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Studiul 9

Marea luptă în timpul bisericii primare

Textul de memorat: „Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s-au mirat, întrucât  
ştiau că erau oameni necărturari  şi  de rând; şi  au priceput că fuseseră cu Isus.” (Faptele  
apostolilor 4:13)

Duminică

1. Faptele apostolilor 1:6-8; 6. Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: 
"Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?" 
7. El le-a răspuns: "Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea 
Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. 
8. Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în  
Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului."

Matei 20:20-24; 20. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Isus împreună cu fiii ei şi I  
s-a închinat, vrând să-I facă o cerere. 
21. El a întrebat-o: "Ce vrei?" "Porunceşte", I-a zis ea, "ca, în Împărăţia Ta, aceşti doi fii ai mei  
să şadă unul la dreapta şi altul la stânga Ta." 
22. Drept răspuns Isus a zis: "Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi voi să beţi paharul pe care am să-l beau  
Eu şi să fiţi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu?" "Putem", I-au zis ei. 
23. Şi El le-a răspuns: "Este adevărat că veţi bea paharul Meu şi veţi fi botezaţi cu botezul cu  
care am să fiu botezat Eu; dar a şedea la dreapta şi la stânga Mea nu atârnă de Mine s-o dau,  
ci este păstrată pentru aceia pentru care a fost pregătită de Tatăl Meu." 
24. Cei zece, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi fraţi.

Faptele 1:14; 14. Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri,  împreună cu  
femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui.

Luni

2. Faptele apostolilor 2:5-12; 5. Şi se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din 
toate neamurile care sunt sub cer. 
6. Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită; pentru că  
fiecare îi auzea vorbind în limba lui. 
7. Toţi se mirau, se minunau şi ziceau unii către alţii: "Toţi aceştia care vorbesc nu sunt 
galileeni? 
8. Cum, dar, îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut? 
9. Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, 
10.  Frigia,  Pamfilia,  Egipt,  părţile  Libiei  dinspre  Cirena,  oaspeţi  din  Roma,  iudei  sau 
prozeliţi, 
11. cretani şi arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!" 
12.  Toţi  erau  uimiţi,  nu  ştiau  ce  să  creadă  şi  ziceau  unii  către  alţii:  "Ce vrea  să  zică 
aceasta?" 

Geneza 11:1-9; 1. Tot pământul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte. 
2. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în ţara Şinear; şi au descălecat acolo. 
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3. Şi au zis unul către altul: "Haidem! să facem cărămizi şi să le ardem bine în foc." Şi  
cărămida le-a ţinut loc de piatră, iar smoala le-a ţinut loc de var. 
4. Şi au mai zis: "Haidem! să ne zidim o cetate şi un turn al cărui vârf să atingă cerul şi să  
ne facem un nume, ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa pământului!" 
5. Domnul S-a coborât să vadă cetatea şi turnul pe care-l zideau fiii oamenilor. 
6. Şi Domnul a zis: "Iată, ei sunt un singur popor şi toţi au aceeaşi limbă; şi iată de ce s-au 
apucat; acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce şi-au pus în gând. 
7. Haidem! să Ne coborâm şi să le încurcăm acolo limba, ca să nu-şi mai înţeleagă vorba 
unii altora!" 
8.  Şi  Domnul  i-a  împrăştiat  de  acolo  pe  toată  faţa  pământului;  aşa  că  au  încetat  să 
zidească cetatea. 
9. De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului  
pământ, şi de acolo i-a împrăştiat Domnul pe toată faţa pământului.

