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toate timpurile, care vor să-și cunoască rădăcinile și cei care cercetează cu
onestitate fundamentul istoric al răsândirii creștinismului timpuriu și al bisericii
primare. SCOPUL: Cartea Faptele Apostolilor prezintă informații
despre apariția și creșterea bisericii primare
TEMA PRINCIPALĂ: Cartea Faptele Apostolilor prezintă dezvoltarea bisericii primare de la
Înălțarea lui Hristos până la întemnițarea lui Pavel la Roma. Chiar la începutul cărții, Isus,
care se pregătea să meargă la Tatăl, anunță marea campanie de misiune care avea să se
realizeze prin puterea Duhului Sfânt.
CUVÂNTUL – CHEIE:

PERSONAJE PRINCIPALE: Luca, Petru, Ioan, Iacov, Ștefan,

Duhul Sfânt, Biserica

Filip, Pavel, Barnaba, Iacov, (fratele lui Isus)

– porunca lui Isus dată ucenicilor de a fi martori ai Lui; Fapte
2:42-47 – stilul de viață al primilor creștini
VERSETUL - CHEIE: Fapte 1:8

REZUMATUL CĂRȚII FAPTELE APOSTOLILOR

Isus le poruncește ucenicilor să fie martorii Lui
Începutul bisericii creștine
Vedenia lui Petru – neamurile primesc Duhul Sfânt
Pavel este mântuit
Prigonirea bisericii
Călătoriile misionare ale lui Pavel
Pavel spre Roma, ca prizonier
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ȘTEFAN

UN SLUJITOR PLIN DE RÂVNĂ PRIN DUHUL
NUMELE LUI ÎNSEAMNĂ „CUNUNĂ”
Şi aruncau cu pietre în Ştefan, care se ruga şi
zicea: „Doamne Isuse, primeşte duhul meu!”
Apoi a îngenuncheat şi a strigat cu glas tare:
„Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta!” Şi,
după aceste vorbe, a adormit
Fapte 7:59-60

Ștefan a fost unul din diaconii bisericii primare. După înălțarea lui Isus, Ștefan a fost
ales diacon dintre primii creștini din Ierusalim, pentru că avea calități deosibite de
conducător. Biserica avea nevoie de astfel de oameni, datorită numărului crescând
al celor care veneau la credința în Isus Hristos.
Apostolii au ales șapte oameni pentru supravegherea adunării și pentru distribuirea
darurilor – bani și mâncare pentru noii convertiți. Mulți dintre ei au lăsat totul
pentru a deveni urmașii lui Isus. Se pare că Ștefan a ajuns repede conducătorul
diaconilor. Ștefan a fost și un înflăcărat predicator al Evangheliei. Când a fost
arestat s- apărat singur.
Prezentarea pe care a făcut-o Ștefan istoriei mântuirii este
extraordinară, dar tot ea i-a adus condamnarea la moarte din partea
conducătorilor religioși ai evreilor. Ștefan a murit uciși cu pietre, în
timp ce se ruga pentru cei care îi luau viața.
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APOSTOLUL PAVEL
”Dar eu nu ţin numaidecât la viaţa mea, ca şi cum mi-ar fi
scumpă, ci vreau numai să-mi sfârşesc cu bucurie calea şi
slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc
Evanghelia harului lui Dumnezeu.”
Fapte 20:24

Pe drumul către Damasc, Saul, cunoscut mai târziu sub numele de Pavel a fost oprit de
o vedenie orbitoare a lui Hristos. Acolo, Hristos l-a chemat pe Pavel la o viață cu totul
nouă, dedicată în întregime răspândirii Veștii Bune despre Hristos , mântuitorul lumii
de păcate. Pavel s-a supus chemării lui Hristos. De acum încolo nu avea să îi mai
prigonească și să-i întemnițeze pe creștini, așa cum făcuse înainte.Pavel a început să
predice Evanghelia imediat după convertire. Mai târziu, biserica din Antiohia l-a
trimis în întregul imperiu roman ca să predice Evanghelia atât evreilor cât și
neamurilor.
O adevărată rețea de biserici din Turcia, Grecia și Italia de astăzi au fost întemeiate
ca urmare a predicării lui Pavel.
Către sfârșitul lucrării sale misionare, Pavel a fost întemnițat pentru că Îl mărturisea
pe Hristos. În ciuda suferinței sale, Pavel a continnuat să predice Evanghelia celor care
îl țineau întemnițat și tuturor celor ce îl vizitau. Din închisoare el a scris epistole
câtorva bisericii, încurajând și dând învățătură despre credința creștină. Aceste
epistole sunt incluse în Noul Testament.

