
Rezumatul Studiului 8 - Adunarea bisericii din Ierusalim

A Punctul în cauză. Fapte 15:1-5.
 Păstrarea legii lui Moise.

— Fariseii convertiţi au predicat că neamurile trebuiau să devină evrei şi să păzească
legea pentru a fi mântuiţi.

— Aceasta a fost împotriva Evangheliei pe care Pavel şi Barnaba o propovăduiau.
— Liderii din Antiohia au decis să ceară sfatul apostolilor şi al bătrânilor să rezolve

această întrebare.
 Ritualul tăierii împrejur.

— A fost o chestiune de comenzi divine Exodul 12:48.
— Ei au înţeles greşit un semn de apartenenţă la poporul lui Dumnezeu, deoarece au

crezut că este un semn al mântuirii. Dacă aşa era cazul:
(1) Evanghelia ar fi distorsionată (Galateni 1:7; 2:3-5)
(2) Graţia ar fi anulată (Galateni 2:21)
(3) Isus nu ar fi fost necesar (Galateni 5:2)
(4) Caracterul universal al mântuirii ar fi negat (Coloseni 3:11; Tit 2:11)

B Dezbaterea. Fapte 15:6-18.
 Comentariile lui Peter şi James.

— Petru le-a spus că Dumnezeu a acceptat neamurile în trecut şi că au primit Duhul
Sfânt fără a trebui să fie circumcişi.

— Iacov a citat Amos 9: 11-12 pentru a explica că Dumnezeu predicase că neamurile
vor fi incluse în planul mântuirii.

C Soluţia. Fapte 15:19-35.
 Lucrurile necesare.

— Duhul Sfânt a confirmat acordul. Aceasta a inclus patru „lucruri necesare” pe care
Neamurile ar trebui să le îndeplinească:
(1) Nu mâncaţi carne jertfită idolilor.
(2) Nu consumaţi sânge.
(3) Nu mâncaţi animale sugrumate.
(4) Evitaţi imoralitatea sexuală.

— Aceste reguli au fost îndreptate împotriva păgânismului. Ele s-au bazat pe regulile
de la Leviticul 17 şi 18 despre străinii care trăiesc în Israel.

— Aceasta a scos neamurile de la păstrarea restului legilor ceremoniale, dar nu şi a
legilor anterioare legământului lui Avraam (de exemplu Legea morală)

 Scrisoarea către biserici.
— Decizia consiliului a fost redactată în primul document oficial al Bisericii. Iuda şi

Sila au dat această scrisoare bisericilor locale.
— Când biserica din Antiohia a citit scrisoarea, „ei s-au bucurat de încurajarea sa.” (v.

31)
— Unitatea  Bisericii  a  fost  întărită  datorită  acestei  decizii,  dar  nu  toată  lumea  a

acceptat-o în mod voit.

Studiu Biblic, Trim. III, 2018 – Faptele apostolilor


