sfkntului
Sfkntului Duh. Wi 'nvqyayi'nvqyayi-i sq pqzeascq tot ce v^am
poruncit. Wi iatq cq Eu sunt cu voi 'n toate zilele, pknq la sfkrwitul veacului. Amin.







Isus are toatq puterea wi autoritatea 'n cer wi pe pqmknt
Prin autoritatea Sa noi trebuie sq facem ucenici din toate neamurile
Trebuie sq 'nvqyqm pe acewti ucenici tot ceeace am fost noi 'nvqyayi
Isus este cu noi 'ntodeauna. El este cu noi oriunde suntem sau El ne trimite pe
pqmknt. Isus este cu noi 'n orice 'mprejurare, 'n toate timpurile, chear pknq la
sfkrwitul veacurilor.
Toate aceste facilitqyi sunt la dispoziyia noastrq pentru a prezenta Evanghelia fiecqrei
persoane de pe faya acestui pqmknt.

ROLUL DUHULUI SFKNT
Pentru a 'nyelege de ce Biserica lui Cristos nu poate fi biruitq de Satana, trebuie sq
'nyelegem baza acestei Biserici. Aceasta ne permite sq vedem clar desvoltarea Bisericii
precum wi importanya activitqyii Duhului Sfknt 'n zilele noastre.
Mkngkietor

Judecqtor

Isus a spus cq era important ca El sq plece pentru a lqsa ca Duhul Sfknt sq poatq veni.
Ioan 16:7 Totuw, vq spun adevqrul: vq este de folos ca sq Mq duc: cqci, dacq nu Mq duc
Eu, Mkngkietorul nu va veni 'n voi; dar dacq Mq duc, vivi-L voi trimite.
Ioan16:8Ioan16:8-11 Wi cknd va veni El, va dovedi lumea vinovatq 'n ce privewte pqcatul,
neprihqnirea wi judecata.
judecata. "n ce privewte pqcatul: fiindcq ei nu cred 'n Mine; 'n ce privewte
neprihqnirea: fiindcq mq duc la Tatql, wi nu Mq veyi mai vedea; 'n ce privewte judecata:
fiindcq stqpknitorul lumii acesteia este judecat.

Ne dq puterea de a fi martori
Isus ne-a spus sq awteptqm ca puterea Duhului Sfknt sq vinq peste noi pentru a deveni
martori 'n localitatea noastrq, 'n cele dimprejur wi pknq la marginile Pqmkntului.
Faptele Apostolilor 1:4,5,8 Pe cknd Se afla cu ei, lele-a poruncit sq nu se depqrteze de
Ierusalim, ci sq awtepte acolo fqgqduinya Tatqlui, <pe care,> lele-a zis El, <ayi auzitauzit-o dela
Mine. Cqci Ioan a botezat cu apq, dar voi, nu dupq multe zile, veyi fi botezayi cu Duhul
Sfknt.>
Ci voi veyi primi o putere, cknd se va pogork Duhul Sfknt peste voi, wiwi-Mi veyi fi martori 'n
Ierusalim, 'n toatq Iudea, 'n Samaria, wi pknq la marginile pqmkntului.
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Reveleazq Trinitatea
"n Vechiul Testament noi am 'nvqyat despre Dumnezeu Tatql. Prin Noul Testament ni se
prezintq atkt Fiul ckt wi Duhul Sfknt.
Prin Evanghelii cunoawtem cea de a doua parte a Trinitqyii, Dumnezeu Fiul, adicq Domnul
nostru Isus Cristos.
Isus ne-a atrqtat cea de a treia persoanq a trinitqyii, care este Duhul Sfknt. Studiul nostru
din Cartea Faptele Apostolilor ne va da 'nyelegerea unei legqturi intime cu Duhul Sfknt.
FUNCTIILE DUHULUI SFKNT
Cqlquzitor

Ioan 16:13 Cknd va veni Mkngkietorul, Duhul Adevqrului, are sq vq cqlquzeascq 'n tot
adevqrul; cqci El nu va vorbi dela El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, wi vq va descoperi
lucrurile viitoare.

Glorificq pe Isus
Ioan 16:1416:14-15 El Mq va proslqvi, pentrucq va lua din ce este al Meu, wi vq va descoperi.
Tot ce are Tatql, este al Meu; deaceea am zis cq va lua din ce este al Meu, wi vq va
descoperi.
descoperi.
Instruiewte wi poruncewte
Faptele Apostolilor 1:2 dela 'nceput pknq 'n ziua 'n care S^a 'nqlyat la cer, dupq ce, Prin
Duhul Sfknt, dqduse poruncile Sale apostolilor, pe caricari-i alesese.
Faptele Apostololor 8:29 Duhul a zis lui Filip: <Du<Du-te, wi ajunge carul acesta ! >
Faptele Apostolilor 10:1910:19-21 Wi pe cknd se gkndea Petru la vedenia aceea, Duhul ii-a zis;
<iatq cq te cautq trei oameni; scoalqscoalq-te, pogoarqpogoarq-te, wi dudu-te cu ei, fqrq wovqire, cqci Eu iiam trimes.> Petru deci s^a pogorkt, wi a zis oamenilor acelora: <Eu sunt acela pe care 'l
cqutayi; ce pricinq vq aduce ?>
Alege wi aratq

Faptele Apostolilor 13:2 Pe cknd slujeau Domnului wi posteau, Duhul Sfknt a zis: <Puneyi<Puneyimi deoparte pe Barnaba
Barnaba wi pe Saul pentru lucrarea la care II-am chemat.>

"ntqrewte wi 'ncurajeazq
Faptele Apostolilor 9:31 Biserica se bucura de pace 'n toatq Iudea, Galilea Samaria, se
'ntqrea sufletewte, wi umbla 'n frica Domnului; wi, cu ajutorul Duhului Sfknt se 'nmulyea.
Dq putere



Pentru a fi martori



Faptele Apostolilor 1:8 Ci voi veyi primi o putere, cknd Se va pogork Duhul Sfknt peste
voi, wiwi-Mi veyi fi martori 'n Ierusalim, 'n toatq Iudea, 'n Samaria, wi pknq la marginile
pqmkntului.

Sq vorbim 'n alte limbi

Faptele Apostolilor
Apostolilor 2:4 Wi toyi s^au umplut de Duh Sfknt, wi au 'nceput sq vorbeascq 'n
alte limbi, dupq cum le da Duhul sq vorbeascq.
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Sq avem vedenii wi vise



Sq proorocim

Faptele Apostolilor 2:17 < "n zilele de pe urmq, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu
peste orice Fqpturq;
Fqpturq; feciorii vowtrii wi fetele voastre vor prooroci, tinerii vowtrii vor avea
vedenii, wi bqtrknii vowtri vor visa visuri !
Faptele Apostolilor 2:18 Da, chiar wi peste robii Mei wi peste roabele Mele voi turna, 'n
zilele acelea, din Duhul Meu,
Meu, wi vor prooroci.

'NTREBQRI RECAPITULATIVE
1.

Care este cel mai important lucru pe care 'l putem 'nvqya din Cartea Faptele Apostolilor ?
Cum trebuie studiatq Cartea Faptele Apostolilor ?

2.

Ce este Mqreaya Misiune ? Prezentayi toate aspectele pe care le cunoasteyi.

3.

Prezentayi cel puyin trei dintre funcyiile Duhului Sfknt.
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Lecyia a doua

Promisiunea Puterii
CE FEL DE PUTERE ?
Isus a fost 'mputernicit de cqtre Duhul Sfknt wi El a promis putere credinciowilor Sqi.
Ioan 16:7 Totuw, vq spun adevqrul: Vq este de folos sq Mq duc; cqci, dacq nu mq duc Eu,
Mkngkietorul nu va veni la voi: dar dacq Mq duc, vivi-l voi trimite.

Sursa puterii

Faptele Apostolilor 1:8 Ci voi veyi primi o putere, cknd Se va pogork Duhul Sfknt peste
voi, wiwi-Mi veyi fi martori 'n Ierusalim, 'n toatq Iudea, 'n Samaria, wi pknq la marginile
pqmkntului.
Isus a promis sq ne trimitq acelaw Duh Sfknt care a fost sursa puterii Sale atunci cknd El
a fost pe pamknt.
Romani 8:11 Wi dacq Duhul Celui ce a 'nviat pe Isus dintre cei moryi locuiewte 'n
'n voi, Cel
ce a 'nviat pe Hristos Isus din Moryi, va 'nvia wi trupurile voastre muritoare, din pricina
Duhului Squ, care locuiewte 'n voi.
Pe baza promisiunii lui Isus, noi urmawii wi credinciowii Sqi, trebuie sq facem aceleawi
lucrqri ca wi El.

Ioan 14:12
14:12 Adevqtat, adevqrat, vq spun, cq, cine crede 'n Mine, va face wi el lucrqrile pe
care le fac Eu,; ba 'ncq va face altele wi mai mari deckt acestea; pentrucq Eu mq duc la
Tatql:
Putere coplewitoare
Fiecare credincios este o parte importantq a Bisericii Sale. Datoritq acestui fapt fiecare
dintre noi trebuie sq fie sub puterea coplewitoare a Duhului Sfknt.
Matei 16:18 Wi Eu 'yi spun: tu ewti Petru, wi pe aceastq piatrq voi zidi Biserica Mea, wi
poryile Locuinyei moryilor nu o vor birui.
Puterea Duhului Sfknt
Sfknt
Dacq dorim sq urmqm exemplul lui Isus wi sq avem o viayq victorioasq, dupq modelul
Squ, noi nu trebuie sq ne luqm viaya 'n mkinile noastre wi sq procedqm awa cum dorim
noi, ci, awa cu Isus a explicat ucenicilor Sqi noi trebuie sq awteptqm. Awteptarea noastrq
este pentru primirea puterii Duhului Sfknt.
Faptele Apostolilor 1:4 Pe cknd Se afla cu ei, le
le--a poruncit sq nu se depqrteze de
Ierusalim, ci sq awtepte acolo fqgqduinya Tatqlui, <pe care,> lele-a zis El, <ayi auzitauzit-o de la
Mine.
Aceeawi Putere

Este puterea Duhului Sfknt despre care Pavel a 'ntrebat pe credinciowii din Efes care
fuseserq botezayi cu botezul lui Ioan.
Faptele Apostolilor 19:2 wi lele-a zis: <Ayi primit voi Duhul Sfknt cknd ayi crezut ?> Ei ii-au
rqspuns :,Nici n^am auzit mqcar cq a fost
fost dat un Duh Sfknt.>
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Faptele Apostolilor 19:6 Cknd wiwi-a pus Pavel mkinile peste ei, Duhul Sfknt S^a pogorkt
peste ei, wi vorbeau 'n alte limbi, wi prooroceau.
Putere pentru toyi credinciowii
Dacq Isus wi primii credinciowi au avut nevoie de aceastq Putere, cu atkt mai mult, noi,
credinciowii de astqzi avem nevoie de ajutorul Duhului Sfknt.
ISUS, EXEMPLUL NOSTRU
Pentru a 'nyelege cum Duhul Dfknt poate lucra 'n vieyile noastre, wi de ce El dorewte
aceasta, sq vedem mai 'ntki cum a lucrat Duhul Sfknt prin viaya lui Isus wi prin vieyile
oamenilor de pe vremea Noului Testament.
Ungerea cu Duhul Sfknt
Faptele Apostolilor 10:38 Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfknt wi cu putere pe Isus din
Nazaret, care umbla din loc 'n loc, fqcea bine, wi vindeca pe toyi cei cari
cari erau apqsayi de
diavolul; cqci Dumnezeu era cu El.
Isus este exemplul pentru felul cum credimciowii trebuie sq trqiascq sq se comporte wi sq
acyioneze. De la Isus wtim cum trebuie sq ne manifestqm:
 Ca servitor
 Ca instructor
 Ca adevqrat conducqtor
 Ca Bun Pqstor
 Ca vindecqtor
 Ca legiuitor
 "n botezul cu apq
 "n faya ispitei
 "n relayiile interpersonale
 "n stabilirea prioritqyilor
 "n mqrturia noastrq
 "n acceptarea autoritqyii altora
 "n timpul persecuyiilor
 "n faya moryii
 "n umilinyq
 "n compasiune
 "n iubire
 "n mknie, fqrq pqcat
 In glumq wi bucurie
 'n tristeye wi necaz

Ungerea cu Duhul Sfknt este cea care ne va ajuta sq urmqm exemplul lui Isus 'n fiecare
clipq a vieyii noastre.


Sq vesteasq Evanghelia wi sq tqmqduiascq
Luca 4:18 <Duhul Domnului este peste Mine,
Mine, pentrucq M^a uns sq vestesc sqracilor
Evanghelia; M^a trimis sq tqmqduiesc pe cei cu inima zdrobitq, sq propovqduiesc robilor
de rqzboi slobozenia, wi orbilor cqpqtarea vederii; sq dau drumul celor apqsayi.
Dacq Isus a avut ajutorul Duhului Dfknt pentru lucrarea Sa, cu atkt mai mult wi noi trebuie
sq-l primim. Isus a arqtat ucenicilor sqi ce fel de servicii sunt possible prin puterea
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Duhului Sfknt. Ei au 'nvqyat pe baza faptelor lui Isus care le-a prezentat cum se poate
lucra cu aceastq Putere.
Faptele Apostolilor 1:1 Teofile, 'n cea dintki carte a mea, am vorbit despre tot ce a
'nceput Isus sq facq wi sq 'mveye pe oameni.
Isus este singurul exemplu perfect pe care noi oamenii trebuie sq-l urmqm deoarece
atunci cknd El a fost pe pqmknt, El a trqit ca orice om obiwnuit dar fqrq nici un pqcat. Cu
toate acestea El a fost adevqrat Dumnezeu.
A pus deoparte drepturile Sale de Dumnezeu
Filipeni 2:52:5-7 Sq aveyi 'n voi gkndul acesta, care era wi 'n Hristos Isus: El, mqcar cq avea
chipul lui Dumnezeu, totuw n^a crezut
crezut ca un lucru de apucat sq fie deopotrivq cu
Dumnezeu, ci S^a desbrqcat pe Sine 'nsuw wi a luat un chip de rob, fqckndufqckndu-Se
asemenea oamenilor.
Dumnezeu a dat toatq autoritatea, stqpknirea, puterea wi dreptul de a conduce Pqmkntul
primilor oameni, Adam wi Eva, dupq creayie. Restul universului, Dumenezeu l-a reyinut
sub stqpknirea Sa. Tot ce era pe Pqmknt a fost pos la dispoziyia omenirii.
Genesa 1:26,28 Apoi Dumnezeu a zis: < Sq facem om dupq chipul Nostru, dupq
asemqnarea Noastrq; el sq stqpkneascq peste
peste pewtii mqrii, peste pqsqrile cerului, peste
vite, peste tot pqmkntul wi peste toate tkrktoarele cari se miwcq pe pqmknt.
Dumnezeu ii-a binecuvkntat, wi Dumnezeu lele-a zis: < Crewteyi, 'nmulyiyi'nmulyiyi-vq, umpleyi
pqmkntul, wi supuneyisupuneyi-l; wi stapkniyi peste pewtii
pewtii mqrii, peste pqsqrile cerului, wi peste
orice vieyuitoare care se miwcq pe pqmknt.>
Satana a reuwit sq-l 'nwele pe om wi sq-i rqpeascq aceastq autoritate. Isus a venit sq
restituie omenirii autoritatea pierdutq datoritq vicleniei diavolului. Din aceste motive Isus
trebuia sq acyioneze ca om, nu ca Dumnezeu. Isus a venit ca <al doilea Adam> wi a
dovedit cq omul poate trqi fqrq pqcat wi cq omul poate sta 'mpotriva uneltirilor diavolului.



A devenit al doilea Adam
Este < Fiul Omului>

1 Corinteni 15:45 De aceea este scris: < Omul dintki Adam a fost fqcut un suflet viu.> Al
doilea Adam a fost fqcut un duh dqtqtor de viayq.
Isus a avut aotoritate pe acest pqmknt deoarece El a fost <Fiul Omului>.

Ioan 5:25
5:25:25-27 Adevqrat, adevqrat vq spun, cq vine ceasul, wi acum a wi venit, cknd cei
moryi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, wi ceiceceice-l vor asculta, vor 'nvia. Cqci, dupqcum
Tatql are viaya 'n Sine, tot awa a dat wi Fiului sq aibq viaya 'n Sine. Wi II-a dat putere
putere sq
judece, 'ntruckt este Fiu al omului.
Deoarece El a pus deoparte drepturile Sale de Dumnezeu pentru a deveni <al doilea
Adam> wi <Fiu al Omului>, Isus a trqit, atunci cknd a foat pe pqmknt, exact awa ca oricare
dintre oameni, dar fqrq pqcat. Numai 'n acest fel Isus a putut deveni un exemplu perfect
de urmat pentru noi. Lucruri minunate wi deosebite au 'nceput sq se petreacq 'n viaya lui
Isus dupq ce El a primit puterea Duhului Sfknt. Dacq Isus, exemplul nostru perfect de
urmat, a avut nevoie de puterea Duhului Sfknt, cu atkt mai mult avem noi nevoie de
aceastq Putere.


Nimic de la Sine

Isus a spus cq El nu putea face nimic prin puterea Sa.
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Ioan 5:19 Isus a luat din nou cuvkntul wi lele-a zis : < Adevqrat, adevqrat vq spun, cq, Fiul
nu poate face nimic de la Sine; El nu face deckt ce vede pe Tatql fqcknd; wi tot ce face
Tatql, face wi Fiul 'ntocmai.


Uns de cqtre Duhul Sfknt

Isus a fost ales de cqtre Duhul Sfknt pentru a face voia lui Dumnezeu.

Luca 4:18 < Duhul Domnului este peste Mine, pentrucq M^a uns
uns sq vestesc sqracilor
Evanghelia; M^a trimes sq tqmqduiesc pe cei cu inima zdrobitq, sq propovqduiesc robilor
de rqzboi slobozirea, wi orbilor cqpqtarea vederii; sq dau drumul celor apqsayi,
Faptele Apostolilor 10:38 cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfknt wi cu putere pe Isus din
Mazaret, care umbla din loc 'n loc, fqcea bine, wi vindeca pe toyi cei ce erau apqsayi de
diavolul; cqci Dumnezeu era cu El.


Duhul Sfknt - lucrqtor miraculor

Activitqyile miraculoase din zilele noastre nu au nevoie de prezenya trupeascq a Domnului
nostru Isus Cristos. Duhul Sfknt, care l-a 'mputernicit pe Isus este acum aici ca sq
'mputerniceascq pe toyi credinciowii, urmawi ai lui Isus.

Ioan 14:12 Adavqrat, adevqtat, vq spun, cq, cine crede 'n Mine, va face wi el lucrqrile pe
care le fac Eu ; ba 'ncq va face altele wi mai mari deckt acestea ; pentrucq Eu mq duc la
Tatql:
Isus a spus urmawilor Sqi cq El se duce la Tatql ca sq le trimitq Duhul Sfknt.
Deasemenea Isus a arqtat cq dupq primirea Duhului Sfknt credinciowii sqi vor mqrturisi
despre El. Aceastq mqrturisire se va manifesta prin activitqyi identice cu ale Sale, prin
puterea Duhului Sfknt.
Necredinya limiteazq activitatea
Marcu 6:16:1-5 Isus a plecat de acolo, wi S^a dus 'n patria Lui. Ucenicii Lui au mers dupq El.
Cknd a venit ziua
ziua Sabatului, a 'nceput sq 'nveye pe norod 'n
sinagogq. Mulyi, cknd "l auzeau, se mirau wi ziceau: < De unde are El aceste lucruri ? Ce
fel de 'nyelepciune este aceasta, care II-a fost datq ? Wi cum se fac astfel de minuni prin
mkinile Lui ? Nu este El tkmplarul,
tkmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda
wi al lui Simion ? Wi nu sunt surorile Lui aici 'ntre noi ?> Wi gqseau o pricinq de poticnire 'n
El. Dar Isus lele-a zis: < Un prooroc nu este dispreyuit deckt 'n patria Lui, 'ntre rudele Lui wi
'n casa Lui.> N^a putut sq facq nici o minuneacolo, ci doar WiWi-a pus mkinile peste ckyiva
bolnavi, wi ii-a vindecat.
Acolu a fost o mare mulyime de oameni wi mulyi bolnavi. Isus a vindecat numai ckyva.
Oare de ce numai ckyva ?
"n mulyimea aceea erau mulyi necredinciowi. Duhul Sfknt lucreazq pe baza credinyeicelor
ce au nevoie de El. Awa cq Duhul Sfknt a condus pe Isus la ce ce aveau credinyq !
Mulyi dintre cei din zilele noastre nu pot beneficia de putera vindecqtoare a lui Isus din
cauza lipsei lor de 'nvqyqturq wi de credinyq.
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CAPITOLUL 'NTKI A CQRYII FAPTELE APOSTOLILOR
Prima promisiune
"n primul capitol al Cqryii Faptele Apostolilor sunt douq promisiuni. Cea dintki este cq va
veni puterea Duhului Sfknt.
Este interesant cq Luca 'ncepe Faptele Apostolilor cu timpul cknd Isus a plecat de pe
Pqmknt.
Epistola lui Luca se 'ncheie cu cuvintele lui Isus.
Luca 24:49 Wi iatq cq voi trimite peste voifqgqduinya Tatqlui Meu; dar rqmkneyi 'n
cetatepknq veyi fi 'mbrqcayicu putere de sus.>
Faptele Apostolilor 'ncep cu aceleawi cuvinte:
Faptele Apostolilor 1:41:4-5 Pe cknd se afla cu ei, lele-a poruncitsq nu se depqrteze de
Ierusalim, ci sq awtepte acolo fqgqduinya Tatqlui, < pe care, > lele-a zis El, < ayi auzitauzit-o dela
Mine. Cqci Ioan a botezat cu apq, dar voi, nu
nu dupq multe zile, veyi fi botezayi cu Duhul
Sfknt.>
Apoi continuq;
Faptele Apostolilor 1:8 Ci voi veyi primi o putere, cknd Se va pogork Duhul Sfknt peste
voi, wiwi-Mi veyi fi martori 'n Ierusalim, 'n toatq Iudea, "n Samaria, wi pknq la marginile
pqmkntului.>
pqmkntului.>
A doua promisiune
A doua promisiune a fost cq Isus va reveni pe Pqmknt. Pe parcursul istoriei Bisericii,
credinciowii au awteptat wi continuq sq awtepte, revenirea lui Isus.
Faptele Apostolilor 1:10,11 Wi cum stqteau ei cu ochii pironiyi spre cer, pe cknd Se suia
El, iatq cq li s^au arqtat doi bqrbayi 'mbrqcayi 'n alb, wi au zis: < Bqrbayi Galileeni, de ce
stayi wi vq uitayi spre cer ? Acest Isus, care S^a 'nqlyat la cer din mijlocul vostru, va veni 'n
acelaw fel cum LL-ayi vqzut mergknd la cer.>
Deci in acelaw pasaj al scripturii, ni se dq promisiunea primirii, prin Duhul Sfknt, a puterii
de care avem nevoie pentru a fi victoriowi 'n lucrarea pe care o avem de fqcut pentru Isus,
wi de asemenea suntem 'ncurajayi sq awteptqm revenirea lui Isus.
"nlocuirea
"nlocuirea lui Iuda vknzqtorul
Awa cum stim Iuda s-a spknzurat dupq ce L-a vkndut pe Domnul Isus. "n timp ce
awteptau venirea Duhului Sfknt, ucenicii au cqutat o persoanq potrivitq 'n locul lui Iuda
vknzqtorul. Petru aratq cq cele 'ntkmplate cu Iuda sunt, wi ele o 'mplinira a profeyiei.
Faptele Apostolilor 1:20 "n adevqr, 'n cartea Psalmilor este scris: <Locuinya lui sq rqmknq
pustie, wi nimenisq nu locuiascq 'n ea ! > Wi : < Slujba lui s^o ia altul ! >
Biserica timpurie nu a neglijat pqcatul ci l-a scos 'n evidenyq wi a luptat 'mpotriva
pqcatului. Acelaw lucru trebuie fqcut wi 'n zilele noastre. "n cazul lui Iuda nu a trebuit
aplicatq niciun fel de disciplinare, deoarece Iuda vknzqtorul s^a judecat singur.
Ca urmare a profeyiei lui David ucenicii au lucrat pe baza ascultqrii cuvkntului lui
Dumnezeu wi au cqutat sq gqseascq un alt apostol 'n locul lui Iuda. Deoarece numai
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Dumnezeu poate sq aleagq un apostol ei au pus 'naintea lui Dumnezeu pe doi, pe
Barnaba wi pe Matia wi au rugat pe Dumnezeu sq aleagq prin tragere la soryi.
A fost ales Matia
Faptele Apostolilor 1:231:23-26 Ei au pus 'nainte pe doi: pe Iosif, numit Barnaba, zis wi Iust, wi
pe Matia. Apoi au fqcut urmqtoarea rugqciune: < Doamne, Tu, care cunowti inimile tuturor
oamenilor, aratqaratq-ne pe care dintre acewti
acewti doi ll-ai ales, ca sq ia locul 'n slujba wi apostolia
aceasta, din care acqzut Iuda, ca sq meargq la locul lui. > Au tras la soryi, wi soryul a cqzut
pe Matia, care a fost numqrat 'mpreunq cu cei unsprezece apostoli.
MOTIVELE VENIRII DUHULUI SFKNT
Sq boteze
Duhul Sfknt ne boteazq ca sq alcqtuim un singur trup 'n Cristos.
1 Corinteni 12:13 Noi toyi, 'n adevqr, am fost botezayi de un singur Duh, ca sq alcqtuim
un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi ; wi toyi am fost adqpayi dintr^un
dintr^un
singur Duh.
Sq locuiascq
Duhul Sfknt a venit ca sq locuiascq 'n fiecare credincios
1 Corinteni 6:19,20 Nu wtiyi cq trupul vostru este templul Duhului Sfknt, care locuiewte 'n
voi, wi pe care LL-ayi primit de la Dumnezeu ? Wi cq voi nu sunteyi ai vowtrii
vowtrii ? Cqci ayi fost
cumpqrayi cu nu prey. Proslqviyi dar pe Dumnezeu 'n trupul vostru wi 'n duhul vostru, cari
sunt ale lui Dumnezeu.
Sq ne dea putere
Duhul Sfknt a venit sq dea putere credinciowilor lui Isus pentru a nqrturisi despre El.

Sq ne lumineze

Faptele Apostolilor
Apostolilor 1:8 Ci voi veyi primi o putere, cknd Se va pogork Duhul Sfknt peste
voi, wiwi-Mi veyi fi martori 'n Ierusalim, 'n toatq Iudea, 'n Samaria, wi pknq la marginile
pqmkntului.
Duhul Sfknt a venit sq lumineze calea wi sq cqlquzeascq pe urmawii lui Cristos 'n
activitatea spiritualq pe care ei trebuie sq o desfqwoare.
Efeseni 1;17a Wi mq rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatql slavei,



Dq 'nyelepciune



Ne descopere



Dq speranyq

Efeseni 1:17b sq vq dea un duh de 'nyelepciune,
Efeseni 1:17b, 18a wi de descoperire, 'n cunoawterea Lui, wi sq vq lumineze ochii inimii ca
sq pricepeyi
Efeseni 1:18b care este nqdejdea chemqrii Lui
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Ne aratq cq mowtenim puterea Sa nemqrginitq



Sq dea puterea 'nvierii

Efeseni 1:18b,19 care este bogqyia slavei mowtenirii Lui 'n Sfinyi,
Sfinyi, wi care este fayq de noi,
credinciowii, nemqrginita mqrire a puterii Sale, dupq lucrarea puterii tariei Lui,

Efeseni 1:201:20-23 pe care a desfqwuratdesfqwurat-o 'n Cristos, prin faptul cq LL-a 'nviat din moryi, wi LLa pus sq wadq la dreapta Sa, 'n locurile cerewti, mai pe sus de orice domnie, de orice
putere, de orice dregqtorie, wi de orice nume, care se poate numi, nu numai 'n veacul
acesta ci wi 'n cel viitor. El II-a pus totul sub picioare, wi LL-a dat cqpetenie peste toate
lucrurile, Bisericii,
Bisericii, care este trupul Lui, plinqtatea Celui ce plinewte totul 'n toyi.
'NTREBQRI RECAPITULATIVE
1.

Care sunt cele douq promisiuni mqreye din primul capitol al Cqryii Faptele Apostolilor ?

2.

Care dintre lucrqrile sqvkrwite de cqtre Isus pot fi fqcute de credinciowii zilelor noastre ?

3.

Enumerayi motivele venirii Duhului Sfknt.
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Lecyia a treia

Venirea Duhului Sfknt
BOTEZUL DUHULUI SFKNT
Faptele Apostolilor 2:12:1-4 "n ziua Cincizecimii, erau toyi 'mpreunq 'n acelaw loc Deodatq a
venit din cer un sunet ca vkjkitul unui vknt puternic, wi a umplut toatq casa unde wedeau
ei. Niwte limbi ca de foc au fost vqzute 'mpqryindu'mpqryindu-se printre ei, wi s^au awezat ckte una pe
fiecare din ei. Wi toyi sau umplut de Duh Sfknt, wi au 'nceput sq vorbeascq 'n alte limbi,
dupq cum
cum le de Duhul sq vorbeascq.
Dovada vorbirii 'n alte limbi
Vorbirea 'n alte limbi este dovada cq acea persoanq a primit Duhul Sfknt. Dupq cum ne
aratq Luca fiecare dintre persoanele prezente a primit Duhul Sfknt wi a 'nceput sq
vorbeascq 'n alte limbi. Ei au primit aceastq abilitatre de la Duhul Sfknt.
Vorbirea 'n alte limbi dovedewte cq persoana respectivq a primit botezul 'n Duhul sfknt, wi
scripturile ne aratq cq aceasta s-a arqtat la toyi cei prezenyi.
Marcu 16:17 Iatq semnele cari vor 'nsoyi pe cei ce
ce vor crede: 'n Numele Meuvor scoate
draci; vor vorbi 'n limbi noi;


Darul lui Dumnezeu
Vorbirea 'n alte limbi este darul lui Dumnezeu pentru Bisericq. Unii dintre membrii ei vor
putea vorbi 'n diferite limbi, pentru edificarea Corpului lui Cristos, adicq a Bisericii.
1 Corinteni 14: 2,4,14 "n adevqr, cine vorbewte 'n altq limbq, nu vorbewte oamenilor, ci lui
Dumnezeu; cqci nimeni nunu-l 'nyelege, wi, cu duhul, el spune taine. Cine vorbrwte 'n altq
limbq, se zidewte pe el 'nsuwi ; dar cine proorocewte, zidewte
zidewte Biserica. Fiindcq dacq mq
rog 'n altq limbq, duhul meu se roagq, dar mintea mea este fqrq rod.



Direct lui Dumnezeu
Vorbirea 'n alte limbi este un fel de a adora pe Dumnezeu, direct de la duhul nostru la
Dumnezeu. Atunci cknd vorbim 'ntr-o limbq ne'nyeleasq de cei din jurul nostru, noi totuwi
ne putem adresa lui Dumnezeu. Cei din jurul nostru nu vor 'nyelege, dar Duhul lui
Dumnezeu ne 'nyelege pentrucq El mijlocewte pentru noi la Dumnezeu cu suspine
negrqite. Acesta este felul 'n care Dumnezeu are legqtura cu noi, chear cknd noi nu ne
putem exprima clar 'n faya Sa.



Propria zidire
Avknd pqrtqwie cu Dumnezeu, noi vom crewte spiritual. Dar noi trebue sq ne rugqm ca
Dumnezeu sq ne dea 'nyelegerea pentru a putea explica pqrtqwia noastrq personalq wi
altora.
1 Corinteni 14:13,14 De aceea,
s^o tqlmqceascq. Fiindcq, dacq
mea este fqrq rod.

cine vorbewte 'n altq limbq, sq se roage sq aibq wi darul
mq rog 'n altq limbq, duhul meu se roagq, dar mintea
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Semn pentru cei necredinciowi



Dar al Duhului

1 Corinteni 14:22 Prin urmare,
urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credinciowi, ci pentru
cei necredinciowi. Proorocia, dimpotrivq este un semn nu pentru cei necredinciowi, ci
pentru cei credinciowi.
Atunci cknd se vorbewte 'ntr-o limbq necunoscutq de cqtre cei de fayq trebuie sq fie
cineva care traduce sau interpreteazq aceastq limbq, astfel 'nckt 'ntreaga bisericq sq fie
ziditq sufletewte.
1 Corinteni 14:2614:26-28 Ce este de fqcut atunci frayilor ? Cknd vq adunayi laolaltq, dacq unul
din voi are o ckntare, altul o 'nvqyqturq,
'nvqyqturq, altul o descoperire, altul o vorbq 'n altq limbq,
altul o tqlmqcire, toate sq se facq spre zidirea sufleteascq. Dacq sunt unii, cari vorbesc 'n
altq limbq, sq vorbeascq ckte doi sau cel mult trei, fiecare la rknd : wi unul sq
tqlmqceascq. Dacq nu este cine sq tqlmqceascq, sq tacq 'n Bisericq, wi sqsq-wi vorbeascq
numai lui 'nsuw wi lui Dumnezeu.
Un mesaj intr-o altq limbq poate fi un mesaj al lui Dumnezeu adresat celor prezenyi.
Acest mesaj trebuie sq fie 'nsoyit de darul 'nyelegerii, traducerii wi interpretqrii corecte.



Primul dar
Vorbirea 'n alte limbi este primul dar al Duhului Sfknt pe care 'l primim dupq botezul 'n
Duhul Sfknt. Pqrtqwia pe care o avem cu Tatql nostru cel Ceresc ne va permite sq
primim celalte opt daruri ale Duhului Sfknt.
Bineknyeles cq Satana face tot ce poate pentru a opri pqrtqwia noastrq cu Dumnezeu.
"ntrerupknd sau evitknd rugqciunea, care legqtura directq pe care o avem cu Dumnezeu,
diavolul reuwewte sq opreascq crewterea spiritualq, a noastrq wi a altora.
Vorbirea 'n alte limbi 'mpreunq cu traducerea lor corespunzqtoare ajutq la rqspkndirea
Evangheliei. Nu existq nici un pasaj din Scripturq care sq sugereze oprirea vorbirii 'n alte
limbi, dewi pe parcursul secolelor a existat pqrerea cq Evanghelia trebuie vestitq numai
'ntr-o anumitq limbq. Atunci cknd Isus va veni din nou, nu vom mai avea nevoie de
traducere sau de interpretare, doarece totul va fi restabilit awa cum trebuie sq fie wi ne
vom 'nyelege unul pe altul fqrq effort.



Sq nu 'mpiedecqm
Vorbirea 'n alte limbi este unul dintre darurile care ni se ordonq : sq nu-l oprim.
1 Corinteni 14:39 Astfel, deci, frayilor, rkvniyi dupq proorocie, fqrq sq 'mpedecayi vorbirea
'n alte limbi.
( Pentru un studiu mai amqnunyit al celor nouq daruri ale Duhului Sfknt vq rugqm sq
studiayi Supernatural Living Through the Gifts of the Hol] Spirit b] A.L. and Jo]ce Gill
tradusq 'n romknewte sub titlul TRQIRE SUPRANATURALQ PRIN DARURILE DUHULUI
SFKNT )
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SCOPUL LUI DUMNEZEU WI DIFERITE LIMBAJE
La 'nceput toyi oamenii vorbeau aceeawi limbq.
Unitate omeneascq

Comfuzie
Comfuzie

Genesa 11:111:1-6 Tot pqmkntul avea o singurq limbq wi aceleawi cuvinte. Pornind ei 'nspre
rqsqrit, au dat peste o ckmpie 'n yara Winear ; wi au descqlecat acolo. Wi au zis unul cqtre
altul : < Haidem ! sq facem cqrqmizi. Wi sq la ardem
ardem bine 'n foc. > . Wi cqrqmida lele-a yinut
loc de piatrq, iar smoala lele-a yinut loc de var. Wi au mai zis : < Haidem ! sq ne zidim o
cetate wi un turn al cqrui vkrf sq atingq cerul, wi sq ne facem un nume, ca sq nu fim
'mprqwtiayi pe toatq faya pqmkntului.>
pqmkntului.> Domnul S^a pogorkt sq vadq cetatea wi turnul, pe
carecare-l zideau fii oamenilor. Wi Domnul a zis : < Iatq, ei sunt un singur popor, wi toyi au
aceeawi limbq ; wi iacq de ce s^au apucat ; acum nimic nu ii-ar 'mpiedeca sq facq tot ce wiwiau pus 'n gknd.
Dumnezeu a spus cq atunci cknd oamenii au aceeawi limbq wi se 'nyeleg unii cu alyii, ei
pot face tot ceeace 'wi imagineazq. Dar de la cqderea 'n pqcat, unitatea oamenilor este 'n
a face rqu, ceeace nu este plqcut lui Dumnezeu. Awa cq Dumnezeu a 'ncurcat limba
oamenilor astfel cq ei nu s-au mai putut 'nyelege.
nu--wi mai
Genesa 11:7,8 Haidem ! sq Ne pogorkm wi sq le 'ncurcqm acolo limba, ca sq nu
'nyeleagq vorba unii altora. > Wi Domnul ii-a 'mprqwtiat de acolo pe toatq faya pqmkntului ;
awa cq au 'ncetat sq zideascq cetatea aceea.
Imposibilitatea de a se 'nyelege unul cu altul a destrqmat unitatea oamenilor 'n aceastq
situayie wi a oprit construcyia. Unitatea 'n acest caz a fost sub conducerea diavolului, care
cquta sq domine sufletele oamenilor. Comfuzia determinatq de Dumnezeu a oprit
lucrarea lui Satana.

