
Fapte 11.19-30 – Experimentarea mântuirii 
complete 

I. PRIMIREA MÂNTUIRII 

1. Propovăduirea Cuvântului (mijlocul extern).  

a. Accelerarea misiunii: "Cei ce se împrăştiaseră din pricina prigonirii 
întâmplate cu prilejul lui Ştefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru şi în 
Antiohia”..  

b. Aria misiunii 

i. Propovăduirea limitată: „şi propovăduiau Cuvântul numai 
iudeilor.”  

ii. Propovăduirea liberă: "Totuşi printre ei au fost câţiva oameni din 
Cipru şi din Cirene, care au venit în Antiohia, au vorbit şi grecilor 
şi le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus. "  

2. Puterea harului (harul eficace): "Mâna Domnului era cu ei şi un mare 
număr de oameni au crezut şi s-au întors la Domnul.”  

3. Producerea mântuirii (convertirea).  

a. Încrederea în Hristos: „au crezut”.  

b. Întoarcerea la Dumnezeu: „şi s-au întors la Domnul.”  

II. PROGRESUL MÂNTUIRII 

1. Participarea adunării: "Vestea despre ei a ajuns la urechile Bisericii din 
Ierusalim, şi au trimis pe Barnaba până la Antiohia.”  

2. Participarea slujitorilor.  

a. Omul încurajării (Barnaba). 

i. Caracterul  

- Disponibilitatea: „Când a ajuns el”.  

- Discernământul: „şi a văzut harul lui Dumnezeu”.  

- Delectarea (încântarea): „s-a bucurat”.  

ii. Cuvântările: „şi i-a îndemnat pe toţi să rămână cu inimă hotărâtă alipiţi 
de Domnul.”  

iii. Calitățile: 

(i) Reputația morală: „Căci Barnaba era un om de bine” 

(ii) Reputația spirituală: „plin de Duhul Sfânt şi de credinţă.”  

- cauza spirituală: „plin de Duhul Sfânt”. Duhul Sfânt este 
forța divină care stă în spatele succesului spiritual 
personal sau public.  

- consecința spirituală: „și de credință”. Credința este 
rezultatul plinătății Duhului Sfânt și este manifestarea 
umană care aduce rod în lucrarea lui Dumnezeu.  

iv. Convertirile: „Şi destul de mult norod s-a adaos la Domnul. "  

v. Colaboratorii: „Barnaba s-a dus apoi la Tars, ca să caute pe Saul şi, 
când l-a găsit, l-a adus la Antiohia.”  

b. Omul învățării (Saul):  

i. Consecvența: „Un an întreg”; 

ii. Colaborarea: „au luat parte la adunările bisericii şi au învăţat pe mulţi 
oameni”;  

iii. Contextul: „la adunările bisericii”.; 

iv. Consecința: „Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini 
în Antiohia.” 

c. Omul înștiințării (Agab): „În vremea aceea, s-au coborât nişte proroci 
din Ierusalim la Antiohia.”  

a. Revelația – v.28 "Unul din ei, numit Agab, s-a sculat şi a vestit, prin 
Duhul, că va fi o foamete mare în toată lumea. Şi a fost, în adevăr, în 
zilele împăratului Claudiu. "  

i. Sursa descoperirii: „a vestit prin Duhul”.  



ii. Subiectul descoperirii: „că va fi o foamete mare în toată 
lumea”..  

iii. Susținerea descoperirii: „Şi a fost, în adevăr, în zilele 
împăratului Claudiu”.   

b. Rezoluția – v.29 "Ucenicii au hotărât să trimită, fiecare după puterea 
lui, un ajutor fraţilor care locuiau în Iudeea, ceea ce au şi făcut, şi au 
trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba şi a lui Saul." 

a. Strângerea: „fiecare după puterea lui, un ajutor”.  

b. Trimiterea: „şi au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui 
Barnaba şi a lui Saul."  

i. Destinatarii: „și au trimis acest ajutor la prezbiteri”.  

ii. Delegații: „prin mâna lui Barnaba și a lui Saul”. 


