Rezumatul Studiului 1 - Pavel, apostolul neamurilor
A ZELUL SĂU ÎN PERSECUŢIE.
 Faptul că nu puteau contrazice cuvintele lui Ştefan despre Isus , Mesia, i-a iritat foarte
tare pe iudei - şi în special pe Pavel.
 Neputând să-l confrunte prin adevăr, au căutat martori mincinoşi care să îl acuze pe
Ştefan că a vorbit împotriva Templului şi a Legii (Fapte 6:11-14).
 Tânărul Saul a susţinut sentinţa Sanhedrinului, şi a fost martor la omorârea cu pietre
a lui Ştefan (Fapte 7:58; 8:1).
B CONVERTIREA SA.
 Cu o furie satanică – pentru el, zel religios – Saul persecuta biserica.
 Mintea sa era blocată pe distrugerea ereziei, dar conştiinţa îi spunea că Ştefan era
nevinovat şi că raţionamentul lui era corect.
 Totul s-a schimbat în drum spre Damasc. Isus i s-a arătat şi i-a descoperit harul. Orice
scuză pe care mintea s-a ar fi putut să o născocească pentru a-L respinge pe Mesia a
dispărut.
C EXPERIENŢA DIN DAMASC.
 Timp de 3 zile, Saul a rămas orb în casa apostolului Iuda. Fraţii credeau, aşa cum i-au
spus lui Anania, că se prefăcea pentru a-i lua prin surprindere.
 Dar Isus i-a arătat lui Anania sinceritatea lui Saul. Odată recuperată vederea, Anania la invitat să îşi predea viaţa lui Isus, manifestând acest lucru prin botez (Fapte 22:16).
 În acelaşi loc în care planificase să oprească avansarea credinţei creştine, Saul a fost
transformat de Dumnezeu în unealta lui Hristos de răspândire a Evangheliei în
întreaga lume.
D LUCRAREA SA PRINTRE NEAMURI.
 În Antiohia s-a serbat prima campanie misionară între neamuri, şi a fost extraordinar
de roditoare.
 Aflându-se la Ierusalim de succesul misiunii, l-au trimis acolo pe Barnaba, acesta,
văzând posibilităţile Evangheliei în acel oraş, l-a chemat pe Saul ca să îl ajute.
 Când biserica a fost bine stabilită şi avea lideri care să o susţină, Duhul Sfânt l-a
chemat pe Saul să predice Evanghelia întregii lumi.
E CONFLICTUL SĂU CU BISERICA.
 Puţin câte puţin, Evanghelia se predica celor ce nu erau iudei, începând din Samaria şi
continuând cu întreaga lume cunoscută.
 Dar a apărut o problemă: Ce facem cu neamurile? Trebuiesc circumscrise şi să
păstrăm legea lui Moise, sau ajunge numai cu credinţa în Isus?
 Consiliul de la Ierusalim (Fapte 15) a încercat să lămurească lucrurile. Totuşi, fariseii
intrigaţi au continuat să îşi predice ideile.
 Aceasta este tema de fond a scrisorii către Galateni.
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