Unitate duhovniceascq
Avknd pqrtqwie cu Dumnezeu, credinciowii au unitate cu Dumnezeu wi unul cu altul. Duhul
lor 'l onoreazq pe Dumnezeu.
Fiind adunayi wi rugqndu-se 'mpreunq pentru acelaw obiectiv, plqcut lui Dumnezeu,
unitatea duhovniceascq a credinciowilor se 'ntqrewte wi ei se pot sprijini unul pe altul.
Aceastq unitare duhovniceascq va deveni tot mai puternicq prin lucrarea Duhului Sfknt,
care "wi va revqrsa darurile asupra lor ; astfel Biserica se va zidi sub conducerea lui
Dumnezeu.
PRIMIREA DUHULUI SFKNT PE TIMPUL APOSTOLILOR
Citind cartea Faptele Apostolilor remarcqm salvarea oamenilor, apoi revqrsarea Duhului
Sfknt peste ei wi felul cum darurile Duhului Sfknt au lucrat prin acewti oameni.
Mai 'ntki de cqtre Iudei
Isus a spus ucenicilor Sqi sq awtepte ca ei sq fie umpluyi cu Duhul Sfknt 'nainte de a
'ncepe lucrarea lor misionarq. Ei erau toyi 'mpreunq, 'n acelaw loc 'n ziua Cincizecimii
cknd au primit pentru prima datq botezul Duhului Sfknt.
Faptele Apostolilor 2:4 Wi toyi s^au umplut de Duh Sfknt, wi au 'nceput sq vorbeascq 'n
alte limbi, dupq cum le da Duhul sq vorbeascq.
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Apoi de cqtre Samariteni
Cknd diaconul Filip s^a dus la Samariteni, ei au crezut 'n Isus wi au fost salvayi. Apoi
apostolii din Ierusalim au mers 'n Samaria wi-au pus mkinile peste ei wi credinciowii
Samariteni s-au umplut de Duh Sfknt.
Faptele Apostolilor 8:158:15-17 Acewtia au venit la Samariteni, wi s^au rugat pentru ei, ca sq
primeascq Duhul Sfknt. Cqci nu se pogorkse
pogorkse 'ncq peste niciunul din ei, ci fuseserq numai
botezayi 'n Numele Domnului Isus Hristos. Atunci Petru wi Ioan au pus mkinile peste ei, wi
aceia au primit Duhul Sfknt.
Apoi de cqtre cei care duwmqneau pe Apostoli
Saul, 'mputernicit de cqtre marele preot, sq prigoneascq Biserica lui Cristos mergea la
Damasc sq aresteze credinciowii care erau acolo. "n drumul squ a fost orbit de o luminq
puternicq wi toyi cei care erau cu el au cqzut la pqmknt. Awa a fost 'ntklnirea lui Saul cu
Isus. Apoi Dumnezeu a trimis pe Anania la el, wi astfel Saul a primit botezul 'n Duhul
Sfknt.
Faptele Apostolilor 9:17 Anania a plecat ; wi dupq ce a intrat 'n casq, a pus mkinile peste
Saul, wi a zis : < Frate Saule, Domnul Isus, care yi S^a arqtat pe drumul pe care veneai,
m^a trimes
trimes ca sq capeyi vederea, wi sq te umplii de Duhul Sfknt. >
Dupq aceea la Neamuri
Petru a avut aceeawi viziune de trei ori wi nu a 'nyeles-o pkna cknd Dumnezeu nu i-a
explicat-o. < Ce a curqyit Dumnezeu sq nu numewti spurcat >. Petru a fost apoi trimis de
cqtre Dumnezeu la sutawul Corneliu, om cucernic wi temqtor de Dumnezeu. Cknd a intrat
Petru 'n casq la Corneliu a gqsit pe mulyi adunayi.
Faptele Apostolilor 10:4410:44-46a Pe cknd rostea Petru cuvintele acestea, S^a pogorkt Duhul
Sfknt peste toyi cei care ascultau Cuvkntul. Toyi credinciowii tqiayi 'mprejur, cari veniserq
cu Petru, au rqmas uimiyi cknd au vqzut cq darul Duhului Sfknt s^a vqrsat wi peste
Neamuri. Cqci 'I auzeau vorbind 'n limbi wi mqrind pe Dumnezeu.
Au fost anumite pqreri wi 'nvqyqturi cq botezul 'n Duhul Sfknt are loc 'n momentul salvqrii
wi nu este o lucrare separatq a lui Dumnezeu. Deasemenea existq pqrerea cq darul
vorbirii 'n alte limbi s^a manifestat numai 'n ziua Cincizecimii. Urmqrind cu atenyie cele
scrise 'n Faptele Apostolilor vom 'nyelege cq aceleawi lucruri s-au 'ntkmplat 'n Cezareea
la zece ani dupq Cincizecime.
"n Efes

Credinciowii din Efes au primit Duhul Sfknt wi au fost botezayi 'n Duhul Sfknt la douqzeci
de ani dupq Cincizecime.
Faptele Apostolilor 19:2b19:2b-6 Ei ii-au rqspuns
rqspuns : < Nici n^am auzit mqcar cq a fost dat un Duh
Sfknt. >. < Dar cu ce botez ayi fost botezayi ? > lele-a zis el. Wi ei au rqspuns: < Cu botezul lui
Ioan. >
Atunci Pavel a zis : < Ioan a botezat cu botezul pocqinyei, wi spunea norodului sq creadq
'n Celce
Celce venea dupq el, adicq 'n Isus .> Cknd au auzit ei aceste vorbe, au fost botezayi 'n
Numele Domnului Isus. Cknd wiwi-a pus Pavel mkinile peste ei, Duhul Sfknt S^a pogorkt
peste ei, wi vorbeau 'n alte limbi wi prooroceau.
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SIMBOLURI WI MATERIALIZQRI ALE DUHULUI
DUHULUI SFKNT
Porumbel

Un porumbel S^a pogorkt peste Isus atunci cknd El a fost botezat de cqtre Ioan 'n rkul
Iordan.
Luca 3:22 wi Duhul Sfknt S^a pogorkt peste El 'n chip trupesc, ca un porumbel. Wi din
cer s^a auzit un glas, care zicea ; < Tu ewti Fiul Meu
Meu prea iubit : 'n Tine "mi gqsesc toatq
plqcerea Mea ! >

Vknt

"n ziua Cincizecimii Duhul Sfknt a fost 'nsoyit de sunetul unui vknt puternic.
Faptele Apostolilor 2:2 Deodatq a venit din cer un sunet ca vkjkitul unui vknt puternic, wi
a umplut toatq casa unde
unde wedeau ei.

Foc

Tot 'n ziua Cincizecimii dupq ce au auzit vkntul ei au vqzut foc.
Faptele Apostolilor 2:3 Niwte limbi ca de foc au fost vqzute 'mpqryindu'mpqryindu-se printre ei, wi
s^au awezat ckte una pe fiecare din ei.

Untdelemn

Ungerea cu untdelemn este similarq cu primirea Duhui Sfknt. "n Epistola cqtre Evrei
gqsim menyiunea ungerii < cu untdelemn de bucurie >
Evrei 1:9 Tu ai iubit neprihqnirea wi ai urkt nelegiuirea : de aceea, Dumnezeule,
Dumnezeul Tqu TeTe-a uns cu untdelemn de bucurie mai pe sus deckt pe
pe tovarqwii Tqi >.

Apq

"n alte pqryi Duhul Sfknt este asimilat cu < rkuri de apq vie >.
Ioan 7:38,39 Cine crede 'n Mine, din inima lui vor curge rkuri de apq vie, cum zice
Scriptura.> Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau sqsq-L primeascq ceice
ceice
vor crede 'n El. Cqci Duhul Sfknt 'ncq nu fusese dat, fiindcq Isus nu fusese 'ncq
proslqvit.

'NTREBQRI RECAPITULATIVE
1.

Arqtayi ce 'nseamnq vorbirea 'n alte limbi.

2.

Prezentayi douq exemple de venire a Duhului Sfknt descrise 'n Faptele Apostolilor.
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Lecyia a patra

Lupta pentru Numele lui Isus
SATANA WTIE SECRETUL
Satana a descoperit cheia succesului credinciowilor wi 'ncearcq sq conturbe activitatea de
rqspkndire a Evangheliei. Toate atacurile diavolului sunt 'ndreptate 'mpotriva puterii
Duhului Sfknt wi a Numelui lui Isus.
Puterea Duhului Sfknt
Credinciowii sunt sub puterea Duhului Sfknt. Activitatea credinciowilor pe pqmknt se
desfqwoarq prin puterea Duhului Sfknt wi sub conducerea Duhului Sfknt. Duhul Sfknt este
Cel care lucreazq prin urmawii lui Isus, dupq ce Domnul nostru Isus Cristos a plecat de pe
Pqmknt.
Autoritatea Numelui lui Isus
Satana cunowte pe Duhul Sfknt wi pe Isus deoarece scopul lui a fost sq fie mai presus
de Dumnezeu. Nu este nimic mai 'nfricowqtor pentru diavolul decqt autoritatea Numelui
lui Isus wi puterea Duhului Sfknt. Satana este 'ngrozit de faptul cq fiecare credincios are
dreptul sq acyioneze pe baza autoritqyii Numelui lui Isus wi a puterii Duhului Sfknt.
Marcu 16:17,18 Iatq semnele cari vor 'nsoyi pe cei ce vor crede:
crede: 'n Numele Meu vor
scoate draci; vor vorbi 'n limbi noi; vor lua 'n mknq werpi; dacq vor bea ceva de moarte,
nunu-i va vqtqma; 'wi vor pone mkinile peste bolnavi wi bolnavii se vor 'nsqnqtowa.>
Sq reyinem cq Isus 'ncepe enumerarea cu <'n Numele Meu vor…>. Awa cum a fost pe
vremea cknd Cristos era pe pqmknt, Biserica este Trupul Squ wi acum. Ea trqiewte prin
puterea Duhului Sfknt wi Autoritatea lui Isus.
Planul lui Dumnezeu de salvare a omenirii este neschimbat ! Satana cunoawte foarte
bine pe Dumnezeu wi Cuvkntul Squ. El folosewte aceastq cunoawtere pentru a deruta pe
urmawii lui Isus wi a-i face sq uite sau sq neglijeze puterea wi autoritatea pe care o au.
Diavolul wtie cum sq rqstqlmqceascq Cuvkntul wi cum sq bombardeze credinciowii numai
cu anumite paryi sau interpretqri pentru a-i face inofensivi pentru el wi cu ckt mai puyin
succes 'n Mqreaya Misiune.
VINDECAREA OLOGULUI DIN NAWTERE
Vom 'ncerca sq examinqm cu grijq acest exemplu pentru a 'nvqya cum trebuie acyionat 'n
zilele noastre.
Faptele Apostolilor
Apostolilor 3:13:1-8 Petru wi Ioan se suiau 'mpreunq la Templu, la ceasul rugqciunii:
era ceasul al nouqlea. Acolo era un olog din nawtere, care era dus wi pus 'n toate zilele la
poarta Templului, numitq <Frumoasq>, ca sq cearq de milq de la cei ce intrau 'n Templu.
Omul acesta, cknd a vqzut pe Petru wi pe Ioan cq voiau sq intre 'n Templu, lele-a cerut
milostenie. Petru, ca wi Ioan, s^a uitat yintq la el, wi a zis: <Uitq<Uitq-te la noi !> Wi el se uita la ei
cu luare aminte, wi awtepta sq capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: <Aur wi argint
n^am; dar ce am, 'yi dau: <"n Numele lui Isus din Nazaret, scoalqscoalq-te wi umblq !> LL-a apucat
de
25
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mkna dreaptq, wi ll-a ridicat 'n sus. Indatq i s^au 'ntqrit tqlpile wi
wi glesnele; dintr^o sqriturq a
fost 'n picioare, wi a 'nceput sq umble. Aintrat cu ei 'n Templu, umblknd, sqrind, wi
lqudknd pe Dumnezeu.
"nvqyqturi pentru zilele noastre
 Urcknd spre
Menyionea cq Petru wi Ioan <se suiau> poate fi interpretatq wi ca 'nqlyarea lor sufleteascq
'n awteptarea 'ntklnirii cu Dumnezeu prin rugqciune, la o orq anume. <Ceasul al nouqlea>
este cam ora trei dupq masa, 'n felul cum mqsurqm noi timpul. Acesta era timpul destinat
pentru pqrtqwie personalq cu Dumnezeu, prin rugqciune. Vindecarea ologului din nawtere
a avut loc 'nainte de rugqcinea lui Petru wi Ioan. Ei nu erau <'nqlyayi prin rugqciune> 'n
acel timp wi nu <'nnqlyaserq prin rugqciune> vindecarea ologului. Cu toate cq vindecarea
nu a fost rezultatul rugqciunii, noi nu trebuie sq renunyqm la pqrtqwia noastrq prin
rugqciune cu Dumnezeu. De fapt vindecarea a avut loc datoritq dorinyei de a avea
pqrtqwie cu Dumnezeu.
 "n afara Templului
Vindecarea a fost 'n afara Templului, pe stradq, 'n vqzul oamenilor care erau prezenyi.
Biserica lui Cristos este acolo unde sunt adunayi doi sau trei 'n Numele Squ, acolo unde
sunt credinciowii Sqi. Este important ca activitatea Bisericii sq se evidenyieze 'n faya
tuturor oamenilor, nu numai 'nlocuri anumite de adunare a credinciowilor. Astfel wi cei
necredinciowi pot vedea comfirmarea Cuvkntului lui Dumnezeu.
 Timpul hotqrkt
Isus a spus cq El fqcea numai ceeace a vqzut cq face Tatql Squ. Timpul pentru o
anumitq lucrare este hotqrkt de cqtre Dumnezeu. Acest olog era dus zilnic la poarta
Templului. Isus a trecut de multe ori pe lkngq el dar nu l-a vindecat.


Conducerea Duhului Sfknt



Luare aminte



In Numele lui Isus

Oare de ckte ori vor fi trecut apostolii pe lkngq acest om fqrq sq-l fi bqgat 'n seamq ? Dar
de data aceasta totul a fost diferit. Petru wi Ioan s^au uitat yintq la ei wi i-au atras atenyia
asupra lor. Trebuie sq fim atenyi wi sensibili la mesajele Duhului Sfknt wi sq ne lqsqm
cqlquziyi de El pentru a 'nyelege cknd este timpul hotqrkt de Dumnezeu sq acyionqm.
Numai 'n acest fel miracolele se vor produce, prin noi.

Omul a fost pus 'ntr-o stare de awteptare. Petru i-a atras atenyia prin cuvinte clare wi
hotqrkte. El vroia ca ceva sq se 'ntkmple, wi era comvins cq Petru 'I va da ceva deosebit.
Cei care de obicei dqdeau milostenie nu 'i cereau sq se uite la ei. Deaceea el se uita la
Petru wi la Ioan cu luare aminte. Cel mai important lucru pentru acest slqbqnog din
nawtere era acum ce vor face acewti doi oameni, Petru wi Ioan.

<"n Numele lui Isus din Nazaret, scoalq-te wi umblq.> Numele lui Isus a fost ceeace Petru
a dat acestui om.


A ajutat omul sq acyioneze
Petru a determinat acest om sq aibq 'ncredere, apleckndu-se wi apuckndu-l de mkna
dreaptq.
26
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Tqlpile wi gleznele i s^au 'ntqrit dupq ce el a fost ridicat 'n sus de cqtre Petru. Apoi <dintr-o
sqriturq a fost 'n picioare>
 Omul a lqudat pe Dumnezeu
Omul a intrat 'n Templu umblknd, sqrind, wi lqudknd pe Dumnezeu. Acestui om, care nu
umblase niciodatq nu i-a fost ruwine sq sq glorifice wi sq preamqreascq pe Dumnezeu 'n
faya celor prezenyi.
 Toyi au recunoscut minunea
Toyi cei prezenyi au fost convinwi de vindecarea ologului din nawtere dar nu 'nyelegeau
cum aceasta afost posibil wi se mirau.


"ncunowtiinyarea despre Isus
Petru a explicat norodului adunat despre 'nvierea lui Isus.
Faptele Apostolilor 3:15 Ayi omorkt pe Domnul vieyii, pe care Dumnezeu LL-a 'nviat din
moryi; noi suntem martori ai Lui.



Credinyq 'n Numele Lui Isus
Mai 'ntki Petru a vrut sq fie sigur cq norodul stie cine a fost Isus, apoi le-a explicat cq ei
trebuie sq wtie cq vindecarea s^a fqcut datoritq credinyei 'n Numele lui Isus.
Faptele Apostolilor 3:16 Prin credinya 'n Numele lui Isus, a 'ntqrit Numele Lui pe omul
acesta, pe carecare-l vedeyi wiwi-l cunoawteyi; credinya 'n El a dat omului acestuia o tqmqduire
deplinq, cum vedeyi cu toyii.

SATANA ATACQ IMEDIAT
Cu ce putere, sau 'n numele cui ?
Am putea crede cq cei care conduceau Templul s-ar fi bucurat 'mpreunq cu cel vindecat,
dar pe cknd Petru wi Ioan vorbeau, ei au venit pe neawteptate, au pus mkinile pe ei wi i-au
aruncat 'n temniyq. Prima 'ntrebare pe care le-au pus-o a fost :
Faptele Apostolilor 4:7 Au pus pe Petru wi pe Ioan 'n mijlocul lor, wi ii-au 'ntrebat: < Cu ce
putere sau 'n Numele cui ayi fqcut voi lucrul acesta
acesta ? >
Lupta pentru Numele lui Isus
Faptele Apostolilor 4:10 s^o wtiyi cu toyii wi s^o wtie tot norodul lui Israel ! Omul acesta se
'nfqyiweazq 'naintea voastrq pe deplin sqnqtos, 'n Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe
care voi LL-ayi rqstignit, dar pe
pe care Dumnezeu LL-a 'nviat din moryi.
 Dilema conducqtorilor
Faptele Apostolilor 4:16 wi au zis; < Ce vom face oamenilor acestora ? Cqci este wtiut de
toyi locuitorii Ierusalimului cq prin ei s^a fqcut o minune vqditq, pe care n^o putem tqgqdui.
 Avertisme
Avertismentul
ntul
Faptele Apostolilor 4:17 Dar, ca sq nu se lqyeascq vestea aceasta mai departe 'n norod,
sqsq-i ameninyqm, wi sq le poruncim ca de acum 'n colo sq nu mai vorbeacq numqnui 'n
Numele acesta>
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 Porunca
Faptele Apostolilor 4:18 Wi dupqce ii-au chemat, lele-au poruncit sq nu mai vorbeacq cu nici
un chip, nici sq 'nveye pe oameni 'n Numele lui Isus.
 Rqspunsul
Dupq ce lui Petru wi Ioan li sa dat drumul s-au dus la ai lor wi le-au povestit ce s^a
'ntkmplat. Toyi 'mpreunq s-au rugat, wi apoi au vorbit din nou 'n Numele lui Isus.
Faptele Apostolilor 4: 29,30 Wi acum, Doamne, uitquitq-Te la ameninyqrile lor, dq putere
robilor Tqi sq vesteascq Cunkntul Tqu cu toatq 'ndrqzneala, wi 'ntinde'ntinde-Yi mkna, ca sq se
facq tqmqduiri, minuni wi semne prin Numele Robului Tqu celui Sfknt,
Sfknt, Isus.>
 Pedeapsa
Faptele Apostolilor 5:28 <Nu v^am poruncit noi cu tot dinadinsul sq nu 'nvqyayi pe norod 'n
Numele acesta ? Wi iatq cq voi ayi umplut Ierusalimul cu 'nvqyqtura voastrq, wi cqutayi sq
aruncayi asupra noastrq skngele acestui om >.
Cei care vroiau sq dirijeze gkndurile oamenilor, membrii Sanhedrimului, ar fi preferat sq-i
ucidq pe apostoli. Astfel, considerau conducqtorii Templului, miracolele wi vorbirea 'n
Numele lui Isus ar fi 'ncetat. Cu toate acestea, dupq ce au fost bqtuyi wi li s^a poruncit din
nou sq nu vorbeascq 'n Numele lui Isus, apostolilor li s^a dat drumul.
Faptele Apostolilor 5:40b … ii-au oprit sq vorbeascq 'n Numele lui Isus wi lele-au dat
drumul.
 Rezultatul
Faptele Apostolilor 5: 41,42 Ei au plecat dinaintea Soborului, wi
wi s^au bucurat cq au fost
'nvredniciyi sq fie batjocoriyi, pentru Numele Lui. Wi 'n fiecare zi, 'n templu wi acasq, nu
'ncetau sq 'nveye pe oameni, wi sq vesteascq Evanghelia lui Isus Hristos.
SAUL (PAVEL) WI NUMELE LUI ISUS
Persecutknd pe alyii
Primul val de persecuyii asupra credinciowilor lui Cristos a venit asupra lor deoarece ei se
refereau la Numele lui Isus. Dupq cum ne aratq Anania, Saul aresta pe aceia care se
bazau pe Isus.
Faptele Apostolilor 9:13,14 < Doamne > a rqspuns Anania, < Am auzit de la mulyi despre
toate relele, pe care lele-a fqcut omul acesta sfinyilor Tqi 'n Ierusalim; ba wi aici are puteri
dinpartea preoyilor celor mai de seamq, ca sq lege pe toyi cei ce cheamq Numele Tqu.
Ales sq ducq Numele
Dumnezeu la trimis pe Anania la Saul, deoarece El alesese pe Saul ca sq ducq Numele
lui Isus la Neamuri, 'naintea 'mpqrayilor wi a poporului lui Israel.
Dupq ce el persecutase pe alyii, Saul va suferi pentru Numele lui Isus acelaw fel de
persecuyii.
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Faptele Apostolilor 9:15,16 Dar Domnul ii-a zis : < DuDu-te, cqci el este un vas, pe care ll-am
amles, ca sq ducq Numele Meu 'naintea Neamurilor, 'naintea 'mpqrayilor wi 'naibtea fiilor
lui Israel; wi 'i voi arqta tot ce trebuie sq sufere pentru Numele Meu.>
Gata sq moarq pentru Numele lui Isus
Pavel a fost gata sq moarq pentru Numele lui Isus.
Faptele Apostolilor 21:13 Atunci Pavel a rqspuns : < Ce faceyi de plkngeyi awa, wiwi-mi rupeyi
inima ? Eu sunt gata nu numai sq fiu legat, dar chiar wi sq mor 'n Ierusalim pentru
Numele Domnului Isus. >
Scrie
Scrie despre Nume
Pavel cunowtea puterea Numelui lui Isus. Pavel, pe atunci Saul, luptase 'mpotriva acestui
Nume wi pierduse. Deasemenea Pavel wtia cum este sq fii salvat prin acest Nume,
deoarece el cqpqtase aceastq salvare. Pavel a scris despre acest Nume orideckte ori a
avut ocazia.
Romani 10:13 Fiindcq < oricine va chema Numele Domnului, va fi mkntuit. >
1 Corinteni 5:4 "n Numele Domnului Isus, voi wi duhul meu, fiind adunayi la olaltq, prin
puterea Domnului nostru Isus,
Filipeni 2:9,10 Deaceea wi Dumnezeu
Dumnezeu LL-a 'nqlyat nespus de mult, wi II-a dat Numele, care
este mai presus de orice nume; pentruca 'n Numele lui Isus, sq se plece orice genunchi
al celor din ceruri, de pe pqmknt wi de sub pqmknt,
Coloseni 3:17 Wi orice faceyi, cu cuvkntul sau cu fapta, sq faceyi totul 'n Numele Domnului
Isus, wi mulyumiyi, prin El lui Dumnezeu Tatql.

NUMELE LUI ISUS
Oare de ce primii credinciowi au preferat sq moarq deckt sq renumye la Numele lui Isus ?
Pe de altq parte, ce-i deranja pe conducqtorii religiowi de luptau cu atkta 'nverwunare
'mpotriva celor ce se bazau pe Numele lui Isus ?
Atkt credinciowii ckt wi liderii vremii au 'myeles puterea care se elibera prin folosirea
acestui Nume.
Aduce salvare

Noi am fost salvayi prin Numele lui Isus.
Faptele Apostolilor 2:21
2:21 Atunci oricine va chema Numele Domnului, va fi mkntuit >
Faptele Apostolilor 2:38 < PocqiyiPocqiyi-vq >, lele-a zis Petru, <wi fiecare dintre voi sq fie botezat 'n
Numele lui Isus Hristos, spre iertarea pqcatelor voastre; apoi veyi primi darul Sfkntului
Duh.>

Victorie
Numai prin folosirea Numelui lui Isus este posiblq 'ndeplinirea Mqreyei Misiuni, aceea de
a duce Evanghelia pkna la marginile pqmkntului.

~ 30 ~

Numele lui Isus elibereazq oamenii de pqcate wi scoate demonii din sufletele wi trupurile
lor.
Vindecare
Vindecare

Numele lui Isus aduce vindecare celor bolnavi.
Faptele Apostolulor 3:16 Prin credinya 'n Numele lui Isus, a 'ntqrit Numele Lui pe omul
acesta, pe carecare-l vedeyi wiwi-l cunoawteyi ; credinya 'n El a dat omului acestuia o tqmqduire
deplinq, cum vedeyi cu toyii.

Pqrtqwie cu Dumnezeu
Isus ne-a 'mputernicit sq folosim Numele Squ atunci cknd venim 'n faya Tatqlui prin
rugqciune.
Ioan 16:23 "n ziua aceea, nu Mq veyi mai 'ntreba de nimic. Adevqrat, adevqrat, vqspun
cq, orice veyi cere de la Tatql, 'n Numele Meu, vq va da.
Efeseni 5:20 Multqmiyi todeauna lui Dumnezeu Tatql, pentru toate lucrurile, 'n Numele
Domnului nostru Isus Hristos.

REZERVAT NUMAI PENTRU CEI CREDINCIOWI
Numele lui Isus este la dispoziyia Bisericii Sale, a celor cu adevqrat credinciowi. Acest
Nume are o putere deosebitq atunci cknd este folosit cu credinyq.
Wapte fii ai lui Sceva
Sq ne amintim despre cei wapte fii care au 'ncercat sq foloseascq Numele lui Isus fqrq a fi
dorit sq cunoascq pe Isus.
Faptele Apostolilor 19:1319:13-16 Niwte exorciwti
exorciwti Iudei, cari umblau din loc 'n loc, au 'ncercat
sq cheme Numele Domnului Isus peste ceice aveau duhuri rele, zicknd: < Vq jur pe Isus,
pe carecare-L propovqduiewte Pavel, sq iewiyi afarq ! > Ceice fqceau lucrul acesta, erau wapte
feciori ai lui Sceva, un preot Iudeu din cei mai de seamq. Duhul cel rqu lele-a rqspuns : <
Pe Isus "l cunosc, wi pe Pavel 'l wtiu: dar voi, cine sunteyi ? Wi omul 'n care era duhul cel
rqu, a sqrit asupra lor, ii-a biruit, pe amkndoi, wi ii-a schinjuit 'n awa fel, cq au fugit goi wi
rqniyi din casa aceea.
Goi, rqniyi, schinjuiyi
Numele lui Isus nu poate fi folosit ca talisman sau pentru fqcut farmece. Acest Nume nu
are nici o putere pentru cei care nu 'l cunosc pe Isus. Adevqrayii credinciowi, care "l
cunosc pe Isus wi care constituie Biserica, adicq trupul Squ, stiu cq acest Nume are o
putere care este mai presus de orice. Atunci cknd credinya este puternicq, Duhul Sfknt
este cel care cqlquzewte folosirea Numelui lui Isus.
Cea mai 'nalq onoare este numai pentru acest Nume
Cei care au 'ncercat sq foloseascq Numele lui Isus fqrq a avea acest drept, au fost
discreditayi, dar Numele lui Isus a dobkndit cea mai 'naltq onoare wi mulyi au venit la Isus
'n urma unor astfel de incidente.
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Faptele Apostolilor 19:17,18 Lucrul acesta a fost cunoscut de toyi Iudeii, de toyi Grecii cari
locuiau 'n Efes, wi ii-a apucat frica pe toyi; wi Numele Domnului Isus era proslqvit. Mulyi di
cei ce crezuserq, veneau sq mqrturiseascq wi sq spunq ce fqcuserq.
Pervertirea Numelui Squ
Satana cunoawte puterea Numelui lui Isus, atunci cknd acest Nume este rostit cu credinyq
de cqtre urmawii Sqi. Diavolul 'ncearcq sq perverteascq 'nyelesul acestui Nume, wi sq-L
ponegreascq sperknd cq astfel va slqbi sau distruge puterea Numelui lui Isus.
Satana 'i pune pe oameni sq foloseascq Numele lui Isus 'n blesteme, 'njurqturi wi
batjocuri.
Oare de ce nume ale altor fondatori de religii nu sunt batjocorite awa de des ca cele
legate de Crewtinism ? Explicayia este foarte clarq. Acele religii au la baza credinyei lor
dumnezei falwi, care nu au nici un fel de putere. Acewti falwi dumnezei sunt diferite nume
ale Satanei. Diavolul nu are nici un motiv sq le discrediteze. Dimpotrivq, Satana le acordq
o deosebitq cinste fiindcq 'l repprezintq pe el 'nsuwi.
NUMIYI DUPQ EL
Fiind crewtini, noi avem parte de binecuvkntqri deosebite, mai presus de orice 'nchipuire.
Dar odatq cu aceste binecuvkntqri, avem wi rqspunderea de a ne comporta awa cum ne
cere Cristos, Domnul nostru. Noi "I purtqm numele, awa cq trebuie sq avem grijq ca tot
ceeace gkndim wi facem sq fie comform voii Sale.
Sq aducem glorie lui Dumnezeu
Pavel a scris:
2 Tesaloniceni 1:12 pentruca Numele Domnului nostru Isus Hristos sq fie proslqvit 'n voi,
wi voi 'n El,
El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru, wi al Domnului Isus Hristos.
Vieyile noastre trebuie sq aducq glorie lui Dumnezeu.
Sq nu fie hulit Numele lui Dumnezeu
"n Epistola cqtre Romani Pavel le explicq Iudeilor cq ei cunosc Legea lui Dumnezeu wi
wtiu ce trebuie sq facq pentru a aduce glorie lui Dumnezeu. Cu toate acestea, datoritq
comportqrii lor, Numele lui Dumnezeu este hulit 'ntre Neamuri. Aceleawi sugestii sunt
binevenite wi celor ce le place sq se numeascq <crewtini>.
Romani 2:172:17-24 Tu, care te numewti
numewti Iudeu, care te reazimi pe o Lege, care te lauzi cu
Dumnezeul tqu, care cunowti voia Lui, care wtii sq faci deosebire 'ntre lucruri, pentrucq
ewti 'nvqyat de Lwgw; tu, care te mqgulewti cq ewti cqlquza orbilor, lumina celor cae sunt 'n
'ntunerec, 'nvqyqtorul
'nvqyqtorul celor newtiutori, pentrucq 'n Lege ai dreptarul cunowtinyei depline wi
al adevqrului; tu deci, care 'nveyi pe alyii, pe tine 'nsuwi nu te 'nveyi ? Tu, care
propovqduiewti : < Sq nu furi, > furi ?Tu care zici : < Sq nu preacurvewti, > preacurvewti ?
Tu, cqruia yiyi-e sckrbq de idoli, le jqfuiewti templele ?
Tu, care te fqlewti cu Legea, necinstewti pe Dumnezeu prin cqlcarea acestei Legi ?
Cqci < din pricina voastrq este hulit Numele lui Dumnezeu 'ntre Neamuri >, dupq cum este
scris.
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"ndepqrtarea
"ndepqrtarea de fqrqdelege
Pavel a scris lui Timotei:
2 Timotei 2:19 Totuwi temelia tare a lui Dumnezeu stq nezguduitq, av'nd pecetea
aceasta; < Domnul cunoawte pe cei ce sunt ai Lui >; wi < Oricine rostewte Numele
Domnului, sq se depqrteze de fqrqdelege ! >

CREZKND 'N ISUS WI 'N NUMELE SQU
Awa dupq cum ne 'ncredem 'n Isus pentru salvarea noastrq, tot awa noi trebuie sq ne
bazqm pe autoritatea Numelui Squ pentru a trqi o viayq victorioasq 'n rqspkndirea
Evangheliei, 'n fiecare zi.
Trebuie sq remarcqm cq de multe ori 'n Noul Testament ni se aratq sq ne bazqm pe
Numele lui Isus; sq chemqm Numele lui Isus wi sq credem 'n Numele lui Isus. Oare de ce
este atkt de 'mportant sq ne bazqm viaya noastrq pe Isus ?
Isus ne-a rqscumpqrat, adicq a plqtit pentru salvqrea noastrq, prin moartea Sa pe cruce.
Prin viaya Sa de Om fqrq pqcat, prin jertfa Sa perfectq ca Miel al lui Dumnezeu, prin
moartea wi 'nvierea Sa, Isus a smuls de la Satana autoritatea asupra acestui pqmknt wi a
restituit-o omenirii. Prin folosirea Numelui Squ, credinciowii au autoritete wi stqpknire
asupra pqmkntului 'n zilele noastre.
Isus ne-a 'mputernicit sq folosim Numele Squ. Noi trebuie sq vorbim wi sq ne comportqm
cu aceastq autoritate. Avknd credinyq 'n puterea Numelui lui Isus noi putem face tot ce a
fqcut Isus. Vom vedea petreckndu-se lucruri mult mai mqreye deck cele ce au fost pe
vremea cknd Isus a fost pe Pqmknt.
Isus "wi clqdewte Biserica Lui wi 'n zilele noastre. El nu ne lasq sq cqdem de obosealq sau
sq ne zbatem 'n diferite necazuri. Autoritatea pe care Isus ne-a dat-o este asupra lui
Satana wi a diavolilor sqi. Duhul Sfknt ne cqlquzewte wi ne 'ntqrewte. Wtim cq ceeace
trebuie sq facem aici wi acum, este wcoala noastrq pentru Vewnicie. Folosirea Numelui lui
Isus ne dq Autoritatea de care avem nevoie wi Duhul Sfknt ne dq Puterea cu care lucrqm.
'NTREBQRI RECAPITULATIVE
1. Arqtayi 'mportanya Numelui lui Isus pentru dumneavoastrq.

2. Prezentayi ckteva dintre binecuvkntqrile legate de Numele lu Isus. Arqtayi responsabilitqyile celor
ce se bazeazq pe Isus.

3. Ce au pqyit fii lui Sceva ? De ce ?
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Lecyia a cincea

Planul lui Isus pentru Bisericq
ISUS CLQDEWTE BISERICA SA
Biserica este ziditq de cqtre Isus, nu de cqtre oameni.
Matei 16:18 Wi Eu 'yi spun: tu ewti Petru, wi pe aceastq piatrq voi zidi Biserica Mea, wi
poryile locuinyei moryilor nu o vor birui.
Au trecut o mulyime de ani de cknd oamenii 'ncearcq sq iniyieze diferite biserici pe baza
tradiyiilor, obiceiurilor wi dorinyelor umane. Biserica lui Cristos nu este o organizayie
politicq, economicq, militarq, de distracyie sau ceva care 'ncearcq sq domine oamenii.
Gkndurile lui Dumnezeu nu sunt gkndurile oamenilor. Pentru a fi 'n stare sq facem o
deosebire clarq 'ntre activitqyile omenewti wi misiunea Bisericii lui Cristos, trebuie sq
renunyqm la tradiyii wi la ideile noastre omenewti wi sq lqsqm pe Isus sq ne reveleze planul
pe care El 'l are. Aceastq revelayie va veni prin studierea Cuvkntului Squ wi prin lucrarea
Duhului Sfknt asupra noastrq.
Fiecare credincios participq



Mqrturisind
Fiecare dintre noi credinciowii este un martor al lui Isus Cristos.
Faptele Apostolilor 1:8 Ci voi veyi primi o putere, cknd Se va pogork Duhul Sfknt peste
voi, wiwi-Mi veyi fi martori 'n Ierusalim, 'n toatq Iudea, 'n Samaria, wi pknq la marginile
pqmkntului.



Fqcknd
Lucrqrile pe care trebuie sq le facem noi credinciowii sunt aceleawi, sau similare cu cele
pe care le fqcea Isus.
Ioan 14:12 Adevqrat, adevqrat, vq spun, cq, cine crede 'n Mine,
Mine, va face wi el lucrarile pe
cari le fac Eu; ba 'ncq va face altele wi mai mari deckt acestea; pentrucq Eu ma duc la
Tatql:



Predicknd
A predica 'nseamnq a proclama, a 'mpqrtqwi, a rqspkndi, a explica. Atunci cknd spunem
<predicq> ne gkndim la rqspkndirea Evangheliei astfel 'nckt cei care ascultq sq o poatq
'nyelege.
Marcu 16:15 Apoi lele-a zis : <Duceyi<Duceyi-vq 'n toatq lumea, wi propovqduiyi Evanghelia la orice
fqpturq.



Awteptknd
Fiecare credincios se poate awtepta sq vadq activitatea sa urmatq de anumite miracole.

