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Prefaţă
După activitatea Sa relativ scurtă, dar foarte intensă printre oa-

meni, Mântuitorul este răstignit, învie a treia zi, Se arată ucenicilor, 
mai petrece o vreme cu ei – după care se înalţă la cer din mijlocul 
lor, încredinţându-le însărcinarea de a duce în toată lumea vestea 
bună a mântuirii prin Hristos.

Lipsiţi de orice fel de dotări sau facilităţi, care să le uşureze 
această misiune, apostolii se angajează în vestirea Evangheliei, 
înzestraţi doar cu o puternică iubire pentru Maestrul lor, ale cărui 
învăţături şi exemplu i-au impresionat într-un asemenea mod, încât 
i-au marcat pentru tot restul vieţii lor, determinându-i să-şi dedice 
restul zilelor vestirii acestei solii.

Ceea ce le-ar fi fost absolut imposibil să realizeze în puterile pro-
prii, au realizat însă într-un mod magistral sub puterea şi călăuzirea 
Duhului Sfânt, pe care L-au primit atunci când, lăsând totul la o 
parte, s-au consacrat pe deplin Domnului lor.

Înfruntând dificultăţile inerente unei asemenea misiuni, vicisitu-
dinile naturii, precum şi ostilităţile semenilor lor şi ale autorităţilor 
vremii, ei au perseverat în vestirea Evangheliei, chiar dacă aceasta 
i-a adus adesea în situaţia de a suferi batjocură, defăimare, bătăi, 
torturi, întemniţare şi, în ultimă instanţă, chiar moarte. 

Prin eforturile lor neobosite, prin tenacitatea şi statornicia de 
care au dat dovadă, precum şi prin dedicarea lor deplină, ei s-au 
dovedit vrednici de însărcinarea specială pe care au primit-o, şi, 
sub îndrumarea Duhului Sfânt şi prin puterea acestuia, au pus ba-
zele creştinismului, iar rezultatul activităţii lor mai este încă vizibil 
şi astăzi.

Prin Isus, existenţa lor dobândise un sens şi viaţa începea să 
aibă un rost, iar bucuria aflării acestuia, împreună cu fericirea 
iertării păcatelor şi a împăcării cu Dumnezeu, precum şi  perspec-
tiva veşniciei, le umplea inimile într-o asemenea măsură, încât nu  
puteau să nu vorbească tuturor despre ceea ce văzuseră şi auziseră, 
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Planul lui Dumnezeu 
cu biserica Sa

Biserica este instrumentul ales de Dumnezeu pentru mântu-
irea oamenilor. Ea a fost organizată pentru slujire, iar misi-

unea ei este aceea de a duce lumii Evanghelia. De la început, planul 
lui Dumnezeu a fost acela ca, prin biserica Lui, să descopere lumii 
plinătatea şi desăvârşirea Lui. Membrii bisericii, aceia pe care i-a 
chemat din întuneric la lumina Sa minunată, au datoria să facă de 
cunoscut slava Sa. Biserica este depozitara bogăţiilor harului lui 
Hristos; şi, prin biserică, se va descoperi, în cele din urmă, chiar 
domniilor şi “stăpânirilor din locurile cereşti”, ultima şi deplina 
manifestare a iubirii lui Dumnezeu (Efeseni 3:10). 

Multe şi minunate sunt făgăduinţele raportate în Scripturi cu 
privire la biserică. “Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pen-
tru toate popoarele” (Isaia 56:7). “Le voi face pe ele şi împrejurimile 
dealului Meu o pricină de binecuvântare; le voi trimite ploaie la 
vreme şi aceasta va fi o ploaie binecuvântată!” “Le voi pune un ră-
sad căruia i se va duce faima; nu vor mai fi mistuite de foame în ţară 
şi nu vor mai purta ocara neamurilor. Şi vor şti astfel că Eu, Dom-
nul Dumnezeul lor, sunt cu ele, şi că ele sunt poporul Meu, ele, casa 
lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Voi sunteţi oile Mele, oile păşu-
nei Mele, şi Eu sunt Dumnezeul vostru, zice Domnul Dumnezeu” 
(Ezechiel 34:26,29-31).

