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A CONCEPTE GREŞITE. 
 După trei ani şi jumătate şi patruzeci de zile, apostolii continuau să aştepte 

restaurarea politică a lui Israel. Propriile concepte cu privire la lucrarea lui Mesia îi 
împiedicau să vadă adevărata dimensiune a Evangheliei (Psalmii 22:27; Isaia 42:1-4). 

 În loc să le corecteze conceptele greşite, Isus le-a atribuit o slujbă de îndeplinit: «îmi 
veţi fi martori» (Fapte 1:8). Dar trebuiau să aştepte Puterea: botezul cu Duh Sfânt, 
care să îi facă să înţeleagă cu claritate misiunea lor şi să îi înzestreze pentru a o duce 
la capăt. 

B PROBLEME DE COMUNICARE. 
 La Babel (Geneza 11:9), Dumnezeu a câştigat una din bătăliile din cadrul Conflictului, 

încurcând limba forţelor aliate ale răului. La Cincizecime, a făcut invers. 
 Toate problemele de comunicare cauzate de diferitele limbi au fost rezolvate într-o 

clipă. 
 Rezultatul: 3.000 de noi convertiţi într-o singură zi. 

C OPOZIŢIA LIDERILOR. 
 VICTORIA ASUPRA OPOZIŢIEI. 

— După vindecarea ologului, Petru a mustrat din nou poporul pentru a se pocăi şi a-L 
accepta pe Isus (Fapte 3). 

— Înaintea răspândirii de neoprit a Evangheliei (5.000 s-au convertit în acea zi), 
Satana a folosit opoziţia conducătorilor pentru a încerca să o frâneze. 

— Aceea a fost o mare victorie. Bărbaţi ignoranţi rosteau cuvinte puternice care le 
închideau gura conducătorilor. 

 ÎNVINŞI DE OPOZIŢIE. 
— Asemenea lui Petru şi Ioan, Ştefan a adresat o puternică chemare la pocăinţă 

liderilor care îl judecau. 
— În această ocazie nu au avut parte de victorie. Satana a umplut de ură inimile 

conducătorilor, a câştigat viaţa (fizică) a lui Ştefan şi a găsit în Saul un aliat 
puternic pentru persecutarea bisericii (Fapte 8:1). 

— Cu toate acestea, Dumnezeu a făcut din această înfrângere o nouă victorie. A 
folosit aceeaşi persoană pe care Satana a ales-o pentru rău ca instrument pentru a 
atinge întreaga lume: Pavel/Saul, ultimul dintre apostoli. 

D PREJUDECĂŢI NAŢIONALE. 
 Prin viziunea cu animalele necurate, Dumnezeu i-a arătat lui Pavel că nu trebuie să 

dispreţuiască nici o fiinţă umană. 
 Când oamenii (neamurile) trimişi de Corneliu au bătut la poartă, Petru deja învăţase 

lecţia. 
 Oamenii nu sunt precum animalele, să poată fi clasificaţi în curaţi şi necuraţi. 

Dumnezeu vrea să cureţe (să salveze) pe toţi oamenii fără nici o diferenţă. 