~ 34 ~

Marcu 16:17,18 Iatq semnele cari vor 'nsoyi pe cei cari vor crede: 'n Numele Meu vor
scoate draci; vor vorbi 'n limbi noi; vor lua 'n mknaq werpi; dacq vor bea ceva de moarte,
nunu-i va vqtqma; 'wi vor pune mkinile peste bolnavi, wi bolnavii se vor
vor 'nsqnqtowa.>


Echipknd
Toyi cei care se 'ncred 'n Dumnezeu trebuie sq fie gata 'ntodeauna pentru
evanghelizarea lumii.
Efeseni 4:12 pentru desqvkrwirea sfinyilor, 'n vederea lucrarii de slujire, pentru zidirea
trupului lui Hristos,

CINCI FUNCYII 'N LUCRAREA DE SLUJIRE
Isus S^a suit la Tatql Squ ca sq dea daruri oamenilor.
Efeseni 4:84:8-13 De aceea este zis: <S^a suit sus, a luat robia roabq, wi a dat daruri
oamenilor.> Wi acest <S^a suit>, ce 'nseamnq
'nseamnq deckt cq 'nainte Se pogorkse 'n pqryile mai
de jos ale pqmkntului ? Cel ce S^a pogorkt, este acelaw cu cel ce s^a suit mai pe sus de
toate cerurile, ca sq umple toate lucrurile. Wi El a dat pe unii apostoli; pe alyii, prooroci; pe
alyii, evangheliwti;
evangheliwti; pe alyii pqstori wi 'nvqyqtori, pentru desqvkrwirea sfinyilor, 'n vederea
lucrqrii de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, pknq vom ajunge toyi la unirea
staturiiii
credinyei wi a cunowtinyei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la 'nqlyimea statur
plinqtqyii lui Hristos;
Apostol, profet, evanghelist, pqstor, 'nvqyqtor nu sunt ranguri sau poziyii 'n Bisericq.
Acestea sunt funcyii. Fiecare dintre aceste funcyii are importanya ei 'n lucrarea de slujire
pentru zidirea trupului lui Cristos.
"n epistolele sale Pavel se prezintq <Pavel, un apostol> ceeace aratq o funcyie 'n
activitatea de slujire a Bisericii. El nu se prezintq <apostolul Pavel> care ar 'ndica un titlu.
Rknduiyi de cqtre Dumnezeu
1 Corinteni 12:27,28 Voi sunteyi trupul lui Hristos, wi fiecare, 'n parte, mqdularele lui. Wi
Dumnezeu a rknduit 'n Bisericq, 'ntki, apostoli; al doilea, prooroci, al treilea 'nvqyqtori;
apoi pe ceice au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tqmqduirilor, ajutorqrilor,
ckrmuirilor, wi vorbirii 'n felurite limbi.
limbi.
Toate aceste daruri ale slujirii trebuie sq fie active 'n fiecare bisericq localq. Astfel
credinciowii vor avea posibilitatea de a se maturiza wi a ajunge la 'nqlyimea staturii
plinqtqyii lui Cristos.
Slujbawi

Dumnezeu ne va rkndui pentru slujirea Sa dupq ce noi 'nvqyqm cum sq ne comportqm wi
sq activqm 'n bisericq. Isus a activat 'n toate funcyiile numite anterior. Aceasta dovedewte
cq acelaw slujbaw poate avea mai multe funcyii.
Ioan 13:313:3-5 Isus, fiindcq wtia cq Tatql "I dqduse toate lucrurile 'n mkini, cq dela
Dumnezeu a venit wi la Dumnezeu Se duce, S^a sculat de la masq, S^a desbrqcat de
hainele Lui, a luat un wtergar, wi S^a 'ncins cu el. Apoi a turnat apq 'ntr^un lighean, wi a
'nceput sq spele picioarele ucenicilor, wi sq le wteargq cu wtergarul
wtergarul cu care era 'ncins.
Ioan 13:1213:12-17 Dupqce lele-a spqlat picioarele, WiWi-a luat hainele, S^a awezat iarqwi la masq,
wi lele-a zis:<"nyelegeyi voi ce v^am fqcut Eu? Voi mq numiyi: <"nvqyqtororul wi Domnul>, wi
bine ziceyi cqci sunt. Deci, dacq Eu, Domnul wi "nvqyqtorul
"nvqyqtorul vostru, v^am spqlat picioarele,
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wi voi sunteyi datori sq vq spqlayi picioarele unii altora. Pentrucq Eu v^am dat o pildq, ca wi
voi sq faceyi cum am fqcut Eu. Adevqrat, adevqrat, vq spun, cq robul nu este mai mare
deckt domnul squ, nici apostolul mai mare deckt cel care ll-a trimes. Dacq wtiyi aceste
lucruri, ferice de voi, dacq le faceyi.
APOSTOL
Definit
Apostol 'nseamnq <cel trimis> sau <cel trimis sq meargq 'nainte> adicq un deschizqtor de
drumuri.
Apostolul este trimis cu autoritatea de a stabili biserici sau de a 'ntqri din punct de vedere
doctrinar bisericile existente prin punerea 'n practicq a 'nvqyqturilor ce rezultq din
Cuvkntul lui Dumnezeu. Apostolui lucreazq cu hotqrkre wi autoritate pe baza cunoawterii
revelate de cqtre Duhul Sfknt.
Funcyii

Pe parcursul slujbei sale, apostolul 'ndeplinewte, dupq cum se cere, toate funcyiile
rknduite de Dumnezeu wi are la dispoziyie toate darurile Duhului Sfknt.
Lucrarea apostolului are la bazq o legqturq continuq cu Dumnezeu, pqrtqwie prin
rugqciune precum wi grija pqrinteascq fayq de cei pe care 'i slujewte. "n astfel de
'mprejurqri Dumnezeu poate 'nsoyi activitatea cu semne, minuni, vindecqri wi miracole.
Astfel va fi clar wi evident cq Duhul Sfknt este la lucru wi aceasta va atrage atenyia altor
biserici sau slujbawi ai Evangheliei. Credinciowii vor 'nyelege cq se petrece ceva mai
presus de relayiile obiwnuite dintre oameni. Pe baza acestei recunoawteri va fi posibil
'nstaurarea responsabilitqyi wi disciplinei care va asigura stabilitatea wi protecyia membrilor
Bisericii. Fiecare credincios wi fiecare activitate orientatq spre rqspkndirea Evangheliei vor
fi ferite de deprimare, 'nwelqcine wi fraudq.
Apostolul Domnului poate 'ndeplini wi funcyia de profet atunci cknd trebuie ordinayi
bqtrknii bisericii locale wi cknd trebuie comfirmayi diaconii. Apostolul 'wi va pune mkinile
peste credinciowi pentru a face ca Duhul Sfknt sq-Wi reverse darurile pesrte ei. Cei care
au anumite daruri din partea Duhului Sfknt vor fi 'ncurajayi sq le punq la dispoziyia
bisericii.
Apostolul va lucra cu hotqrkre wi curaj wi va vorbi cu autoritate, dar, pe de altq parte el
este sub autoritatea celorlalyi apostoli wi a bqtrknilor din biserica localq.

Exemple
Pavel wi Barnaba sunt exemple bune pentru noi, 'n felul cum au acyionat ca apostoli.
Faptele Apostolilor 13:2,3 Pe cknd slujeau Domnului wi posteau, Duhul Sfknt a zis: <
PuneyiPuneyi-Mi deoparte pe Barnaba wi pe Saul pentru lucrarea la care ii-am chemat. > . Atunci,
dupq ce au postit wi s^au rugat, wiwi-au pus mkinile peste
peste ei, wi
i-au lqsat sq plece.
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PROFET
Definire

Un profet este cel care spune dinainte ce se va 'ntkmpla, prezice mersul evenimentelor
prin vorbire inspiratq.
Profetul vorbewte pentru Dumnezeu. Dumnezeu este reprezentat 'n faya oamenilor prin
profeyii Sqi. Profeyii lui Dumnezeu vorbesc wi se comportq 'n totalq concordanyq wi
armonie cu Cuvkntul lui Dumnezeu prezentat 'n Scripturq. Pe baza revelayiei primite,
profetul aratq direcyia de urmat, confirmq desfqwurarea activitqyii, wi explicq 'nyelesul wi
semnificayia Cuvkntului lui Dumnezeu. Un adevqrat profet 'nyelege semnificayia faptelor
celor din jurul squ, le poate analiza, judeca, corecta; el poate atenyiona asupra unor
urmqri wi prevedea anumite evenimente 'n viitor.

Funcyii
Profetul se deosebewte de cel care are ocazional darul profeyiei prin aceea cq cele spuse
de el vor fi mult mai clare wi detaliate. Aceasta dovedewte o ungere anumitq din partea lui
Dumnezeu. "n acest caz revelayia trece de obiwnuita zidire sufleteascq ce se primewte
prin darul ocazional al profeyiei. Eliberarea de 'ndoieli wi 'ncrederea 'n succesul lucrqrii de
evanghelizare devin clare wi luminoase ca urmare a activitqyii profetice.
Apostolul wi profetul de obicei lucreazq 'mpreunq la awezarea fundatiei, stabilirea wi
'ntqrirea bisericilor.
Efeseni 2:20 fiind zidiyi pe temelia apostolilor wi a proorocilor, piatra din capul unghiului
fiind Hristos.
Exemplu
Agab este un exemplu de profet din Noul Testament.
Faptele Apostolilor 21:10,11 Fiindcq stqteam de mai multe zile acolo, un
un prooroc, numit
Agab, s^a pogorkt din Iudea, wi a venit la noi. A luat brkul lui Pavel, wiwi-a legat picioarele wi
mkinile, wi a zis :< Iatq ce zice Duhul Sfknt : <Awa vor lega Iudeii 'n Ierusalim pe omul
acela al cui este brkul acesta, wiwi-l vor da 'n mkinile
mkinile Neamurilor.>
EVANGHELIST
Definire
Evanghelist 'nseamnq cel care aduce vewti bune.
Funcyii
"n zilele noastre evangheliwtii sunt 'ntodeauna 'n linia 'ntkia 'n batqlia care se dq pentru
salvarea omenirii de cqtre Dumnezeu. Evangheliwtii au o dorinyq arzqtoare de a spune la
toyi oamenii despre Isus. Inima unui evanghelist este 'nflqcqratq de dorinya salvqrii celor
care nu 'l cunosc pe Cristos. Oriunde ar fi, evanghelistul mqrturisewte oamenilor pe
Cristos. Mulyi dintre cei care ascultq se minuneazq auzind vorbirea evangheliwtilor wi
vqzknd felul lor de viayq.
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Evanghelistul este impicat activ 'n 'nstruirea celorlalyi credinciowi pentru Mqreaya Misiune
wi mobilizarea lor 'n activitqyi misionare. Prin activitatea sa, evanghelistul, menyine vie
atenyia celor din jurul squ, asupra evanghelizqrii locale, nayionale wi mondiale.
Cu toate cq evanghelizarea face parte din misiunea fiecqrui credincios, unele persoane
pot avea o deosebitq dotare pentru evanghelizare. Aceste persoane vor lucra cu
predilecyie 'n evanghelizare wi vor ajuta pe ceilalyi credinciowi sq-wi desvolte abilitqyile de
evangheliwti.
Exemplu
Activitatea lui Filip este un exemplu mqrey de evanghelizare.
Faptele Apostolilor 8:58:5-8 Filip s^a pogorkt 'n cetatea Samariei wi lele-a propovqduit pe
Hristos.
Hristos. Noroadele luau aminte cu un gknd la cele spuse de Filip, cknd au auzit wi au
vqzut semnele, pe cari le fqcea. Cqci din mulyi 'ndrqciyi ieweau duhuri necurate, wi
scoteau mari yiprte; mulyi slqbqnoji wi wchiopi erau tqmqduiyi. Wi a fost o mare bucurie 'n
cetatea aceasta.
Faptele Apostolilor 8:12 Dar cknd au crezut pe Filip, care propovqduia Evanghelia
"mpqrqyiei lui Dumnezeu wi a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezayi, atkt bqrbayi ckt wi
femei.
PASTOR SAU PQSTOR
Definire
Aceastq funcyie se caracterizeazq prin aceea cq persoana 'nsqrcinatq supravegheazq,
protejeazq, alimenteazq wi ghideazq un anumit grup de credinciowi. "nyelesul iniyial al
cuvkntului are o strknsq legqturq cu pqstorirea oilor.
Funcyie


Conduce
Pqstorul conduce oile.
Ioan 10:4
10:4 Dupq ce wiwi-a scos oile, merge 'naintea lor; wi oile merg dupq el, pentrucq 'I
cunosc glasul.



Are grijq
Pqstorul este apropiat de cei din grupul squ wi 'i ajutq dupq cum au nevoie.
braye,, 'i va duce la sknul
Isaia 49:11 El "wi va pawte turma ca un Pqstor, va lua mieii 'n braye
Lui, wi va cqlquzi blknd oile cari alqpteazq..>
Ioan 10:11 Eu sunt Pqstorul cel bun. Pqstorul cel bun 'wi dq viaya pentru oi.



Hrqnewte
Pqstorul trebuie sq asigure mkncre pentru oile sale. "n Bisericq ne gkndim mai ales la
hrana spiritualq, fqrq a neglija hrana necesarq trupului nostru fizic.
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Ioan 21:1521:15-17 Dupq ce au prknzit, Isus a zis lui Simon Petru; <Simone, fiul lui Iona, Mq
iubewti tu pe mine mai mult deckt toyi acewtia ?> <Da, Doamne,> II-a rqspuns Petru, <wtii cq
Te iubesc .> Isus ii-a zis: <Pawte mieluweii Mei.> II-a zis a doua orq: <Simone, fiul lui Iona,
Mq iubewti?> <Da Doamne,> II-a rqspuns Petru, <wtii cq te iubesc.> Isus ii-a zis: <Pawte oiyele
Mele.> A treia orq ii-a zis Isus: <Simone, fiul lui Iona, Mq iubewti?> Petru s^a 'ntristat cqcq-i
ziswse a treia orq; <Mq Iubewti ?> Wi II-a rqspuns ; <Doamne, Tu toate le wtii; wtii cq Te
iubesc.> Isus ii-a zis: <Pawte oile Mele !>
'NVQYQTOR
Definiyie

"nvqyqtor este cel care dq 'nvqyqturq, cel care instruiewte pe alyii. Cei expuwi acestei
instruiri vor 'nvqya din cele auzite, citite wi vqzute. "nvqyqtorul prezintq wi explicq Scriptura
wi doctrinele biblice. "n acest fel studenyii sqi vor deveni discipolii sau ucenici ai
Evangheliei.
Matei 28:19,20 DuceyiDuceyi-vq wi faceyi ucenici din toate neamurile, botezkndubotezkndu-i 'n Numele
Tatqlui wi al Fiului wi al Sfkntului Duh. Wi 'nvqyayi'nvqyayi-i sq pqzeascq tot ce v^am poruncit. Wi
iatq cq Eu sunt cu voi 'n toate zilele, pknq la sfkrwitul veacului. Amin.

Funcyii



"nvqyqtorul este cel care instruiewte pe noii veniyi la credinyq.

Instruirea noilor credinciowi
Faptele Apostolilor 11:2111:21-26 Mkna Domnului era cu ei, wi un mare numqr de oameni au
crezut wi s^au 'ntors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile Bisericii din
Ierusalim, wi au trimis pe Barnaba pknq
pknq 'n Antiohia. Cknd a ajuns el, wi a vqzut harul lui
Dumnezeu, s^a bucurat, wi ii-a 'ndemnat pe toyi sq rqmknq cu inimq hotqrktq alipiyi de
Domnul. Cqci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfknt wi de credinyq. Wi destul de
mult norod s^a adaos la Domnul.
Domnul. Barnaba s^a dus apoi la Tars, ca sq caute pe Saul; wi
cknd ll-a gqsit, ll-a adus la Antiohia. Un an 'ntreg, au luat parte la adunqrile Bisericii, wi au
'nvqyat pe mulyi oameni. Pentru 'ntkiaw datq, ucenicilor li s^a dat numele de crewtini 'n
Antiohia.



"nvayq credinya
"nvqyqtorul instruiewte credinciowii cum sq trqiascq prin credinyq.
1 Timotei 2:7 wi propovqduitorul wi apostolul lui am fost eu - spun adevqrul 'n Hristos, nu
mint - ca sq 'nvqy pe Neamuri credinya wi adevqrul.



"nvayq prin Duhul Sfknt
Invqyqtorul biblic trebuie sq lucreze prin puterea Duhului Sfknt.
1 Ioan 2:20 Dar voi ayi primit ungerea din partea Celui Sfknt, wi wtiyi orice lucru.
primit--o de la El, rqmkne 'n voi, wi n^aveyi
1 Ioan 2:27 Ckt despre voi, ungerea, pe care ayi primit
trebuinyq
trebuinyq sqvq 'nveye cineva; ci, dupq cum ungerea Lui vq 'nvayq despre toate lucrurile wi
este adevqratq, wi nu este o minciunq, rqmkneyi 'n El, dupq cum v^a 'nvqyat ea.
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1 Corinteni 2:13 Wi vorbim despre ele nu cu vorbiri 'nvqyate dela 'nyelpciunea omeneascq,
omeneascq,
ci cu vorbiri 'nvqyate de la Duhul Sfknt, 'ntrebuinyknd o vorbire duhovniceascq pentru
lucrurile duhovnicewti.


Cu putere

"nvqyqtorul biblic trebuie sq vorbeascq cu putere wi autoritate.
Matei 7:28,29 Dupq ce a sfkrwit Isus cuvkntqrile acestea, noroadele
noroadele au rqmas uimite de
'nvqyqtura Lui; cqci El 'i 'nvqya ca unul care avea putere, nu cum 'i 'nvqyau cqrturarii lor.



Transferq 'nvqyqtura
"nvqyqturile biblice trebuie transferate acelor oameni de 'ncredere care sunt 'n stare sq
'nveye pe alyii.
2 Timotei 2:2 Wi cece-ai auzit de la mine, 'n faya multor marturi, 'ncredinyeazq la oameni de
'ncredere, cari sq fie 'n stare sq 'nveye wi pe alyii.

BQRTKNI WI DIACONI
Bqtrknii, numiyi uneori supraveghetori, prezbiteri, priveghetori sau episcopi, wi diaconii
sunt singurii 'mputerniciyi de cqtre Dumnezeu sq controleze activitatea bisericii locale.
Filipeni 1:1 Pavel wi Timotei, robi ai lui Isus Hristos, cqtre toyi sfinyii 'n Hristos Isus, cari
sunt 'n Filipi, 'mpreunq cu episcopii wi diaconii…
Bqtrknii

Cel care are rqspunderea pentru conducerea bisericii locale, este bqtrknul bisericii.
Bqtrknul bisericii locale este ales de cqtre Dumnezeu dintre cei propuwi de cqtre apostoli.
1 Timotei 3:1 Adevqrat este cuvkntul acesta: <Dacq rkvnewte cineva sq fie episcop,
dorewte
dorewte un lucru bun.>
Faptele Apostolilor 14:23 Au rknduit prezbitiriei 'n fiecare Bisericq, wi dupq ce s^au rugat
wi au postit, ii-au 'ncredinyat 'n mkna Domnului, 'n care crezuserq.

Diaconii

Slujba diaconilor este sq serveascq pe alyii. Ei au fost alewi de cqtre credinciowi wi
confirmayi de cqtre apostoli.
Faptele Apostolilor 6:26:2-4 Cei doisprezece au adunat mulyimea ucenicilor, wi au zis: <Nu
este potrivit pentru noi sq lqsqm cuvkntul lui Dumnezeu ca sq slujim la mese.
Deaceea, frayilor, alegeyi dintre voi wapte bqrbayi, vorbiyi de bine, plini de Duhul Sfknt wi
de 'nyelepciune, pe cari 'i vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stqrui necurmat 'n
rugqciune wi 'n propovqduirea Cuvkntului.
Faptele Apostolilor 6:6 II-au adus 'naintea apostolilor, cari, dupq ce
ce s^au rugat,
wiwi-au pus mkinile peste ei.
1 Timotei 3:10 Trebuiesc cercetayi 'ntki, wi numai dacq sunt fqrq prihanq, sq fie diaconi.
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'NYELEGEREA SLUJBEI. FUNCYIILE BQRTKNILOR.
Definiyie

Prezbiter, bqtrkn, episcop sau senior este acelaw om. Aceste cuvinte sunt sinonime. "n
Vechiul Testament se referq la membrii Sanhedrinului, cei care conduceau o sinagogq.
Atunci cknd o anumitq scriere din Noul Testament este adresatq Evreilor, se folosewte
termenul de prezbiter, deoarece este echivalent celui de <bqtrkni> din Vechiul Testament.
Faptele Apostolilor 14:23 Au rknduit prezbiteri 'n fiecare Bisericq, wi dupq ce s^au rugat wi
au postit, ii-au 'ncredinyat 'n mkna Domnului, 'n care crezuserq.
Episcop 'nseamnq supraveghetor, pqzitor sau gardian. Termenul de episcop este folosit
de predilecyie 'n scrierile din Noul Testament adresate Grecilor, deoarece era mai familiar
lor 'n descrierea unui conducqtor spiritual.
Faptele Apostolilor 20: 28a Luayi seama dar la voi 'nwivq wi la toatq turma peste care v^a
pus Duhul
Duhul Sfknt episcopi, …

Funcyii

Awa dupq cum s^a arqtat 'n definiyie nu sunt deosebiri 'ntre funcyiile 'ndeplinite de
prezbiteri, bqtrkni, episcopi sau seniori. Funcyiile 'ndeplinite sunt aceleawi pentru oricare
dintre numirile arqtate. "n Bisericq nu existq vreo ierarhie eclesiasticq. Fiecare bisericq
are autonomie. Nu existq biserici dominante wi nici biserici subordonate. Biserica lui
Cristos nu este o organizayie condusq de oameni. Conducerea Bisericii este fqcutq de
cqtre Duhul Sfknt prin apostolii wi bqtrknii bisericii locale. O anumitq bisericq poate trimite
apostoli 'n diferite locuri dar aceasta nu 'nseamnq cq existq o <bisericq mamq> care le va
controla pe celelalte. Fiecare bisericq localq este de sine stqtqtoare, rqspunzqtoare direct
'n faya lui Dumnezeu pentru activitatea sa. Nici o bisericq nu are dreptul de a controla sau
restrknge activitatea altei biserici.
Pe baza fundayiei stabilite de cqtre apostoli wi profeyi, fiecare bisericq 'wi alege bqtrknii
care trebuie sq fie exemplu prin viaya lor spiritualq. Viaya spiritualq este singura
conexiune a unei biserici cu celelalte biserici locale. Bqtrknii fiecqrei biserici vor veghea
asupra vieyii spirituale din propria bisericq wi nu trebuie sq se amestece 'n activitatea
celorlalte biserici.
Odatq ce biserica localq a fost stabilitq pe baza fundayiei pusq de cqtre apostoli wi profeyi,
wi wi-a ales bqtrknii, biserica este de sine stqtqtoare. Bqtrknii ei vor avea grijq de cele
necesare pentru activitata acelei biserici.

1 Timotei 5:17 Prezbiterierii cari ckrmuiesc bine, sq fie 'nvredniciyi de 'ndoitq cinste, mai
ales cei ce se ostenesc cu propovqduirea wi cu 'nvqyqtura, pe care o dau altora.
Funcyii combinate.
Bqrtknii bisericii pot 'ndeplini mai multe funcyii, adicq aceeawi persoanq va presta diferite
servicii pentru bisericq sau pentru membrii bisericii.
1 Petru 5:1 Sfqtuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca wi ei, un
martor al patimilor lui Hristos, wi pqrtaw al slavei
slavei care va fi descoperitq:
3 Ioan1:1 Prezbiterul cqtre prea iubitul Gaiu, pe carecare-l iubesc 'n adevqr.
Cei dayi Bisericii de cqtre Isus pentru a fi apostoli, profeyi, evangheliwti, pastori wi
'nvqyqtori 'wi adunq eforturile laolaltq ca sq pregqteascq poporul lui Dumnezeu pentru
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lucrarea de slujire a rqspkndirii Evangheliei. Aceste funcyii, una sau mai multe pentru
aceeawi persoanq, nu 'nseamnq o ierarhizare a membrilor Bisericii. Funcyiile 'n Bisericq
evidenyiazq responsabilitatea lqrgitq 'n faya lui Dumnezeu wi a membrilor Bisericii wi nu o
poziyie socialq.
Responsabilitatea bqtrknilor
"n fiecare bisericq localq, batrknii sunt rqspunzqtori de bunqstarea spiritualq wi materialq
a comunitqyii.
1 Petru 5:15:1-3 Sfqtuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt
sunt un prezbiter ca wi ei, un
martor al patimilor lui Hristos, wi pqrtaw al slavei care va fi descoperitq: Pqstoriyi turma lui
Dumnezeu, care este sub paza voastrq, nu de silq, ci de bunq voie, dupq voia lui
Dumnezeu; nu pentru un ckwtig mkrwav, ci cu lepqdare
lepqdare de sine. Nu ca wi cum ayi stqpkni
peste cei ce v^au cqzut la 'mpqryealq, ci fqckndufqckndu-vq pilde turmei.
BQTRKNII POT AVEA CINCI DOMENII DE ACTIVITATE
Awa dupq cum am vqzut 'n textele citate, mai ales Efeseni 4:11, cei alewi sq
supravegheze activitatea unei biserici locale au parte de un anumit har din partea lui
Dumnezeu pentru a putea echipa pe sfinyii din jurul lor cu cele necesare lucrarii
evanghelistice.
Se pare cq bqtrknii bisericii locale sunt cei pe care Dumnezeu I-a ales sq munceascq 'n
mod deosebit. Fiecare dintre ei trebuie sq aibe calificarea cerutq. Responsabilitatea
activitqyii corecte a bisericii cade asupra bqtrknilor.
1 Timotei 5:17 Prezbiterierii cari ckrmuiesc bine, sq fie 'nvredniciyi de 'ndoitq cinste, mai
ales ceice se ostenesc cu propovqduirea
propovqduirea wi 'nvqyqtura, pe care o dau altora.
Cu toate cq 'n acest verset ni se aratq cq bqtrknii <se ostenesc cu propovqduirea wi
'nvqyqtura> de aici nu rezultq toate detaliile legate de aceastq activitate. Pentru ca
lucrurile sq meargq bine, 'n biserica localq, sunt necesare wi alte servicii ajutqtoare.
Funcyii
Dupq ce Biserica a fost awezatq pe fundamentul apostolilor wi al profeyilor, au fost numiyi
bqtrknii bisericii locale. Bqtrknii sunt oameni pe care Dumnezeu i-a ales sq fie pastori wi
'nvqyqtori. Recunoawterea lor 'n astfel de activitqyi se pace prin punerea mkinilor asupra
lor de cqtre apostoli, profeyi wi bqtrknii alewi 'nainte.
Pe mqsurq ce credinciowii se adkncesc 'n cunoawterea Cuvkntului lui Dumnezeu wi devin
ucenici ai lui Cristos, prin activitatea desfqwuratq de cei care lucreazq ca pastori wi
'nvqyqtori, unii dintre acewti credinciowi vor fi alewi de cqtre Dumnezeu pentru a fi
evangheliwti. Recunoawterea wi trimiterea evangheliwtilor se face de cqtre bqtrknii bisericii
care 'wi pun mkinile peste ei. Astfel acewti evangheliwti vor deveni mesageri ai Minunatului
Evanghelism wi vor lucra pentru 'ndeplinirea Mqreyei Misiuni.
Biserica localq va ajunge la maturitate numai atunci cknd toate cele cinci activitqyi
menyionate la Efeseni 4:11 se desfqwoarq fqrq eforturi deosebite wi 'n mod continuu.

~ 42 ~

<Bqtrknul> bisericii
Awa cu rezultq din cele prezentate bqtrknii bisericii pot avea una sau mai multe funcyii.
Dumnezeu, prin Duhul Sfknt, 'l va 'ntqri wi cqlquzi pe fiecare dupq cum va fi necesar.
Activitatea bisericii locale nu a fost destinatq pentru a fi condusq de o singurq persoanq.
Aici trebuie sq remarcqm faptul cq 'n toate 'mprejurqrile Dumnezeu 'wi alege ckte o
persoanq care devine liderul spiritual al unui grup. Sq ne aducem aminte de Moise. "n
Apocalipsa <'ngerul bisericii> (sau cel prin care se transmite mesajul) este de fapt
conducqtorul spiritual al acelei biserici. Prin <bqtrknul> bisericii 'nyelegem liderul spiritual
al bisericii wi nu o persoanq care stqpknewte biserica.


<"nger> ssau
au mesager
Apocalipsa 2:1 "ngerului Bisericii did Efes scriescrie-i : <Iatq ce zice Cel ce yine cele wapte
stele 'n mkna dreaptq, wi Cel ce umblq prin mijlocul celor wapte sfewnice de aur:



Iacov, lider spiritual
Din cartea Faptele Apostolilor rezultq cq Iacob era liderul spiritual al Bisericii din
Ierusalim. Bqtrknii wi apostolii s-au adresat lui Iacov atunci cknd au avut o problema de
doctrinq.
Faptele Apostolilor 15:6 Apostolii wi prezbiterierii s^au adunat laolaltq, ca sq vadq ce este
de fqcut.
Faptele Apostolilor 15:13 Cknd au 'ncetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvkntul wi a zis; <
Freayilor, ascultayiascultayi-mq !
Toyi bqtrknii erau adunayi pentru a lqmuri o problemq doctrinarq. Ei au tot discutat pknq
au obosit wi nu au putul lqmuri problema. Iacob a fost cel care a avut rqspunsul din partea
lui Dumnezeu. Este de remarcat faptul cq Iacov ,a luat cuvkntul> <cknd ei au 'ncetat de
vorbit> .Iacov nu s-a angajat 'n discuyiile lor. El a ascultat wi probabil s-a rugat 'n acelaw
timp.

Conducerea 'n bisercq
Cristos este capul Bisericii universale. "n bisericile locale bqtrknii sunt rknduiyi de cqtre
Dumnezeu pentru a avea grijq de treburile bisericii. <Bqtrknul> bisericii, adicq leaderul
spiritual este cel care 'n anumite 'mprejurqri poate avea cuvkntul hotqrktor 'n rezolvarea
unei anumite probleme. Activitatea de bazq a bisericii este orientatq pentrua pregqti
poporul lui Dumnezeu pentru serviciul de rqspkndire al Evangheliei.



Modelul Noului Testament




Schimbare fqrq comflict

"n cazul 'n care activitatea din biserica localq nu se desfqwoara conform modelului din
Noul Testamant, trebuie sq avem dorinya wi sq ne pregqtim pentru a face schimbqrile
corespunzqtoare. Dumnezeu dorewte ca noi sq urmqm ezemplele prezentate prin
Cuvkntul Squ.
Dacq vreunul dintre membrii biserici realizeazq cq ceva trebuie schinbat, el trebuie sq
awtepte pknq cknd wi ceilalyi membrii 'nyelegg necesitatea wi motivul schimbqrii. Astfel
orice posibilitate de agitayie wi comflict poate fi eliminatq. Deciziile referitoare la anumite
schimbqri 'n activitatea bisericii vor fi luate de cqtre un apostol recunoscut 'mpreunq cu
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conducqtorul spiritual al bisericii. Deciziile trebuie sq fie de awa naturq 'nckt sq yinq
membrii bisericii strkns uniyi; sq nu ducq la fracyionarea bisericii.
TITLURI DE ONOARE
Cei care activeazq 'n bisericq 'ndeplinesc anumite funcyii wi nu poartq titluri. Nu trebuie sq
ne adresqm unul altuiq cu apelative bombastice sau mqgulitoare.
Matei 23:623:6-12 umblq dupq locurile dintkila ospeye, wi dupq scaunele dintki 'n sinagogi; le
place
place sq le facq oamenii plecqciuni prin pieye, wi sq le zicq: <Rabi ! Rabi !> Voi sq nu vq
numiyi Rabi ! Fiindcq Unul singur este "nvqyqtorul vostru: Hristos, wi voi toyi sunteyi frayi. Wi
Tatq sq nu numiyi pe nimeni pe pqmknt; pentrucq Unul singur este Tatql vostru: Acela
care este 'n ceruri. Sq nu vq numiyi <Dascqli> ; cqci Unul singur este dascqlul vostru:
Hristosul. Cel mai mare dintre voi sq fie slujitorul vostru. Oricine se va 'nqlya, va fi smerit;
wi oricine va fi smerit, va fi 'nqlyat.
Toyi suntem frayi
frayi
Isus a spus : < voi toyi sunteyi frayi >. Pavel 'wi 'ncepe scrisorile sale <Pavel, un apostol > wi
nu <Pavel Apostolul> deoarece cuvkntul <apostol > reprezintq o funcyie 'n Biserica lui
Cristos.
Petru 'l numewte pe Pavel frate, wi nu face nici o referire la pregqtirea sau poziyia socialq
a celui numit.
2 Petru 3:15 Sq credeyi cq 'ndelunga rqbdare a Domnului nostru este mkntuire, cumv^a
scris wi preaiubitul nostru frate Pavel, dupq 'nyelepciunea datq lui,
Noi suntem cu toyii slujitori unul altuia. Chear wi pe Domnul Nostru 'l chemqm dupq
numele mic, Isus. Awa cq 'n loc de <Reverend, Doctor, Profesor, Pqrinte, Pastos> este
mult mai indicat sq ne adresqm unul altuia cu <frate> awa cum ne recomandq Domnul
Nostru Isus Cristos.
Respectul funcyiei
Cei care 'ndeplinesc anumite funcyii 'n bisericq lucreazq pentru Dumnezeu wi sunt
vrednici de respectul nostru. Respectul nostru nu trebuie sq se manifeste prin titluri ci prin
sprijinirea lor 'n felul cel mai potrivit cu 'mprejurqrile.
Matei 10:40 Cine vq primewte
primewte pe voi, Mq primewte pe Mine; wi cine mq primewte pe Mine,
primewte pe Cel ce M^a trimes pe Mine.
Chear dacq Isus a spus cq toyi suntem frayi, noi trebuie sq avem recunowtinya cuvenitq
fayq de cei care lucreazq mai mult deck noi pentru bisericq. Chear dacq noi ne adresqm
cu <frate Iacov> pastorului nostru, noi wtim cq cq el duce o muncq susyinutq pentru
bisericq wi ,'n inima noastrq , 'i acordqm recunowtiya cuvenitq. Situayia este similarq wi
pentru ceilalyi frayi care au funcyii 'n bisericq deoarece prin activitatea lor, sub conducerea
Duhului Sfknt noi crewtem din punct de vadere spiritual.
( Pentru un studiu mai amqnunyit al celor cinci funcyii legate de slujirea 'n bisericq vq recomandqm sq
studiayi The Ministries Gifts -Darurile celui chemat sq sserveascq
erveascq-- de A.L. Gill )
erveascq
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'NTREBQRI RECAPITULATIVE
1.

Care este cea mai 'mportantq dintre cele cini funcyii al slujirii dupq menyiunea de la
Efeseni 4:8-13 ?

2.

Enumerayi wi descrieyi pe scurt fiecare dintre cele cinci funcyii ale slujirii.

3.

Arqtayi rolul bqtrknilor wi al diaconilor 'n biserica localq.
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Lecyia a wasea

Exemplu pentru astqzi
ISUS 'WI CLQDEWTE BISERICA
Chear de la 'nceput, cknd prima datq Isus a menyionat Biserica, El a stabilit douq lucruri
foarte importante. Primul este acela cq El, Isus, este cel care clqdewte Biserica. Este
foarte important sq nu uitqm aceasta, mai ales, acum, 'n zilele noastre ckd vedem
ridickndu-se 'n jurul nostru edificii impunqtoare 'n care se fac servicii religioase. Noi,
oamenii, urmawii lui Cristos nu suntem deckt instrumentele prin care Isus 'wi clqdewte
BISERICA Sa.
Isus a trasat urmawilor Sqi Mqreaya Misiune, care constq 'n a merge pknq la marginile
pqmkntului wi a vesti Evanghelia la orice fqpturq umanq. Pe parcursul secolelor crewtinii
au 'ncercat sq ducq la 'ndeplinire obiectivul Mqreyei Misiuni prin propria lor putere
'ndemknare wi 'nyelepciune. Oamenii au 'ncercat sq construiascq o bisericq bazatq pe
metodele wi tradiyiile lor. Dar Isus a spus cq EL, nu oamenii, nici mqcar credinciowii, este
constructorul Bisericii.
Matei 16:18 Wi Eu 'yi spun: tu ewti Petru, wi pe aceastq piatrq voi zidi Biserica Mea, wi
poryile locuinyei moryilor nu o vor birui.
Cel de al doilea lucru pe care L-a spus Isus despre Bisericq a fost cq <poryile Locuinyei
moryilor nu o vor birui>. Prin <poryile Locuinyei moryilor> 'nyelegem orice influienyq a lui
Satana; Oameni, grupuri, partide, guverne sau yqri care sunt posedate de diavolul.
Isus continuq sq-Wi clqdeascq Biserica, wi Biserica Sa este din ce 'n ce mai puternicq.
Putem observa 'ntqrirea Bisericii Sale, 'ncepknd cu Faptele Apostolilor dealungul istoriei,
pknq 'n zilele noastre.
Botezul cu Duhul Sfknt
Duhul Sfknt ne-a fost trimis de cqtre Isus pentru ca El sq ne conducq, sq ne sfqtuiascq,
sq ne 'nveye wi sq ne dea 'ndemknarea de care avem nevoie pentru a fi buni pqrtawi 'n
echipa care ajutq la cunstruirea Bisericii Sale.
Luca 3:16 Ioan, drept rqspuns, a zis tuturor : <Ckt despre mine, eu vq botez cu apq; dar
unt vrednic sqvine Acela care este mai puternic deckt mine, wi cqruia eu nu ssunt
sq-I desleg
cureaua 'ncqlyqmintelor. El vq va boteza cu Duhul Sfknt wi cu foc.
Faptele Apostolilor 1:8 Ci voi veyi primi o putere, cknd Se va pogork Duhul Sfknt peste
voi, wiwi-Mi veyi fi martori 'n Ierusalim, 'n toatq Iudea, 'n Samaria, wi pknq la marginile
pqmkntului.
Ioan 14:16,17 Wi Eu voi ruga pe Tatql, wi El vq va da un alt Mkngkietor, care sq rqmknq
cu voi 'n veac; wi anume, Duhul adevqrului, pe care lumea nunu-L poate primi, pentrucq nunuL vede wi nunu-L cunoawte; dar voi 'l cunoawteyi, cqci rqmkne cu voi, wi va fi 'n voi.
Rqspkndind Cuvkntul
Atunci cknd asculqm pe cineva predicknd sau 'ncercknd sq dea anumite 'nvqyqturi, este
bne sq ne aducem aminte cq 'nvqyqtura wi cunoawterea o primim de la Duhul Sfknt. Noi

~ 46 ~

putem auzi sau citi despre multe 'mprejurqri wi fapte 'nsq numai Duhul Sfknt este Acela
care ne dq 'nvqyqtura potrivitq, de care avem fiecare dintre noi nevoie. Dumnezeu
cunoawte gkndurile wi inima fiecqruia dintre noi, wi El ne va cqlquzi prin Duhul Sfknt.
Ioan 14:26 Dar Mkngkietorul, adicq Duhul Sfknt, pe carecare-L va trimite Tatql, 'n Numele
Meu, vq va 'nvqya toate lucrurile, wi vq va aduce aminte de tot ce v^am spus Eu.
"n vremea cknd, timp de doi ani, Pavel a explicat Evanghelia, rezultatele s^au arqtat prin
aceea cq toyi Evreii wi Grecii din Asia au auzit Vestea Bunq.
Faptele Apostolilor 19:9,10 Dar, fiindcq unii rqmkneau 'mpietriyi wi necredinciowi, wi
vorbeau de rqu Calea Domnului 'naintea norodului, Pavel a plecat de la ei, wi a 'nvqyat 'n
fiecare zi pe norod 'n wcoala unuia numit Tiran. Lucrul acesta a yinut doi ani, awa cq toyi
ceice locuiau 'n Asia, Iudei, wi Greci, au auzit Cuvkntul Domnului.
"nvqyqtura despre Evanghelie wi predicarea Evamgheliei ajutq la rqspkndirea wi 'ntqrirea
puterii Cuvkntului lui Dumnezeu.
Faptele Apostolilor 19:20 Cu atkta putere se rqspkndea wi se 'ntqrea Cuvkntul lui
Dumnezeu.
Sq fim perseverenyi
Noi trebuie sq ne concentrqm atenyia wi eforturile asupra Mqreyei Misiuni 'ndiferent de ce
Satana aruncq asupra noastrq sun 'n ce 'mprejurqri el 'ncearcq sq ne amqgeascq. Sq ne
amintim prin ckte a trecut Pavel 'n drumurile sale pentru rqspkndirea Evangheliei.
2 Corinteni 11:2311:23-27 Sunt ei slujitori ai lui Hristos ? - vorbesc ca un iewit din minyi - eu
sunt
sunt wi mai mult.
"n osteneli wi mai mult;
'n temniye wi mai mult;
'n lovituri fqrq numqr;
de multe ori 'n primejdii de moarte !
De cinci ori am cqpqtqt de la Iudei patruzeci de lovituri fqrq una;
de trei ori am fost bqtut cu nuiele; odatq am fost 'mprowcat cu pietre;
de trei ori s^a sfqrkmat corabia cu mine;
o noapte wi o zi am fost 'n adkncul mqrii.
Deseori am fost 'n cqlqtorii,
'n primejdii pe rkuri,
'n primejdii din partea t'lharilor,
'n primejdii din partea celor din jurul meu,
'n primejdii din partea
partea pqgknilor,
'n primejdii 'n cetqyi,
'n primejdii 'n pustie,
'n primejdii pe mare,
'n primejdii 'ntre frayii mincinowi.
"n osteneli wi necazuri,
'n priveghiuri adesea,
'n foame wi sete,
'n posturi adesea,
'n frig wi lipsq de 'mbrqcqminte !
Pavel a fost ferm hotqrkt sq vorbeascq despre Isus altora, sq sacrifice tot ce poate din
partea lui, chear wi propria sa viayq.
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Faptele Apostolilor 21:1021:10-13 Fiindcq stqteam de mai multe zile acolo, un prooroc,
prooroc, numit
wi--a legat picioarele wi
Agab, s^a pogorkt din Iudea, wi a venit la noi. A luat brkul lui Pavel, wi
mkinile, wi a zis: <Iatq ce zice Duhul Sfknt; <Awa vor lega Iudeii pe omul acela al cui este
brkul acesta, wiwi-l vor da 'n mkinile Neamurilor.> Cknd
Cknd am auzit lucrul acesta, atkt noi ckt
wi cei de acolo am rugat pe Pavel sq nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a rqspuns: <Ce
faceyi de plkngeyi awa, wiwi-mi rupeyi inima ? Eu sunt gata nu numai sq fiu legat, dar chiar
sq wi mor 'n Ierusalim pentru Numele
Numele Domnului Isus.>
Semne, minuni wi miracole
"n lecyiile precedente am vqzut cum Dumnezeu a susyinut rqspkndirea Evangheliei prin
diferite semne, minuni wi miracole, 'n timp ce apostolii mergeau prin toatq lumea.
Faptele Apostolilor 19:11,12 Wi Dumnezeu fqcea minuni nemaipomenite prin mkinile lui
Pavel; pknq acolo cq peste cei bolnavi se puneau basmale sau woryuri, cari fuseserq
atinse de trupul lui, wiwi-i lqsau boalele, wi ieweau din ei duhurile rele.
Sincerq pocqinyq

Mqrturia

Faptele Apostolilor 19:18 Wi unii din
din cei ce fqcuserq vrqjitorii, wiwi-au adus cqryile, wi lele-au
ars, 'naintea tuturor; preyul lor s^a socotit la cincizeci mii de arginyi.
Noi trebuie sq mqrturisim despre Isus oriunde suntem wi oriunde mergem. Mqrturia
noastrq trebuie sq arate celor din jurul nostru Cine este El wi ce a fqcut El. Nu trebuie sq
uitqm cq omul este creat dupq Chipul wi asemqnarea lui Dumnezeu; atkt noi ckt wi cei din
jurul nostru. Comportarea credinciowilor adevqrayi reflectq ceeace aste dupq Chipul wi
asemqnarea lui Dumnezeu. Noi, credinciowii , putem fi niwte oglinzi 'n care ceilalyi oameni
se pot vedea pe ei 'nwiwi dupq chipul wi asemqnarea lui Dumnezeu.
Psalmul 105:1,2 Lqudayi pe Domnul, chemayi Numele Lui ! Faceyi cunoscut printre
popoare isprqvile Lui ! Ckntayi, ckntayi 'n cinstea Lui ! Vorbiyi despre toate minunile Lui !
Isaia 8:18 Iatq, eu wi copii pe care mi ii-a dat Domnul, suntem niwte semne wi niwte minuni
'n Israel, din partea Domnului owtirilor, care locuiewte pe muntele Sionului.
De la cqderea 'n pqcat a lui Adam wi Eva, 'ntreaga omenire cautq cu ardoare pe
Dumnezeu. Sufletul omului este setos dupq supranatural, dupq 'nyelegerea celor newtiute
sau ne'nyelese. Prin credinya 'n Isus Cristos, primim prin Duhul Sfknt, 'nyelegerea
manifestqrii puterii lui Dumnezeu.
Marcu 5:19 Isus nu ii-a dat voie, ci ii-a zis : < DuDu-te acasq la ai tqi, wi povestewtepovestewte-le tot ce yiyia fqcut Domnul, wi cum a avut milq de tine. >
Mqrturia noastrq este bazatq pe experienya personalq. Noi spunem celor care sunt pe
lkngq noi cum am realizat 'n viaya proprie iubirea lui Dumnezeu, cum am 'nyeles faptul cq
El ne poartq de grije, ce lucrqri minunate a fqcut Dumnezeu 'n viaya noastrq, cum am
primit pacea care 'ntrece orice pricepere. Astfel fiecare dintre noi devine un martor al lui
Isus fqrq sq trebuiascq sq facem nici un effort.
Lumea este convinsq de puterea Evangheliei prin viaya credinciowilor. Lucrurile ce pqreau
'mposibile, devin realitqyi zilnice; <semnele wi miracolele> primesc 'nyelegera cuvenitq wi
devin <naturale>.
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Faptele Apostolilor
Apostolilor 19:17 Lucrul acesta a fost cunoscut de toyi Iudeii, de toyi Grecii cari
locuiau 'n Efes, wi ii-a apucat frica pe toyi : wi Numele Domnului Isus era proslqvit.
WAPTE FELURI DE BOTEZ
Prin < botez > 'nyelegem identificarea totalq cu cineva sau ceva. "n Sripturq putem
identifica wapte feluri de botez:








Al lui Moise
Al lui Ioan
Al lui Isus, specific numai Lui
Al focului
Al Duhlui Sfknt 'n Bisericq, trupul lui Crstos
"n Duhul Sfknt, de cqtre Isus, pentru a ne da puterea de a mqrturisi despre El
Cu apq, ca o mqrturisire a identificqrii cu Cristos.