“Voi sunteţi martorii Mei, zice Domnul, voi şi Robul Meu, pe 
care L-am ales, ca să ştiţi, ca să Mă credeţi şi să înţelegeţi că Eu sunt; 
înainte de Mine n-a fost făcut nici un Dumnezeu, şi după Mine nu 
va fi. Eu, Eu sunt Domnul, şi afară de Mine nu este nici un Mântu-
itor! Eu am vestit, am mântuit, am proorocit, nu sunt străin între 

(9)
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Instruirea 
celor doisprezece 

Pentru a duce mai departe lucrarea Sa, Hristos nu i-a ales pe 
învăţaţii şi elocvenţii membri ai Sinedriului iudaic şi nici 

puterea romană. Trecând pe lângă învăţătorii iudei, care aveau o 
mare doză de îndreptăţire de sine, Maestrul a ales oameni umili şi 
neînvăţaţi, care să vestească adevărurile ce aveau să mişte lumea. 
Pe aceşti oameni Şi-a propus El să-i instruiască şi să-i educe spre 
a fi conducătorii bisericii Sale. La rândul lor, ei aveau să-i înveţe 
pe alţii şi să-i trimită cu solia Evangheliei. Pentru a avea succes 
în lucrarea lor, urma să le fie dată puterea Duhului Sfânt. Nu prin 
putere sau înţelepciune omenească avea să fie vestită Evanghelia, 
ci prin puterea lui Dumnezeu.

Timp de trei ani şi jumătate, ucenicii au fost sub îndrumarea ce-
lui mai mare Învăţător pe care L-a cunoscut lumea vreodată. Prin-
tr-o legătură personală şi trăire laolaltă, Hristos i-a instruit pentru 
lucrarea Sa. Zi de zi, au umblat şi au vorbit cu El, ascultând cu-
vintele Lui de îmbărbătare, rostite către cei trudiţi şi împovăraţi şi 
văzând manifestarea puterii Lui asupra celor bolnavi şi nenorociţi. 
Câteodată, El îi învăţa, stând între ei pe coasta muntelui; alteori, la 
marginea mării sau mergând pe cale. El le descoperea tainele Împă-
răţiei lui Dumnezeu. Pretutindeni, unde inimile se deschideau pen-
tru a primi solia divină, El le dezvăluia adevărurile căii mântuirii. 
El nu poruncea ucenicilor să facă un lucru sau altul, ci le spunea: 
“Urmaţi-Mă!” În călătoriile Sale prin diferite ţinuturi şi cetăţi, îi lua 
cu Sine pentru ca ei să vadă cum îi învăţa El pe oameni. Călătoreau 
cu El din loc în loc; se împărtăşeau de traiul lor simplu şi, aseme-
nea Lui, erau adesea flămânzi şi obosiţi. În îmbulzeala străzilor, pe 

(17)
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Marea însărcinare 

După moartea Domnului Hristos, ucenicii erau aproape bi-
ruiţi de descurajare. Învăţătorul lor fusese respins, osândit 

şi răstignit. Preoţii şi conducătorii declaraseră în mod batjocori-
tor: “Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu Se poate mântui! Dacă este 
El Împăratul lui Israel, să Se pogoare acum de pe cruce, şi vom 
crede în El” (Matei 27:42). Soarele nădejdii ucenicilor apusese, şi 
asupra inimilor lor se lăsase noaptea. Deseori, ei repetau cuvinte-
le: “Noi trăgeam nădejde că El este Acela care va izbăvi pe Israel” 
(Luca 24:21). Singuri şi adânc mâhniţi, ei îşi aminteau cuvintele 
Lui: “Dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui 
uscat?” (Luca 23:31).