Marți

3. Faptele apostolilor 4:1-30; 1. Pe când vorbeau Petru şi Ioan norodului, au venit la ei pe 
neaşteptate preoţii, căpitanul Templului şi saducheii, 
2. foarte necăjiţi că învăţau pe norod şi vesteau în Isus învierea din morţi. 
3. Au pus mâinile pe ei şi i-au aruncat în temniţă până a doua zi; căci se înserase. 
4. Însă mulţi din cei ce auziseră cuvântarea au crezut; şi numărul bărbaţilor credincioşi s-a 
ridicat aproape la cinci mii. 
5. A doua zi, mai marii norodului, bătrânii şi cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim, 
6. cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru şi toţi cei ce se trăgeau din neamul marilor 
preoţi. 
7. Au pus pe Petru şi pe Ioan în mijlocul lor şi i-au întrebat: "Cu ce putere sau în numele cui 
aţi făcut voi lucrul acesta?" 
8. Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: "Mai mari ai norodului şi bătrâni ai lui Israel! 
9. Fiindcă suntem traşi astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav 
şi suntem întrebaţi cum a fost vindecat, 
10. s-o ştiţi toţi şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră 
pe deplin sănătos în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar pe 
care Dumnezeu L-a înviat din morţi. 
11. El este "Piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului." 
12. În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în 
care trebuie să fim mântuiţi." 
13. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s-au mirat, întrucât ştiau că erau 
oameni necărturari şi de rând; şi au priceput că fuseseră cu Isus. 
14.  Dar,  fiindcă  vedeau  lângă  ei  pe  omul  care  fusese  vindecat,  nu  puteau  zice  nimic  
împotrivă. 
15. Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei 
16. şi au zis: "Ce vom face oamenilor acestora? Căci este ştiut de toţi locuitorii Ierusalimului 
că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care n-o putem tăgădui. 
17. Dar, ca să nu se lăţească vestea aceasta mai departe în norod, să-i ameninţăm şi să le 
poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în Numele acesta." 
18. Şi după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai 
înveţe pe oameni în Numele lui Isus. 
19. Drept răspuns, Petru şi Ioan le-au zis: "Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui  
Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu; 
20. căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit." 
21. I-au ameninţat din nou şi i-au lăsat să plece, căci nu ştiau cum să-i pedepsească, din  
pricina norodului; fiindcă toţi slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. 
22. Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de patruzeci 
de ani. 
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23. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor şi le-au istorisit tot ce le spuseseră preoţii  
cei mai de seamă şi bătrânii. 
24. Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu şi au 
zis: "Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea şi tot ce este în ele! 
25. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: "Pentru ce se 
întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă noroadele lucruri deşarte? 
26.  Împăraţii  pământului  s-au  răsculat  şi  domnitorii  s-au  unit  împotriva  Domnului  şi 
împotriva Unsului Său." 
27. În adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt, Isus, pe care L-ai uns Tu, s-au însoţit în 
cetatea aceasta Irod şi Pilat din Pont cu Neamurile şi cu noroadele lui Israel, 
28. ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta şi sfatul Tău. 
29.  Şi  acum,  Doamne,  uită-Te  la  ameninţările  lor,  dă  putere  robilor  Tăi  să  vestească 
Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala 
30. şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău  
celui sfânt, Isus."