Botezul lui Moise
Copii lui Israel s-au identificat complect cu Moise dupq ce au trecut Marea Rowie wi
Dumnezeu i-a condus prin pustiu sub nor 'n timpul zilei wi printr-un stklp de foc 'n timpul
nopyii.
1 Corinteni
Corinteni 10:110:1-4 Frayilor, nu vreau sq nu wtiyi cq pqrinyii nowtri toyi au fost sub nor, toyi au
trecut prin mare, toyi au fost botezayi 'n nor wi 'n mare, pentru Moise; toyi au mkncat
aceeawi mkncare duhovniceascq, wi toyi au bqut aceeawi bquturq duhovniceascq,
duhovniceascq,
pentrucq beau dintr^o stkncq duhovniceascq ce venea dupq ei; wi stknca era Hristos.
Botezul lui Ioan
Botezul lui Ioan a fost spre pocqinyq.
Matei 3:11 Ckt despre mine, eu vq botez cu apq, spre pocqinyq; dar Celce vine dupq
mine, este mai puternic deckt
deckt mine, wi eu nu sunt vrednic sqsq-I duc 'ncqlyqmintele. El vq
va boteza cu Duhul Sfknt wi cu foc.
Botezul lui Isus
Botezul lui Isus are un caracter unic, deoarece cu toate cq El a fost botezat de cqtre Ioan,
acest botez nu a fost spre pocqinyq. Isus nu avea nevoie de pocqinyq. Acesta a fost
motivul pentru care Ioan cquta sq-l opreascq.
Matei 3:133:13-15 Atunci a venit Isus din Galilea la Iordan, la Ioan, ca sq fie botezatde el. Dar
Ioan cquta sqsq-l opreascq. < Eu >, zicea el, < am trebuinyq sq fiu botezat de
de Tine, wi Tu vii
la mine ? >
Drept rqspuns, Isus ii-a zis: < LasqLasq-Mq acum, cqci awa se cade sq 'mplinim tot ce trebuie
'mplinit. > Atunci Ioan LL-a lqsat.
Duhul Sfknt a venit peste Isus 'n timp ce El era botezat wi de atunci miracolele s-au
manifestat prin viaya wi activitatea Sa.
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Botezul focului
Ioan a arqtat cq Isus va boteza cu Duhul Sfknt wi cu foc.
Matei 3:11b,12 dar Celce vine dupq mine, este mai puternic deckt mine, wi eu nu sunt
vrednic sqsq-I duc 'ncqlyqmintele. El vq va boteza cu Duhul Sfknt wi cu foc. Acela "wi are
lopata 'n mknq, "wi va curqyi cu desqvkrwire aria, wi "wi va strknge grkul 'n grknar ; dar
pleava o va arde 'ntr^un foc care nu se stinge. >
Dorinyele noastre sunt <pleava> care este amestecatq cu grkul 'nainte de separare. Isus,
prin Duhul Sfknt, separq pleava de grku.. Prin botezul cu foc, cele legate de dorinyele
trupului, sunt arse 'ncontinuu wi wi eliminate din vieyile noastre. Fructele Duhului Sfknt
sunt cele care hrqnesc sufletul wi trupul nostru. Acestea sunt <grkul> care se adunq 'n
sufletele noastre wi ne apropie de Dumnezeu.
Botezul Duhului Sfknt
Duhul Sfknt este Cel care ne boteazq 'n Cristos.
Romani 6:3 Nu wtiyi cq toyi ckyi am fost botezayi 'n Isus Hristos, am fost botezayi 'n
moartea Lui ?
1 Corinteni 12:13 Noi toyi,
toyi, 'n adevqr, am fost botezayi de un singur Duh, ca sq alcqtuim
un singut trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi ; wi toyi am fost adqpayi dintr^un
singur Duh.
Tit 3:5 El nene-a mkntuit, nu prin faptele, fqcute de noi 'n neprihqnire, ci pentru 'ndurarea
'ndurarea
Lui, prin spqlarea nawterii din nou wi prin 'noirea fqcutq de Duhul Sfknt,
Botezul 'n Duhul Sfknt
Isus Cristos este Cel care ne boteazq 'n Duhul Sfknt.
Luca 3:16 Ioan, drept rqspuns, a zis tuturor : <Ckt despre mine, eu vq botez cu apq ; dar
vine
sq--I desleg
vine Acela care este mai puternic deckt mine, wi cqruia eu nu sunt vrednic sq
cureaua 'ncqlyqmintelor. El vq va boteza cu Duhul Sfknt wi cu foc.
Faptele Apostolilor 1:4,5,8 Pe cknd Se afla cu ei, lele-a poruncit sq nu se depqrteze de
Ierusalim, ci sq awtepte acolo fqgqduinya Tatqlui, <pe care,> lele-a zis El, <ayi auzitauzit-o dela
Mine.>
Cqci Ioan a botezat cu apq, dar voi, nu dupq multe zile, veyi fi botezayi cu Duhul Sfknt.> Ci
voi veyi primi o putere, cknd Se va pogork Duhul Sfknt peste voi, wiwi-Mi veyi fi martori 'n
Ierusalim, 'n toatq Iudea, 'n Samaria, wi pknq la marginile pqmkntului.>
Botezul prin apq
Botezul prin apq ne identificq cu Isus Cristos, 'n moartea, 'ngroparea wi 'nvierea Sa.
Romani 6:3,4 Nu wtiyi cq toyi ckyi am fost botezayi 'n Isus Hristos, am fost botezayi 'n
moartea Lui ? Noi deci, prin botezul 'n moartea Lui, am fost 'ngropayi 'mpreunq cu El,
pentruca, dupq cum Hristos a 'nviar din moryi, prin slava Tatqlui, tot awa wi noi sq trqim o
viayq nouq.
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BOTEZUL CA CERINYQ
Pentru a face parte din Trupul lui Cristos, suntem 'ndemnayi sq ne mqrturisim pqcatele 'n
faya lui Dumnezeu wi sq ne botezqm.
Faptele Apostolilor2:38Apostolilor2:38-41 < PocqiyiPocqiyi-vq >, lele-a zis Petru, <wi fiecare din voi sq fie
fie botezat 'n
Numele lui Isus Hristos, spre iertarea pqcatelor voastre; apoi veyi primi darul Sfkntului
Duh. Cqci fqgqduinya aceasta este pentru voi, pentru copii vowtri, wi pentru toyi cei ce sunt
departe acum, 'n orickt de mare numqr 'I va chema Domnul, Dumnezeul nostru.> Wi, cu
multe cuvinte, mqrturisea, 'i 'ndemna, wi zicea:
< MkntuiyiMkntuiyi-vq din mijlocul acestui neam ticqlos.> Ceice au primit propovqduirea lui, au fost
suflete.
te.
botezayi; wi 'n ziua aceea, la numqrul ucenicilor s^au adaus aproape trei mii de sufle
Botezul Etiopianului
Faptele Apostolilor 8:368:36-39 Pe cknd 'wi urmau ei drumul au dat peste o apq. Wi famenul a
zis: < Uite apq; ce mq 'mpiedicq sq fiu botezat ?> Filip a zis: < Dacq crezi din toatq inima,
se poate.> Famenul a rqspuns:<Cred cq Isus Hristos
Hristos este Fiul lui Dumnezeu.> Atunci a
poruncit sq stea carul, s^au pogorkt amkndoi 'n apq, wi Filip a botezat pe famen. Cknd au
iewit afarq din apq, Duhul Domnului a rqpit pe Filip, wi famenul nu ll-a mai vqzut. "n timp ce
famenul 'wi vedea de drum plin de bucurie,
Exemplele continuq


Asemqnarea
Faptele Apostolilor 10:47,48 <Se poate opri apa ca sq nu fie botezayi acewtia, cari au
primit Duhul Sfknt ca wi noi ?> Wi a poruncit sq fie botezayi 'n Numele Domnului Isus
Hristos. Atunci ll-au rugat sq mai rqmknq ckteva zile la ei.
Pe tot parcursul Noului Testament dupq ce oamenii au fost salvayi, ei au fost imediat
botezayi.



Samaritenii
Faptele Apostolilor 8:12 Dar cknd au crezut pe Filip care propovqduia Evanghelia
"mpqrqyiei lui Dumnezeu wi a Numelui lui Isus
Isus Hristos, au fost botezayi, atkt bqrbayi ckt wi
femei.



Lidia



Temnicerul

Faptele Apostolilor 16:15 Dupq ce a fost botezatq, ea wi casa ei, nene-a rugat wi nene-a zis:
<Dacq mq socotiyi credincioasq Domnului, intrayi wi rqmkneyi 'n casa mea.> Wi nene-a silit sq
intrqm.
50
Faptele Apostolilor 16:33 Temnicerul ii-a luat cu el, chiar 'n ceasul acela din noapte, lele-a
spqlat rqnile, wi a fost botezat 'ndatq, el wi toyi ai lui.



Fruntawul sinagogii
Faptele Apostolilor 18:8 Dar Crisp, fruntawul sinagogii a crezut 'n Domnul 'mpreunq cu
toatq casa lui. Wi mulyi dintre Corinteni, cari auziserq pe Pavel, au crezut wi ei, wi au fost
botezayi.
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Corintenii



Anania 'l 'ndeamnq pe Pavel

Faptele Apostolilor 19:5 Cknd au auzit ei aceste vorbe, au fost
fost botezayi 'n Numele
Domnului Isus.

Scoalq--te, primewte botezul, wi fii spqlat
Faptele Apostolilor 22:16 Wi acum, ce zqbovewti ? Scoalq
de pqcatele tale, chemknd Numele Domnului.
'NTREBQRI RECAPITULATIVE

1.

2.

Care sunt cele douq afirmayii importante pe care le-a fqcut Isus referitoare la Biserica Sa 'n
Matei 16:18 ?

Arqtayi deosebirile dintre botezul Duhului Sfknt 'n Cristos wi botezul 'n Duhul Sfknt.

3. De ce este important botezul prin apq ?

~ 52 ~

DOUA
UA
PARTEA A DO

MISIUNILE APOSTOLILOR

~ 53 ~

Lecyia a waptea

Petru asemqnat cu o trestie
PETRU 'N TIMP CE UMBLA CU ISUS
Ni se prezintq mai multe 'ntkmplqri din viaya lui Petru deckt a celorlalyi ucenici. Petru era
liderul ucenicilor. De obicei numele squ este la 'nceputul listei. Petru a fost cel care a
vorbit adesea. El se adresa direct, cu convingere, curaj, sinceritate, uneori era impulsiv wi
dqdea dovadq de putere. Caracterul squ trebuia modelat deoarece ckteodatq era repezit
wi acyiona pe negkndite.
"ntklnewte pe Isus
Petru fqcea parte dintre cei care 'l urmau pe Ioan Botezqtorul. Wtim cq Ioan Botezqtorul a
fost cel care i-a spus lui Petru cq Isus este Mielul lui Dumnezeu. Petru a primit acest
nume la prima sa 'ntklnire cu Isus. "nainte de aceasta numele lui era Simon, ceeace
'nseamnq trestie. O trestie este uwor miwcatq wi 'ndoitq de vknt. Isus I-a dat numele de
Petru, ceeace 'nseamnq piatrq. Cu toate acestea, Isus 'l cheamq pe amkndouq numele
pe parcursul Evangheliilor.
Ioan 1:351:35-42a A doua zi, Ioan stqtea iarqwi cu doi din ucenicii lui. Wi, pe cknd privea pe
Isus umblknd, a zis: <Iatq Mielul lui Dumnezeu!> Cei doi ucenici ll-au auzit rostind aceste
vorbe, wi au mers dupq Isus. Usus S^a 'ntors; wi, cknd ii-a vqzut cq merg dupq El, lele-a zis:
<Ce cqutayi?>Ei II-au rqspuns: <Rabi (care, tqlmqcit, 'nsemneazq: <"nvqyqtorule), unde
locuiewti ?>
<Veniyi de vedeyi>, lele-a zis El. S^au dus wi au vqzut unde
unde locuia; wi 'n ziua aceea au rqmas
la El. Era cam pe la ceasul al zecelea. Unul din cei doi, cari auziserq cuvintele lui Ioan wi
merseserq dupq Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel dintki, a gqsit pe fratele
squ Simon, wi ii-a zis: <Noi am gqsit
gqsit pe Mesia> (care, tklmqcit 'nsemneazq Hristos).
Numele scimbat 'n Petru
Ioan 1:42b Wi ll-a adus la Isus. Isus ll-a privit, wi ii-a zis: <Tu ewti Simon, fiul lui Iona; tu te
vei chema Chifa>, (care, tklmqcit, 'nsemneazq Petru)
Pescuire minunatq
Uneori citind 'n Biblie descrierea lucrurilor minunate care s-au petrecut, ne bucurqm
foarte mult wi uitqm cq aceste lucruri minunate sunt rezultatul schimbqrilor petrecute 'n
viaya celor implicayi.
Isus folosea barca lui Petru 'n loc de catedrq pentru a 'nvqya pe oameni. Petru se dqduse
pe el 'nsuwi, cu tot cu corabie, lui Isus. Nu numai atkta, dar Petru avea grijq ca corabia sq
fie astfel plasatq 'nckt Isus sq-Wi poatq desfqwura activitatea ckt mai comod. Deaceea el
a mutat corabia ceva mai departe de mal. Dupa ce Isus a terminat de vorbit mulyimii, El ia spus lui Petru ce sq facq pentru aprinde mulyi pewti.
Petru avea de ales. El putea face ce 'I spusese Isus, cu toate cq nu avea nici un sens din
punctul squ de vedere, awa cq putea sq wi refuze sfatul lui Isus. Petru a decis sq asculte
sfatul lui Isus.
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Petru a ascultat
Dartoritq ascultqrii, Petru a vqzut puterea supranaturalq a lui Dumnezeu. Petru
wi-a dat seama de starea sa pqcqtoasq wi l-a recunoscut pe Isus ca Domn. "ndatq ce Isus
l-a chemat, Petru a lqsat totul wi a mers dupq Isus.
Luca 5:15:1-5 Pe cknd se afla lkngq lacul Ghenazaret wi "l 'mbulzea norodul ca sq audq
Cuvkntul lui Dumnezeu, Isus a vqzut douq corqbii la marginea lacului; pescarii iewiserq
din ele sqsq-wi spele mrejile. S^a suit 'n una din aceste
aceste corqbii, care era a lui Simon: wi ll-a
rugat s^o depqrteze puyin de yqrm. Apoi a wezut jos wi 'nvqya pe noroade din corabie.
Cknd a 'ncetat sq vorbeascq, a zis lui Simon: <Depqrteaz<Depqrteaz-o la adknc, wi aruncayiaruncayi-vq
mrejile pentru pescuire..> Drept rqspuns, Simon
Simon II-a zis: <"nvqyqtorule, toatq noaptea neneam trudit, wi n^am prins nimic; dar, la cuvkntul Tqu, voi arunca mrejile!>


Primirea binecuvkntqrii
Luca 5:6,7 Dupqce lele-au aruncat, au prins o awa de mare mulyime de pewti cq 'ncepeau
sq li se rupq mrejile. Au fqcut semn tovarqwilor lor, cari erau 'n cealaltq corabie, sq vinq
sq le ajute. Aceia au venit wi au umplut amkndouq corqbiile,awa cq au 'nceput sq se
afunde corqbiile.



Petru este chemat de Isus
Luca 5:85:8-11 Cknd a vqzut Simon Petru lucrul acesta, s^a aruncat
aruncat la genunchii lui Isus, wi
I-a zis: <Doamne, pleacq de la mine, cqci sunt un om pqcqtos.> Fiindcq 'l apucase
spaima, pe el wi pe toyi ceice erau cu el, din pricina pescuirii pe care o fqcuserq. Tot awa
wi pe Iacov wi Ioan, fiii lui Zebedei, tovarqwii lui Simon. Atunci Isus a zis lui Simon: <Nu te
teme; de acum 'ncolo vei fi pescar de oameni.> Ei au scos corqbiile la mal, au lqsat totul,
wi au mers dupq Isus.

Petru a umblat pe apq
Cknd Isus a mers pe apq spre corabie, ucenicii L-au vqzut wi s^au speriat. Ei nu wtiau cq
este Isus, credeau cq este o nqlucq. Aceasta est prima reacyie a oamenilor cknd vqd
cevq neobiwnuit; frica. Manifestarea puterii lui Dumnezeu poate 'nfricowa chear wi pe
urmawii lui Isus.
Isus este Cel care poate aduce liniwtea 'n orice 'mprejurare. Isus le-a zis 'ndatq ce a
vqzut cq ei erau speriayi; <"ndrqzniyi, Eu sunt : nu vq temeyi !> Numai Petru afost 'n stare
sq rqspundq wi a avut 'ndrqzneala de a cere sq meargq pe apq. El s^a coborkt din corabie
wi a 'nceput sq umble pe ape ca sq meargq la Isus. Dar cknd a 'nceput sq ia 'n
considerare 'mprejurqrile s^a temut din nou wi a 'nceput sq se scufunde.
Chear dacq Petru a fost mustrat de Isus pentru credinya lui micq, el a fost care atunci
cknd Isus i-a spus: < Vino ! > a pornit imediat. Petru a ascultat wi nu i-a pqsat de
primejdie.
Matei 14:2514:25-33 Cknd se 'ngkna ziua cu noaptea, Isus a venit la ei, umblknd pe mare.
Cknd LL-au vqzut ucenicii umblknd pe mare, s^au spqimkntat, wi au zis: <Este o nqlucq !>
Wi de fricq au yipat. Isus lele-a zis 'ndatq : <"ndrqzniyi, Eu sunt: nu vq temeyi ! > <Doamne >, IIa rqspuns Petru, < dacq ewti Tu, poruncewteporuncewte-mi sq vin la Tine pe ape. > < Vino !> ii-a zis
Isus. Petru s^a coborkt din corabie, wi a 'nceput sq umble pe ape ca sq meargq la Isus.
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Dar, cknd a vqzut
vqzut cq vkntul era tare, s^a temut ; wi fiindcq 'ncepea sq se afunde, a strigat:
<Doamne, scapqscapq-mq !>
"ndatq, Isus a 'ntins mkna, ll-a apucat, wi ii-a zis : < Puyin credinciosule, pentruce tete-ai
'ndoit ?> wi dupq cae au intrat 'n corabie, a stat vkntul. Ceice erau 'n corabie, au venit de
s^au 'nchinat 'naintea lui Isus, wi II-au zis : < Cu adevqrat, Tu ewti Fiul lui Dumnezeu !>
Petru rqmkne

Mulyi dintre ucenicii lui Isus au realizat cq era prea greu pentru ei sq-L urmeze wi I-au
'ntors spatele, dar Petru nu a plecat de lkngq Isus.
Ioan 6:676:67-69 Isus a zus celor doisprezece: <Voi nu vreyi sq vq duceyi?> <Doamne>, II-a
rqspuns Simon Petru, < la cine sq ne ducem ? Tu ai cuvintele vieyii vecinice. Wi noi am
crezut, wi am ajuns la cunowtinya cq Tu ewti Hristosul, Sfkntul
Sfkntul lui Dumnezeu.>

<Tu ewti Hristosul>
Petru era cel care vorbea 'n numele celor doisprezece ucenici. El a rqspuns lui Isus 'n
ckteva 'mprejurqri. Petru a recunoscut cq cel pe care ei 'l considerau un profet , era de
fapt Mesia.
Matei 16:1316:13-20 Isus a venit
venit 'n pqryile Cezareii lui Filip, wi a 'ntrebat pe ucenicii Sqi: <Cine
zic oamenii cq sunt Eu, Fiul omului ?> Ei au rqspuns: <Unii zic cq ewti Ioan Botezqtorul;
alyii,: Ilie: alyii: Ieremia, sau unul dintre prooroci.> < Dar voi>, lele-a zis El, < cine ziceyi
ziceyi cq sunt
?> Simon Petru, drept rqspuns, II-a zis: <Tu ewti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu !>
Isus a luat din nou cuvkntul, wi ii-a zis: <Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcq nu
carnea wi skngele yiyi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatql Meu care
care este 'n ceruri. Wi Eu 'yi
spun: tu ewti Petru, wi pe aceastq piatrq voi zidi Biserica Mea, wi poryile Locuinyei moryilor
nu o vor birui. "yi voi da cheile "mpqrqyiei cerurilor, wi orice vei lega pe pqmknt, va fi legat
'n ceruri, wi orice vei deslega pe pamknt, va fi deslegat 'n ceruri..> Atunci a poruncit
ucenicilor Sqi sq nu spunq nimanui cq El este Hristosul.
Isus nu a spus : <Tu ewti Petru wi Eu 'mi voi zidi Biserica pe tine>. Isus a acos 'n evidenyq
cq Petru, tare ca piatra wi nu trestia care se 'ndoaie dupq vknt, a avut revelayia cq Isus
este Cristosul. Biserica lui Cristos este clqditq pe aceastq revelayie wi nu pe micuya piatrq
care era Petru.
Autoritatea pentru a duce la 'ndeplinire Mqreaya Misiune, adicq raspkndirea Evangheliei
pknq la marginile pqmkntului, a fost datq tuturor credinciowilor. Atunci cknd a vorbit
despre Biserica Sa, Isus S^a adresat ucenicilor care rqmqseserq cu El, printre care era wi
Petru. Biserica este cea care are cheile 'mpqrqyiei wi nu o anumitq persoanq.
Mustrat de cqtre
cqtre Isus
Dumnezeu, prin Duhul Sfknt, i-a arqtat lui Petru cine era Isus. Cu toate acestea, atunci
cknd Isus a 'nceput sq explice ce avea sq pqtimeascq wi cq dupq toate chinurile wi
moartea Sa , El va 'nvia, Petru s-a lqsat coplewit 'n sufletul lui de dragostea pe care o
avea faya de Isus wi a 'ncercat sq previnq ceeace el considera nedorit. Isus l-a mustrat
pentru aceasta.
Matei 16:2116:21-23 De atunci 'n colo, Isus a 'nceput sq spunq ucenicilor Sqi cq El trebuie sq
meargq la Ierusalim, sq pqtimeascq mult din partea
partea bqtrknilor, din partea preoyilor celor
mai de seamq wi din partea cqrturarilor; cq are sq fie omorkt, wi cq a treia zi are sq
'nvieze. Petru LL-a luat de oparte, wi a 'nceput sqsq-L mustre, zicknd: <Sq te fereascq Dumnezeu,
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Doamne ! Sq nu Yi se 'ntkmple awa ceva !> Dar Isus S^a 'ntors, wi a zis lui Petru; <"napoia
Mea, Satano : tu ewti o piatrq de poticnire pentru Mine ! Cqci gkndurile tale nu sunt
gkndurile lui Dumnezeu, ci gknduri ale oamenilor.>
Om al credinyei
Petru a fost un om al credinyei. Cknd Isus a mers ca sq vindece pe fiica lui Iair, numai
Petru, Iacov wi Ioan au fost acceptayi pentru a participa. Isus vroia sq fie 'nconjurat de
oameni ferm credinciowi, nu de aceia care aveau 'ndoieli.
Marcu 5:355:35-42 Pe cknd vorbea El 'ncq, iatq cq vin niwte oameni dela fruntawul sinagogii,
cari--i spun: <Fiica ta a murit; pentruce mai superi pe "nvqyqtorul?> Dar Isus, fqrq sq yinq
cari
seama de cuvintele acestea, a zis fruntawului sinagogii:<Nu te teme, crede numai!> Wi n^a
'ngqduit nimqnui sqsq-L 'nsoyeascq, afara de Petru, Iacov wi Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns
la casa fruntawului sinagogii. Acolo Isus a vqzut o zarvq, wi pe unii cari plkngeau wi se
tknguiau mult. A intrat 'nlquntru, wi lele-a zis: pentruce faceyi atkta zarvq, wi pentruce
plkngeyi? Copila n^a murit,
murit, ci doarme.> Ei 'wi bqteau joc de El. Atunci, dupq ce ii--a scos
afarq pe toyi, a luat cu El pe tatql copilei, pe mama ei, wi pe cei cece-L 'nsoyiserq, wi a intrat
acolo unde zqcea copila. A apucatapucat-o de mknq, wi ii-a zis: <Talita cumi>, care, tqlmqcit,
'nseamneazq:
'nseamneazq: <Fetiyo, scoalqscoalq-te 'yi zic !> "ndatq fetiya s^a sculat, wi a 'nceput sq umble;
cqci era de doisprezece ani. Ei au rqmas 'ncremeniyi.
Martor al schimbqrii la fayq
Petru a avut o poziyie privilegiatq printre cei doisprezece de mai multe ori. "mpreunq cu
Iacov wi Ioan el a vqzut scimbarea la fayq a lui Isus.
Matei 17:117:1-5 Dupq wase zile, Isus a luat cu El pe Petru, Iacov wi Ioan, fratele lui, wi ii-a dus
la o parte pe un munte 'nalt. El S^a schimbat la fayq 'naintea lor; faya Lui a strqlucit ca
soarele,
soarele, wi hainele I s^au fqcut albe ca lumina. Wi iatqcq li s^a arqtat Moise wi Ilie, stknd de
vorbq cu El. Petru a luat cuvkntul, wi a zis lui Isus: <Doamne, este bine sq fim aici; dacq
una
na pentru Ilie.> Pe
vrei, am sq fac aici trei colibi; una pentru Tine, una pentru Moise wi u
cknd vorbea el 'ncq, iatq cq ii-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Wi din nor s^a auzit
un glas, care zicea: <Acesta este Fiul Meu prea iubit, 'n care "mi gqsesc plqcerea Mea:
de El sq ascultayi !>
Petru wi pewtele
Cei care adunau darea pentru Templu au venit la Petru wi Petru a mers la Isus. Deoarece
Petru a avut 'ndrqzneala sq vinq cu aceastq problemq la Isus. Isus i-a dat rezolvarea,
atkt pentru El ckt wi pentru Petru.
Matei 17:2417:24-27 Cknd au ajuns 'n Capernaum ceice strkngeau darea
darea pentru Templu au
venit la Petru, wi ii-au zis: <"nvqyqtorul vostru nu plqtewte darea?> <Ba da>, a zis Petru. Wi
cknd a intrat 'n carq, Isus II-a luat 'nainte, wi a zis:<Ce crezi, Simone? "mpqrayii
pqmkntului dela cine iau dqri sau biruri? Dela fii lor sau
sau dela strqini?> Petru II-a rqspuns:
<Dela strqini> Wi Isus ii-a zis: < Awa dar fii sunt scutiyi. Dar, ca sq nunu-i facem sq
pqcqtuiascq, dudu-te la mare, aruncq undiya, wi trage afarq pewtele care va veni 'ntki;
deschidedeschide-i gura, wi vei gqsi 'n ea o rublq pe care
care iaia-o wi dqdq-lele-o lor, pentru Mine wi pentru
tine.>
Din nou Petru a fost pqrtaw la una dintre minunile lui Isus. Isus l-a trimis pe Petru sq
prindq un pewte cu undiya, ori Petru pescuia mai ales cu plasa, wi banii pentru plata
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taxelor trebuiau sq fie 'n gura acelui pewte care venea primul la undiyq. Acest sfat putea
pqrea fqrq nici un sens pentru Petru. Totuwi Petru a ascultat, wi a fost binecuvkntat.
CQDEREA LUI PETRU
Problema



Sigur pe el

Isus I-a spus lui Petru, 'n faya celorlalyi ucenici ce are sq se 'ntkmple.
Luca 22:3122:31-34 Domnul a zis; <Simone, Simone, Satana v^a cerut sq vq cearnq ca grkul.
Dar Ei M^am rugat pentru tine ca sq nu se piardq credinya ta; wi, dupqce te vei 'ntoarce la
Dumnezeu, sq 'ntqrewti pe frayii tqi.> <Doamne>, II-a zis Petru, <cu Tine sunt gata sq merg
chiar wi 'n temniyq wi la moarte.> Wi Isus ii-a zis: <Petre, 'yi spun cq nu va cknta cocowul,
pknq te vei lepqda de trei ori cq nu Mq cunowti.>
Matei 26:31pricinq
nq de
26:31-32 Atunci Isus lele-a zis: <"n noaptea aceasta, toyi veyi gqsi 'n Mine o prici
poticnire; cqci este scris: <Voi bate Pqstorul, wi oile turmei vor fi risipite.> Dar, dupq ce voi
'nvia, voi merge 'naintea voastrq 'n Galilea.>



"ngkmfat
Matei 26:3326:33-35 Petru a luat cuvkntul, wi II-a zis: <Chiar dacq toyi ar gqsi 'n Tine o pricinq
de poticnire, eu niciodatq nu voi gqsi 'n Tine o pricinq de poticnire.> <Adevqrat 'yi spun>, iia zis Isus, <cq tu, chiar 'n noaptea aceasta, 'nainte ca sq cknte cocowul, te vei lepqda de
Mine de trei ori.> Petru II-a rqspuns: <Chiar dacq ar trebui sq mor cu Tine, tot nu mq voi
lepqda de Tine.> Wi toyi ucenicii au spus acelaw lucru.

