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T.M. „«Fie curând, fie târziu», 
a răspuns Pavel, «să dea 

Dumnezeu ca nu numai tu, ci 
toţi cei ce mă ascultă astăzi 
să fiţi aşa cum sunt eu, afară 
de lanţurile acestea.»” (Faptele 

apostolilor 26:29)



Arestat în Cezarea pentru propria sa siguranţă, 
Pavel era sub jurisdincţe legală romană. 

Toţi cei care l-au interogat au ajuns la concluzia că 
nu a făcut nimic ilegal. 

Totuşi, Pavel a fost nevoit să apeleze la Cezar 
pentru a nu cădea în mâinile iudeilor.

Apărarea înaintea lui Felix. Fapte 24.

• Acuzaţii şi apărare.

Apărarea înaintea lui Festus. Fapte 25:1-12.

• Probleme politice. 

Apărarea înaintea lui Agripa. Fapte 25:13-26:32.

• Regele Agripa şi Berenice.
• Discursul lui Pavel.
• Răspunsul lui Agripa.



Marele Preot Anania a angajat un avocat, Tertul, 
pentru a prezenta acuzaţiile înaintea lui Felix:

1. Pavel promova răscoala printre iudei. [NU]
2. Era conducătorul sectei nazarinenilor. [DA]
3. A încercat să profaneze Templul. [NU]

Pavel a acceptat doar cea de-a doua „acuzaţie” 
(creştinismul nu era legal în acel moment). A prezentat 
faptul că era acuzat că a acceptat învierea lui Isus şi că 
singura sa crimă a fost încercarea de a trăi o viaţă 
pioasă înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. 

Felix, un om cu un caracter îndoielnic, a hotărât să 
amâne problema în încercarea de a primi mită de la 
Pavel. 



Când Festus l-a înlocuit pe Felix ca guvernator în 
Iudeea (60 d.Hr.), iudeii au încercat din nou să îl aducă 
pe Pavel la Ierusalim pentru a-l ucide pe drum. 

În faţa răspunsului negativ al lui Festus, iudeii au 
plecat la Cezarea pentru a repeta acuzaţii „pe care nu 
le puteau dovedi”.

Apărarea lui Pavel a fost simplă: „N-am păcătuit cu 
nimic nici împotriva Legii iudeilor, nici împotriva 
Templului, nici împotriva Cezarului”.

Într-o încercare politică de 
apropiere de iudei, Festus îi 
oferă lui Pavel o judecată 
iudaică. 

Înaintea acestei opţiuni, Pavel 
apelează la instanţa supremă de 
justiţie romană: la Cezar (Nero).



Pentru Festus, a crede în învierea lui Isus era o 
nebunie, dar nu o crimă. Ce acuzaţie urma să îi scrie 
lui Nero cu privire la Pavel?

Când Pavel a ajuns la Agripa al II-lea şi la Berenice, 
Festus le-a cerut să îl sfătuiască în acest caz.

Fastul cu care au intrat în tribunal ascundea 
turbulenta relaţie a familiei irodiene cu Isus, cel 
predicat de Pavel şi urmaşii săi.

Străbunicul lui a încercat să Îl 
omoare pe Isus când era copil.
Unchiul său l-a omorât pe Ioan 
Botezătorul şi L-a judecat pe Isus.
Tatăl său la omorât pe apostolul 
Iacov.



Pavel ştia că Agripa putea înţelege perfect 
apărarea sa, deoarece era iudeu şi cunoştea 
istoria lui Isus. 

Discursul lui Pavel nu a fost doar o apărare, ci 
şi o mărturie şi un apel.

În final, a negat să fi încălcat legea iudaică 
şi l-a prezentat pe Mesia (v. 19-23).

A relatat zelul fariseilor, şi cum a 
persecutat el biserica creştină (v. 4-11).

A relatat apoi convertirea lui şi misiunea 
pe care Isus i-a încredinţat-o (v. 12-18).



Întrerupt de Festus, Pavel a apelat 
direct la conştiinţa regelui Agripa. 

Preocuparea apostolului nu era 
acum de a fi eliberat de lanţurile 
sale fizice, ci de a-şi elibera 
ascultătorii de lanţurile care îi 
făceau prizonieri ai păcatului.

Zelul misionar al lui Pavel depăşea 
cu mult îngrijorarea pentru propria-i 
siguranţă. 

Vanitate? Orgoliu? Teama de a-şi 
pierde postul? Aproape... Şi totuşi, 
total pierdut! 

Nu lăsa ca nimic să te împiedice să 
îţi predai complet viaţa lui Isus. 



„Această experienţă a lui Pavel este o lecţie
pentru noi, căci ea descoperă calea lui Dumnezeu
de a lucra. Domnul poate scoate o biruinţă din
ceea ce nouă ni s-ar părea că este un obstacol şi
o înfrângere. Noi suntem în primejdie de a-L uita
pe Dumnezeu, de a privi la lucrurile care se văd în
loc să ne aţintim ochiul credinţei la lucrurile care
nu se văd. Când vine nenorocirea sau restriştea,
suntem gata să-L învinuim pe Dumnezeu de
neglijenţă sau cruzime. Dacă El socoteşte de folos
să întrerupă activitatea noastră folositoare în
unele domenii, murmurăm fără să stăm să
cugetăm că poate în felul acesta Dumnezeu
lucrează spre binele nostru. Trebuie să învăţăm
că pedeapsa face parte din marele Său plan şi că
sub toiagul întristării creştinul poate face uneori
mult mai mult pentru Domnul decât atunci când
este angajat în slujirea activă.”

E.G.W. (Faptele apostolilor, pag. 481)
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