SCHIŢA CĂRŢII FAPTELE APOSTOLILOR

Partea I: Mărturia în Ierusalim (1:1-8:4)



Puterea bisericii –



Teofil îi reprezintă pe toţi cei ce vor să cunoască adevărul despre Isus, cel viu
şi înălţat



Cine erau cei ce aşteptau făgăduinţa Mântuitorului? Petru, Iacov, Ioan,
Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov –fiul lui Alfeu, Simon Zilotul , Iuda
– fiul lui Iacov, v. 13. Matia v.26



Odaia de sus - locul rugăciunii zilnice,



Mărturisirea apostolilor – Petru v.15 - Umplerea cu Duhul Sfânt

Numele lui înseamnă PIATRĂ


Simon, căruia Isus i-a dat numele Petru, avea toate caracteristicile numelui primit. Şi Eu
îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei
morţilor nu o vor birui. (Matei 16:18)



Petru a fost chemat de Isus la slujiure şi a devenit conducătorul celorlalţi
ucenici.Evangheliile prezintă dezvoltarea spirituală a lui Petru mai detaliatză decât a
oricărui personaj. Petru a avut un rol hotărâtor în istoria Bisericii Primare şi a scris două
din cărţile Noului Testament.



Primul lider al Bisericii iudeo-creştine din Ierusalim, Petru a jucat un rol însemnat în
răspândirea mesajului Evangheliei între ne-evrei, prin răspunsul său la viziunea despre
animalele curate şi necurate, relatată în capitolul 10.

Popoarele de la cincizecime
Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din Mesopotamia,
Iudeea,Capadocia Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt,
părţile Libiei dinspre Cirena, oaspeţi din Roma, iudei sau
prozeliţi, cretani şi arabi,...
Fa. 2:9-11

CIRENA

Cincizecimea, o sărbătoare
evreiască cunoscută ca şi
Sărbătoarea Săptămânilor,
LIBIA
marca sfârşitul secerişului
orzului. Sărbătoarea religioasă
anuală, a avut loc la 50 de zile
după învierea lui Isus,

ARABIA

Evreii din întregul imperiu se
adunau în Ierusalim pentru
această mare sărbătoare
religioasă. Când Duhul
Sfânt a fost turnat peste
apostoli, aceştia au început
să vorbească în alte limbi,
iar oamenii din celelalte
naţiuni îi înţelegeau perfect
(Fa.2:5-13).
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II. Propăşirea Bisericii

3:1-8:4

A. Petru vindecă un om infirm ......................................................3:1-11
B. A doua predică a lui Petru. .......................................................3: 12-26
C. Petru şi Ioan sunt închişi . ..........................................................4:1-4

D. Petru predică înaintea Sinedriului.............................................4:5-12
E. Sinedriul îi porunceşte lui Petru să nu predice......................4:13-22
F. Rugăciunea apostolilor pentru îndrăzneală .......................4:23-31
G. Biserica primară împărtăşeşte de bunăvoie bunurile ... . . . . 4:32-37
H. Anania şi Safira mint .................................................................5:1-11
I. Marile minuni ale apostolilor .............................................5:12-16
J. Persecutarea apostolilor....................................................... 5:17-42
K. Numirea diaconilor .........................................................6:1-8
L. Ştefan este martirizat ...................................................... 6:9- 7:60
M. Saul persecută Biserica .................................................. 8:1-4

PETRU, IOAN
Primii creştini - Petru
Fapte 8



„Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce
am văzut şi am auzit." - Fa.4:20

1.Petru şi Ioan merg în Samaria pentru a vedea
rezultatele eforturilor lui Filip 8:14
2. Petru şi Ioan se roagă ca samaritenii să
primească Duhul Sfânt; Simon e mustrat-8:15
3. Petru şi Ioan se întorc la Ierusalim 8:25

Fapte 9-10
4. Enea este vindecat 9:34
5. Dorca (Tabita) e înviată 9:40
6. Viziunea lui Petru 10:15
7. Corneliu şi casa lui cred şi sunt botezaţi 10:17

ŞTEFAN

UN SLUJITOR PLIN DE RÂVNĂ PRIN DUHUL
NUMELE LUI ÎNSEAMNĂ „CUNUNĂ”

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-a 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 ucis cu pietre, în
timp ce se ruga pentru cei care îi luau viața.