Petru 'n Ghetsimani


Ales de Isus
Simon, 'mpreunq cu Iacov wi Ioan au fost alewi de cqtre Isus pentru a merge 'mpreunq
sq vegheze wi sq se roage 'n Ghetsemani. Petru a fost din nou avertizat cq dacq nu
vegheazq wi se roagq, va cqdea. Cu toate acestea, Petru a adormit.
Matei 26:3626:36-46 Atunci Isus a venit cu ei 'ntru^un loc 'ngrqdit, numit Ghetsimani, wi a zis
ucenicilor: <Wedeyi aici pknq Mq voi duce colo sq Mq rog.> A luat cu El pe Petru wi pe cei
doi fii ai lui Zebedei, wi a 'nceput sq Se 'ntristeze wi sq Se mkhneascq foarte tare. Isus a
zis atunci: <Sufletul Meu este cuprins de o 'ntristare de moarte; rqmkneyi aici, wi vegheayi
'mpreunq cu Mine.>Apoi a mers puyin mai 'nainte, a cqzut cu faya la pqmknt, wi S^a rugat,
zicknd: <Tatq, dacq este cu putinyq, depqrteazq dela Mine paharul acesta! Totuw nu cum
voiesc Eu, ci cum voiewti Tu.> Apoi a venit la ucenici, ii-a gqsit dormind, wi a zis lui Petru:
<Ce, un ceas n^ayi putut sq vegheayi
vegheayi 'mpreunq cu Mine ! Vegheayi wi rugayirugayi-vq, ca sq nu
cqdeyi 'n ispitq; duhul, 'n adevqr, este plin de rkvnq, dar carnea este neputincioasq.>S^a
depqrtat a doua orq, wi S^a rugat, zicknd: <Tatq, dacq nu se poate sq se 'ndepqrteze de
Mine paharul acesta, fqrq
fqrq sqsq-l beau, facqfacq-se voia Ta!> S^a 'ntors iarqwi la ucenici, wi ii-a
gqsit dormind; pentrucq li se 'ngruinaserq ochii de somn. II-a lqsat din nou, S^a depqrtat,
wi S^a rugat a treia orq, zicknd aceleawi cuvinte. Apoi a venit la ucenici, wi lele-a zis:<Dormiyi
acum wi odifniyiodifniyi-vq! Iatq cq a venit ceasul ca Fiul omului sq fie dat 'n mkinile pqcqtowilor.
SculayiSculayi-vq, haidem sq mergem; iatq cq se apropie vknzqtorul.>



A tqiat urechea lui Malhu

Petru a fost gata sq moarq pentru Isus, pentrucq aceasta era ceeace el putea 'nyelege.
Aceasta era o lucrare a cqrnii, o 'nyelegere a firii pqmkntewti.
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Ioan 18:10 Simon Petru, care avea o sabie, a scosscos-o, a lovit pe robul marelui preot, wi ii-a
tqiat urechea dreaptq. Robul acela se numea Malhu.
Petru se leapqdq de Isus
Matei 26: 56b56b-58 Atunci toyi ucenicii LL-au pqrqsit wi au fugit. Ceice au prins pe Isus, LL-au
dus la marele preot Caiafa, unde erau adunayi cqrturarii wi bqtrknii. Petru LL-a urmat de
departe, pknq la curtea marelui preot; apoi a intrat 'nlquntru, wi a wezut jos cu
cu aprozii, ca
sq vadq sfkrwitul.
Marcu 14:6614:66-72 Pe cknd stqtea Petru jos 'n curte, a venit una din slujnicile marelui preot.
Cknd a vqzut pe Petru 'ncqlzindu'ncqlzindu-se, s^a uitat yintq lq el, wi II-a zis: <Wi tu erai cu Isus din
Nazaret !> El s^a lepqdat, wi a zis:
zis: <Nu wtiu, nici nu 'nyeleg ce vrei sq zici.> Apoi a iewit 'n
pridvor. Wi a ckntat cocowul. Cknd ll-a vqzut slujnica, a 'nceput iarqwi sq spunq celor ce
stqteau acolo: <Acesta este unul dintre oamenii aceia.> Wi el s^a lepqdat din nou. Dupq
puyinq vreme, ceice
ceice stqteau acolo, au zis iarqwi lui Petru: <Nu mai 'ncape 'ndoialq cq ewti
unul din oamenii aceia; cqci ewti Galilean, wi graiul tqu seamqnq cu al lor.> Atunci el a
'nceput sq se blesteme wi sq se jure: <Nu cunosc pe omul acesta, despre care vorbiyi !>
"ndatq a ckntat cocowul a doua orq. Wi Petru wiwi-a adus aminte de vorba, pe care ii-o
spusese Isus: <"nainte sq cknte cocowul de douq ori, te vei lepqda de Mine de trei ori.> Wi
gkndindugkndindu-se la acest lucru a 'nceput sq plkngq.
Cqryile scrise de Petru pe care le avem 'n Noul Testament sunt 1 Petru wi 2 Petru. Dupq
unii autori, Evanghelia dupq Marcu a fost scrisq, cel puyin 'n parte, cu ajutorul lui Petru. "n
aceastq Evanghelie istoria lepqdqrii lui Petru este descrisq astfel 'nckt putem s^o citim wi
s^o 'nyelegem.
Ar fi 'ngrozitor dacq istoria lui Petru s^ar 'ncheia aici. Petru ar fi poate numai cu puyin mai
bun decqt Iuda vknzqtorul. Dar viaya lui Petru este un exemplu despre puterea de
transformare wi de iertare a lui Dumnezeu pentru schimbarea vieyilor oamenilor.
DIMINEAYA 'NVIERII
Ajunsq la mormknt, Maria Magdalena, a gasit piatra de la intrare rostogolitq wi mormkntul
gol. Ea a alergat la Ioan wi la Petru. Acewtia doi au alergat la mormknt.
Ioan 20:120:1-10 "n ziua dintki a sqptqmknii, Maria Magdalina s^a dus
dus dis dedimineayq la
mormknt, pe cknd era 'ncq 'ntunerec; wi a vqzut cq piatra fusese luatq de pe mormknt. A
alergat la Simon Petru wi la celqlalt ucenic, pe carecare-l iubea Isus, wi lele-a zis: <Au luat pe
Domnul din mormknt, wi nu wtiu unde LL-au pus.> Petru wi celqlalt ucenic au iewit, wi au
plecat spre mormknt. Au 'nceput sq alerge amkndoi 'mpreunq. Dar celqlalt ucenic alerga
mai repede deckt Petru, wi a ajuns cel dintki la mormknt. S^a aplecat, wi s^a uitat
'nlquntru, a vqzut fqwiile de pknzq jos, dar n^a intrat.
intrat. Simon Petru, care venea dupq el, a
ajuns wi el, a intrat 'n mormknt, wi a vqzut fqwiile de pknzq jos. Iar wtergarul, care fusese
pus pe capul lui Isus, nu era cu fqwiile de pknzq, ci fqcut sul wi pus 'ntr^un alt loc singur.
Atunci celalt ucenic, care
care ajunsese cel dintki la mormknt, a intrat wi el; wi a vqzut, wi a
crezut. Cqci tot nu pricepeau cq, dupq Scripturq, Isus trebuia sq 'nvieze din moryi. Apoi
ucenicii s^au 'ntors acasq.
Comform Evangheliei dupq Marcu, un 'nger s^a arqtat femeilor la mormknt wi le-a spus sq
meargq sq 'nwtinyeze ucenicii, wi pe Petru, cq Isus va merge 'naintea lor 'n Galilea, awa
cum spusese, wi cq "l vor 'ntklni acolo.
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Marcu 16:7 Dar duceyiduceyi-vq de spuneyi ucenicilor Lui, wi lui Petru, cq merge 'naintea
voastrq 'n Galilea: acolo
acolo "l veyi vedea, cum v^a spus.>
Petru a vqzut pe Domnul 'nviat.
Petru a fost primul dintre ucenici care L-a vqzut pe Domnul 'nviat. Cei doi oameni care
mergeau spre Emaus au mers 'mpreunq cu Isus wi au vorbit cu El, dar nu L-au
recunoscut pknq cknd El a frknt pkinea, wi a mkncat 'mpreunq cu ei. Apoi s-au 'ntors la
Ierusalim wi au spus celorlalyi ucenici.
Luca 24:34 wi zicknd; <A 'nviat Domnul cu adevqrat, wi S^a arqtat lui Simon.>
1 Corinteni 15:315:3-5 V^am 'nvqyat 'nainte de toate, awa cum am primit wi eu: cq Hristos a
murit pentru pqcatele noastre, dupq Scripturi; cq a fost 'ngropat wi a 'nviat a treia zi, dupq
Scripturi; wi cq s^a arqtqt lui Chifa, apoi celor doisprezece.
Triplq confesiune
Atunci cknd Isus S^a atqtat ucenicilor pentru atreia orq, El S^a adresat direct lui Petru.
Ioan 21:1521:15-19 Dupq ce au prknzit, Isus a zis lui Simon Petru: <Simone, fiul lui Iona, Mq
iubewti tu mai mult deckt acewtia ?> <Da, Doamne,> II-a rqspuns Petru, <wtii cq Te iubesc. >
Isus ii-a zis; < Pawte mieluweii Mei.> II-a zis a doua orq: <Simone, fiul lui Iona, Mq iubewti?
<Da Doamne,> II-a rqspuns Petru, <wtii cq Te iubesc.> Isus ii-a zis: <Pawte oiyele Mele.>
A treia orq ii-a zis Isus: <Simone, fiul lui Iona, Mq iubewti?>Petru s^a 'ntristat cqcq-i zisese a
treia orq: <Mq iubewti?> Wi II-a rqspuns: <Doamne, Tu toate le wtii; wtii cq Te iubesc.> Isus iia zis: <Pawte oile Mele! Adevqrat, adevqrat, 'yi spuncq, atunci cknd erai tknqr, singur te
'ncingeai wi te duceai unde voiai; dar cknd vei 'mbqtrkni, 'yi vei 'ntinde mkinile, wi altul te
va 'ncinge, wi te va duce unde nu vei voi..> A zis lucrul acesta ca sq arate cu ce fel de
moarte va proslqvi Petru pe Dumnezeu. Wi, dupq ce a vorbit astfel, ii-a zis: <vino dupq
Mine.>
Petru se lapqdase de trei ori de Isus. Acum era complect reabilitat, dupq ce a spus de trei
ori, lui Isus cq "l iubewte.
"n rezumat

Petru era un muncitor, pescar, atunci cknd Isus a intrat 'n viaya lui. Umblknd cu Isus timp
de trei ani, el a fost instruit pentru activitatea misionarq. Acelaw lucru este valabil pentru
oricare credincios, 'n zilele noastre. Secretul lui Petru constq 'n predarea complectq a
vieyii sale, lui Isus. Petru a renunyat la meseria sa, la prietenii sqi, la timpul squ, wi s^a pus
cu totul la dispoziyia lui Isus. Domnul nostru Isus Cristos este Cel care poate folosi pe
oricine care se golewte de el 'nsuwi wi se predq Lui. Isus dorewte sq aibq folos de fiecare
dintre noi !
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'NTREBQRI RECAPITULATIVE
1.

Care a fost revelayia supranaturalq pe care a primit-o Petru referitoare la persoana lui Isus ?

2.

Dayi exemple pentru credinya lui Petru.

3.

Dayi exemple referitoare la cqderea lui Petru.

4.

Care au fost cele trei porunci pe care Isus le-a dat lui Petru atunci cknd Petru asigura pe
Isus cq-L iubewte?
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Lecyia a opta

Petru, piatrq de temelie
'NCEPUTUL ACTIVITQYII LUI PETRU
Credinya lui Petru s-a 'ntqrit. Dupq ce a avut neplqcuta experientq de a se lepqda de
Isus, wi apoi a mqrturisit cq Isus le wtia pe toate, 'nainte ca ele sq se 'ntkmple, Petru nu a
mai wovqit niciodatq. Primind puterea Duhului Sfknt 'n ziua Cincizecimii, Petru a devenit o
altq persoanq. El a devenit 'ntr-adevqr Petru, tare ca piatra 'n credinya sa.
Activitatea lui Petru este un model pentru noi. Pe baza acestui model vedem ce
Dumnezeu poate reliza atunci cknd ne punem la dispoziyia Lui. Petru a lucrat pentru
Cristos 'n Ierusalim, 'n Iudea apoi 'n Samaria.
Faptele Apostolilor 1:8 Ci voi veyi primi o putere, cknd Se va pogork Duhul Sfknt peste
voi, wiwi-Mi veyi fi martori
martori 'n Ierusalim, "n Iudea, "n Samaria, wi pknq la marginile
pqmkntului.>
Ckmpul de activitare
Petru a lucrat mai mult printre Evrei deckt printre Neamuri.
Galateni 2:7,8 Ba dimpotrivq, cknd au vqzut cq 'mi fusese 'ncredinyatq Evanghelia pentru
cei netqiayi
netqiayi 'mprejur, dupqcum lui Petru 'I fusese 'ncredinyatq Evanghelia pentru cei tqiayi
'mprejur, - cqci Cel ce fqcuse di Petru apostolul celor tqiayi 'mprejur, fqcuse wi din mine
apostolul Neamurilor Dumnezeu are ckte o misiune anumitq pentru fiecare credincios. Este important sq avem
inima deschisq pentru a 'nyelege domeniul de activitate 'n care Dumnezeu dorewte sq
lucrqm. Poate cq trebuie sq ajutqm pe cei care doresc sq scape de diferite patimi cum ar
fi drogurile, bquturile alcoolice, prostituyia. Sau poate cq trebuie sq ajutqm pe cei lipsiyi de
locuinye, pe cei abuzayi wi oropsiyi; sau poate, deasemenea, ca Dumnezeu sq ne
'ndemne sq-i ajutqm pe cei care au trebuinyq de cunowtinyele noastre profesionale.
Fqcknd voia lui Dumnezeu activitatea noastrq va deveni din ce 'n ce mai rodnicq.
Prima predicq
Faptele Apostolilor 2:142:14-41
Petru a fost vorbitorul cel mai important 'n ziua Cincizecimii.
Faptele Apostolilor 2:14 Atunci Petru s^a sculat 'n picioare cu cei unsprezece, a ridicat
glasul,wi lele-a zis: <Bqrbayi
<Bqrbayi Iudei wi voi toyi cei cari locuiyi 'n Ierusalim, sq wtiyi lucrul acesta,
wi ascultayi cuvintele mele ! >
Prima minune 'nregistratq
Faptele Apostolilor 3:13:1-11
Dupq ziua Cincizecimii, mergknd la Templu sq se roage, apostolii Petru wi Ioan au
vindecat pe ologul din nawtere care stqtea la Poarta Frumoasq.
62
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Faptele Apostolilor 3:13:1-9 Petru wi Ioan se suiau 'mpreunq la Templu, la ceasul rugqciunii:
era ceasul al nouqlea. Acolo era un om olog din nawtere, care era dus wi pus 'n toate
zilele la poarta templului, numitq <Frumoasq>, ca sq cearq milq de la cei ce intrau 'n
Templu. Omul acesta, cknd a vqzut pe Petru wi pe Ioan cq vroiau sq intre 'n Templu, lele-a
cerut milostenie. Petru, ca wi Ioan, s^a uitat yintq lq el, wi a zis: <Uitq<Uitq-te la noi !> Wi el se
uita la ei cu luare aminte, wi awtepta sq capete ceva de la ei. Atunci Petru ii--a zis: < Argint
wi aur, n^am; dar ce am 'yi dau: "n Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoalqscoalq-te wi umblq
!> LL-a apucat
apucat de mkna dreaptq, wi ll-a ridicat 'n sus. "ndatq i s^au 'ntqrit tqlpile wi glesnele;
dintr^o sqriturq a fost 'n picioare, wi a 'nceput sq umble. A intrat cu ei 'n Templu, umblknd,
sqrind, wi lqudknd pe Dumnezeu. Tot norodul ll-a vqzut umblknd wi lqudknd pe
Dumnezeu.
Prima prigonire.
Faptele Apostolilor 4
"n urma acestei minuni, o mare mulyime de oameni au fost salvayi wi numqrul ucenicilor a
crescut la 5000. Conducqtorii religiowi ai Iudeilor au aruncat 'n temniyq pe Petru wi pe Ioan
wi a doua zi i-au luat la 'ntrebqri. Petru a fost vorbitorul principal 'n timpul acestei
persecuyii.
Faptele Apostolilor 4:7,8 Au pus pe Petru wi pe Ioan 'n mijlocul lor, wi ii-au 'ntrebat : < Cu
ce putere, sau 'n numele cui ayi fqcut voi lucrul acesta ?> Atunci Petru, plin de Duhul
Sfknt, lele-a zis:<Mai mari ai norodului wi bqtrkni ai lui Israel!
Petru a lucrat cu autoritate
Faptele Apostolilor 5:1_11
Duhul Sfknt l-a 'mputernicit pe Petru pentru a pqzi wi apqra Biserica de pqcat wi
'nwelqciune.
Faptele Apostolilor 5:1,2 Dar un om, numit Anania, a vkndut o mowioarq, cu nevastqnevastq-sa
Safira, wi a oprit o parte din prey, cu wtirea nevestei lui; apoi a adus partea cealaltq, wi a
puspus-o la picioarele apostolilor.
Petru a primit cunoawterea
Duhul Sfknt a descoperit lui Petru cunoawterea adevqrului wi astfel Petru a lucrat pe baza
cuvkntului cunoawterii.
Faptele Apostolilor 5:35:3-6 Petru ii-a zis: <Anania, pentruce yiyi-a umplut Satana inima ca sq
minyi pe Duhul Sfknt, wi sq ascunzi o parte din preyul mowioarei ? Dacq n^o vindeai, nu
nu
rqmknea ea a ta ? Wi, dupqce ai vkndutvkndut-o, nu puteai sq faci ce vrei cu preyul ei ? Cum s^a
putut nawte un astfel de gknd 'n inima ta? N^ai minyit pe oameni, ci pe Dumnezeu.>
Anania, cknd a auzit cuvintele acestea, a cqzut jos, wi wiwi-a dat sufletul. O mare
mare fricq a
apucat pe toyi ceice ascultau aceste lucruri. Flqcqii s^au sculat, ll--au 'nveleit, ll-au scos
afarq, wi ll-au 'ngropat.


Oferq Safirei o wansq
Petru a oferit Safirei posibilitatea de a fi sincerq.
Faptele Apostolilor 5:75:7-9 Cam dupq trei ceasuri, a intrat wi nevastqnevastq-sa, fqrq sq wtie ce se
'ntkmplase. Petru ii-a zis: < SpuneSpune-mi, cu atkt ayi vkndut mowioara ?> <Da>, a rqspuns ea,
<cu atkta.>
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Atunci Petru ii-a zis:<Cum de v^ayi 'nyeles 'ntre voi sq ispitiyi pe Duhul Domnului ? Iatq
picioarele celorce au 'ngropat pe bqrbatul tqu, sunt la uwq, wi te vor lua wi pe tine.>


Frica de Dumnezeu
Faptele Apostolilor 5:10,11 Ea a caqzut 'ndatq la picioarele lui, wi wiwi-a dat sufletul. Cknd
au intrat
intrat flqcqii au gqsitgqsit-o moartq; au scosscos-o afarq, wi au 'ngropat'ngropat-o lkngq bqrbatul ei.. O
mare fricq a cuprins toatq adunarea wi pe toyi cei ce au auzit aceste lucruri.
Nu toate felurile de fricq sunt neavenite. Frica de Dumnezeu este 'nceputul 'nyelepciunii.
O astfel de fricq ce i-a cuprins pe acewti oameni. Ei au realizat cq Dumnezeu dorewte sq
fim sinceri. Respectul nostru fayq de Dumnezeu se manifestq prin sinceritatea pe care o
avem fayq de El.



Cum wtim ce este rqu
Biserica trebuie sq fie protejatq de ceeace ar putea fi dqunqtor activitqyii sale. Duhul Sfknt
este Cel care 'nwtiinyeazq pe membrii bisericii despre ceeace ar putea fi periculos sau
nepotrivit. Petru a fost 'nsqrcinat, atunci, de cqtre Duhul Sfknt sq prezinte adevqratele
gknduri ale lui Anania wi Safira. Tot astfel wi 'n zilele noastre, Duhul Sfknt 'mputernicewte
anumite persoane sq prezinte Adevqrul.
Petru a primit darul cunoawterii adevqrului. El a wtiut despre pericolul atawqrii de lucrurile
lumewti wi iubirea de bani. Nimeni nu a cerut celor doi sq-wi vkndq mowioara. Deasemeni,
nu li s^a cerut sq depunq toyi banii la picioarele apostolilor. Pqcatul lor a constat 'n aceea
cq ei s-au 'nyeles sq mintq asupra preyului de vknzare.
Este interesant de remarcat cq 'n cele trei ore, dupq ce Anania murise, nimeni nu a
informat pe soyia lui despre aceasta. Oare care ar putea fi motivul ?

<Puterea umbrei> Faptele Apostolilor 5:125:12-16
Puterea lui Dumnezeu S-a revqrsat cu atkta amploare 'nckt chear wi umbra lui Petru
putea aduce vindecare. Cu toate cq oamenii nu aveau curajul sq se alipescq de apostoli,
numqrul celor credinciowi se mqrea tot mai mult.
Faptele Apostolilor 5:145:14-16 Numqrul celor ce credeau 'n Domnul, bqrbayi wi femei, se
mqrea tot mai mult; pknq acolo cq scoteau pe bolnavi chear pe uliye,
uliye, wi 'i puneau pe
paturi wi pe awternuturi, pentruca, atunci cknd va trece Petru, mqcar umbra lui sq treacq
peste vreunul din ei. Mulyimea, deasemenea, alerga la Ierusalim, din cetqyile vecine, wi
aducea pe cei bolnavi wi pe cei chinuiyi de duhuri necurate:
necurate: wi toyi se vindecau.
ACTIVITATE INTERNAYIONALQ
Petru a cqlqtorit wi a lucrat 'n multe yinuturi 'n afara Ierusalimului wi a Iudeii.
"n Samaria. Faptele Apostolior 8:148:14-25


Oamenii au fost botezayi
Faptele Apostolilor 8:148:14-17 Apostolii, cari erau 'n
'n Ierusalim, cknd au auzit cq Samaria a
primit Cuvkntul lui Dumnezeu, au trimes la ei pe Petru wi pe Ioan. Acewtia au venit la
Samariteni, wi s^au rugat pentru ei, ca sq primeascq Duhul Sfknt. Cqci nu Se pogorkse
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'ncq peste niciunul din ei, ci fuseserq numai
numai botezayi 'n Numele Domnului Isus. Atunci
Petru wi Ioan au pus mkinile peste ei, wi aceia au primit Duhul Sfknt.
64
Petru wi Ioan wi-au pus mkinile peste acewti oameni wi ei au primit Duhul Sfknt..
Isus a spus cq lucrarea Sa 'n Ierusalim trebuie sq 'nceapq 'n Ierusalim, care era orawul
de rewedinyq pentru ucenici, apoi sq continue 'n Iudea, zona 'nconjurqtoare Ierusalimului,
'n Samaria, care era desconsideratq de cqtre Iudei. wi apoi pknq la marginile pqmkntului.
Sq remarcqm succesiunea. Mai 'ntki cei apropiayi nouq, apoi vecinii, apoi cei pe care 'I
desconsiderqm wi apoi orice altq persoanq pe care o putem 'ntklni.


Recunoawterea rqului.
Cknd Simon vrqjitorul a vqzut puterea ce se manifesta prin Petru, a vrut sq cumpere
aceastq putere cu bani. Petru i-a rqspuns exact awa cum trebuia.
Faptele Apostolilor 8:208:20-23 Dar Petru ii-a zis: < Banii tqi sq piarq 'mpreunq cu tine,
pentrucq ai crezut cq darul lui Dumnezeu s^ar putea cumpqra cu bani ! Tu n^ai parte, nici
sory 'n toatq treaba aceasta, cqci inima ta nu este curatq 'naintea lui Dumnezeu.
PocqiewtePocqiewte-te dar de aceastq rqutate a ta, wi roafqroafq-te Domnuluisq yi se ierte gkndul acesta
al inimii tale, dacq este cu putinyq ; caci vqd cq ewti plin de fiere amarq wi 'n lanyurile
fqrqdelegii.>
Petru a operat pe baza darului spiritual de deosebire a duhurilor.

Lida
Faptele Apostolilor 9:329:32-35
"n timp ce cqlqtorea, Petru, a procedat awa cum a vqzut cq lucra Isus, deoarece Isus
'mputernicise pe Petru wi pe ceilalyi ucenici sq facq lucrqrile Sale.


Vindecarea lui Enea
Petru a dorit sq vadq pe sfinyii din Lida. Acolo a gqsit pe Enea care era olog wi zqcea de
opt ani 'npat. < Enea > i-a zis Petru, < scoalq-te wi fq-yi patul >. Enea s^a sculat imediat.
Toyi cei din Lida wi Sarona s-au 'ntors la Domnul dupq ce au vqzut aceasta.

Iope
Faptele Apostolilor 9:369:36-43


"nvierea Dorcqi
Petru fusese acolo cknd Isus 'nviase pe fiica lui Iair. Petru wi-a dat seama cq Dumnezeu
vroia ca el sq 'nvieze pe Dorca. Petru a wtiut ce ar fi fqcut Isus wi a procedat la fel.
Faptele Apostolilor 9:369:36-42 "n Iope, era o uceniyq numitq Tabita, nume, care 'n tklmqcire
se zice Dorca. Ea fqcea o mulyime de fapte bune wi milostenii. "n vremea aceea, s^a
'mbolnqvit, wi a murit. Dupqce
Dupqce au scqldatscqldat-o, au puspus-o 'ntr'ntr-o odaie de sus. Fiindcq Lida
era aproape de Iope, ucenicii, cknd au auzit cq Petru este acolo, au trimis doi oameni la
el, sqsq-l roage: Nu pregeta sq vii pknq la noi. Petru s^a sculat, wi a plecat 'mpreunq cu ei.
Cknd a sosit, i-au dus 'n odaia de sus. Toate vqduvelelvqduvelel-au 'nconjurat plkngknd, wi II-au
arqtat hainele wi cqmqwile, pe cari le fqcea Dorca, pe cknd era cu ele.
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Petru a scos pe toatq lumea afarq, a 'ngenuncheat, wi s^a rugat ; apoi s^a 'ntors spre trup,
wi a zis : <Tabita,
<Tabita, scoalqscoalq-te ! > Ea a deschis ochii, wi, cknd a vqzut pe Petru a stqtut 'n
capul oaselor. El ii-a dat mkna, wi a ridicatridicat-o 'n sus. A chemat 'ndatq pe sfinyi wi pe
vqduve, wi lele-a puspus-o 'nainte vie. Minunea aceasta a fost cunoscutq 'n toatq cetatea Iope,
wi mulyi au crezut 'n Domnul.
Ne amintim cum Isus scosese din camerq pe toyi 'n afarq de pqrinyi wi trei ucenici. Au
rqmas 'n camerq numai cei credinciowi. Petru a procedat la fel.
Credinya este legatq de compasiune wi nu de simpatie. Pe baza simpatiei, toyi moryii ar
'mvia. Dumnezeu nu dorewte ca fiecare mort sq fie 'nviat. Este foarte important sq
'nyelegem clar voia lui Dumnezeu. Domnul nostru Isus Cristos fqceq numai ceeace a
vqzut pe Tatql Squ fqcknd. Moryii vor fi 'nviayi numai atunci cknd 'nyelepciunea poate
slobozi darul credinyei.
Ioan 5:19 Isus a luat din nou cuvkntul wi lele-a zis : < Adevqrat, adevqrat vq spun cq, Fiul nu
poate face deckt ce vede pe Tatql fqcknd ; wi tot ce face Tatql, face wi Fiul 'ntocmai. >
Cesarea
Faptele Apostolilor Cap 10


Vedenia
Petru a fost chemat sq lucreze printre Iudei wi a fost folosit de cqtre Dumnezeusq deschidq
uwa pentru rqspkndirea Evangheliei printre Neamuri.
Vedenia pe care Dumnezeu a dat-o lui Petru wi 'nvqyqturile pe care le putem trage din
aceasta este foarte importantq. Prin ea putem vedea plinqtatea 'nkelepciunii lui
Dumnezeu care ne aratq ce trebuie sq 'nyelegem wi sq wtim pentru a putea face voia Sa.
Fiind Iudeu, Petru diconsidera Neamurile. Petru nu ar fi putut concepe sq aibe vreo
legqturq cu cineva dintre Neamuri, sq fie vizitat sau sq viziteze astfel de persoane. Dar
Dumnezeu avea o misiune deosebita pentru Petru wi aceastq prejudecatq trebuia
eliminatq.
Faptele Apostolilor 10:1010:10-23 LL-a ajuns foamea, wi a vrut sq mqnknce. Pe cknd 'I
pregqteau mkncarea,
mkncarea, a cqzut 'ntr'ntr-o rqpire sufleteascq. A vqzut cerul deschis, wi unvas ca
coborkndu--se wi slobuzinduo fayq de masq mare, megatq la cele patru colyuri, coborkndu
slobuzindu-se 'n jos pe
pqmknt. "n ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare wi tkrktoare de pe pqmknt wi
pqsqrile cerului. Wi un glas ii-a zis : < Petre, scoalqscoalq-te, taie wi mqnkncq. > < Nicidecum,
Doamne >, a rqspuns Petru. < Cqci niciodatq n^am mkncat ceva spuscat sau necurat. > Wi
glasul ii-a zis iarqwi a doua orq : < Ce a curqyit Dumnezeu, sq nu numewti spurcat. > Lucrul
acesta s^a fqcut de trei ori, wi 'ndatq dupq aceea vasul a fost ridicat la cer.
Pe cknd Petru nu wtia ce sq creada despre 'nyelesul vedeniei pe care o avusese, iatq cq,
oamenii trimiwi de Corneliu, 'ntrebknd de casa lui Simon, au stqtut la poartq, wi au 'ntrebat
cu glas taredacq Simon, zis wi Petru, gqzduiewtw acolo. Wi pe cknd se gkndea Petru la
vedenia aceea, Duhul ii-a zis : < Iatq cq te cautq trei oameni ; scoalqscoalq-te, pogoarqpogoarq-te, wi dudute cu ei, fqrq wovqire, cqci Ei ii-am trimes.> Petru
Petru deci s^a pogorkt, wi a zis oamenilor
acelora : < Eu sunt acela, pe carecare-l cqutayi ; ce pricinq vq aduce ? > Ei au rqspuns : <
Sutawul Corneliu, om drept wi temqtor de Dumnezeu wi vorbit de bine de tot neamul
Iudeilor, a fost 'nwtiinyat de Dumnezeu, printr
printrtr-un 'nger sfknt, sq te cheme 'n casa lui, wi sq
audq cuvintele, pe cari i le vei spune. > Petru deci ii-a chemat 'nquntru wi ii-a gqzduit.
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Neamurile au primit Duhul Sfknt
L--au 'nso
'nsoyit
Faptele Apostolilor 10:24,25,27,28 A doua zi s^a sculat wi aplecar cu ei. L
yit wi
ckyva frayi din Iope. "n cealaltq zi au ajuns la Cezarea. Corneliu 'i awtepta cu rudele wi
prietenii de aproape , pe carecare-i chemase. Cknd era sq intre Petru, Corneliu, care 'i iewise
'nainte, s^a aruncat la picioarele lui wi s^a 'nchinat. Wi vorbind cu el, a intrat 'n casq, wi a
gqsit adunayi pe mulyi. < Wtiyi >, lele-a zis el, < cq nu este 'ngqduit de Lege unui Iudeu sq se
'nsoyeascq 'mpreunq cu unul de alt neam, sau sq vinq le el ; dar DumnezeumiDumnezeumi-a arqtat
sq nu numesc pe nici un om spurcat sau necurat.
necurat.
Apoi Petru le-a explicat cine a fost Isus.
Faptele Apostolilor 10:4310:43-46a Toyi proorocii mqrturisesc despre El cq oricine crede 'n El,
capqtq, prin Numele Lui, iertarea pqcatelor. > Pe cknd rostea Petru cuvintele acestea, S^a
pogorkt Duhul Sfknt peste toyi cei ce ascultau Cuvkntul. Toyi credinciowii tqiayi 'mprejur,
cari veniserq cu Petru, au rqmas uimiyi cknd au vqzut cq darul Duhului Sfknt s^a vqrsat wi
peste Neamuri. Cqci 'i auzeau vorbind 'n limbi wi mqrind pe Dumnezeu.

Raportul lui Petru
Faptele Apostolilor
Apostolilor 11:111:1-18
Petru a 'ncqlcat tradiyiile omenewti. El a intrat 'n casa celor netqiayi 'mprejur wi a mkncat
cu ei.
Petru a relatat celorlalyi apostolice se 'ntkmplase. Despre vedenia pe care a avut-o, cum
au venit acei oameni la el, cum a mers el la ei, wi cum acewti oameni au primit salvarea wi
botezul Duhului Sfknt.
Faptele Apostolilor 11:171,18 < Deci, dacq Dumnezeu lele-a dat acelaw dar, ca wi nouq,
cari am crezut 'n Domnul Isus Hristos, cine eram eu sq mq 'mpotrivesc lui Dumnezeu ? >
Dupqce au auzit aceste lucruri, ss-au potolit, au proslqvit pe Dumnezeu, wi au zis : <
Dumnezeu a dat deci wi Neamurilor pocqinyq, ca sq aibq viaya. >
Aceasta a fost prima datq cknd apostolii au 'nyeles cq salvarea este pentru toyi oamenii
din lume, nu numai pentru Iudeii rqspkndiyi printre Neamuri.
ELIBERAREA MIRACULOASQ A LUI PETRU DIN 'NCHISOARE.
Faptele Apostolilor 12:112:1-19
Awteptknd moartea
Adeseori Isus a luat deoparte pe Petru, Iacov wi Ioan wi a petrecut mai mult timp cu ei
deckt cu ceilalyi ucenici. Regele Irod dusese la moarte prin sabie pe Iacov wi pusese 'n
'nchisoare pe Petru. Petru awtepta sq fie wi el omorkt.
Faptele Apostolilor 12:112:1-4 Cam pe aceeawi vreme, 'mpqratul Irod a pus mkinile pe unii
dun Bisericq, pentruca sqsq-I chinuiascq ; wi a ucis cu sabia
sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Cknd
a vqzut cq lucrul acesta place Iudeilor, a mai pus mkna wi pe Petru. - Erau zilele
praznicului Azimilor. - Dupq ce ll-a prins, wi ll-a bqgat 'n temniyq, ll-a pus sub paza a patru
cete de ckte patru ostawi, cu gknd ca dupq Pawte sqsq-l scoatq 'naintea norodului.
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Biserica se roagq
Faptele Apostolilor 12:512:5-7 Deci Petru era pqzit 'n temniyq, wi Biserica nu 'nceta sq 'nalye
rugqciunicqtre Dumnezeu pentru el. "n noaptea zilei cknd avea de gknd Irod sqsq-l
'nfqyiweze la judecatq, Petru dormea 'ntre doi ostawi, legat de mkini cu douq lanyuri ; wi
niwte pqzitori pqzeau temniya la uwq. Wi iatq, un 'nger al Domnului a stqtut lkngq el pe
neawteptate, wi o luminq a strqlucit 'n temniyq. "ngerul a dewteptat pe Petru, lovindulovindu-l 'n
coastq, wi ii-a zis : < ScoalqScoalq-te, iute ! > Lanyurile ii-au cqzut jos de pe mkini.
Petru este eliberat
Faptele Apostolilor 12:812:8-11 Apoi 'ngerul ii-a zis : < "ncinge"ncinge-te, wi leagqleagq-yi 'ncqlyqmintele. >
Wi el a fqcut awa. "ngerul ii-a mai zis : < "mbracq"mbracq-te 'n hainq wi vino dupq mine. > Petru a
iewit afarq, wi a mers dupq el, fqrq sq wtie dacq ce fqcwea 'ngerul este adevqrat. I se
parea cq are o vedenie. Dupq ce au trecut de straja 'ntkia wi a doua, au ajuns la poarta
de fer, care dq 'n cetete, wi ea li s^a deschis singurq
singurq ; au iewit wi autrecut 'ntr'ntr-o uliyq.Indatq
'ngerul a plecat de lkngq el. Cknd wiwi-a venit Petru 'n fire, a zis : < Acum vqd cu adevqrat
cq Domnul a trimis pe 'ngerul Squ, wi mm-a scqpat din mkna lui Irod wi dela tot ce awtepte
poporul Iudeu. >
Alyii se rugau
rugau
Faptele Apostolilor 12:12 Dupa ce wi
wi--a dat bine seama de cele 'ntkmplate, s^a 'ndreptat
spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis wi Marcu, unde erau adunayi mulyi laolaltq, wi se
rugau.
Rqspunsul la rugqciuni
Faptele Apostolilor 12:13,14 A bqtut la uwa care dqdeq 'n pridvor ; wi o slujnicq, numitq
Roda, a venit sq vadq cine e. A cunoscut glasul lui Petru :
wi, de bucurie, 'n loc sq deschidq, a alergat 'nquntrusq dea de veste cq Petru stq 'naintea
poryii.
Necredinya

Faptele Apostolilor 12:15,16 < Ewti nebunq ! > ii-au zis ei. Dar ea stqruia wi spunea cq el
este. Ei, dimpotrivq, ziceau : <Este 'ngerul lui .> Petru 'nsq bqtea mereu. Au deschis, wi au
rqmas 'ncremeniyi cknd ll-au vqzut.
Este posibil ca sq avem o interpretare grewitq a celeo 'ntkmplate. Oamenii au fost uimiyi
ckd l-au vqzut pe Petru scqpat din 'nchisoare wi a venit 'n locul unde ei se rugau pentru
el. Ce fel de credinya este aceasta ? , am putea spune noi. Poate ar fi mai bine sq
apreciem faptul cq ei erau 'mpreunq wi se rugau, deckt sq le judecqm credinya. Nu putem
exclude posibilitatea cq Petru ar fi putut avea aceeawi soartq ca wi Iacov, dacq Biserica nu
s_ar fi rugat pentru el.

Moartea lui Irod
Faptele Apostolilor 12:1912:19-23
Irod omorkse pe Iacov. Avea de gknd sq-l omoare wi pe Petru. A omorkt pe cei care
pqziserq pe Petru. Dar nici el, regele, nu mai avea mult de trqit.
Faptele Apostolilor 12:21
12:21--24 "ntr"ntr-o anumitq zi, Irod s^a 'mbrqcat cu hainele lui
'mpqrqtewti, a wezut pe scaunul lui 'mpqrqtesc, wi le vorbea. Norodul a strigat : < Glas de
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Dumnezeu , nu de om !> "ndatq ll-a lovit un 'nger al Domnului, pentrucq nu dqduse slavq
lui Dumnezeu. Wi a murit mkncat de viermi. "nsq cuvkntul lui Dumnezeu se rqspkndea tot
mai mult, wi numqrul ucenicilor se mqrea.
MOARTEA LUI PETRU
Nu avem nici o informayie despre moartea lui Petru 'nregistratq 'n Scripturq. Stim 'nsq cq
Isus a fqcut aluzie la acasta.
Ioan 21:18,19 Adevqrat, adevqrat, 'yi spun cq, atunci cknd erai mai tknqr, singur te
'ncingeai wi te duceai unde vroiai ; dar cknd vei 'mbqrtkni, 'yi vei 'ntinde mkinile, wi altul te
va 'ncinge, wi te va duce unde nu vei voi. > A zis lucrul acesta ca sq arate cu ce fel de
moarte va proslqvi Petru pe Dumnezeu. Wi , dupq ce a vorbit astfel, II-a zis : < Vino dupq
Mine .>
Conform tradiyiei, dupq ce a scqpat din 'nchisoare, Petru a mers direct la Roma, unde a
fost crucificat pe timpul lui Nero. Tradiyia de asemenea spune cq el a cerut sq fie
crucificat cu capul 'n jos, nu 'n poziyia cum a fost crucificat Domnul Isus. Gqsim 'n Biblie
informayii 'n legqturq cu prezenya lui Pavel 'n Roma, dar nu gqsim despre Petru.
Sumar

Viaya lui Petru este plinq de miracole. El l-a urmat pe Isus. S^a lepqdat de Isus. A primit
botezul Duhului Sfknt. Dupq primire Duhului Sfknt, Petru a devenit al om. Curajos, fqrq
fricq de oameni, nici mqcar de moarte.
Petru l-a vqzut pe Isus sqvkrwind lucruri miraculoase, wi a fqcut wi el asemenea lucruri.
Ungerea pe care a primit-o Petru a fost atkt de puternicq, 'nckt chear wi umbra lui avea
puteri vindecqtoare. Cei care cqutau sq 'ntroducq pqcatul 'n bisericq au fost descoperiyi wi
au murit. Petru a 'nviat pe Dorca. Cknd Irod se pregqtea sq-l omoare, a fost salvat de
catre un 'nger. Wi noi avem aceleawi posibilitqyi ca wi Petru !

'NTREBQRI RECAPITULATIVE
1. Ce putem 'nvqya din viaya lui Petru ? Cum a fost schimbatq viaya lui dupqce a primit botezul
Duhul Sfknt ?

cu

2. Atunci cknd Anania wi Safira au minyit, ei au murit pe loc. De ce atfel de lucruri nu se 'ntkmplq 'n zilele
noastre.

3. Ce importanyq au pentru noi cele 'ntkmplate le Cezarea ?
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Lecyia a noua

A muri este un ckwtig
"n faya moryii apostolul Pavel ascris : < Cqci pentru mine a trqi este Hristos wi a muri este
un ckwtig > ( Filipeni 1:21 ).
Prin viaya lui Wtefan noi 'nvqyqm cum trebuie credinciosul sq stea 'n faya persecuyiei wi a
moryii.
WTEFAN
Faptele Apostolilor 6,8,7
Wtefan, unul dintre diaconi
Wtim cq Wtefan era un om cu bunq reputayie, plin de Duhul Sfknt wi de 'nyelepciune
pentrucq acestea erau cerinyele calificqrii ca diacon.
Faptele Apostolilor 6:3 Deaceea, frayilor,
frayilor, alegeyi dintre voi wapte bqrbayi, vorbiyi de bine,
plini de Duhul Sfknt wi 'nyelepciune, pe cari 'I von pune la slujba aceasta.
Imediat dupq ce Stefan a fost ales ca diacon, oamenii au 'nceput sq vadq diferite semne
wi minuni printre ei.


A fqcut minuni
Faptele Apostolilor 6:8 Wtefan era plin de har wi de putere, wi fqceaminuni wi semne mari
'n norod.



A 'ntkmpinat opoziyie
Faptele Apostolilor 6:9 Unii din sinagoga, numitq a Izbqviyilor, a Cirinenilor, wi a
Alexandrinilor, 'mpreunq cu niwte Iudei
Iudei din Cilicia wi din Asia, au 'nceput o ceartq de
vorbe cu Wtefan ;



Avea 'nyelepciunea lui Dumnezeu
Faptele Apostolilor 6:10 dar nu puteau sq stea 'mpotriva 'nyelepciunii wi Duhului cu care
vorbea el.



S-au spus minciuni despre el
Faptele Apostolilor 6:11
6:11 Atunci au pus la cale, pe niwte oameni sq zicq:
< Noi ll-am auzit rostind cuvinte de hulq 'mpotriva lui Moise wi 'mpotriva lui Dumnezeu. >



A fost fals acuzat
Faptele Apostolilor 6:126:12-14 Au 'ntqrktat norodul, pe bqtrkni wi pe cqrturari, au nqvqlit
asupra
asupra lui, wi au pus mkna pe el, wi ll-au dus 'n Sobor. Au scos niwte martori mincinowi,
cari au zis : < Omul acesta nu 'nceteazq sq spunq cuvinte de hulq 'mpotriva acestui locaw
sfknt wi 'mpotriva legii. "n adevqr, ll-am auzit zicknd cq acest Isus din Nazaret va dqrkma
locawul acesta, wi va schimba obiceiurile, pe cari ni lele-a dat Moise.
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Radia Gloria lui Dumnezeu
Faptele Apostolilor 6:15 Toyi cei ce wedeau 'n Sobor, s^au uitat yintq la Wtefan, wi faya lui li
s^a arqtat ca o fayq de 'nger.

