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Convertirea lui Pavel
Textul de memorat: „Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales, ca să ducă Numele Meu înaintea
Neamurilor, înaintea împăraţilor şi înaintea fiilor lui Israel.” (Faptele apostolilor 9:15)

Duminică, 29 iulie – Persecutorul bisericii
1. Faptele 26:9-11; 9. Şi eu, ce-i drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva Numelui lui
Isus din Nazaret,
10. şi aşa am şi făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniţă pe mulţi sfinţi, căci am primit puterea
aceasta de la preoţii cei mai de seamă; şi, când erau osândiţi la moarte, îmi dădeam şi eu votul
împotriva lor.
11. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile şi îmi dădeam toată silinţa ca să-i fac să hulească. În
pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până şi în cetăţile străine.

Luni, 30 iulie – Pe drumul spre Damasc
2. Faptele 9:3-9; 3. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul
lui.
4. El a căzut la pământ şi a auzit un glas care-i zicea: "Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?"
5. "Cine eşti Tu, Doamne?", a răspuns el. Şi Domnul a zis: "Eu sunt Isus pe care-L prigoneşti. Ţi-ar fi
greu să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş."
6. Tremurând şi plin de frică, el a zis: "Doamne, ce vrei să fac?" "Scoală-te", i-a zis Domnul, "intră în
cetate, şi ţi se va spune ce trebuie să faci."
7. Oamenii care-l însoţeau au rămas încremeniţi; auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni.
8. Saul s-a sculat de la pământ; şi, măcar că ochii îi erau deschişi, nu vedea nimic. L-au luat de mâini
şi l-au dus în Damasc.
9. Trei zile n-a văzut şi n-a mâncat, nici n-a băut nimic.
Faptele 26:14; Am căzut cu toţii la pământ; şi eu am auzit un glas care-mi zicea în limba evreiască:
"Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti? Îţi este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui ţepuş."

Marți, 31 iulie – Venirea lui Anania
3. Galateni 1:1,11,12; 1. Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos şi prin
Dumnezeu Tatăl care L-a înviat din morţi,
11. Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârşie omenească;
12. pentru că n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos.

Miercuri, 1 august – Începutul slujirii lui Pavel
4. Faptele 9:20-25; 20. Şi îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui
Dumnezeu.
21. Toţi cei ce-l ascultau rămâneau uimiţi şi ziceau: "Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim
printre cei ce chemau Numele acesta? Şi n-a venit el aici ca să-i ducă legaţi înaintea preoţilor celor
mai de seamă?"
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22. Totuşi Saul se întărea din ce în ce mai mult şi făcea de ruşine pe iudeii care locuiau în Damasc,
dovedind că Isus este Hristosul.
23. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare;
24. şi uneltirea lor a ajuns la cunoştinţa lui Saul. Porţile erau păzite zi şi noapte, ca să-l omoare.
25. Dar, într-o noapte, ucenicii l-au luat şi l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coşniţă.

Joi, 2 august – Întoarcerea la Ierusalim
5. Faptele 9:26-30; 26. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici; dar toţi se
temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic.
27. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli şi le-a istorisit cum, pe drum, Saul văzuse pe
Domnul, care i-a vorbit, şi cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în Numele lui Isus.
28. De atunci se ducea şi venea împreună cu ei în Ierusalim
29. şi propovăduia cu îndrăzneală în Numele Domnului. Vorbea şi se întreba şi cu evreii care vorbeau
greceşte, dar ei căutau să-l omoare.
30. Când au aflat fraţii de lucrul acesta, l-au dus la Cezareea şi l-au pornit la Tars.
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