Isus a încercat în mai multe rânduri să dezvăluie ucenicilor Săi 
viitorul, însă ei au fost nepăsători şi astfel n-au cugetat la ceea ce 
spusese El. Din pricina aceasta, moartea Lui a venit peste ei ca o 
surpriză; şi, mai târziu, revizuindu-şi trecutul şi văzând rezultatul 
necredinţei lor, s-au umplut de întristare.

Când Hristos a fost răstignit, ei nu credeau că El va învia. El 
spusese lămurit că avea să învieze a treia zi, însă ei erau nedumeriţi, 
neştiind ce voia să spună. Această lipsă de înţelegere i-a făcut ca, la 
moartea Lui, ei să ajungă într-o totală deznădejde. Ei erau într-o 
stare de amară dezamăgire. Credinţa lor nu trecea dincolo de um-
bra pe care Satana o aruncase în faţa privirii lor. Totul li se părea 
neclar şi tainic. Dacă ar fi crezut cuvintele Mântuitorului, de câtă 
întristare n-ar fi fost ei cruţaţi!

Copleşiţi de disperare, durere şi deznădejde, ucenicii s-au întâl-
nit cu toţii în camera de sus şi au încuiat şi zăvorât uşile, temându-
se ca nu cumva soarta iubitului lor Învăţător să fie şi soarta lor. Aici 
li S-a arătat Mântuitorul după învierea Sa.

(25)
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Ziua cincizecimii 

Când ucenicii s-au întors de pe Muntele Măslinilor la Ieru-
salim, oamenii au privit la ei, sperând să vadă pe feţele lor 

expresii de întristare, tulburare şi înfrângere; însă, în loc de acestea, 
au văzut fericire şi biruinţă. Ucenicii nu se tânguiau acum pentru 
dezamăgirea nădejdilor lor. Ei au văzut pe Mântuitorul lor înviat 
şi cuvintele făgăduinţei Sale date la despărţire răsunau continuu în 
urechile lor.

Ascultători de porunca lui Hristos, ei au zăbovit în Ierusalim în 
aşteptarea făgăduinţei Tatălui - revărsarea Duhului Sfânt. Dar nu 
au aşteptat în inactivitate. Raportul biblic ne spune că “tot timpul 
stăteau în templu şi lăudau şi binecuvântau pe Dumnezeu” (Luca 
24:53). De asemenea, ei s-au adunat laolaltă pentru a prezenta cere-
rile lor Tatălui, în numele lui Isus. Ei ştiau că au un reprezentant în 
ceruri, un Apărător la tronul lui Dumnezeu. Cu un respect solemn, 
ei se plecau în rugăciune, repetând asigurarea: “Orice veţi cere de 
la Tatăl, în Numele Meu, vă va da. Până acum n-aţi cerut nimic în 
Numele Meu: Cereţi şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie 
deplină” (Ioan 16:23,24). Mai sus şi tot mai sus întindeau ei mâna 
credinţei, cu argumentul cel mai puternic: “Hristos a murit! Ba mai 
mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, şi mijloceşte pen-
tru noi” (Romani 8:34).

În timp ce aşteptau împlinirea făgăduinţei, ucenicii îşi umileau 
inimile în sinceră pocăinţă şi-şi mărturiseau necredinţa lor. În timp 
ce-şi aminteau cuvintele pe care Hristos li le-a adresat înainte de 
moartea Sa, ei au priceput mult mai bine înţelesul lor. Adevărurile 
care le dispăruseră din memorie le erau acum aduse din nou în 
minte, şi ei le repetau unul după altul. Ei îşi reproşau unii altora 
faptul că nu-L înţeleseseră pe Mântuitorul. Ca o procesiune, scenă 