Cum a murit Wtefan
 Predicknd Evanghelia
Marele preot l-a 'ntrebat pe Stefan dacq acuzayiile erau adevqrate. Wtefan a folowit
aceastq ocazie pentru a predica Evanghelia. A 'nceput de la Avraam, a continuat cu
venirea lui Mesia, wi apoi a mers pknq acolo cq i-a acuzat pe conducqtorii religiowi de
moartea lui. El wi-a 'ncheiat predica cu deosebit curaj wi cu o mknie fqrq pqcat.
Faptele Apostolilor 7:517:51-53 …< Oameni tari la cerbice, netqiayi 'mprejur cu inima wi cu
urechile ! Voi 'ntodeuna vq 'mpotriviyi Duhului Sfknt. Cum au fqcut
fqcut pqrinyii vowtrii, awa
faceyi wi voi. Pe cari din prooroci nu II-au prigonit pqrinyii vowtri ? Au omorkt pe ceice
vesteau mai dinainte venirea Celui Neprihqnit, pe care LL-ayi vkndut acum, wi LL-ayi
omorkt. Voi, cari ayi primit Legea datq prin "ngeri, wi n^ayi pqzitpqzit-o ! …>
Isus a spus ucenicilor cq ei nu trebuie sq se gkndeascq dinainte ce vor spune.
Cuvkntarea lui Wtefan este un examplu 'n aceastq direcyie. El a lqsat ca Duhul Sfknt sq
luceze prin el wi a spus lucrurile ce trebuiau spuse.


mknia
A stkrnit mkn
ia lor
Sanhedrimul wi marele preot erau awa de mkniowi 'nckt scrkwneau din dinyi
Faptele Apostolilor 7:54 Cknd au auzit ei aceste vorbe, 'i tqia la inimq, wi scrkwneau din
dinyi 'mpotrivq lui.



Wtefan era sub puterea Duhului Sfknt
Faptele Apostolilor 7:55,56
7:55,56 Dar Wtefan, plin de Duhul Sfknt, wiwi-a pironit ochii spre cer, a
vqzut slava lui Dumnezeu, wi pe Isus stknd 'n picioare la dreapta lui Dumnezeu ; wi a zis :
< Iatq, vqd cerurile deschise, wi pe Fiul omului stknd 'n picioare la dreapta lui Dumnezeu. >
Wtefan a rqmas sub puterea Duhului Sfknt wi a privit spre ceruri unde a vqzut Gloria lui
Dumnezeu wi pe Isus 'mpreunq cu Dumnezeu.



Conducqtorii religiowi refuzq sq asculte
Faptele Apostolilor 7:57,58a Ei au 'nceput atunci sq rqcneascq, wiwi-au astupat urechile,
urechile, wi
s-au nqpustit toyi 'ntr'ntr-un gknd asupra lui. LL-au tkrkt afarq din cetate wi ll-au ucis cu pietre.



Wtefan ii--a iertat
Faptele Apostolilor 7:60 Apoi a 'ngenuncheat, wi a strigat cu gklas tare : < Doamne, nu le
yinea 'n seamq pqcatul acesta ! > Wi dupq
dupq aceste vorbe, a adormit.

Martirizarea lui Stefan
Wtefan a fost primul martir. Moartea lui marcheazq 'nceputul prigoanei 'mpotriva primilor
credinciowi. Dupq moartea lui Wtefan, credinciowiis-au rqspkndit peste graniye wi au
predicat Cuvkntul pe oriunde mergeau.
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Faptele Apostolilor 8:18:1-3 Saul se 'nvoise la uciderea lui Wtefan. "n ziua aceea, s^a pornit o
mare prigonire 'mpotriva Bisericii din Ierusalim. Wi toyi, afarq de apostoli, ss-au 'mprqwtiat
prin pqryile Iudeii wi Samariei. Niwte oameni temqtori
temqtori de Dumnezeu au 'ngropat pe
Wtefan, wi ll-au jqlit cu mare tknguire. Saul de partea lui, fqcea prqpqd 'n Bisericq ; intra
prin case, lua cu sila pe bqrbayi wi pe femei, wiwi-I arunca 'n temniyq.
Faptele Apostolilor 11:1911:19-21 Ceice se 'mprqwtiaserq cu prilejul prigonirii lui Wtefan, au
ajuns 'n Fenicia, 'n Cipru wi 'n Antiohia, au vorbit wi grecilor wi lele-au propovqduit
Evanghelia Domnului Isus. Mkna Domnului era cu ei, wi un mare numqr de oameni au
crezut wi ss-au 'ntors ls Domnul.


Martor pentru Pavel
Moartea lui Wtefan a fost o mqrturie pentru omul pe care Dumnezeu dorea sq-l
foloseascq la rqspkndirea Evangheliei printre Neamuri.
Faptele Apostolilor 22:20 wi cq, atunci cknd se vqrsa skngele lui Wtefan, marturul Tqu,
eram wi eu de fayq, 'mi uneam 'ncuvinyarea mea cu a celorlalyi, wi pqzeamhainele celor
cece-l omorau. >
Saul a vqzut faya lui Wtefan acoperitq de gloria lui Dumnezeu.
Prin moartea sa, Wtefan a devenit sqmknya unei mari recolte de suflete pe care a adunato saul.

Recapitulare
Wtefan nu a fost unul dintre apostoli, totuwi prin el s-au fqcut minuni. Manifestarea
miracolelor nu este limitatq numai la activitatea apostolilor sau a unor <alewi>. Prezenya
minunilor 'n viaya cuiva, va provoca opoziyie din partea conducqtorilor religiowi precum wi
din partea necredinciowilor.
Duhul Sfknt a dat lui Wtefan o astfel de 'nyelepciune, 'nckt conducqtorii religiowi nu au
putut argumenta 'mpotriva lui.
Wtefan este un model de credinyq pentru toyi credinciowii zilelor noastre.
DE CE VIN PERSECUYII
Purificare, 'ntqrire wi rqspkndire
"n urma persecuyiilor biserica este purificatq, 'ntqritq wi lqrgitq.
Faptele Apostolilor 14:21,22 Dupq ce au propovqduit Evanghelia 'n cetatea aceasta, wi
au fqcut mulyi ucenici, ss-au 'ntors la Listra, la Iconia wi 'n Antiohia, 'ntqrind
'ntqrind sufletele
ucenicilor. El 'i 'ndemna sq stqruie 'n credinyq, wi spunea cq 'n 'mpqrqyia lui Dumnezeu
trebuie sq intrqm prin multe necazuri.
Biserica, consideratq ameninyare puternicq
Dupq cum am vqzut analizknd viaya lui Wtefan, dupq ce anumite minuni se manifestq prin
puterea Duhului Sfknt, urmeazq persecuyia celor de care aceastq activitate poate fi
conectatq. La 'nceputul rqspkndirii crewtinismului persecuyia venea de la conducatorii
religiowi. Originea persecuyiei este aproape 'ntodeauna aceeawi wi 'n zilele noastre.
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Crewtinismul era un pericol pentru liderii religiowi ai Evreilor. Atunci a fost timpul
schimbqrii de la onorarea lui Dumnezeu 'ntr-un anumit loc, templul, la 'nchinarea 'n faya
lui Dumnezeu 'n duh wi adevqr.
Chear wi acum, 'n zilele noastre, Dumnezeu 'wi restaureazq Biserica wi face schimbqri.
Revelayiile din zilele noastre nu sunt 'n mod necesar aceleawi ca 'n vechime. Trebuie sq
avem o inimq deschisq pentru re'noire wi sq nu ne cramponqm de vechile tradiyii wi
obiceiuri.
O grupare puternicq a credinciowilor convinwi este wi astqzi un pericol pentru awa ziwii
credinciowi. De multe ori persecuyia crewtinilor vine de la < crewtinii > care se luptq sq
pqstreze datinile strqmowewti, datini care nu au nimic 'n comun cu crewtinismul.
O altq sursq de persecuyie este cea care vine direct de la foryele rqului, fqrq nici un fele
de mascq. O societate care nu vrea sq accepte pe Dumnezeu este 'ntodeauna 'mpotriva
Bisericii.
Istoria a comfirmat aceste surse ale persecuyiei, dar a confirmat deasemenea cq Isus 'wi
pqzewte wi 'ntqrewte Biserica wi 'i cqlquzewte pe cei care se 'ncred 'n El. Este o minune cu
totul deosebitq cq Biserica crewte wi se 'ntqrewte cu atkt mai mult cu ckt persecuyiile sunt
mai mari.
CE SQ FACEM CKND SUNTEM PERSECUTAYI
Persecuyia are diferite aspecte. "n unele yqri credinciowii sunt puwi la 'nchisoare wi
omorkyi. Uneori persecuyia se poate manifesta prin pierderea slujbei sau a familiei. Alteori
prin 'ndepqrtarea prietenilor, sau printr-o anumitq stare socialq.
"n oricare dintre aceste situayii trebuie sq urmqm exemplul lui Isus. "n timp ce era
crucificat, El s^a rugat pentru cei care 'l omorau. < Tatq iartq-i cq ei nu wtiu ce fac.>
Matei 5:435:43-45a Ayi auzit cq s^a zis : < Sq iubewti pe aproapele tqu, wi sq urqwti pe
vrajmawul
vrajmawul tqu. > Dar Eu vq spun : Iubiyi pe vrqjmawii vowtrii, wi binecuvkntayi pe cei ce vq
blastqmq, faceyi bine celor ce vq urqsc, wi rugayirugayi-vq pentru cei ce va asupresc wi vq
prigonesc, ca sq fiyi fii ai tatqlui vostru care este 'n ceruri ;
Isus a 'nvqyat mult despre iertare. Chear wi atunci cknd era omorkt, El i-a iertat pe cei ceL omorau.
Wtefan, un exmplu pentru noi


ce--l persecutq
Iartq pe cei ce
Faptul cq wtefan a iertat pe cei care-l omurau, trebuie sq fie un exemplu cuncludent
pentru noi wi o lecyie clarq cum trebuie sq iertqm ! Noi 'ncq nu suntem 'n faya moryii awa
cq trebuie sq ne fie mult mai uwor sq putem ierta pe cei care sunt 'mpotriva noastrq.
Pe parcursul istoriei Bisericii, mulyi au murit ca martiri. Isus a spus :
Ioan 15:13 Nu este mai mare
mare dragoste deckt sqsq-wi dea cineva viaya pentru prietenii sqi.
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Are curaj
Puyini dintre noi pot spune cq au curajul lui Wtefan. Mai 'ntki trebuie sq ne aducem aminte
cq Wtefan era cu adevqrat un om al lui Dumnezeu. El era unul dintre cei wapte diaconi,
primii alewi 'n istoria Bisericii. El era un om vorbit de bine, plin de Duhul Sfknt wi de
'nyelepciune. "n viaya lui nu era nimic dubios, nici un pqcat ascuns, care ar fi putut iewi la
ivealq.
Atunci cknd a trecut prin 'ncercqri, Dumnezeu a dat daruri alese o deosebitq 'nyelepciune
wi putere lui Stefan. Chear 'n faya moryii, Dumnezeu i-a arqtat gloria Sa. Dumnezeu a
lqsat pe Wtefan sq-l vadq pe Isus stknd 'mpreunq cu El.



Dumnezeu ii--a dat putere
Puterea lui Dumnezeu a ales cuvintele pe care Wtefan le-a rostit 'n faya persecuyiei wi a
moryii.
Primii credinciowi ai lui Isus stiau cq trebuie sq asculte mai mult de Dumnezeu deckt de
oameni. Ei continuau sq 'nveye despre 'nvierea lui Isus wi sq vindece bolnavii 'n Numele
Lui.
Dacq urmawii lui Isus s^ar fi mulyumit sq se roage wi sq aibe pqrtqwie 'mpreunq farq sq-i
'nfluienyeze pe cei din jurul lor, probabil cq nu ar fi atras atenyia conducqtorilor vremii. Dar
ei trebuia sq 'ndeplineascq misiunea trasatq de Domnul lor. Ei trebuia sq salveze lumea
prin cunoawterea lui Isus Cristos.



Evanghelia genereazq discuyii
Wi azi ca wi 'n vechime lumea nu se sinchisewte dacq noi ne 'ntklnimca sq ne rugqm
'mpreunq wi sq avem pqrtqwie 'ntre noi wi cu Dumnezeu. Dar 'n momentul 'n care
'ncepem sq facem ce a spus Isus, 'ncep discuyiile. Trebuie sq avem grijq ca sq nu
stkrnim discuyii contradictorii sau certuri. Dar dacq discuyiile sunt iniyiate, fqrq voia
noastrq, trebuie sq ne rugqm 'n sufletul nostru, ca Dumnezeu sq deschidq o uwq pentru
rqspkndirea Evangheliei. Niciodatq nu trebuie sq avem ca obiectiv apqrarea noastrq.
Egoismul nu are ce cquta in lucrarea lui Cristos.

Numele lui Isus atrage persecuyie
Prima persecuyie a 'nceput dupq ce Duhul Sfknt S^a coborkt asupra lor la sqrbqtoarea
Cincizecimii. Ucenicii au proclamat Numele lui Isus wi puterea lui Isus asupra moryii.
Petru, plin de Duhul Sfknt a raspuns cu mult curaj la toate 'ntrebqrile celor din audienyq.
Cknd au fost ameninyayi, condamnayi wi bqtuyi, Petru wi Ioan au stat ferm pe puziyie. Au
continuat sq proclame Numele lui Isus wi puterea 'nvierii Sale.
Petru wi Ioan exemple pentru noi


Nu se lasq intimidayi
"ncercarea de intimidare nu a avut nici un efect asupra lor.
Dupq ce au realizat cq nu-i pot intimida pe Petru wi pe Ioan, conducqtorii religiow au
rqmas uimiyi.
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Faptele Apostolilor 4:13 Cknd au vqzut ei 'ndrqzneala lui Petru wi Ioan, s^au mirat,
'ntruckt wtiau cq erau oameni necqrturariwi de rknd ; wi au priceput cq fuseserq cu Isus.


Minunea fqcutq prin Petru wi Ioan era vqditq
Faptele Apostolilor 4:15,17 Wi au zis : < Ce vom face oamenilor acestora ? caci este wtiut
de toyi locuitorii Ierusalimului cq prin ei s^a fqcut o minune vqditq, pe care n^o putem
tqgqdui. Dar ca sq nu se lqyeascq vestea aceasta mai departe 'n norod, sqsq-i ameninyqm,
wi sq le poruncimca de acum 'ncolo sq nu mai vorbeascq nimqnui 'n Numele acesta. >

Sq awteptqm miracole
Petru wi Ioan au fost arestayi wi aruncayi 'n 'nchisoare. In timpul nopyii un 'nger al lui
Dumnezeu i-a eliberat wi le-a spus sq meargq la templu wi sq transmitq oamenilor mesajul
complect.
Eliberayi din 'nchisoare, ei nu au alergat sq-wi salveze viaya, ci s-au dus la templu wi au
continiat sq predice.


Au refuzat sq se compromitq
Au fost, apoi, duwi 'n faya Sanhedrimului, ameninyayi cu moartea, bqtuyi wi lqsayi sq plece
cu condiyia de a nu folosi din nou Numele lui Isus.
Faptele Apostolilor 5:40b au pus sqsq-i batq cu nuiele, ii-au oprit sq vorbeascq 'n Numele lui
Isus, wi lele-au dat drumul.



S-au bucurat
Faptele Apostolilor 5:41,42 Ei au plecat dinaintea Soborului, wi s^au
s^au bucurat cq au fost
'nvredniciyi sq fie batjocoriyi, pentru Numele Lui. Wi 'n fiecare zi, 'n Templu wi acasq, nu
'ncetau sq 'nveye pe oameni wi sq vesteascq Evanghelia lui Hristos.



Au ascultat

Faptul cq persecuyia s^a accentuat dovedewte cq ucenicii au continuat sq facq ceeace le
ceruse Dumnezeu.
Faptele Apostolilor 8:3,4 Saul de partea lui, fqcea prqpqd 'n Bisericq ; intra prin case, lua
cu sila pe bqrbayi wi pe femei, wiwi-i arunca 'n temniyq. Ceice se 'mprqwtiaserq, mergeaudin
loc 'n loc, wi propovqduiau
propovqduiau Cuvkntul.



Au scuturat praful
Faptele Apostolilor 13:4913:49-52 Cuvkntul Domnului se rqspkndea 'n toatq yara. Dar Iudeii au
'ntqrktat pe femeile cucernice cu vazq wi pe fruntawii cetqyii, au stkrnit o prigonire
'mpotriva lui Pavel wi Barnaba, wi ii-au izgonit
izgonit din hotarele lor. Pavel wi Barnaba au
scuturat praful de pe picioare 'mpotriva lor, wi s^au dus 'n Iconia, 'n timp ce ucenicii erau
plini de bucurie wi de Duhul Sfknt.



Eliberayi de respingere
Isus a spus ucenicilor sq-wi scuture praful de pe picioare atunci cknd masajul lor este
respins deoarece ei trebuia sq se elibereze de orice sentiment de nemulyumire. Ucenicii
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trebuia sq-i ierte pe cei ce la pricinuiserq necazuri pentru a^w putea continua activitatea
misionarq.
Duhul Sfknt ne poate cuplewi 'ndatq ce i-am iertat pe alyii.
'NTREBQRI RECAPITULATIVE
1. Ce < grewealq > a fqcut Wtefan de a fost persecutat ?

2. Enumerayi douq surse de persecuyie. Cum ayi reacyiona Dumneavoastrq 'n timpul persecuyiei ?

3. La ce duce persecuyia ? Dayi exemple.
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Lecyia a zecea

Evanghelistul Filip
ACTIVITATEA LUI FILIP
Analiza vieyii lui Filip este poate cel mai potrivit exemplu pentru credinciosul care are
dorinya da a lucra mai mult wi mai bine pentru Dumnezeu.
Filip a avut o credinyq foarte puternicq wi a fost plin de Duhul Sfknt. El a fost ales diacon,
apoi a devenit evanghelist. Nu ni se spune nimic cum s^a fqcut tranziyia sa de la diacon la
evanghelist.
Dumnezeu cunoawte inima fiecqrui dintre noi. Dacq dorinya noastrq este sq devenim tot
mai mult ca Isus, Dumnezeu va deschide o cale pentru 'mplinirea acestei dorinye 'n vieyile
noastre.
Diacon
Faptele Apostolilor 6:16:1-7
Faptele Apostolilor 6:5 Vorbirea aceasta a plqcut 'ntregii adunqri. Au ales pe Wtefan,
bqrbat plin de credinyq wi de Duhul Sfknt, pe Filip, …
Exact awa ca wi Wtefan, Filip era un om cu o bunq reputayie, plin de Duhul Sfknt wi de
'nyelepciune.
Evanghelist
Ultima datq cknd numele squ este menyionat, Filip lucra ca evanghelist.
Faptele Apostolilor 21:8 A doua zi, am plecat wi am ajuns la Cezarea. Am intrat 'n casa
lui Filip evanghelistul, care era unul din cei wapte, wi am gqzduit la el.
Dupq martirizarea lui Wtefan, a 'nceput imadiat persecutarea Crewtinilor de cqtre
conducqtorii religiowi ai Iudeilor. Crewtinii s-au 'mprqwtiat 'n toatq lumea cunoscutq de
atunci. Acesta a fost 'nceputul primei miwcqri misionare. Credinciowii fugiyi din Ierusali sau rqspkndit peste tot predicknd despre Isus wi puterea 'nvierii Lui.
Faptele Apostolilor 8:4 Ceice se 'mprqwtiaserq mergeau din loc 'n loc wi predicau
Cuvkntul
ACTIVITATE DIVERSIFICATQ
Viaya lui Filip, sub conducerea Duhului Sfknt este un exemplu de diversificare.
La Samariteni
Faptele Apostolilor 8:48:4-25
Isus a cerut ucenicilor sq-wi 'nceapq lucrarea 'n Ierusalim, apoi sq meargq 'n Samaria wi
dupq aceea mai departe. Din ckte wtim, Filip a fost primul care a plecat 'n Samaria. "n
Samaria Filip a vorbit oamenilor despre Cristos.
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Faptele Apostolilor 8:48:4-8 Ceice se 'mprqwtiaserq, mergeau din loc 'n loc, wi propovqduiau
cuvkntul. Filip s^a coborkt 'n cetatea
cetatea Samariei, wi lele-a proprvqduit pe Hristos. Noroadele
luau aminte cu un gknd la cele spuse de Filip, cknd au auzit wi au vqzut semnele pe care
le fqcea. Cqci din mulyi 'ndrqciyi ieweau duhuri necurate, wi scuteau mari yipete ; mulyi
slqbqnoji wi wchiopi
wchiopi erau tqmqduiyi. Wi a fost o mare bucurie 'n cetatea aceasta.




Minunile

Mesajul

Oamenii veneau sq asculte predicile deosebite ale lui Filip deoarece activitatea lui era
'nsoyitq de semne wi minuni.
 Ologii erau vindecayi
 Miracolele se petrceau 'n faya tuturor wi erau vazute wi auzite de toyi
 Ei luau aminte la cuvintele lui
 'n cetate a fost o mare bucurie.
Mulyimea a fost captivatq de aceste semne wi minuni. Sq nu uitqm cq mesajul lui Filip era
despre 'mpqrqyia lui Dumnezeu wi Numele lui Isus.
Faptele Apostolilor
Apostolilor 8:12 Dar cknd au crezut pe Filip, care propovqduia Evanghelia
"mpqrqyiei lui Dumnezeu wi a Numelui lui Isus hristos, au fost botezayi, atkt bqrbayi ckt wi
femei.



Rezultatele
Faptele Apostolilor 8:148:14-17 Apostolii, cari erau 'n Ierusalim, cknd au
au auzit cq Samaria a
primit Cuvkntul lui Dumnezeu, au trimes la ei pe Petru wi pe Ioan. Acewtia au venit la
Samariteni, wi s^au rugat pentru ei, ca sq primeascq Duhul Sfknt. Cqci nu se pogorkse
Numele
e Domnului Isus. Atunci
'ncq peste niciunul dinei, ci fuseserq numai botezayi 'n Numel
Petru wi Ioan au pus mkinile peste ei, wi aceia au primit Duhul Sfknt.
Filip nu a spus < Eu sunt diacon, eutrebuie sq distribui mkncare. Dumnezeu nu m^a ales
ca sq predic. >
Dumnezeu deschisese o cale pentru Evanghelie, wi aceastq cale a dus la salvarea
multora.
Planul lui Dumnezeu de evanghelizare a lumii a rqmas neschimbat. Fiecare credincios
trebuie sq urmeze exemplul lui Isus, sq facq semne wi minuni wi sq vesteascq vestea
bunq a Evangheliei. "mpqrqyiei lui Dumnezeu.

UN EXEMPLU
EXEMPLU DE ASCULTARE
Faptele Apostolilor 8:268:26-40
Un 'nger a spus lui Filip sa meargq spre Sud. Filip acyiona sub puterea Duhului Sfknt. El
nu a cerut 'ngerului nici o explicayie. A mers spre Sud awa cum 'i spusese 'ngerul. "ngerul
nu i-a spus ce va trebui sq facqdupa ce va porni spre Sud.
Faptele Apostolilor 8:26 Un 'nger al Domnului a vorbit lui Filip, wi ii-a zis: < ScoalqScoalq-te, wi
dudu-te spre miazqzi, pe drumul care pogoarq spre Ierusalim la Gaza, wi care este pustiu. >
Faptele Apostolilor 8:27,28 Filip s^a sculat
sculat wi a plecat. Wi iatq cq un Etiopian, un Famen
cu mare putere la 'mpqrqteasa Candace a Etiopienilor, wi 'ngrijitorul tuturor visteriilor ei,
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venit la Ierusalim ca sq se 'nchine, se 'ntorcea de acolo, wi wedea 'n carul lui, wi citea pe
proorocul Isaia.
Wi noi trebuie sq ascultqm fqrq ckrtire wi imediat ce ne cere Dumnezeu, chear dacq nu
wtim unde wi de ce trebuie. Din aceastq 'ntkmplare observqm cq vremea wi soroacele sunt
foarte importante pentru Dumnezeu. Dacq Filip ar fi ezitat, posibilitatea de a 'ntklni pe
famen putea fi pierdutq.
A propovqduit famenului
Dupq ce Filip a vqzut carul Etiopianului, Duhul Sfknt i-a spus sq-l ajungq.
"ncq nici acum Filip nu wtia de ce era acolo. I se spunea puyin ckte puyin ce sq facq, wi
Filip ascula wi fqcea 'ntocmai.
Faptele Apostolilor 8:29,30 Duhul a zis lui Filip : < DuDu-te. Wi ajunge carul acesta ! > Filip a
alergat wi a auzit pe Etiopean citind pe proorocul Isaia. El ii-a zis : < "nyelegi tu ce citewti ? >
"n sfkrwit, Filip wtia ce trebuie sq facq.
Faptele Apostolilor
Apostolilor 8:35 Atunci Filip a luat cuvkntul, a 'nceput de la Scriptura aceasta, wi
i-a propovqduit pe Isus.
Botezul cu apq este important.
Faptele Apostolilor 8:368:36-38 Pe cknd 'wi urmau ei drumul au dat peste o apq. Wi famenula
zis : < Uite apq ; ce mq 'mpiedicq
'mpiedicq sq fiu botezat ? >
Filip a zis : < Dacq crezi din toatq inima, se poate. > Famenul a rqspuns: < Cred cq Isus
Hristos este Fiul lui Dumnezeu. > A poruncit sq stea carul, s^au pogorkt amkndoi 'n apq,
wi Filip a botezat pe famen.
Botezul cu apq este mqrturia noastrq de identificare cu Isus 'n moartea Sa, 'ngroparea wi
'n 'nvierea Sa. Este o imagine a moryii < eului nostru > wi a 'nvierii a <noii creayii> a unei
fqpturi noi.
Galateni 2:20 Am fost rqstignit 'mpreunq cu Hristos, wi trqiesc…dar nu mai trqiesc
trqiesc eu, ci
Hristos trqiewte 'n mine. Wi viaya, pe care o trqiesc acum 'n trup, o trqiesc 'n credinya 'n
Fiul lui Dumnezeu, care m^a iubit wi S^a dat pe Sine 'nsuwi pentru mine.
Filip a fost rqpit
Duhul
Faptele Apostolilor 8:39 Cknd au iewit afarq din apq, D
uhul Domnului a rqpit pe Filip, wi
famenulnu ll-a mai vqzut. "n timp ce famenul 'wi vedea de drum, plin de bucurie,
De la famen Filip a fost mutat la Azot.
Faptele Apostolilor 8:40 Filip se afla la Azot, de unde s^a dus pknq la Cazarea. Wi
propovqduia Evanghelia
Evanghelia 'n toate cetqyile prin cari trecea.
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MODELE DE ACTIVITATE ALE NOULUI TESTAMENT
Slujire
Filip este un bun exemplu pentru credu\inciosul care vrea sq activeze dupq Noul
Testament. Fiind diacon, Filip era la dispoziyia altora. El a slujit dupq exemplul lui Isus.
Ioan13:14Ioan13:14-16 Deci, dacq Eu, Domnul wi 'nvqyqtorul vostru, v^am spqlat picioarele, wi voi
sunteyi datori sq vq spqlayi picioarele unii altora. Pentrucq Eu v^am dat o pildq, ca wi voi sq
faceyi cum am fqcut Eu. Adevqrat, adevqrat, vq spun, cq robul nu este mai mare deckt
domul squ, nici apostolul mai mare deckt cel ce ll-a trimes.
Semne wi minuni
Trebuie sq facem semne, minuni wi miracole. Trebuie sq aducem uwurare celor apqsayi wi
bucurie celor necqjiyi.
Faptele Apostolilor 8:68:6-8 Noroadele luau aminte cu un gknd la cele spuse de Filip, cknd
au auzit wi au vqzut semnele, pe cari le fqcea. Cqci din mulyi 'ndrqciyi ieweau duhuri
necurate, wi scoteau mari yiprte ; mulyi slqbqnogi wi wchiopi erau tqmqduiyi. Wi a fost o
mare bucurie 'n cetatea aceea.
aceea.
"ntqrirea credinyei
Semnele wi minunile 'ntqresc credinya 'n salvare. Noii credinciowitrebuie sq fie botezayi ca
mqrturie a identificqrii lor totale cu Isus.
Faptele Apostolilor 10:47 < Se poate opri apa ca sq nu fie botezayi acewtia, cari au primit
Duhul Sfknt ca wi noi ? >
Botezul 'n Duhul Sfknt
Botezul 'n Duhul Sfknt dq credinciowilor noi puteri, astfel 'nckt ei devin lucrqtori wi martori
pentru Isus Cristos.
Activitate comunq
Dupq ce Samaritenii au primit pe Isus, Filip wi-a dat seama cq era nevoie de ajutor. El a
informat biserica din Ierusalim wi Samaritenii au fost ajutayi sq punq o bazq solidq
credinyei lor. Ceeace nu a reuwit sq termine Filip au finalizat alyii dintre apostoli.
DUOQZECI DE ANI MAI TKRZIU
Pavel a stat 'n casa lui Filip.

Recapitulare

Faptele Apostolilor 21: 8,9 A doua zi, am plecat wi am ajuns la Cezarea. Ammintrat 'n
casa lui Filip Evanghelistul, care era unul din cei wapte, wi am gqzduit la el. El avea patru
fete fecioare cari prooroceau.
Filip a fost un mirean. Apoi a fost unul dintre cei wapte diaconi. Dupq aceea a devenit
evanghelist. Viaya lui a adus roade deosebite deoarece el a ascultat de Dumnezeu.
Miracolul evanghelismului s^a manifestat prin Filip deoarece el a urmat cerinyele fqrq a
pune 'ntrebqri. Sq ne aducem amite cum l-a ajuns pe famenul Etiopean. Filip a fost
transportat 'n mod supranatural. Dupq douqzeci de ani de la botezarea famenului, Filip
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era tot evanghelist. Cele patru fiice ale sale lucrau 'mpreunq cu el pe tqrkmul
Evangheliei.
Pentru un studiu mai amqnunyit al activitqyii lui Filip vq recomandqm sq citiyi Minunatul Evanghelism de John
Eze\iel.

'NTREBQRI RECAPITULATIVE
1. "n ce constq activitatea lui Filip ?

2. Cum a devenit Filip evanghelist, dupq ce a fost diacon ?

3. Cum ne poate ajuta exemplul lui Filip sq ne integrqm 'n activitatea de rqspkndire a Evangheliei ?
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Lecyia a unsprezecea

Conversiunea lui Saul
VIAYA LUI PAVEL
Experienya de viayq a lui Pavel este deosebit de interesantq wi ne putem face o imagine
despre aceasta din scrierile ce le gqsim 'n Noul Testament. Saul, devenit Pavel, era un
Israelit, cetqyean Roman wi a crescut 'n orawul Grecesc Tars.
Saul cunowtea foarte bine toate doctrinele Iudaismului fiincq fusese educat wi devenise
unul dinte Farisei. Din scrierile sale rezultq cq, deasemenea, cunowtea bine cultura
Greacq wi cea Romanq. Probabil cq el vorbea destul de bine Greaca wi Latina, pe lkngq
limba maternq. El era unul dintre cei mai bine educayi oameni ai vremii sale.
Wi 'nainte de a fi fost convertit, el cqlqtorise mult. Saul este un nume Evreiesc, pe cknd
Pavel este echivalentul Roman al aceluiaw nume. "n Scripturq aceastq persoanq este
numitq Saul pknq 'n momentul conversiunii, wi Pavel dupq aceea.
Datoritq experienyei pe care o avea, Pavel era un candidat ideal pentru rqspkndirea
Evangheliei printre Neamuri.
Sq urmqrim ckteva texte din Scripturq
Iudeu din Tars
Faptele Apostolilor 21:39 < Eu sunt Iudeu >, a spus Pavel, < din Tarsul din Cilicia, …>
Cetqyean Roman
Faptele Apostolilor 22:27 Wi cknd a venit cqpitanul a zis lui Pavel :
< SpuneSpune-mi, ewti roman ? > < Da >, ii-a rqspuns el.
Pqstrqtor al tradiyiilor strqmowewti
Galateni 1:14 wi cum eram mai 'naintat 'n religiunea Iudeilor deckt mulyi din neamul meu,
de o vkrstq cu mine. Eram 'nsufleyit de o rkvnq nespus de mare pentru datinile
strqmowewti.
Evreu din Evrei
Filipeni 3:4b,5 Dacq altul crede cq se poate 'ncrede 'n lucrurile pqmkntewti, eu wi mai
mult ; eu, care sunt tqiat 'mprejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminyia lui
Beniamim, Evreu din Evrei ; 'n
'n ce privewte Legea, Fariseu ;
Fariseu
Faptele Apostolilor 23:6 Pavel, ca unul care wtia cq o parte din adunare erau Saduchei,
iar alta Farisei, a strigat 'n Sobor : < Frayilor, eu sunt Fariseu, fiu de Fariseu, din pricina
nqdejdii 'n imvierea moryilor sunt
sunt dat 'n judecxatq.>
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SAUL PERSECUTQ BISERICA
Faptele Apostolilor 7:577:57-8:3
Prima menyiune despre Saul
Numele lui Saul este 'nregistrat prima datq atunci cknd Wtefan a fost omorkt cu pietre.
Faptele Apostolilor 7:57,58 Ei au 'nceput atunci sq rqcneascq,
rqcneascq, wiwi-au astupat urechile, wi
s^au nqpustit toyi cu un gknd asupra lui. LL-au tkrkt afarq din cetate, wi ll-au ucis cu pietre.
MarturiiwiMarturiiwi-au pus hainele la picioarele unui yknqr, numit Saul.
Persecuyia crewtinilor
"nsuwi Pavel mqrturisewte despre felul cum el a persecutat pe Crewtini. Cum 'i ducea
legayi la 'nchisoare pentru a fi condamnayi la moarte.
Faoptele Apostolilor 22:4,5 Am prigonit pknq la moarte aceastq Cale, am legat wi am pus
'n temniyq bqrbayi wi femei; Marele preot wi tot soborul bqtrknilor 'mi
'mi sunt martori. Am luat
de la ei chear wi scrisori cqtre frayii din Damasc, unde m^am dus sq aduc legayi la
Ierusalim pe ceice se aflau acolo, ca sq fie pedepsiyi.
"mpotriva Numelui lui Isus
Faptele Apostolilor 26:926:9-11 Wi eu, cece-i drept, credeam cq trebuie
trebuie sq fac multe lucruri
'mpotriva Numelui lui Isus din Nazaret, wi awa am wi fqcut 'n Ierusalim. Am aruncat 'n
temniyq pe mulyi sfinyi, cqci am primit puterea aceasta de la preoyii cei mai de seamq ; wi,
cknd erau oskndiyi la moarte, 'mi dqdeam wi eu votul 'mpotriva lor. II-am pedepsit adesea
'n toate sinagogile wi 'mi dqdeam toatq silinya ca sqsq-i fac sq huleascq. "n pornirea mea
nebunq 'mpotriva lor, 'i prigoneam pknq wi 'n cetqyile strqine.
Pavel fusese obsedat sq persecute pe toyi crewtinii, oriunde ei s^ar fi aflat. El se considera
'ndreptqyit sq lupte 'mpotriva lor wi a Numelui lui Isus. "i chinuia pe crewtini pentru a-i face
sq vorbeascq 'mpotriva lui Isus. Urmqrea pe crewtini cu 'nverwunare ca sq-i lichideze pe
toyi.
A 'ncercat sq distrugq Biserica.
Galateni 1:13,14 Ayi auzit, 'n adevqr, care era purtarea mea de altqdatq, 'n religiunea
Iudeilor. Cum, adicq, prigoneam peste mqsurq de mult Biserica lui Dumnezeu, wi fqceam
prqpqd 'n ea ; wi cum eram 'naintat 'n religiunea Iudeilor deckt mulyi din neamul meu, de
o vkrstq cu mine. Eram'nsufleyit de o rkvnq nespus de mare pentru datinile strqmowewti.
Pavel credea cq slujewte pe Dumnezeu dacq prigonewte Biserica. El era deosebit de
convins cq respectarea datinilor strqmowewti este acelaw lucru cu slujirea lui Dumnezeu.
SAUL 'NTKLNESTE PE ISUS
Faptele Apostolilor 9
Dumnezeu avea un plan pentru viaya lui Saul, chear wi atunci cknd Saul era duwmwnul
Squ. Dumnezeu a cunoscut inima lui Saul precum wi zelul pe care 'l avea, dar era grewit
orientat.
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Luminq wi voce din ceruri.
Saul era 'n drum spe Damasc pentru a prinde pe Crewtinii de acolo. "n timp ce mergea pe
drumul Damascului o luminq strqlucitoare ddin cer l-a 'nconjurat Saul a cqzut la pqmknt.
Isus i s^a adrsat direct.
Faptele Apostolilor 9:39:3-9 Pe drum, cknd s^a apropiat de Damasc, de odatq a stralucit o
luminq din cer 'n jurul lui. El a cqzut la pqmknt, wi a auzit un glas carecare-I zicea : <Saule,
Saule, pentruce Mq prigonewti?> < Cine ewti Tu, Doamne ? > a rqspuns el. Wi Domnul a zis
: < Eu sunt Isus, pe carecare-L prigonewti. < YiYi-ar fi greu sq arunci 'napoi cu piciorul 'ntr_un
yepuw. > Tremurknd wi plin de fricq, el a zis : < Doamne ce vrei sq fac ? > < ScoalqScoalq-te. > ii-a
Oameniicari
carizis Domnul, < intrq 'n cetate, wi yi se va spune ce trebuie sq faci. > Oamenii
cari-l 'nsoyeau,
au rqmas 'ncremeniyi ; auzeau 'n adevqr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s^a sculat
de la pqmknt ; wi mqcar cq ochii 'i erau deschiwi, nu vedea nimic. LL-au luat de mkini wi llau dus 'n Damasc. Trei zile n^a vqzut, wi n^a mkncat, nici n^a bqut nimic.
Isus a 'ntrebat pe Saul de ce "l persecuta. A perscuta pe un urmaw al lui Isus 'nseamnq a
persecuta pe Isus.
Anania are o vedere.
Anania era cu adevqrat un om al lui Dumnezeu. Dacq Dumnezeu 'i cerea ceva, Anania ar
fi fqcut fqrq nici o wovqialq wi fqrq sq se gkndeascq ce urmqri putea atrage. Toyi Crewtinii
wtiau cu ce se ocupa Saul. Acum Saul venise la Damasc sq-i aresteze wi sq-i arunce 'n
'nchisoare.
Faptele Apostolilor 9:109:10-14 "n Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul ii-a zis 'ntr'ntr-o
vedenie: < Anania ! > < iatqiatq-mq Doamne, > a rqspuns el. Wi Domnul ii-a zis : < ScoalqScoalq-te,
dudu-te pe uliya care se cheamq < Dreaptq, > wi cautq 'n casa lui Iuda pe unul zis Saul, un
om din Tars. Cqci iatq, el se roagq ; wi a vqzut 'n vedenie pe un om, numit Anania,
intrknd la el, wi punkndupunkndu-wi mkinile peste el, ca sqsq-wi capete iarqwi vederea. > < Doamne , >
a rqspuns Anania, < am auzit de la mulyi despre toate relele, pe cari lele-a fqcut omul
acesta sfinyilor Tqi 'n Ierusalim ; ba wi aici are puteridin partea preoyilor celor mai de
seamq, ca sq lege pe toyi cari cheamq Numele Tqu. >
Saul este un vas ales
Faptele Apostolilor 9:15,16 Dar Domnul ii-a zis : < DuDu-te, cqci el este un vas, pe care ll-am
ales, ca sq ducq Numele Meu 'naintea Neamurilor, 'naintea 'mpqrayilor,
'mpqrayilor, wi 'naintea fiilor
lui Israel;wi 'i voi arqta tot ce trebuie sq sufere pentru Numele Meu. >
Anania a cunoscut chemarea lui Dumnezeu wi a rqspuns imediat <iatq-mq, Doamne>.
Dupq ce a ascultat ce-i spunea Dumnezeu a arqtat ce wtia el despre Saul.
Dumnezeu i-a arqtat ceeace el, Anania, nu wtia, precum wi planul Squ cu Saul. Astfel
Anania a primit de la Dumnezeu 'nyelegerea wi 'nyelepciunea de care avea nevoie pentru
a merge wi a-l ajuta pe Saul.
Dumnezeu i-a spus lui Anania:
 Casa wi numele proprietarului
 Strada pe care era casa
 Numele omului pe care trebuia sq-l caute
 De unde era omul
 Ce fqcea acel om
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Ce a vqzut acel om
Ce trebuia sq se 'ntkmple

Dumnezeu a arqtat lui Anania cq awa cum Saul persecutase pe crewtini, wi el, Pavel, va
trebui sq sufere pentru Numele lui Isus.
Ascultarea lui Anania
Faptele Apostolilor 9:179:17-19a Anania a plecat ; wi, dupq ce a intrat 'n casq, a pus mkinle
peste Saul, wi a zis : < Frate Saule, Domnul Isus, care yi S^a arqtat pe drumul pe care
veneai, m^a trimis ca sq capeyi vederea, wi sq te umplii de Duhul Sfknt..> Chiar 'n clipa
aceea, au cqzut de pe ochii lui un fel de solzi ; wi el wiwi-a cqpqtat iarqwi vederea. Apoi s^a
sculat, wi a fost botezat. Dupq ce a mkncat, a prins iarqwi putere.
Necredinya wi tradiyiile strqmowewti l-au pqrqsit 'ntr-o clipq pe Saul. El a fost boteza 'n apq
pentru a arqta identificarea sa totalq cu Isus.
Ce este convertirea ?
Convertirea lui Saul este una dintre cele mai uimitoare.