Miercuri

4. Faptele  apostolilor  7:2-53,54; 2.  Ştefan  a  răspuns:  "Fraţilor  şi  părinţilor,  ascultaţi! 
Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, înainte ca 
să se aşeze în Haran. 
3. Şi i-a zis: "Ieşi din ţara ta şi din familia ta şi du-te în ţara pe care ţi-o voi arăta." 
4. El a ieşit atunci din ţara haldeilor şi s-a aşezat în Haran. De acolo, după moartea tatălui  
său, Dumnezeu l-a strămutat în ţara aceasta, în care locuiţi voi acum. 
5. Din ţara aceea nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă de loc, ci i-a făgăduit că 
i-o va da în stăpânire lui şi seminţei lui după el, măcar că n-avea niciun copil. 
6. Dumnezeu i-a spus că sămânţa lui va locui într-o ţară străină, va fi robită şi va fi chinuită 
patru sute de ani. 
7. "Dar neamul căruia îi vor fi robi, îl voi judeca Eu", a zis Dumnezeu. "După aceea vor ieşi  
şi-Mi vor sluji în locul acesta." 
8. Apoi i-a dat legământul tăierii împrejur; şi astfel Avraam, când a născut pe Isaac, l-a tăiat  
împrejur  în  ziua  a  opta;  Isaac  a  născut  şi  a  tăiat  împrejur  pe  Iacov,  şi  Iacov  pe  cei  
doisprezece patriarhi. 
9. Iar patriarhii, care pizmuiau pe Iosif, l-au vândut, ca să fie dus în Egipt. Dar Dumnezeu a 
fost cu el 
10. şi l-a izbăvit din toate necazurile lui; i-a dat înţelepciune şi trecere înaintea lui faraon,  
împăratul Egiptului, care l-a pus dregător peste Egipt şi peste toată casa lui. 
11. A venit  o foamete în tot  Egiptul  şi  Canaanul.  Nevoia era mare, şi  părinţii  noştri  nu 
găseau merinde. 
12. Iacov a auzit că în Egipt era grâu şi a trimis pe părinţii noştri întâia dată acolo. 
13. Şi, când au venit a doua oară, Iosif a fost cunoscut de fraţii săi, şi faraon a aflat din ce  
neam era Iosif. 
14. Apoi Iosif a trimis să cheme pe tatăl său, Iacov, şi pe toată familia lui, şaptezeci şi cinci 
de suflete. 
15. Iacov s-a coborât în Egipt, unde a murit el şi părinţii noştri. 
16. Şi au fost strămutaţi la Sihem şi puşi în mormântul pe care îl cumpărase Avraam cu o 
sumă de bani de la fiii lui Emor în Sihem. 
17.  Se  apropia  vremea  când  trebuia  să  se  împlinească  făgăduinţa  pe  care  o  făcuse 
Dumnezeu lui Avraam. Norodul a crescut şi s-a înmulţit în Egipt, 
18. până când s-a ridicat un alt împărat, care nu cunoştea pe Iosif. 
19. Împăratul acesta a uneltit împotriva neamului nostru şi a chinuit pe părinţii noştri, până 
acolo ca să-şi lepede pruncii, ca să nu trăiască. 
20. Pe vremea aceasta s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost  
hrănit trei luni în casa tatălui său. 
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21. Şi, când a fost lepădat, l-a luat fiica lui faraon şi l-a crescut ca pe copilul ei. 
22. Moise a învăţat toată înţelepciunea egiptenilor şi era puternic în cuvinte şi în fapte. 
23. El avea patruzeci de ani, când i-a venit în inimă dorinţa să cerceteze pe fraţii săi, pe fiii  
lui Israel. 
24. A văzut pe unul din ei suferind nedreptate; i-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit şi  
a omorât pe egiptean. 
25. Credea că fraţii lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea; dar n-au 
priceput. 
26. A doua zi,  când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor şi i-a îndemnat la pace. 
"Oamenilor", a zis el, "voi sunteţi fraţi; de ce vă nedreptăţiţi unul pe altul?" 
27. Dar cel ce nedreptăţea pe aproapele său, l-a îmbrâncit şi i-a zis: "Cine te-a pus pe tine  
stăpânitor şi judecător peste noi? 
28. Vrei să mă omori şi pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean?" 
29.  La auzul  acestor  vorbe,  Moise a fugit  şi  s-a dus de a locuit  ca străin  în  pământul  
Madian, unde a născut doi fii. 
30. Peste patruzeci de ani, i s-a arătat un înger în pustiul muntelui Sinai, în para focului  
unui rug. 
31. Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta; şi, pe când se apropia să vadă ce 
este, a auzit glasul Domnului, 
32. care i-a zis: "Eu sunt Dumnezeul părinţilor tăi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui 
Isaac şi Dumnezeul lui Iacov." Şi Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. 
33. Domnul i-a zis: "Scoate-ţi  încălţămintea din picioare, căci locul pe care stai este un 
pământ sfânt. 
34. Am văzut suferinţa poporului Meu care este în Egipt, le-am auzit gemetele şi M-am 
coborât să-i izbăvesc. Acum, du-te, te voi trimite în Egipt." 
35. Pe acest Moise, de care se lepădaseră ei, când au zis: "Cine te-a pus pe tine stăpânitor  
şi judecător?", Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor şi izbăvitor, cu ajutorul îngerului care i se  
arătase în rug. 
36. El i-a scos din Egipt şi a făcut minuni şi semne în Egipt, la Marea Roşie şi în pustiu,  
patruzeci de ani. 
37. Acest Moise a zis fiilor lui Israel: "Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre fraţii  
voştri un Proroc ca mine: de El să ascultaţi." 
38.  El  este acela care,  în  adunarea israeliţilor  din  pustiu,  cu îngerul  care i-a  vorbit  pe 
muntele Sinai şi cu părinţii noştri, a primit cuvinte vii, ca să ni le dea nouă. 
39. Părinţii noştri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit: şi, în inimile lor, s-au întors spre 
Egipt; 
40. şi au zis lui Aaron: "Fă-ne nişte dumnezei care să meargă înaintea noastră; căci acest  
Moise, care ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce s-a făcut." 
41. Şi, în zilele acelea, au făcut un viţel, au adus jertfă idolului şi s-au bucurat de lucrul  
mâinilor lor. 
42. Atunci Dumnezeu S-a întors de la ei şi i-a dat să se închine oştirii cerului, după cum 
este scris în cartea Prorocilor: "Mi-aţi adus voi vite înjunghiate şi jertfe timp de patruzeci de 
ani în pustiu, casă a lui Israel?… 
43. Aţi purtat cortul lui Moloh şi chipul stelei zeului Remfan, chipurile acelea pe care le-aţi  
făcut ca să vă închinaţi lor! De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon." 
44. Părinţii  noştri aveau în pustiu Cortul întâlnirii, aşa cum îl rânduise Cel ce a spus lui 
Moise să-l facă după chipul pe care-l văzuse. 
45. Şi părinţii noştri l-au adus, la rândul lor, sub povăţuirea lui Iosua, când au intrat în ţara  
stăpânită de neamurile pe care Dumnezeu le-a izgonit dinaintea părinţilor noştri; şi a rămas 
acolo până în zilele lui David. 
46.  David  a căpătat  milă  înaintea  lui  Dumnezeu şi  a  cerut  să  ridice  o locuinţă  pentru 
Dumnezeul lui Iacov. 
47. Şi Solomon a fost acela care I-a zidit o casă. 
48. Dar Cel Preaînalt nu locuieşte în locaşuri făcute de mâini omeneşti, cum zice prorocul: 
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49. "Cerul este scaunul Meu de domnie, şi pământul este aşternutul picioarelor Mele. Ce fel 
de Casă Îmi veţi zidi voi Mie, zice Domnul, sau care va fi locul Meu de odihnă? 
50. N-a făcut mâna Mea toate aceste lucruri?…" 
51…Oameni  tari  la  cerbice,  netăiaţi  împrejur  cu inima şi  cu urechile!  Voi  totdeauna vă 
împotriviţi Duhului Sfânt. Cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi şi voi. 
52. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinţii voştri? Au omorât pe cei ce vesteau mai  
dinainte venirea Celui Neprihănit, pe care L-aţi vândut acum şi L-aţi omorât. 
53. Voi, care aţi primit Legea dată prin îngeri, şi n-aţi păzit-o…" 