(35)
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Darul duhului 

Când Hristos le-a dat ucenicilor Săi făgăduinţa Duhului Sfânt, 
El Se apropia de încheierea lucrării Sale de pe pământ. El 

stătea în umbra crucii, dându-şi pe deplin seama de povara vinovă-
ţiei ce avea să apese asupra Sa, ca Purtător al păcatului. Mai înainte 
de a Se oferi pe Sine ca jertfă, El le-a dat ucenicilor îndrumări cu 
privire la darul esenţial şi desăvârşit pe care avea să-l reverse asupra 
urmaşilor Săi - dar care avea să-i pună în legătură cu resursele neli-
mitate ale harului Său. “Eu voi ruga pe Tatăl”, a zis El, “şi El vă va da 
un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; şi anume Duhul 
adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede 
şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi, şi va fi 
în voi” (Ioan 14:16,17). Mântuitorul arăta înainte spre timpul când 
Duhul Sfânt trebuia să vină pentru a săvârşi o puternică lucrare în 
calitate de Reprezentant al Său. Răul care se adunase timp de vea-
curi avea să fie înfrânt de puterea divină a Duhului Sfânt.

Care a fost rezultatul revărsării Duhului Sfânt în Ziua Cincize-
cimii? Vestea cea bună a unui Mântuitor înviat a fost dusă până la 
cele mai îndepărtate locuri ale lumii. În timp ce ucenicii vesteau so-
lia harului mântuitor, inimi se predau puterii acestei solii. Biserica 
a văzut cum convertiţii veneau la ea în număr nespus de mare, din 
toate direcţiile. Cei care apostaziaseră erau reconvertiţi. Păcătoşii 
se uneau cu cei credincioşi în căutarea mărgăritarului de mare preţ. 
Unii dintre cei care fuseseră cei mai aprigi împotrivitori ai Evan-
gheliei au devenit campionii ei. Profeţia se împlinise: “Cel mai slab 
dintre ei va fi” ca David; şi casa lui David va fi “ca îngerul Dom-
nului” (Zaharia 12:8). Fiecare creştin vedea în fratele său o desco-
perire a iubirii şi bunăvoinţei divine. Un singur interes îi stăpânea 
pe toţi; un singur subiect însufleţitor le absorbise pe toate celelalte. 

(47)
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La poarta templului 

Ucenicii Domnului Hristos aveau un profund simţământ al 
neputinţei lor şi, cu umilinţă şi rugăciune, au alăturat slă-

biciunea lor puterii Lui, neştiinţa lor înţelepciunii Lui, nevrednicia 
lor neprihănirii Lui, sărăcia lor inepuizabilei Sale bogăţii. Astfel în-
tăriţi şi înzestraţi, ei n-au ezitat să se avânte în slujba Învăţătorului.

La scurtă vreme după coborârea Duhului Sfânt şi îndată după 
un timp de rugăciune stăruitoare, Petru şi Ioan, suindu-se la tem-
plu să se închine, au văzut la poarta numită Frumoasă un olog de 
patruzeci de ani, a cărui viaţă, de la naşterea sa, fusese numai o 
viaţă de durere şi chin. Acest om nefericit dorise de multă vreme să 
vadă pe Isus spre a putea fi vindecat; dar era aproape neputincios şi 
prea departe de locurile unde lucra marele Medic. În cele din urmă, 
el a înduplecat câţiva prieteni să-l ducă la poarta Templului, dar, 
când a ajuns acolo, a aflat că Acela în care îşi pusese toată nădejdea 
fusese dat unei morţi crude.

Dezamăgirea sa a trezit simpatia acelora care ştiau câtă vreme 
sperase el cu înfocare să fie vindecat de Isus şi zilnic îl aduceau la 
Templu pentru ca trecătorilor să li se facă milă de el şi să-l ajute cu 
vreun ban, spre a-şi uşura lipsurile. Când Petru şi Ioan au trecut 
pe acolo, acesta le-a cerut şi lor de pomană. Ucenicii au privit la el 
cu compătimire şi Petru a spus: “’Uită-te la noi!’ Şi el se uita la ei 
cu luare aminte, şi aştepta să capete ceva de la ei. Atunci, Petru i-a 
zis: ‘Argint şi aur n-am’”. Când Petru vorbi despre sărăcia lor, faţa 
slăbănogului s-a întristat; dar ea a strălucit de nădejde atunci când 
apostolul a continuat: “Dar ce am îţi dau: În Numele lui Isus Hristos 
din Nazaret, scoală-te şi umblă!” 