Convertirea este o schimbare complecta a atitudinii, este ca wi
wi cum am merge 'ntr'ntr-o
direcyie wi dintrdintr-o datq ne 'ntoarcen wi mergem 'n direcyie opusq.

Pavel a trecut de la 'ntuneric la luminq, El a devenit o nouq creayie 'n Cristos Isus. Dintrodatq pavel a devenit un puternic martor al lui Cristos.
Faptele Apostolilor
Apostolilor 9:19b9:19b-22 Saul a rqmas ckteva zile cu ucenicii, cari erau 'n Damasc.
Wi 'ndatq a 'nceput sq propovqduiascq 'n sinagogi cq Isus este Fiul lui Dumnezeu. Toyi
ceiceceice-l ascultau, rqmkneau uimiyi wi ziceau : < Nu este el acela care fqcea prqpqd 'n
Ierusalim, printre cei ce chemau Numele acesta ? Wi n^a venit el aici ca sqsq-i ducq legayi
'naintea preoyilor celeo mai de seamq ? > Totuw Saul se 'ntqrea din ce 'n ce mai mult, wi
fqcea de ruwine pe Iudeii, carilocuiau 'n Damasc, dovedind cq Isus este Hridstosul.
Pavel este persecutat
La puyin timp dupq aceasta Pavel wi-a dat seama cq viaya lui era 'n pericol.
Faptele Apostolilor 9:239:23-25 Dupq cktva timp, Iudeii s^au sfqtuit sqsq-l omoare ; wi uneltirea
noapte,
apte, ca sqlor a ajuns la cunowtinya lui Saul. Poryile erau pqzite zi wi no
sq-l omoare. Dar
'mtr^o noapte, ucenicii ll-au luat wi ll-au coborkt prin zid, dkndudkndu-l jos 'ntr'ntr-o cowniyq
LQRGIREA ACTIVITQYII LUI PAVEL.
Au trecui trei ani de la convertire pknq cknd Pavel s^a re'ntors la Ierusalim. "n aceastq
perioadq Pavel a primit revelayia mesajului pe care trebuia sq-l rqspkndeascq. Aceastq
revelayie a venit direct de la Dumnezeu.
Galateni 1:11,12 Frayilor, vq mqrturisesc cq Evanghelia rostitq de mine, nu este de
obkrwie omeneascq ; pentrucq, n^am primitprimit-o, nici n^am 'nvqyat'nvqyat-o dela vreun om, ci prin
descoperirea lui Isus.
Galateni 1:151:15-16 Dar cknd Dumnezeu - care m^a pus deoparte din pkntecele maicii mele,
wi m^a chemat prin harul Squ, - a gqsit cu cale sq descopere 'n mine pe Fiul Squ, ca sqsq-L
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vestesc printre Neamuri, 'ndatq,
'ndatq, n^am 'ntrebat pe nici un om, nici nu m^am suit la
Ierusalim la ceice au fost apostoli 'nainte de mine, ci m^am dus 'n Arabia. Apoi m^am
'ntors din nou la Damasc. Dupq trei ani, m^am suit la Ierusalim ca sq fac cunowtinyq cu
Chifa, wi am rqmas la el cincisprezece
cincisprezece zile. Dar n^am vqzut pe niciunul dintre apostoli,
deckt pe Iacov, fratele Domnului.
Revelayia Bisericii a fost datq lui Pavel 'n timpul unor ani de tqcere, Pavel era <yinut 'n
rezervq> wi 'nvqya fiind credincios lui Dumnezeu.
Apostolul Pavel trebuia sq scrie treisprezece cqryi ale Noului Testament. Dupq ce a fost
convertit, Pavel a primit adevqrul pe care trebuia sq-l rqspkndeascq, direct de la Isus
Cristos.
Ckteodatq Dumnezeu ne scoate din vkltoarea vieyii cotidiene pentru a ne da posibilitatea
sq ascultqm vocea Sa. Trebuie sq fim recunoscqtori pentru aceasta wi sq folosim corect
acest timp.
Psalmul 32:8 < Eu - zice Domnul - te voi 'nvqya, wiwi-yi voi arqta calea pe care trebuie s^o
urmezi, te voi sfqtui, wi voi avea privirea 'ndreptatq asupra ta. >
Dumnezeu dorewte sq lucreze 'n vieyile noastre pentru a ne pregqti mai bine astfel 'nckt
El sq poatq lucra prin vieyile noastre..
Prima cqlqtorie la Ierusalim
Faptele Apostolilor 9:269:26-30
Crewtinii din Ierusalim nu au crezut cq Saul fusese convertitwi au refuzat sq se
'ntklneascq cu el. Dupq cum la Damasc Dumnezeu a pos pe Anania sq ajute pe Saul, la
Ierusalim El avea pe Barnaba pentru aceasta. Mai 'nainte Barnaba vknduse tot ce
avusese wi dqduse Bisericii toyi banii.
Faptele Apostolilor 4:36,37 Iosif,
Iosif, numit de apostoli wi Barnaba, adicq, 'n tklmqcire, fiul
mkngkierii, un Levit, de neam din Cipru, a vkndut un ogor, pe carecare-l avea, a adus banii, wi
i-a pus la picioarela apostolilor.
Barnaba este menyionat de ckteva ori 'n Noul Testament. Dumnezeu l-a folosit pentru a-l
aduce pe Paul la apostoli. Deasemenea Barnaba a fost 'n ckteva cqlqtorii misionare cu
Pavel
Faptele Apostolilor 9:269:26-30 Cknd a ajuns 'n Ierusalim, Saul a cqutat sq se lipeascq de
ucenici ; dar toyi se temeau de el, cqci nu puteau sq creadq
creadq cq este ucenic. Atunci
Barnaba ll-a luat la el, ll-a dus la apostoli, wi lele-a istorisit cum, pe drum, Saul vqzuse pe
Domnul, care ii-a vorbit, wi cum 'n Damasc propovqduise cu 'ndrqznealq 'n Numele lui
Isus. De atunci se ducea wi venea 'mpreunq cu ei 'n Ierusalim, wi propovqduia cu
'ndrqznealq 'n Numele Domnului. Vorbea wi se 'ntreba cu Evreii cari vorbeau grecewte,
dar ei cqutau sqsq-l omoare. C'nd au aflat frayii de lucrul acesta, ll-au dus la Cezarea, wi ll-au
pornit la Tars.
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O perioadq de pace
Dupq ce Saul a fost convertit wi el a reuwit sq scape de cei ce vroiau sq-l omoare, biserica
s^a bucurat de o perioadq de liniwte.
Faptele Apostolilor 9:31 Biserica se bucura de pace 'n toatq Iudea, Galilea wi 'n Samaria,
se 'ntqrea sufletewte, wi umbla'n frica Domnului
Domnului ; wi, cu ajutorul Duhului Sfknt, se
'nmulyea.
EXEMPLU PENTRU ZILELE NOASTRE.
A 'nceput de unde era
Pavel a 'nceput sq predice imediat dupq ce a fost convertit. El a avut 'ndrqzneala sq
vorbeascq despre convertirea sa. S^a lqsat cqlquzit de cqtre Dumnezeu. Timp de trei ani
dupq aceea Pavel a 'nvqyat despre "mpqrqyia lui Dumnezeu, direct de la Dumnezeu.
Faptele Apostolilor 1:8 Ci voi veyi primi o putere, cknd Se va pogork Duhul Sfknt peste
voi, wiwi-Mi veyi fi martori 'n Ierusalim, 'n toatq Iudea, 'n Samaria, wi pknq la marginile
pqmkntului.
Trebuie sq 'ncepem cu locul 'n care ne gqsim wi apoi sq ne lqsqm cqlquziyi de Duhul
Sfknt. A fi credincios 'n Ierusalim, 'nseamnq a fi credincios 'n locul 'n care ne gqsim
acum.
O ocazie potrivitq
Dumnezeu a creat o ocazie pentru ca Pavel sq-wi poatq desfqwura activitatea. Barnaba a
fost din nou 'mpreunq cu Pavel.
Pentru a scqpa de persecuyie, ckyiva dintre credinciowi au mers 'n Antiohia. Mai mulyi
greci au fost convertiyi. Apostolii din Ierusalim, cknd au auzit aceasta, au trimis acolo pe
Barnaba. Barnaba a ckwtigat 'ncq wi mai mulyi Greci pentru Domnul, apoi l-a cqutat pe
Pavel.
Faptele Apostolilor 11:25,26 Barnaba s^a dus 'napoi la Tars, ca sq caute pe Saul; wi,
cknd ll-a gqsit, ll-a adus la Antiohia. Un an 'ntreg,
'ntreg, au luat parte la adunqrile Bisericii, wi au
'nvqyat pe mulyi oameni. Pentru 'ntkiawi datq, ucenicilor li s^a dat numele de crewtini 'n
Antiohia.
Promovat de cqtre Dumnezeu.
Pavel a fost atkt profet ckt wi 'nvqyqtor.
Faptele Apostolilor13:1Apostolilor13:1-3 "n Biserica
Biserica din Antiohia erau niwte prooroci wi 'nvqyqtori :
Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaem, care fusese crescut 'mpreunq
cu ckrmuitorul Irod, wi Saul. Pe cknd slujeau Domnului wi posteau, Duhul Sfknt a zis : <
PuneyiPuneyi-Mi deoparte pe Barnaba
Barnaba wi pe Saul pentru lucrarea la care II-am chemat. > Atunci,
dupq ce au postit wi s^au rugat, wiwi-au pus mkinile peste ei, wi II-au lqsat sq plece.
Pavel a fost ales da cqtre Dumnezeu ca sq fie apostol. Biserica din Antiohia a postit wi s^a
rugat pentru el wi pentru Barnaba, wi wi-au pus mkinile peste ei, apoi I-au lqsat sq plece.
"n capitolul urmqtor , Pavel wi Barnaba sunt numiyi apostoli.
Faptele Apostolilor 14:14 Apostolii Pavel wi Barnaba cknd au auzit lucrul acesta…
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O viayq complect schimbatq
Viaya lui Pavel este plinq de extreme. Din prigonitor a Crewtinilor devine Crewtin comvins.
Din pqzitor al tradiyiilor stramowewti, devine propovqduitor al Cuvkntului lui Dumnezeu. Din
unul care bqga groaza 'n bisericile crewtine devine un conducqtor al lor..El a fost omul pe
care Dumnezeu l-a ales sq ducq Evanghelia la Neamuri.
Putem vedea din viaya lui Saul cq orickt de pqcqtos ar fi cineva, Isus 'l poate ierta wi pune
sq lucreze pentru El.
1 Timotei 15,16 O, adevqrat wi cu totul vrednic de primit este cuvkntul,
cuvkntul, care zice: <Hristos
Isus a venit 'n lume ca sq mkntuiascq pe cei pqcqtowi>, dintre care cel dintki sunt eu. Dar
am cqpqtat 'ndurare, pentruca Isus Hristos sqsq-Wi arate 'n mine, cel dintki, t'ndelunga Lui
rqbdare, ca o pildqcelor ce ar crede 'n El, 'n urmq, ca sq capete viaya vecinicq.
'NTREBQRI RECAPITULATIVE
1. Descrieyi 'n propriile dumneavoastrq cuvinte viaya lui Pavel

2. Arqtayi ce 'nseamnq convertirea

3. Ce ayi 'nvqyat pentru dumnevoastrq 'nwivq din aceastq lecyie ?
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Lecyia a duoqsprezecea

Activitatea
tivitatea wi moartea lui Pavel
Ac
PRIN DEOSEBITE PERSECUYII
Pavel a fost complect transformat dupq ce L-a Cunoscut pe Isus direct wi personal. Viaya
lui a devenit o succesiune de necazuri, 'ncercqri, persecuyii, provocqri wi victorii.
Orbirea vrqjitorului
Faptele Apostolilor 13:413:4-12
Dupqce membrii bisericii din Antiohia wi-au pus nkinile peste Saul wi Barnaba, ei au mers
pe insula Cipru. Dregqtorul Sergius Paulus a trimis dupq ei deoarece vroia sq audq
Cuvkntul Domnului. Dar Elima, care era sfqtuitorul lui se opunea.
Faptele Apostolilor 13:813:8-12 Dar Elima, vrqjitorul, - cqci awa se tklcuiewte numele lui - le
stqtea 'mpotrivq, wi cquta sq abatq pe dregqtur dela credinyq. Atunci Saul, care se mai
numewte wi Pavel, fiind plin de Duhul Sfknt, s^a uitat yintq la
la el, wi a zis : < Om plin de
toatq viclenia wi de toatq rqutatea, fiul dracului, vrqjmaw al oricqrei neprihqniri, nu mai
'ncetezi tu sq strkmbi cqile drepte ale Dumnului ? Acum, iatq cq mkna Domnuluieste
'mpotriva ta : vei fi orb, wi nu vei vedea soarele pknq la o vreme. > "ndatq a cqzut peste el
ceayq wi 'ntunerec, wi cquta bkjbkind niwte oameni, cari sqsq-l ducq de mknq. Atunci
dregqtorul, cknd a vqzut ce se 'ntkmplase, a crezut, wi a rqmas uimit de 'nvqyqtura
Domnului.
Pavel a umblat 'n autoritate, wi a folosit aceastq autoritate pentru a opri duhurile
demonice din Elima sq-l 'ntoaecq pe proconsul de la credinya 'n Isus Cristos.
Alungayi din zonq
Faptele Apostolilor 13:1413:14-52
Dupq ce au ajuns 'n Antiohia Pisidiei, Pavel wi Barnaba au fost rugayi sq vorbeascq 'n
sinagogq dacq au vreun cuvknt de 'ncurajare. Ce putea fi mai 'nqlyqtor deckt vestea cq
Mesia a venit ? Pavel a yinut acolo o predicq cu totul deosebitq. A 'nceput cu viaya
poporului lui Israel 'n Egipt, le-a vorbit de Moise, de profeyi, despre David, Ioan
Botezqtorul, precum wi despre rqstignirea wi 'nvierea lui Isus. "n final, Pavel a arqtat cum
prin Isus fiecare om poate primi iertarea de pqcate.
"n Sabatul urmqtor aproape 'ntreg orawul as^a adumat ca sq audq Cuvkntul lui
Dumnezeu. "n timp ce Neamurile erau pline de bucurie wi ascultau cu nesay, Evreii au
devenit gelowi.
Evreii au instigat femeile de vazq wi pe conducqtorii cetqyii sq alunge pe Pavel wi pe
Barnaba. Plecknd, Pavel wi Barnaba wi-au scuturat praful de pe picioare.
Pavel, bqtut cu pietre
pietre wi lqsat sq moarq
Faptele Apostolilor 14:114:1-20
Pavel wi Barnab au mers la Iconium wi au intrat 'n sinagogq. Ei au vorbit cu multq
convingere wi putere. Mulyi dintre Evrei wi dintre Neamuri au crezut. Dar evreii care nu
crezuserq au 'tqrktat Neamurile wi le-au tulburat minyile.
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Pavel wi Barnaba continuau sq predice cu mult curaj wi vorbirea lor era 'ntqritq de semne
wi minuni. Cu toate acestea, locuitorii erau 'mpqryiyi. Curknd dupq aceasta ckyivq dintre
Evrei wi dintre neamuri s-au grupat ca sq-i omoare cu pietre. Dupq ce i-au 'mprowcat cu
pietre i-au tkrkt afarq din cetate, crezknd cq au murit.
Ceeace a pqyit Pavel 'n prima sa cqlqtorie misionarq este cu siguranyq ceva ce nici unul
dintre noi nu ar vrea sq ezperimenteze. "n Listra, un om a fost vindecat
Wi oamenii au 'ncercat sq aducq 'nchinqciune lui Pavel wi Barnaba. Din Antiohia wi din
Iconia au venit niwte evrei care au 'ntqrktat norodul. Dar ucenicii au fost todeauna o
'ncurajare wi astfel rqspkndirea Evangheliei a continuat cu succes.
Recunoawterea
Recunoawterea realitqyii
Este plqcut wi instructiv sq citim relatqrile 'n legqturq cu faptele apostolilor wi minunile care
i-au 'nsoyit. Dacq dorim sq 'nvqyqm cu Isus continuq Sq-wi clqdeascq Biserica 'n zilele
noastre trebuie sq ne aducem aminte cq apostolii au fost oameni ca wi noi. Ei au avut
nevoi wi necazuri, ca wi noi. Ei au reuwit sq realizeze atkt de mult datoritq faptului cq nu au
renunyat niciodatq la obiectivul pe care 'l aveau, Rqspkndirea Evangheliei.
Noi nu putem fi 'nvinwi atkta timp ckt facem ce a fqcut Isus. Dacq "l lqsqm pe Dumnezeu
sq ne conducq, El poate transforma oricare dintre 'nfr'ngerile noastre, 'n victorie.
Sq nu uitqm cq 'n fiecare dintre cetqyile 'n care apostolii au avut probleme, oamenii au
fust salvayi. Dar 'nainte de a analiza minunile legate de viaya lui Pavel, sq vedem ckteva
dintre necazurile, 'ncercqrile wi persecuyiile prin care a trecut.
2 Corinteni 4:74:7-10 Comoara aceasta o purtqm 'n niwte vasw de lut, pentruca aceastq
putere nemai pomenitq sq fie de la Dumnezeu wi nu dela
dela noi. Suntem 'ncolyiyi 'n toate
chipurile, dar nu 'n strkmtorare; 'n grea cumpqnq, dar nu desnqdqjduiyi; prigoniyi, dar nu
pqrqsiyi; trkntiyi jos ,dar nu omorkyi. Purtqm'ntodeauna cu noi, 'n trupul nostru, omorkrea
Domnului Isus, pentruca wi viaya lui Isussq
Isussq se arate 'n trupul nostru muritor.
LCRAREA PRIN DUHUL SFKNT
"n spayiul limitat pe care 'l avem este imposibil sq analizqm chear wi cele mai importante
activitqyi din viaya lui Pavel. Vom alege pe acelea ce le considerqm legate de planul lui
Dumnezeu pentru zilele noastre.
Isus a vorbit despre o singurq Bisericq, nu despre biserica timpurie wi despre biserica
zilelor noastre. El a vorbit despre BISERICA SA. Darurile Duhului Sfknt sunt aceleawi pe
tot parcursul istoriei Bisericii.
Noi trebuie sq facem tot ceeace Isus, Petru, Iacob, Ioan wi Pavel au fqcut la vremea lor.
Sq ne amintim ce a spus Domnul nostru Isus Cristos wi anume cq noi, urmawii Lui o sq
facem lucruri 'ncq wi mai mari dackt a fqcut El.
Conducere miraculoasq.
Este bine sq luqm aminte la cele 'ntkmplate 'nainte de vedenia pe care a avut-o Pavel
pentru a merge 'n Macedonia. Ei au fost opriyi de cqtre Duhul Sfknt sq predice 'n Asia.
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Faptele Apostolilor 16:6,7 Fiindcq au fost opriyi de Duhul Sfknt sq vesteascq Cuvkntul 'n
Asia, au trecut prin yinuyul Frigiei wi Galatiei. Ajunwi lkngq Misia, se pregqteausq intre 'n
Bitinia ; dar Duhul lui Isus nu lele-a dat voie.
Nu ni se explicq de ce. Ni se aratq numai cq au fost opriyi sq intre 'n acele locuri. Este tot
atkt de 'mportant sq ascultqm wi atunci cknd Dumnezeu dorewte ca noi sq nu facem
anumite lucruri.
Legat de aceasta sq ne amintim cq Isus a spus cq El fqcea ceeace vedea pe Tatql
fqcknd. Trebuie, pentru binele wi protecyia noastrq, sq 'nvqyqm sq stim cum sq 'nyelegem
ceeace Dumnezeu dorewte sq facem sau sq nu facem.
Vedenie miraculoasq.
Revelayia despre planul lui Dumnezeu pentru activitatea lor a venit printr-o vedenie
Faptele Apostolilor 16:916:9-11 Noaptea, Pavel a avut o vedenie : un om din Macedonia sta
'n picioare wi ii-a fqcut urmqtoarea
urmqtoarea rugqminte : < Treci 'n Macedonia wi ajutqajutq-ne ! > Dupq
vedenia aceasta a lui Pavel, am cqutat 'ndatq sq ne ducem 'n Macedonia, cqci
'nyelegeam cq Domnul ne cheamq sq le vestim Evanghelia. Dupqce am pornit din nou
din Troa, am mers cu corabia direct la Somotracia,
Somotracia, wi a doua zi nene-am oprit la Neapolis.
Apoi ei au mers la Filipi, care era o colonie Romanq wi unul dintre orawele 'mportante din
Macedonia. Aici au 'ntklnit o femeie numitq Lidia; ea wi casa ei au fost botezayi.
Dumnezeu i-a trimis acolo unde trebuia sq fie. Era numai un grup mic de credinciowi care
se intklneau pe malul rkului.
Cunoawtere miraculoasq.
Pavel wi alyi credinciowi se 'ndreptau spre locul de rugqciune wi o fatq a strigat dupq ei :
<Oamenii acewtia sunt robi ai Dumnezeului Celui Prea "nalt wi ei vq vestesc calea
mkntuirii>. Fata a continuat sq facq aceasta zile la rknd. Ea spunea adevqrul. Poate cq
prin ceeace fqcea, ea ajuta pe mulyi sq gaseascq drumul spre mkntuire. Dupq mai multe
zile, Pavel, necqjit, wi-a dat seama cq duhul care o cqlquzea pe roabq, nu era de la
Dumnezeu.
Faptele Apostolilor 16:1616:16-18 Pe cknd ne duceam la locul de rugqciune, nene-a 'ewit 'n cale
o roabq, care avea un duh de ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult ckwtig stqpknilor ei.
Roaba aceasta s^a luat dupq Pavel
Pavel wi dupq noi, wi striga : Oamenii acewtia sunt robii
Dumnezeului Celui Prea "nalt wi ei vq vestesc calea mkntuirii.> Awa a fqcut ea timp de mai
multe zile. Pavel, necqjit, s^a 'ntors, wi a zis duhului: < "n Numele lui Isus Hristos 'yi
poruncesc sq iewi din ea. > Wi a iewit chear 'n ceasul acela.
Prin puterea supranaturalq a Duhului Sfknt, Pavel wi-a dat seama cq duhul ce era 'n
roabq nu era de la Dumnezeu, wi l-a alungat. Acesta este darul supranatural de
recunoawtere a duhurilor. ( Efeseni 1:17 N.T.)
Eliberare miraculoasq.
Proprietarii acestei roabe au reuwit sq trimitq 'n temniyq pe Pavel wi pe Sila. Ei au fost
dezbrqcayi wi bqtuyi, apoi puwi 'n fundul temniyei cu picioarele 'n butuci. Chear wi awa, ei
au continuat sq slqveascq pe Dumnezeu wi sq mqrturiseascq despre Isus celor ce erau 'n
temniyq.
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Ei n-au inceput sq se vqicqreascqspunkne, <Doamne oare de ce ne-ai trimis aici?> Erau
siguri cq trebuia sq fie 'n Macedonia,wi cq fqceau voia lui Dumnezeu. Awa cq Dumnezeu
era de partea lor.
Faptele Apostolilor
Apostolilor 16:2516:25-30 Pe la miezul nopyii, Pavel wi Sila se rugau, wi ckntau ckntqri
de laudq lui Dumnezeu ; iar cei 'nchiwi 'I ascultau. Deodatq, s^a fqcut un mare cutremur
de pqmknt, awa cq s^au clqtinat temeliile temniyei. Indatq, s^au deschis toate uwile, wi s^au
deslegat legqturile fiecqruia. Temnicierul s^a dewteptat : wi, cknd a vqzut uwile temniyei
deschise, a scos sabia, wi era sq se omoare, cqci credea cq cei 'nchiwi au fugit. Dar
Pavel a strigat cu glas tare: < Sq nunu-yi faci nici un rqu, cqci toyi suntem
suntem aici.> Atunci
temnicerula cerut o luminq, a sqrit 'nlquntru, wi, tremurknd de fricq s^a aruncat la
picioarele lui Pavel wi Sila ; II-a scos afarq wi ll-ea zis : < Domnilor, ce trebuie sq fac ca sq
fiu mkntuit ? >
Dumnezeu a trimis un cutremur pentru a scoate din 'nchisoare pe Pavel wi pe Sila, dar
cei cu adevqrat eliberayi au fost temnicerul wi familia lui.
Discipolii au plecat din Filipi wi au mers la Tesalonic. Aici din nou au predicat wi au
'ntkmpinat opoziyie. Probabil cq reputayia lor i-a urmqrit peste tot. Ceva in genul, < Qwtia
sunt qia, care pe unde au umblat au provocat numai probleme. Iatq-i wi aici ! >
A trebuit sq pqrqseascq wi cetatea aceasta wi s^au dus la Atena.
"ncurajare miraculoasq
 La Atena
"n Atena Pavel wi-a petrecut timpul discutknd wi argumentknd cu Evreii prin sinagogi. Ei
discutau diferite doctrine wi pavel 'ncerca sq-I convingq cq Isus este Mesia. Unii dintre ei
au crezut, dar alyii au devenit din ce 'n ce mai combatanyi wi Pavet a trebuit sq plece wi din
aceastq cetate. Pavel era descurajat de felul cum Evreii primeau mesajul Evangheliei.
Faptele Apostolilor 18:418:4-6 Pavel vorbea 'n sinagogq 'n fiecare zi de Sabat, wi 'ndupleca
pe Iudei wi pe Greci. Dar cknd a venit Sila wi Timotei din Macedonia, Pavel s^a dedat 'n
totul propovqduirii,
propovqduirii, wi dovedea Iudeilur cq Isus este Hristosul. Fiindcq Iudeii I se
'mpotriveau wiwi-l batjocoreau, Pavel wiwi-a scuturat hainele, wi lele-a zis : < Skngele vostru sq
cadq asupra capului vostru ; eu sunt curat. Deacum 'n colo, mq voi duce la Neamuri. >


La Corint
Din Atena, Pavel a mers la Corint. Aici a procedat la fel ca wi 'nainte, wi mulyi au crezut. Di
nou Dumnezeu a vorbit lui Pavel printr-o vedenie.
Faptele Apostolilor 18:9,10 Noaptea, Domnul a zis lui Pavel 'ntr^o vedenie : < Nu te teme ;
ci vorbewtw
vorbewtw wi nu tqcea, cqci Eu sunt cu tine ; wi nimeni nu va pune mkna pe tine ca sqsq-yi
facq rqu : vorbewte, fiindcq am mult noror 'n aceastq cetate .>
Pavel a primit aceastq viziune ca o 'ncurajare. < Continuq, Pavele. Tu faci exact ce
trebuie. Continuq cu 'nvqyqturq fiindcq nimeni din aceastq cetate nu-yi va face nici un rqu
.> Pavel a rqmas 'n Corint mai mult de un an wi jumqtate.
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SCHIMBAREA METODELOR
Efes
"n Efes Pavel wi-a schimbat metodele de lucru. A renunyat la discuyiile contradictorii wi s^a
concentrat pe explicarea Evangheliei. A 'ntrebat pe cei credinciowi : < Ayi primit voi Duhul
Sfknt cknd ayi crezut ? >
Faptele Apostolilor 19:219:2-7 wi lele-a zis: <ayi primit voi Duhul Sfknt cknd ayi crezut? > Ei au
rqspuns : < Nici n^am auzit mqcar cq a fost dat un Duh Sfknt .> < Dar cu ce botez ayi fost
botezayi ? > lele-a zis el.u rqspuns : < Cu botezul lui Ioan . > Atunci Pavel a zis : < Ioan a
botezat cu botezul pocqinyei, wi spunea norodului sq creadq 'n Celce venea dupq el,
adicq 'n Isus . > Cknd au auzit ei aceste
aceste vorbe, au fost botezayi 'n Numele Domnului
Isus. Cknd wiwi-a pus Pavel mkinile peste ei, Duhul sfknt S^a pogorkt peste ei, wi vorbeau
'n alte limbi, wi prooroceau. Erau cam doisprezece bqrbayi de toyi.
Apoi Pavel a intrat 'n sinagogq wi a vorbit cu multq 'ndrqznealq timp de trei luni, dupq
care wi-a dat seama cq din nou are mulyi 'mpotrivitori. De aceastq datq, Pavel nu a pqrqsit
cetatea.
Pavel a luat cu el ucenicii, adicq pe cei care crezuserq, wi a discutat cu ei 'n alt loc, 'n
wcoala unuia numit Tiran. Aceste 'ntruniri zilnice au yinut cam doi ani wi au fost ceva cam
'n genul studiului biblic din zilele noastre. Astfel Cuvkntul lui Dumnezeu S^a rqspkndit 'n
inimile multora.
Toyi Evreii wi Grecii care trqiau 'n Asia au auzit Cuvkntul lui Dumnezeu.
Faptele Apostolilor 19:819:8-10 "n urmq, Pavel a intrat 'n sinagoga unde vorbea cu
'ndrqznealq. Timp de trei luni a vorbit cu eidespre lucrurile privitoare la "mpqrqyia lui
Dumnezeu, wi cquta sq 'nduplece pe cei cece-l ascultau. Dar, fiindcq unii rqmkneau
'mpietriyi
'mpietriyi wi necredinciowi, wi vorbeau de rqu Calea Domnului 'naintea norodului, Pavel a
plecat dela ei, a despqryit pe ucenici de ei, wi a 'nvqyat 'n fiecare zipe norod 'n wcoala
unuia numit Tiran. Lucrul acesta a yinut doi ani, awa cq toyi ceice locuiau 'n Asia,
Asia, Iudei wi
Greci, au auzit Cuvkntul Domnului.
Ne aducem aminte cq Dumnezeu 'l oprise pe Pavel sq meargq 'n Asia, mai 'nainte. Dar
acum, 'ntreaga Asie a auzit Cuvkntul lui Dumnezeu de la Pavel. Poate cq Dumnezeu a
vrut sq-l 'nveye pe Pavel cq trebuie sq foloseascq alte metode.


Readus la viayq
"n timp ce Pavel era la Troa wi vorbea unei adunqri Eutih, un tknqr care wedea pe
fereastrq, a adormit wi a cqzut de la etajul trei.
Faptele Apostolilor 20:720:7-12 "n ziua dintki a sqptqmknii, eram adunayi laolalta ca sq
frkngem pkinea. Pavel, care tyrebuia sq plece a doua zi, vorbea ucenicilor, wi wi
wi--a lungit
vorbirea pknq la miezul nopyii. "n odaia de sus unde eram adunayi,erau multe lumini. Wi
un tknqr, numit Eutih, care wedea pe fereastrq, a adormit deabinelea 'n timpul lungei
vorbiria lui Pavel ; biruit de somn, a cqzut jos din catul al treilea, wi a fost ridicat mort. Dar
Pavel s^a pogorkt, s^a repezit la el, ll-a luat 'n braye, wi a zis : < Nu vq tulburayi, caci sufletul
lui este 'n el . > Dupq ce s^a suit iarqw,
iarqw, a frknt pkinea, a cinat, wi a mai vorbit multq vreme
pknq la ziuq. Apoi a plecat. Flqcqul a fost adus viu, wi lucrul acesta a fost pricina unei
mari mkngkieri.
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REZUMATUL ACTIVITQYII LUI PAVEL
Pavel se despqryea de credinciowii din Efes cq sq meargq la Ierusalim. Practic activitatea
sa se 'ncheia. El ar fi putut spune :
< Doamne eu am pus deoparte totul pentru Tine. Aveam viitorul asigurat. Eram educat.
Vorbeam ckteva limbi strqine. Dar Tu mi-ai cerut sq vorbesc unui om 'ntr-un loc, cktorva
oameni 'n alt loc. Am fost alungat din toate orawele 'n careM-ai trimis. Am fost bqtut wi
pqrqsit, lqsat sq mor. Doamne Dumnezeule, sunt obosit wi descurajat, Vreau sq 'nchei
acest fel de viayq ! >
Dar Pavel nu a avut niciodatq astfel de gknduri sau de vorbire !
Faptele Apostolilor 20:1920:19-24 Am slujit Domnului cu toatq smerenia, cu multe lacrqmi, wi
'n mijlocul 'ncercqrilor, pe cari mi le ridicau uneltirile Iudeilor. Wtiyi cq n^am ascuns
nimicdin ce vq era de folos, wi nu m^am temut sq vq propovqduiesc wi sq vq 'nvqy
'nvqy 'naintea
norodului wi 'n case, wi sq vestesc iudeilor wi grecilor : pocqinya fayq de Dumnezeu wi
credinya 'n Domnul nostru Isus Hristos. Wi acum, iatq cq, 'mpins de duhul, mq duc la
Ierusalim, fqrq sq wtiu ce mi se va 'ntkmpla acolo. Nimai, Duhul Sfknt mq
mq 'nwtiinyeazq din
cetate 'n cetate cq mq awteaptq lanyuri wi necazuri. Dar eu nu yin numai deckt la viaya
mea, ca wi cum mimi-ar fi scumpq, ci vreau numai sqsq-mi cfkrsesc cu bucurie calea wi slujba,
pe care am primitprimit-o de la Domnul Isus, ca sq vestesc Evanghelia
Evanghelia harului lui Dumnezeu.
SPRE IERUSALIM WI ROMA
Profeyia 'nchiderii lui Pavel
Mergknd spre Ierusalim, Pavel a trecut prin Cezarea wi s^a oprit la casa evanghelistului
Filip. Dupq ckteva zile a venit acolo proorocol Agab din Iudea.
Faptele Apostolilor 21:1021:10-11 Fiindcq stqteam de mai multe zile acolo, un prooroc, numit
Agab, s^a pogorkt din Iudea, wi a venit la noi. A luat brkul lui Pavel, wiwi-a legat picioarele wi
mkinile, wi a zis : < Iatq ce zice Duhul Sfknt : < Awa vor lega Iudeii 'n Ierusalim pe omul
acela al cui este brkul acesta, wi_l vor da 'n mkinile Neamurilor. >
Arestarea lui Pavel
Faptele Apostolilor 21:121:1-23; 22
Involuntar, credinciowii din Ierusalim au determinat arestarea lui Pavel. Ei au cerut lui
Pavel sq treacq prin ritualul de purificare, wi aceasta ar fi liniwtit discuyiile dintre evreii din
Israel. Pavel a fost de acord. "n a waptea zi, cknd era 'n templu, a fost vqzut de niwte
Evrei din Asia. Ei au crezut cq Pavel adusese Greci 'n templu, ceeace era 'mpotriva legii,
awa cq au 'nceput sq se agite.
Faptele Apostolilor 21:3021:30-36 Toatq cetatea s^a pus 'n miwcare, wi s^a strkns norodul din
toate pqryile. Au pus mkna pe Pavel, wi ll-au scos afarq din Templu, ale cqrei uwi au fost
'ncuiate 'ndatq. Pe cknd cercetau sqsq-l omoare, s^a dus vestea la
la cqpitanul oastei cq tot
Ierusalimul s^a turburat. Acesta a luat 'ndatq ostawiwi sutawi, wi a alergat la ei. Cknd au
vqzut pe cqpitan wi pe ostawi, au 'ncetat sq mai batq pe Pavel. Atunci cqpitanul s^a
apropiat, a pus mkna pe el, wi a poruncit sqsq-l lege cu
cu douq lanyuri. Apoi a 'ntrebat cine
este wi ce a fqcut. Dar unii strigqu 'ntr^un fel, alyii intr^alt fel prin mulyime ; fiindcq nu putea
deci sq 'nyeleagq adevqrul, din pricina zarvei, a poruncit sqsq-l ducq 'n cetqyuie. Cknd a
ajuns pe trepte, Pavel a trebuit
trebuit sq fie dus de ostawi, din pricina 'mbulzelii norodului
'mtqrktat. ; Cqci mulyimea norodului se yinea dupq el, wi striga : <La moarte cu el ! >
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Pavel predicq gloatei 'ntqrktate.
Ajuns 'n capul scqrilor, Pavel primewte permisiunea sq vorbeascq Gloatei ce se agita. Dar
ei nu credeau ce spunea el wi au 'nceput sq strige din nou.
Faptele Apostolilor 22:2222:22-24 Ei ll-au ascultat pknq la cuvkntul acesta. Dar atunci wiwi-au
ridicat glasul, wi au zis : < Ia de pe pqmknt pe un astfel de om ! Nu este vrednic sq
trqiascq
trqiascq ! > Wi scoteau strigqte, 'wi aruncau hainele, wi asvkrleau cu yqrknq 'n vqzduh.
Cqpitanul a poruncit sq ducq pe Pavel 'n cetqyuie wi sqsq-l cerceteze, bqtkndubqtkndu-l cu biciul, ca
sq afle din ce pricinq strigau awa 'mpotriva lui.
Cknd au 'nceput sq-l biciuiascq Pavel i-a 'ntrebat dacq este legal sq biciuiascq un
cetqyean Roman care nu a fost gqsit vinovat.
Pavel predicq marelui preot wi Sanhedrimului.
Cqpitanul wtia cq nu poate yine 'nchis pe Pavel dacq nu avea nici o vinq, wi a poruncit sq
se adune laolaltq preoyii cei mai de seamq wi tot Soborul wi l-a dus pe Pavel 'n faya lor.
Acum< Pavel a mqrturisit despre Isus 'n faya mai marilor templului.
"ntre ascultqtori s-au iscat discuyii aprinse wi mare agitayie. Cqpitanul a poruncit ostawilor
sq-l smulgq pe Pavel din mijlocul lor wi sq-l ducq 'n cetqyuie.
Domnul se aratq din nou lui Pavel
Faptele Apostolilor 23:11 "n noaptea urmqtoare, Domnul S^a arqtat lui Pavel, wi ii--a zis : <
"ndrqznewte, Pavele : cqci, dupq cum ai mqrturisit despre Mine 'n Ierusalim, tot awa
trebuie sq mqrturisewti wi 'n Roma. >
Pavel era 'n inchisoare, dar misiunea lui pe tqrkmul Evangheliei nu se 'ncheiase. Fiind
cetqyean Roman el avea anumite privilegii 'n 'nchisoare ; de fapt aceastq condiyie era
protecyia sa atunci cknd mqrturisea despre Isus prin locurile pe unde trecea.
'N CEZAREA
Protecyia armatei
Faptele Apostolilor 23:2323:23-26:23
S^a organizat un complot, la care au participat patruzeci de Evrei, pentru uciderea lui
Pavel. Comandantul a luat douq sute de soldayi, waptezeci de cavaleriwti wi douq sute de
suliyawi wi a scos pe Pavel din cetate. Apoi cavaleria a condus pe Pavel pknq la
guvernatorul Felix din Cezarea, unde au ajuns 'n aceeawi noapte.
Pavel a fost 'nchis de cqtre guvernatorul Felix, dar a avut multe ocazii sq vorbeascq cu el
si cu nevasta lui, care era Evreicq. Pavel a fost yinut 'n aceastq 'nchisoare timp de doi
ani, dar a avut o oarecare libertate wi putea fi vizitat de prietenii lui.
Felix s^a pensionat wi 'n locul lui a venit sq guverneze Festus. Festus, la instigayie Evreilor
l-a adus din nou 'n faya judecqyii pe Pavel wi l-a 'ntrebat dacq vrea sq fie tirmis la
Ierusalim. Pavel wtia cq Domnul 'I spusese cq trebuie sq mqrturiseascq despre El la
Roma, wi a cerut sq fie judecat de cqtre Cezar. Acesta era dreptul squ de cetqyean
Roman.
Pavel predicq stqpknitorilor
"mpqratul Agripa wi Berenice precum wi guvernatorul Festus 'mpreunq cu cqpitanii wi
oamenii mai de frunte ai cetqyii Cezarea erau adunayi wi Pavel a fost adus 'n fayq lor.
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Dumnezeu crease din nou o ocazie deosebitq pentru rqspkndirea Evangheliei !
Pavel a arqtat din nou cum a fost el convertit la crewtinism, wi a vorbit despre 'nvierea lui
Isus.
Faptele Apostolilor 26:28,29 Wi Agripa a zis lui Pavel : < Curknd mai vrei tu sq mq
'ndupleci sq mq fac crewtin ! > < Fie curknd, fie tkrziu >, a rqspuns Pavel, <sq dea
Dumnezeu cq nu numai tu, ci toyi ceice mq ascultq astq zi, sq fiyi awa cum sunt eu, afarq
de lanyurile acestea .>
"nchis sau slobod, scopul lui Pavel a rqmas acelaw - sq ckwtige lumea pentru Cristos. Ar
trebui ca wi noi sq avem acelaw scop.
PAVEL 'N DRUM SPRE ROMA
Victorie 'n faya dezastrului
Faptele Apostolilor 27
Pavel a fost dat 'n grija sutawului Iuliu wi a fost trimis la Roma cu o corabie. Este dificil sq
ne 'maginqm acum, cum se fqceau cqlqtoriile pe vremea aceea. Se fqceau opriri 'n
diferite porturi pe sqpfqmkni, luni, sau pentru iernare. "n cele mai bune condiyii o cqlqtorie
pknq la Roma dura ckteva sqptqmkni.