(vers. 54.) Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă şi scrâşneau din dinţi împotriva 
lui. 

Faptele apostolilor 2:37; 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în 
inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: "Fraţilor, ce să facem?"

Joi

5. Faptele apostolilor 10:12-29; 12. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare şi  
târâtoare de pe pământ şi păsările cerului. 
13. Şi un glas i-a zis: "Petre, scoală-te, taie şi mănâncă." 
14. "Nicidecum, Doamne", a răspuns Petru. "Căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau 
necurat." 
15. Şi glasul i-a zis iarăşi a doua oară: "Ce a curăţat Dumnezeu, să nu numeşti spurcat."
16. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, şi îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăşi la cer.
17. Pe când Petru nu ştia ce să creadă despre înţelesul vedeniei pe care o avusese, iată 
că, oamenii trimişi de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stat la poartă 
18. şi au întrebat cu glas tare dacă Simon, zis şi Petru, găzduieşte acolo. 
19. Şi, pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis: "Iată că te caută trei  
oameni; 
20. scoală-te, coboară-te şi du-te cu ei fără şovăire, căci Eu i-am trimis." 
21. Petru deci s-a coborât şi a zis oamenilor acelora: "Eu sunt acela pe care-l căutaţi; ce  
pricină vă aduce?" 
22. Ei au răspuns: "Sutaşul Corneliu, om drept şi temător de Dumnezeu şi vorbit de bine de  
tot neamul iudeilor, a fost înştiinţat de Dumnezeu, printr-un înger sfânt, să te cheme în casa 
lui şi să audă cuvintele pe care i le vei spune." 
23. Petru deci i-a chemat înăuntru şi i-a găzduit. 
24. A doua zi, s-a sculat şi a plecat cu ei. L-au însoţit şi câţiva fraţi din Iope. În cealaltă zi au 
ajuns la Cezareea. Corneliu îi aştepta cu rudele şi prietenii de aproape, pe care-i chemase. 
25. Când era să intre Petru, Corneliu, care-i ieşise înainte, s-a aruncat la picioarele lui şi i s-
a închinat. 
26. Dar Petru l-a ridicat şi a zis: "Scoală-te, şi eu sunt om!" 
27. Şi, vorbind cu el, a intrat în casă şi a găsit adunaţi pe mulţi. 
28. "Ştiţi", le-a zis el, "că nu este îngăduit de Lege unui iudeu să se însoţească împreună 
cu unul de alt neam sau să vină la el; dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun 
om spurcat sau necurat. 
29. De aceea am venit fără cârtire când m-aţi chemat; vă întreb, dar, cu ce gând aţi trimis 
după mine?"
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