“L-a apucat de mâna dreaptă şi l-a ridicat în sus. Îndată i s-au 
întărit tălpile şi gleznele; dintr-o săritură a fost în picioare şi a în-

(57)
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Avertizare 
împotriva făţărniciei 

În timp ce ucenicii vesteau adevărurile Evangheliei în Ierusa-
lim, Dumnezeu adeverea prin minuni cuvântul lor şi o mare 

mulţime a crezut. Mulţi dintre aceşti primi credincioşi erau despăr-
ţiţi de familie şi de prieteni din pricina bigotismului zelos al iudei-
lor şi era nevoie ca ei să fie ajutaţi cu hrană şi adăpost.

Raportul biblic spune: “Nu era nici unul dintre ei, care să ducă 
lipsă”; şi, totodată, ne arată cum erau împlinite aceste nevoi. Ace-
ia dintre credincioşi care aveau bani şi averi le sacrificau bucuros 
pentru a face faţă nevoilor urgente. Vânzându-şi casele sau pămân-
turile, ei aduceau banii şi-i puneau la picioarele apostolilor şi “apoi 
se împărţea fiecăruia după cum avea nevoie”.

Această dărnicie din partea credincioşilor era rezultatul revăr-
sării Duhului Sfânt. Cei întorşi la Evanghelie erau “o inimă şi un 
suflet”. Un interes comun îi stăpânea pe toţi şi anume: succesul mi-
siunii ce le fusese încredinţată; iar lăcomia nu avea loc în viaţa lor. 
Iubirea pentru fraţii lor şi pentru lucrarea căreia ei s-au consacrat 
era mai mare decât iubirea lor de bani şi de averi. Faptele lor măr-
turiseau că ei preţuiau sufletele oamenilor ca având o valoare mai 
mare decât bogăţiile pământeşti.

Aşa va fi totdeauna când Duhul lui Dumnezeu pune stăpânire pe 
viaţă. Cei ale căror inimi sunt pline cu iubirea lui Hristos vor urma 
exemplul Lui, care pentru noi S-a făcut sărac, pentru ca prin sărăcia 
Sa noi să ne îmbogăţim. Bani, timp, influenţă - toate darurile pe care 
ei le-au primit din mâna lui Dumnezeu le vor preţui numai ca mij-
loace de înaintare a lucrării Evangheliei. Aşa era în prima biserică; şi 
când în biserica de azi se vede că, prin puterea Duhului Sfânt, membrii  

(70)
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Cei şapte diaconi 

În zilele acelea, când s-a înmulţit numărul ucenicilor, “evreii care 
vorbeau greceşte cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele 

lor erau trecute cu vederea la împărţeala ajutoarelor de toate zilele”.
Prima biserică era alcătuită din mai multe clase de oameni, de di-

ferite naţionalităţi. La vremea revărsării Duhului Sfânt în Ziua Cinci-
zecimii, “se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toa-
te neamurile care sunt sub cer” (Fapte 2:5). Printre cei de credinţă 
ebraică, care erau adunaţi la Ierusalim, erau unii care, de obicei, erau 
cunoscuţi ca greci; între aceştia şi iudeii din Palestina exista de multă 
vreme neîncredere şi chiar conflicte.

Inimile celor care fuseseră convertiţi în urma activităţii aposto-
lilor erau blânde şi unite datorită iubirii creştine. În ciuda prejude-
căţilor de mai înainte, toţi erau în armonie unii cu alţii. Satana ştia 
că atâta vreme cât această unire continua să existe, îi va fi cu nepu-
tinţă să împiedice înaintarea adevărului Evangheliei; şi el căuta să 
se folosească de felul de gândire de mai înainte, în nădejdea că, în 
felul acesta, să poată introduce elemente de discordie.