Avertismentul lui Pavel
Opriyi la insula Creta, pavel a sfqtuit, datoritq 'nyelepciunii pe care o primise, pe cqpitanul
corabiei sq nu continue cqlqtoria.
Faptele Apostolilor 27:10,11 wi lele-a zis : < Oamenilor, cqlqtoria vqd cq nu se va face fqrq
primejdie wi fqrq multq pagubq, nu numai pentru incqrcqturq wi pentru corabie, dar wi
pentru vieyile noastre. Sutawul a ascultat mai mult de ckrmaci wi de stqpknul corabiei de
ckt de vorbele lui Pavel.
S^a 'ntkmplat awa cum a spus Pavel, a venit o furtunq puternicq cu care s-au luptat zile la
rknd. Au aruncat peste bord tot ce s^a putut arunca numai ca sq-wi salveze vieyile, dar
pknq la urmq au pierdut orice speranyq.



Profeyia < nici o viayq nu va fi pierdutq >
Faptele Apostolilor 27:2127:21-26 Oamenii nu mkncaserq de multq vreme. Atunci Pavel s^a
sculat 'n mijlocul lor, wi a zis : <oamenilor, trebuia sq mq ascultayi, wi sq nu fi pornit cu
corabia din Creta, ca sq fi scqpatde aceastq primejdie wi de aceastq pagubq. Acum vq
sfqtuieesc sq fiyi cu voie bunq ; pentrucq nici unul din voi nu va pieri ; wi nu va fi altq
pierdere deckt a corqbiei. Un 'nger
'nger al Dumnezeului, al cqruia sunt eu, wi cqruia 'I slujesc,
mi s^a arqtat azi noapte, wi mimi-a zis ; < Nu te teme, Pavele ; tu trebuie sq stai 'naintea
Cezarului ; wi iatq cq Dumnezeu yiyi-a dqruit pe toyi cei ce merg cu corabia 'mpreunq cu
tine. > De aceea, oamenilor, liniwtiyiliniwtiyi-vq, cqci am 'ncredere 'n Dumnezeu cq se va 'ntkmpla
cum mi s^a spus. Dar trebuie sq dqm peste un ostrov. >
Echipajul corabiei a 'ncercat sq scape folusind barca, dar Pavel a spus aceasta sutawului,
care de astq datq l-a ascutat pe Pavel. Soldayii au reyinut echipajul pe corabie tqind funiile
bqrcii care a cqzut 'n mare.



Mqrturisind soldayilor wi echipajului.
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Faptele Apostolilor 27:3327:33-37 "nainte de ziuq, Pavel a rugat pe toyi sq mqnknce, wi a zis : <
Astqzi sunt patrusprezece zile, decknd stayi mereu de veghe, wi n^ayi luat nimic de
mkncare 'n gurq. Deaceea vq rog sq mkncayi, cqcilucrul acesta este pentru scqparera
voastrq ; wi nu vi se va pierde nici un pqr din cap .> Dupq ce a spus aceste vorbe, a luat
pkine, a mulyqmit lui Dumnezeu,
Dumnezeu, 'naintea tuturor, a frkntfrknt-o wi a 'nceput sq mqnknce. Toyi
s-au 'mbqrbqtat atunci, wi au luat wi ei de au mkncat. "n corabie eram de toyi : douq sute
waptezeciwi wase de duflete.
Faptele Apostolilor 27:4127:41-44 Dar au dat de o limbq de pqmknt, unde s^a 'nfipt
'nfipt corabia ; wi
partea dinainte a corqbiei s^a 'mplkntat wi stqtea neclintitq, pe cknd partea dinapoi a
'nceput sq se rupq de izbitura valurilor. Ostawii au fost de pqrere sq omoare pe cei
'ntemniyayi, ca sq nu scape vreunul prin 'not.


Toyi au fost salvayi
salvayi
Sutawul 'nsq, care vroia sq scape pe Pavel, ii-a oprit de la gkndul acesta. A poruncit ca
cei ce pot 'nota, sq se arunce de pe corabie 'n apq, wi sq iasq cei dintki la pqmknt ; iar
ceilalyi sq se aweze unii pe scknduri, iar alyii pe frknturi de corabie, wi awa s^a fqcut cq au
ajuns toyi teferi le uscat.

INSULA MALTA
Faptele Apostolilor 28:128:1-10
Atacul unei nqpkrci.
Au aflat cq ajunseserq pe insula Malta. Bawtinawii aprinseserq un foc mare deoarece
ploua wi era frig. Naufragiayii au fost primiyi 'n jurul acestui foc. "n timp ce Pavel pnea pe
foc niwte mqrqcini pe care 'i adunase, de mkna lui s^a lipit o nqpkrcq.
Faptele Apostolilor 28:328:3-6 Pavel strknsese o grqmadq de mqrqcini, wiwi-i pusese pe foc ; o
nqpkrcq a iewit afarq din pricina cqldurii, wi s^a lipit
lipit de mkna lui. Barbarii, cknd au vqzut
nqpkrca spknzuratq de mkna lui, au zis unii cqtre alyii : < Cu adevqrat omul acesta este
un ucigaw, cqci < Dreptatea > nu vrea sqsq-l lase sq trqiascq, mqcar cq a fost scqpat din
mare. > Pavel a scuturat nqpkrca 'n foc wi n^a simyit niciun rqu. Oamenii aceia se awteptau
sqsq-l vadq umflknduumflkndu-se sau cqzknd deodatq mort ; dar, dupqce au awteptat mult, wi au
vqzut cq nu I se 'ntkmplq nimic rqu, wiwi-au schimbat pqrerea, wi ziceau cq este un zeu.
Acesta este unul dintre semnele care Isus a spus cq vor 'nsoyi pe cei credinciowi. Ei vor
lua 'n mknq werpi. Protecyia sq divinq este cu toyi cei care se 'ncred 'n El.
Pavel predicq lui Pubius
Pubius era 'mputernicit peste ostrovul Malta. Tatql lui Pubius era bolnav. Medicul Luca
era wi el acolo, dar nu a putut 'nsqnqtowi pe tatql lui Pubius. Cel care l-a vindecat a fost
Pavel.
Faptele Apostolilor 28:8,9 Tatql lui Pubius zqcea atunci 'n pat, bolnav de friguriwi de
urdinare. Pavel s^a dus la el, s^a rugat, a pus mkinile peste el, wi ll-a vindecat. Atunci au
venit wi ceilalyi bolnavi din ostrovul acela wi au fost vindecayi.
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PAVEL PROPOVQDUIEWTE LA ROMA
Faptele Apostolilor 28:1528:15-31
Situayia lui Pavel s^a schimbat 'n drum spre Roma. Cu toate cq era deyinut, el avea destul
de multq libertate.
Primirea cu bucurie
Credinciowii din Roma wtiau cq Pavel wi Luca sosiserq wi le-au iewit 'n 'ntkmpinare.
Faptele Apostolilor 28:15 Din Roma nene-au iewit 'n 'nainte, pknq la <Forul lui Apiu> wi pknq
la < Cele trei Ckrciumi >, frayii, cari auziserq despre
despre noi. Cknd II-a vqzut Pavel, a mulyqmit
lui Dumnezeu, wi s^a 'mbqrbqtat.
Pavel predicq evreilor
Faptele Apostolilor 28:2328:23-25 II-au hotqrkt o zi, wi au venit mai mulyi la lucuinya lui. Pavel
lele-a vestit "mpqrqyiq lui Dumnezeu, lele-a adus dovezi, wi a cqutqt
cqutqt sqsq-I 'ncredinyeze, prin
Legea lui Moise wi prin prooroci, despre lucrurile privitoare la Isus. Vorbirea yinea de
dimineaya pknq seara. Unii au crezut ce le spunea el, iar alyii n^au crezut. Fiindcq ei au
plecat acasq 'n neknyelegere unii cu alyii, Pavel
Pavel n^a adqugat deckt aceste vorbe : < Bine a
spus Duhul Sfknt prin proorocol Isaia cqtre pqrinyii vowtri, …
Pavel predicq Neamurilor
Faptele Apostolilor 28:28,29 Sq stiyi dar cq mkntuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost
trimeasq Neamurilor wi o vor asculta . > Cknd a zis aceste vorbe, Iudeii au plecat, vorbind
cu aprindere 'ntre ei.
"ncheierea Cqryii Faptele Apostolilor
Faptele Apostolilor 28:30,31 Pavel a rqmas doi ani 'ntregi 'ntr^o casq, pe care o luase cu
chirie. Primea pe toyi cari veneau sqsq-l vadq, propovqduia "mpqrqyia lui Dumnezeu, wi
'nvqya pe oameni, cu toatq 'ndrazneala wi fqrq nici o piedicq, cele privitoare la Domnul
Isus Hristos.
Moartea lui Pavel
Conform tradiyiei Pavel a fost decapitat la Roma. Cetqyenia Romanq I-a acordat
< cinstea > de a fi decapitat 'n loc sq fie rqstignit.
Recapitulare
O mulyimre de cqryi ale Noului Testament sunt scrise de Pavel. Aceasta este un exemplu
mqrey al harului lui Dumnezeu.
Putem vedea din viaya lui Pavel cu Dumnezeu ne poate folosi dacq nu lqsqm sq se
'nterpunq nimic 'ntre noi wi El. Pavel a rqspkndit mesajul lui Isus peste tot, 'ncepknd cu
sinagogile. El a motivat, argumentat, educat, combqtut cknd a fost necesar. Hotqrkrea lui
Pavel a fost cq nimic nu-l va opri sq facq voia lui Dumnezeu, nici mqcar moartea.
Dumnezeu are nevoie de mulyi oameni ca Pavel wi 'n zilele noastre !
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'NTREBQRI RECAPITULATIVE
1. Arqtayi ckteva dintre 'ntkmplqrile petrecute pe parcursul activitqyii lui Pavel wi ce conexiuni vedeyi 'n
viaya dumneavoastrq.

2. Prezentayi un exemplu de intervenyie supranaturalq 'n viaya lui Pavel.

3. De ce a insistat Pavel sq meargq la Ierusalim chiar cknd wtia cq va avea necazuri ?
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Lecyia a treisprezecea

Noi suntem Biserica Triumfqtoare
PLANUL LUI DUMNEZEU NU S^A ACHIMBAT NICIODATQ
Awa dupq cum au lucrat 'n vechime ucenicii, apostolii, profeyii, pastorii wi 'nvqyqtorii,
trebuie sq lucrqm wi noi 'n zilele de astqzi.
Tot awa cum au trqit credinciowii 'n vechime, trebuie sq trqin wi noi 'n zilele de acum
Semnele wi minunile au ajutat la crewterea Bisericii pe parcursul istoriei, ele se produc wi
'n zilele noastre wi vor acyiona wi 'n viitor.
Mqreaya Misiune, 'ncredinyatq de cqtre Isus credinciowilor Sqi este 'n curs de
desfqwurare. Ea nu a fost anulatq. Isus a spus,
Marcu 16:1516:15-20 Apoi lele-a zis ; < DuceyiDuceyi-vq 'n toatq lumea, wi propovqduiyi Evanghelia la
orice fqpturq. Cine va crede wi se va boteza, va fi mkntuit ; dar cine nu va crede va fi
oskndit. Iatq semnele cari vor 'nsoyi pe cei ce vor crede : 'n Numele Meu vor scoate draci
: vor vorbi 'n limbi
limbi noi ; vor lua 'n mknq werpi ; dacq vor bea ceva de moarte, nunu-I va
vqtqma ; 'wi vor pune mkinile peste bolnavi, wi bolnavii se vor 'nsqnqtowa. > Domnul isus,
dupq ce a vorbit cu ei, S^a 'nqlyat la cer, wi a wezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au
plecat
plecat wi au propovqduit pretutindeni. Domnul lucra 'mpreunq cu ei, wi 'ntqrea Cuvkntul
prin semnele, caricari-l 'nsoyeau. Amin )
CUM A LUCRAT PRIMA BISERICQ ?
Cu totalq dqruire
Am analizat viaya cktorva conducqtori ai 'nceputurilor Crewtinismului. Am vqzut cq ei wi-au
dqruit complect viaya pentru evanghelizare wi nu s-au cruyat pe ei 'nwiwi nici mqcar 'n faya
moryii. Ckteodqtq, poate ar fi mai convenabil de morit decqt de trqit sub cuntinuq apqsare
wi teroare ; dqruirea totlq ne va ajuta sq vedem lucrurile 'n perspectivq.
Filipeni 3:13 Frayilor, eu nu cred cq ll-am apucat 'ncq ; dar fac un singur lucru ; uitknd ce
este 'n urma mea, wi aruncknduarunckndu-mq spre ce este 'nainte,
Evrei 12:1,2 Wi noi, dar, fiindcq suntem 'nconjurayi de un nor awa de mare de martori, sq
dqm la o parte orice piedicq, wi pqcatul care ne 'nfqwoara awa de lesne, wi sq alergqm cu
stqruinyq 'n alergarea care ne stq 'nainte. Sq ne uitqm yintq la Cqpetenia wi Desqvkrwirea
credinyei noastre, adicq la Isus, care, pentru bucuria carecare-I era pusq 'nainte, a suferit
crucea, a dispreyuit ruwinea, wi wade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.
Filipeni 1:21 Cqci pentru mine a trqi este Hristos wi a muri este un ckwtig.
Crezknd cu adevqrat 'n Isus wi cq a muri pentru lume este un ckwtig, nimic din aceastq
lume nu ne poate opri.
Cu iertare
 Isus a hotqrkt sq ierte
"n timp ce murea chinuit pre cruce Isus a iertat 'ntreaga omenire. El a iertat pe
conducqtorii religiowi ai Evreilor care puseserq la cale omorkrea Sa. El l-a iertat pe Pilat.
Isus a iertat soldayii care L-au chinuit. El a iertat pe fiecare din mulyimea care a strigat sq
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fie rqstignit. Isus a iertat pe cei cae El i-a creat pentru faptul cq L-au respins wi au vrut sqL omuare. Aceasta este cea mai mare rqutate pe care ne-o putem imagina.
Iertarea este un act al voinyei. Awa cum Isus a iertat, wi noi putem alege sq iertqm.
Am putea gkndi cq pentru Isus a fost mai uwor deckt poentru noi, deoarece El era
Dumnezeu wi Om 'n acelew timp. Dar, sq ne aducem aminte de Wtefam, care de
asemenea i-a iertat pe cei care 'l omorau. Ultimele sale cuvinte au fost : < Doamne, nu
le yinea 'n seamq pqcatul acesta ! >


Wtefan a ales sq ierte
Dacq wtefan ar fi fost cuprins de amqrqciunepoate ar fi zis : < Doamne, de ce-i lawi sq se
poarte awa cu mine? > Oare dacq, 'n loc sq se roage pentru iertarea lor, Stfan i-ar fi
blestemat ar mai fi radiat faya lui ? Ar mai fi vqzut el pe Isus stknd la dreapta Tatqlui ? Ar
mai fi impresionat moartea lui pe Saul sau pe alyii care priveau ?



Noi trebuie sq iertqm
Este necesar ca noi sq iertqm pentru a putea fi iertayi !
Matei 6:14,15 Dacq iertayi oamenilor grewelile lor, Tatql vostru cel ceresc vq va ierta
grewelile voastre. Dar dacq nu iertayi oamenilo grewelile lor, nici Tatql vostru nu vq va ierta
grewelile voastre.

Cu supunere

Efeseni
Efeseni 4:31,32 Orice amqrqciune, orice iuyime, orice mknie, orice strigare, orice
clevetire wi orice rqutate sq piarq din mijlocul vostru. Dimpotrivq, fiyi bunu unii cu alyii,
milowi, wi iertayiiertayi-vq unul pe altul, cum v^a iertat wi Dumnezeu pe voi 'n Hristos.
Primi credinciowi erau supuwi unii altora wi toyi lui Cristos. Ei deasemenea respectau
autoritqyile wi erau supuwi guvernului.
1 Petru 2:132:13-20 Fiyi supuwi oricqrei stqpkniri omenewti, pentru Domnul : atkt 'mpqratului
ca 'nalt stqpknitor, ckt wi
wi dregqtorilor, cari sunt trimiwi de el sq pedepseascq pe fqcqtorii
de rele wi sq laude pe ceice fac bine. Cqci voia lui Dumnezeu este, ca, fqcknd ce este
Purtayi--vq ca niwte oameni slobozi,
bine, sq astupayi gura oamenilor newtiutori wi prowti. Purtayi
fqrq sq faceyi
faceyi din slobozenia aceasta o haina a rqutqyii, ci ca niwte robi ai lui Dumnezeu.
Cinstiyi pe toyi oamenii, iubiyipe frayi ; temeyitemeyi-vq de Dumnezeu ; dayi cinste 'mpqratului !
Sligilor, fiyi supuse stqpknilor vowtricu toatq frica, nu numai celor ce sunt buni
buni wi blknzi, ci
wi celor greu de mulyqmit. Cqci este un lucru plqcut, dacqcineva, pentru cugetul lui fatq de
Dumnezeu, sufere 'ntristare, wi sufere pe nedrept. "n adevqr ce falq este sq suferiyi cu
suferiyi
feriyi cu rqbdare, cknd ayi fqcut ce
rqbdare sq fiyi pqlmuiyi, cknd ayi fqcut rqu ? Dar dacq su
este bine, lucrul acesta este plqcut lui Dumnezeu.

Cu ascultare

Isus a spu cq noi ne arqtqm dragostea fqyq de El ascultkndu-L wi fqcknd ce zice El.
Ckteodatq noi ne rugqm, <Doamne aratq-mi ce trebuie sq fac, wi eu voi face!> Dar noi nu
suntem complect onewti cknd cerem aceasta fiindcq Dumnezeu ne aratq prin Cuvkntul
Squ ce trebuie sq facem. A fi ascultqtori 'nseamnq sq facem aceste lucruri, zilnic. Apoi ne
putem awtepta ca Dumnezeu sq ne dea vreo 'nsqrcinare cu totul specialq Pe mqsurq ce
ascultarea noastrq crewte, vom fi 'n stare sq deosebim cele curente de cele deosebite.
Ioan 14:15 Dacq Mq iubiyi, veyi pqzi poruncile Mele.
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Ioan 14:21 Cine are poruncile Mele wi le pqzewte, acela Mq iubewte ; wi cine Mq iubewte
va fi iubit de Tatql Meu. Eu 'l voi iubi, wi Mq voi arqta lui. >
1 Ioan 2:32:3-6 Wi prin aceasta wtim cq "l cunoawtem, dacq pqzim poruncile Lui. Cine zice : <
"l cunosc". Wi nu pqzewte poruncile Lui, este un mincinos, wi adevqrul nu este 'n el. Dar
cine pqzewte Cuvkntul
Cuvkntul Lui, 'n el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desqvkrwitq ; prin
aceasta wtim cq suntem 'n El. Cine zice cq rqmkne 'n El, trebuie sq trqiascq wi el cum a
trqit Isus.

Cu unitate

Care sunt cerinyele Sale ?
 Sq primim Duhul Sfknt
 Sq fim botezayi 'n apq
 Sq ne iertqm unul pe altul
 Sq ne iubim unul pe altul
 Sq avem pqrtqwie unul cu altul
 Sq sprijinim financiar biserica
 Sq spunem altora despre 'nvierea lui Cristos
 Sq studiem Cuvkntul Squ
 Sq trqim 'n cinste
A trqi 'n unitate nu 'nseamnq cq m'ntodeauna trebuie sq avem aceeawi pqrerewi cq nu
vom avea discuyii contradictorii. "nseamnq cq atunci cknd avem pqreri deosebite vom
procedqa cu respect wi iubire wi vom 'ncerca sq ajungem la 'nyelegere. Dupq ce am ajuns
la 'nyelegere vom uita totul ce a fost zis sau fqcut altfel deckt cere Cuvkntul lui
Dumnezeu, wi vom continua sq mergem 'mpreunq pentru a ckwtiga oameni pentru Isus.
Discuyia despre circucizie din Faptele Apostolilor Capitolul cincisprezece este un bun
exemplu de studiat cum trebuie abordate subiectele contradictorii.
Isus ne-a arqtat cum trebuie sq ne comportqm atunci cknd avem ne'nyelegeri sau cknd
ne lovim de pqcat 'n viaya noastrq sau a altora.
Matei 18:1518:15-17 Dacq fratele tqu a pqcqtuit 'mpotrivq ta, dudu-te wi mustrqmustrq-l 'ntre tine wi
el,singur. Dacq te ascultq,
ascultq, ai ckwtigat pe fratele tqu. Dar, dacq nu te ascultq, mai ia cu
tine unul sau doi inwi, pentruca orice vorbq sq fie sprijinitq pe mqrturia a doi sau trei
martori. Dacq nu vrea sq asculte de ei, spunespune-l Bisericii ; wi, dacq nu vrea sq asculte nici
de Bisericq,
Bisericq, sq fie pentru tine un pqgkn wi un vamew.
Sunt trei faze prin care trebue sq trecematunci cknd aven neknyelegeri 'ntre noi
credinciowii.




Prima datq trebuie sq discutqm 'ntre noi wi sq 'ncercqm sq ne 'nyelegem
Dacq nu ne putem 'nyelege noi doi, sq cerem ajutorul a 'ncq doi sau trei dintre
credinciowi
Dacq nici awa nu ne putem 'nyelege vom discuta 'n faya Bisericii wi Biserica va hotqrk
ce este de fqcut. "ntre timp vom evita certurile wi discuyiile fqrq rost.

Coloseni 3:16 Cuvkntul lui Hristos sq locuiascq din belwug 'n voi 'n toatq 'nyelepciunea.
"nvqyayi"nvqyayi-vq wi sfqtuiyisfqtuiyi-vq unii pe alyii cu psalmi, cu ckntqri de laudq wi cu ckntqri
duhovnicewti, ckntknd lui Dumnezeu cu mulyqmire 'n inima voastrq.
Filipeni 1:27 Numai, purtayipurtayi-vq 'n chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentruca, fie cq
voi veni sq vq vqd, fie cq voi rqmknea departe de voi, sq aud despre voicq rqmkneyi tari
'n acelaw duh, wi cq luptayi cu un sufletpentru credinya Evangheliei.
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Filipeni 2:2 faceyifaceyi-mi bucuria deplinq, wi aveyi o simyire,
simyire, o dragoste, un suflet wi un gknd.
DUMNEZEU NENE-A DAT DIN PUTEREA SA
Isus le-a spus ucenicilor sq awtepte la Ierusalim pkna cknd vor primi putere.
Faptele Apostolilor 1:8 Ci voi veyi primi o putere, cknd se va pogork Duhul Sfknt peste
voi, wiwi-Mi veyi fi martori 'n Ierusalim, 'n Iudea, 'n Samaria, wi pknq la marginile pqmkntului .>
Dupq cum ne aratq Pavel 'n aceastq putere sunt imcluse urmqtoarele :
 Mesajul 'nyelepciunii
 Mesajul cunoawterii
 Credinya
 Darul vindecqrilor
 Putere miraculoasq
 Profeyia
 Deosebirea duhurilor
 Vorbirea 'n diferite limbi
 Interpretarea limbilor
Noi numim acestea, darurile Duhului Sfknt.
1 Corinteni 12:812:8-11 De pildq, unuia 'i este dat, prin Duhul, sq vorbeascq despre
'nyelepciune ; altuia, sq vorbeascq despre cunowtinyq, datoritq aceluiaw
aceluiaw Duh ; altuia,
credinya, prin acelaw Duh ; alyuia, darul tqmqduirilor, prin acelaw Duh ; altuia, puterea sq
facq minuni ; altuia, proorocia : altuia, deosebirea duhurilor : altuia, felurite limbi ; wi
altuia, tqlmqcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri
lucruri le face acelaw Duh, care dq fiecqruia 'n
parte cum voiewte.
Fiind umpluyi cu Duhul Sfknt, avem toate aceste daruri la dispoziyie, dupq cum est
necesar spre binele tuturor.
1 Corinteni12:4Corinteni12:4-7 Sunt felurite daruri dar este acelaw Duh ; sunt felurite slujbe , dar este
acelaw Domn ; sunt felurite lucrqri, dar este acelaw Dumnezeu, care lucreazq totul 'n toyi.
Wi fiecqruia i se dq arqtarea Duhului spre folosul altora.
DUMNEZEU NENE-A DAT NUMELE SQU
Pentru a deveni Crewtini noi trebuie sq credem cq Isus este Fiul lui Dumneze, cq El a fost
nqscut dintr-o fecioarqwi cq nu a avut nici un pqcat. El a murit pe cruce ca sacrificiu
pentru pqcatele noastre. A 'nvins moartea wi mormkntul wi acum este la dreapta Tatqlui.
Pentru a avea putere ca wi Crewtini, noi trebuie sq credem 'n puterea Numelui Squ.
Numele Squ este singura autoritate la care putem apela pentru a lucra pe acest pqmknt.
Ni se cere sq facem totul 'n Numele lui Isus.
Coloseni 3:17 Wi orice faceyi, cu cuvkntul sau cu fapta, sq faceyi totul 'n Nimele Domnului
Isus, wi mulyqmiyi, prin el, lui Dumnezeu.
Ce este Mqreaya Misiune ? Este ceva care ni se cere sq facem 'n Numele lui Isus.
Marcu 16:17b,18 'n Numele Meu vor scoate draci : vor vorbi 'n limbi noi; vor lua 'n mknq
werpi; wi dacq vor bea ceva de moarte,
moarte, nunu-i va vqtqma; 'wi vor pune mkinile peste bolnavi,
wi bolnavii se vor 'nsqnqtowa. >
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DE UNDE 'NCEPEM ?
Unde suntem
Isus a spus ucenicilor sq 'nceapq din Ierusalim wi apoi sq meargq mai departe 'n restul
lumii.
Faptele Apostolilor 1:8 Ci voi veyi primi o putere, cknd se va pogork Duhul Sfknt peste
voi, wiwi-Mi veyi fi martoei 'n Ierusalim, 'n toatq Iudea, 'n Samaria, wi pknq la marginile
pqmkntului.
Atawamentul de bisericq
Pavel este un exemplu. El a 'nceput sq vorbeascq despre Isus, 'n Damasc, acolo unde a
fost convertit. El a 'nvqyat 'n sinagogi, dar nu s^a deslipit de ucenici. Apoi Pavel a avut o
perioada de liniwte. Numai el wi Domnul. "n acest timp el nu a predicat altora.
Apoi Pavel a mers la Ierusalim wi a 'ntklnit pe ckyiva dintre apostoli. Dupqce a petrecut o
oarecare vreme cu apostolii, ei l-au trimis la Tars. Barnaba a mers dupq Pavel la Tars wi,
amkndoi au mers 'n biserica din Antiohia. Dupq prima lui cqlqtorie misionarq, Pavel s^a
'ntors 'n biserica din Antiohia.
Faptele Apostolilor 14:2614:26-28 De acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseserq
'ncredinyayi 'n grija harului lui Dumnezeu, pentru lucrarea, pe care o sqvkrwiserq. Dupq
venirea lor, au adunat Biserica, wi au istorisit tot ce fqcuse Dumnezeu prin ei, wi cum
deschisese Neamurilor
Neamurilor uwa credinyei. Wi au rqmas destul de multq vreme acolo cu
ucenicii.
Pavel a fost deasemenea 'n legqturq cuapostolii din Ierusalim wi a mers adesea acolo.
Toyi apostolii erau 'n legqturq unul cu altul. Ei aveau diferenye de opinie, dar au gqsit
'ntodeauna o posibilitate de 'nyelegere wi au rqmas strkns uniyi avknd acelaw scop, acela
de a 'ntqri Biserica wi de a ckwtiga lumea pentru Isus Cristos.
'NTREBQRI DE CARE NE PUTEM LOVI
Pqrtqwia

Sunt eu destul de credincios pentru a mq 'ntklni cu alyi membrii
membrii ai Bisericii lui
Cristos ?
1 Ioan 1:3 deci, ce am vqzut wi am auzit, aceea vq vestim wi vouq, ca wi voi sq aveyi
pqrtqwie cu noi. Wi pqrtqwia noastrq este cu Tatql wi cu Fiul Squ, Isus Hristos.
'nsuw
w este luminq, avem pqrtqwie
1 Ioan 1:7 Dar dacq umblqm 'n luminq, dupq cum El 'nsu
unii cu alyii ; wi skngele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curqyewte de orice pqcat.
Efeseni 2:192:19-22 Awa dar, voi nu mai sunteyi nici strqini, nici oaspeyi ai casei, ci sunteyi
'mpreunq cetqyeni cu sfinyii, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiyi pe temelia
apostolilor wi proorocilor, piatradin capul unghiului fiind Hristos. "n El toatq clqdirea, bine
'nchegatq, crewte ca sq fie un Templu sfknt 'n Domnul. Wi prin El wi voi sunteyi zidiyi
'mpreunq, ca sq fiyi un lqcaw al lui Dumnezeu,
Dumnezeu, prin Duhul.
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Evrei 10:24,25 Sq veghem unii asupra altora, ca sq ne 'ndemnqm la dragoste wi la fqpte
bune. Sq nu pqrqsim adunarea noastrq, cum au unii obicei ; ci sq ne 'ndemnqm unii pe
alyii, wi cu atkt mai multcu ckt vedeyi cq ziua se apropie.
Sprijinirea financiarq a Bisericii

Sunt eu destul de credincios pentru a sprijini Biserica financiar ?
Mulyi credinciowi considerq cq a 'ncredinya problemele financiare noastre 'n grija lu
Dumnezeu nu este prea potrivit. Noi vrem sq-L slujim pe Dumnezeu dar sq avem
controlul banilor. Biblia este 'nyesatq cu versete referitoare la problemele financiare. Vom
folosi numai un pasaj care ne va lqmuri cum wi ckt este indicat sq dqm bisericii din venitul
nostru.
Dumnezeu dorewte ca noi sq dqruim cu bucurie pentru ca wi El sq ne poatq binecuvknta.
Unii dintre noi poate gkndesc, < am o groazq de datorii, sq scap de ele wi apoi vqd ce pot
sq fac .> Sau poate alyii gkndim : < o sq vqd ce pot da atunci cknd venitul meu va fi mai
mqricel >. Sq vce zice Cuvkntul lui Dumnezeu.
Maleahi 3:83:8-12 Se cade sq 'nwele un om pe Dumnezeu, cum Mq 'nwelayi voi ?> Dar voi
'ntrebayi : < Cu ce TeTe-am 'nwelat ? > Cu zeciuielile wi cu darurile de mkncare. Sunteyi
blestemayi, cktq vreme cqutayi sq Mq 'nwelayi, tot poporul 'n 'ntregime !
Aduceyi 'nsq 'n casq visteriei toate zeciuielile, ca sq fie hranq 'n Casa Mea; puneyipuneyi-Mq
astfel la 'ncercare, zice Domnul owtirilor, wi veyi vedea dacq nu voi deschide zqgazurile
mustra
ustra pentru voi
cerurilor, wi dacq nu voi turna peste voi belwug de binecuvkntare. Wi voi m
pe cel ce mqnkncq (lqcusta ) wi nu vq mai nimici roadele pqmkntului, wi viya nu va fi
neroditoare 'n ckmpiile voastre, zice Domnul owtirilor. < Toate neamurile vq vor ferici
atunci, cqci veyi fi o yarq plqcutq, zice Domnul owtirilor.
Deoarece credinciowilor din zilele noastre nu li s^a arqtat cq sprijinirea Bisericii este o
poruncq a lui Dumnezeu, ei sunt sub blestem. Dumnezeu ne provoacq
sq-L 'ncercqm 'n acest domeniu pentru a vedea cum blestemul se poate trensforma 'n
binecuvkntare.
Trebuie sq sprijinim biserica localq dincare facem parte wi vom vedea de ce binecuvkntqri
Dumnezeu ne poate face parte.
Reputayia

Poate biserica localq da referinye bune despre mine ?
Faptele Apostolilor 9:27 Atunci Barnaba ll-a luat cu el, ll-a dus la apostoli,
apostoli, wi lele-a istorisit
cum, pe drum, Saul vqzuse pe Domnul, care ii-a vorbit, wi cum 'n Damasc propovqduise
cu 'ndrqznealq 'n Numele lui Isus.

Responsabilitatea,
Responsabilitatea integritatea wi credinciowia mea, au fost ele recunoscute de
cqtre bqtrknii bisericii ?
Credinciowia 'nseamnq o atitudine de ajutorare, a fi acolo cknd este necesar, a sprijini
biserica din punct de vedere financiar wi a studia Cuvkntul lui Dumnezeu.
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Studierea Cuvkntului.

Sunt eu dispus sq studiez Cuvkntul lui Dumnezeu ?
2 Timotei 2:15 Cautq
Cautq sq te 'nfqyiwezi 'naintea lui Dumnezeu ca un om 'ncercat, ca un
lucrqtor care n^are de ce sqsq-i fie ruwine, wi care 'mparte drept Cuvkntul adevqrului.
Pentru a rqspkndi < Vestea Bunq > trebuie mai 'ntki sq cunoawtem adevqrurile din
Cuvkntul lui Dumnezeu.
'NTREBQRI RECAPITULATIVE
1. Arqtayi cinci aspecte ale felului de lucru 'n biserica timpurie.

2. De ce le-a spu Isus ucenicilor sq awtepte 'n Ierusalim ?

3. Poate biserica din care faceyi parte sq vq dea o recomandare bunq ? De ce ? Sau de ce nu ?
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FARQ 'NCHEIERE !
Activitatea Bisericii Triumfqtoare nu s^a 'ncheiat. Isus Cristos
continuq sq clqdeascq BISERICA SA. Cartea Faptele Apostolilor ne
aratq 'nceputurile Bisericii. Cartea Apocalipsa este profeyia
finalului Bisericii.

Planul lui Dumnezeu este neschimbat
Biserica ce a 'nceput 'n ziua Cincizecimii wi a crescut prin
activitatea lui Petru wi a apostolilor
este 'n crewtere wi 'm zilele noastre.
Biserica a suferit prin martirizarea lui Wtefan wi a altora
care l-au urmat,
suferq wi 'n zilele noastre prin martirizarea membrilor ei.
Awa cum 'nainte Biserica a crescut prin semne wi minuni
care au comfirmat cine este Isus,
acelawi fel de semne wi minuni se petrec 'n zilele noastre.
Biserica a fqcut lucrqrile lui Isus wi le face wi 'n prezent.
Imperii s^au perindat dealungul istoriei, au fost wi s^au dus,
dar BISERICA lui ISUS CRISTOS
a rqmas wi este 'n crewtere.
BISERICA este o fqpturq vie
creatq din credinciowii ei.
Este exact awa cum a spus Isus,
voi zidi BISERICA MEA
wi poryile locuintei moryilor nu o vor birui
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