Aşa s-a întâmplat că, înmulţindu-se ucenicii, vrăjmaşul a izbutit 
să facă să se nască bănuiala din partea unora care mai înainte avu-
seseră obiceiul de a privi cu gelozie la fraţii lor în credinţă şi de a 
găsi vină conducătorilor lor spirituali şi astfel, “evreii care vorbeau 
greceşte cârteau împotriva evreilor”. Pricina cârtirii era o pretinsă 
neglijare a văduvelor grecoaice la împărţirea ajutoarelor de toate zi-
lele. Orice inegalitate ar fi fost contrară spiritului Evangheliei, totuşi 
Satana a izbutit să dea loc la bănuială. Măsuri categorice şi imediate 
trebuia luate acum pentru a înlătura orice pricină de nemulţumire, 
ca nu cumva vrăjmaşul să triumfe în efortul lui de a pricinui o dis-
cordie printre credincioşi.

(87)
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Primul martir creştin 

Ştefan, cel dintâi dintre cei şapte diaconi, era un bărbat cu o 
profundă pioşenie şi o mare credinţă. Deşi iudeu prin naşte-

re, el vorbea greceşte şi era cunoscător al obiceiurilor şi felului de 
purtare al grecilor. De aceea, el a avut ocazia să predice Evanghe-
lia în sinagogile iudeilor greci. El era foarte activ pentru cauza lui 
Hristos şi vestea cu mult curaj credinţa sa. Rabini învăţaţi, cum şi 
doctori în cele ale legilor purtau discuţii publice cu el, sperând cu 
multă siguranţă că vor putea dobândi o biruinţă uşoară. “Dar nu 
puteau să stea împotriva înţelepciunii şi Duhului cu care vorbea 
el”. Nu numai că el vorbea în puterea Duhului Sfânt, însă se vedea 
lămurit că era un cercetător al profeţiilor şi învăţat în toate cele ale 
legii. Cu iscusinţă, apăra adevărurile pe care le susţinea şi înfrân-
gea cu totul pe potrivnicii lui. Cu el s-a împlinit făgăduinţa: “Ţineţi 
bine minte să nu gândiţi mai dinainte ce veţi răspunde; căci vă voi 
da o gură şi o înţelepciune, căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta 
împotrivă toţi potrivnicii voştri” (Luca 21:14,15).

Când preoţii şi mai marii au văzut puterea care însoţea predica-
rea lui Ştefan, s-au umplut de o ură amară. În loc să cedeze dove-
zii pe care el le-o înfăţişa, ei s-au hotărât să aducă la tăcere vocea 
sa, omorându-l. În diferite ocazii, ei au mituit autorităţile romane 
să nu intervină când iudeii îşi făcuseră singuri dreptate, judecând, 
condamnând şi executând pe întemniţaţi, potrivit cu obiceiul lor 
naţional. Vrăjmaşii lui Ştefan nu se îndoiau că puteau să folosească 
din nou aceeaşi cale fără nici o primejdie pentru ei. Astfel, ei s-au 
hotărât să-şi asume riscul consecinţelor şi astfel l-au prins pe Ştefan 
şi l-au dus înaintea Sinedriului, pentru a fi judecat.

Iudei învăţaţi din localităţi apropiate au fost convocaţi ca să 
combată argumentele întemniţatului. Saul din Tars era de faţă şi a 
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Capitolul  11 

Evanghelia în Samaria 

După moartea lui Ştefan, împotriva credincioşilor din Ieru-
salim s-a stârnit o prigoană atât de cumplită, încât ei “s-au 

împrăştiat prin părţile Iudeii şi ale Samariei”. Saul “făcea prăpăd în 
Biserică; intra prin case, lua cu sila pe bărbaţi şi pe femei, şi-i arunca 
în temniţă”. Despre râvna lui în această lucrare nemiloasă el vorbeşte 
astfel mai târziu: “Şi eu, ce-i drept, credeam că trebuie să fac multe 
lucruri împotriva Numelui lui Isus din Nazaret, şi aşa am şi făcut 
în Ierusalim. Am aruncat în temniţă pe mulţi sfinţi” 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”. Că nu numai Ştefan a suferit moartea se poate 
vedea din însăşi cuvintele lui Saul: “Şi, când erau osândiţi la moarte, 
îmi dădeam şi eu votul împotriva lor” (Fapte 26:9-11).

În acest moment de primejdie, Nicodim a păşit înainte, mărtu-
risindu-şi fără teamă credinţa sa în Mântuitorul răstignit. Nicodim 
era un membru al Sinedriului şi împreună cu alţii fusese mişcat de 
învăţătura lui Isus. Fiind martor al lucrărilor minunate ale lui Hris-
tos, în mintea lui s-a întipărit convingerea că acesta era Trimisul lui 
Dumnezeu. Prea mândru spre a recunoaşte pe faţă că era atras de 
Învăţătorul Galilean, el a căutat să aibă cu Acesta o convorbire în 
ascuns. În această convorbire, Isus îi descoperise planul mântuirii, 
cum şi misiunea Sa în lume; cu toate acestea, Nicodim ezitase. El a 
ascuns adevărul în inima sa şi, timp de trei ani, nu s-au văzut decât 
puţine roade. Dar, în timp ce Nicodim nu L-a recunoscut în mod 
deschis pe Hristos, totuşi, în sfatul Sinedriului, deseori el a nimicit 
planurile preoţilor de a-L distruge. Când, în cele din urmă, Hristos 
a fost înălţat pe cruce, Nicodim şi-a amintit de cuvintele pe care 
El i le spusese în timpul convorbirii din noaptea aceea, pe Munte-
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Capitolul  12 

Din prigonitor, ucenic

Proeminent printre conducătorii iudei şi cel care a fost pe de-
plin trezit, ca urmare a succesului ce însoţea vestirea Evan-

gheliei, a fost Saul din Tars. Cetăţean roman prin naştere, Saul era 
totuşi iudeu, ca obârşie; el fusese educat la Ierusalim de cel mai înţe-
lept dintre rabini. “Din neamul lui Israel, din seminţia lui Beniamin”, 
Saul era “Evreu din Evrei; în ce priveşte Legea, Fariseu; în ce priveşte 
râvna, prigonitor al Bisericii; cu privire la neprihănirea pe care o dă 
Legea, fără prihană” (Filip. 3:5,6). El era socotit de rabini ca un tânăr 
foarte promiţător, şi mari speranţe se puneau în el, ca un destoinic şi 
zelos apărător al vechii credinţe. Numirea lui ca membru al Sinedri-
ului l-a aşezat într-o poziţie ce-i conferea putere.

Saul avusese o parte importantă în judecarea şi osândirea lui 
Ştefan, iar izbitoarele dovezi ale prezenţei lui Dumnezeu lângă 
martir l-au făcut pe Saul să se îndoiască de dreptatea cauzei pe care 
o susţinuse împotriva urmaşilor lui Isus. Mintea îi era profund fră-
mântată. În nedumerirea sa, el a cerut sfat de la aceia în a căror 
înţelepciune şi judecată avea deplină încredere. Argumentele pre-
oţilor şi ale mai marilor l-au convins, în cele din urmă, că Ştefan 
era un hulitor de Dumnezeu şi că Hristos, pe care ucenicul martir 
Îl predicase, era un înşelător, iar că aceia care se găseau în slujbele 
sfinte trebuia să aibă dreptate.

Nu fără lupte sufleteşti grele a ajuns Saul la această concluzie. Dar, 
în cele din urmă, educaţia şi prejudecăţile sale, respectul pe care-l avea 
faţă de foştii lui învăţători, cum şi mândria şi dorinţa de popularita-
te l-au determinat să se răzvrătească împotriva glasului conştiinţei şi 
a harului lui Dumnezeu. Şi, hotărând în mod categoric că preoţii şi 
cărturarii aveau dreptate, Saul a devenit foarte crunt în împotrivirea 
sa faţă de învăţăturile răspândite de ucenicii lui Isus. Activitatea lui de 
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