
Fapte 6.7-15 – Martirajul unui martor 

I. Contextul (două motive) 

1. Miracolele.  

 a. Caracterul miracolelor 

  i. Sursa miracolelor – „plin de har”.  

  ii. Substanța miracolelor – „și de putere”  

 b. Contextul miracolelor 

  i. Sfera exterioară.  

  ii. Scopul evanghelistic.  

2. Mărturia (două caracteristici) – „nu puteau să stea împotriva” 

 i. Caracterul duhovnicesc al vorbirii – „înțelepciunii”. 

 ii. Călăuzirea duhovnicească a vorbirii – „şi Duhului cu care vorbea el”.  

II. Conceperea (două faze) 

1. Faza primară.  

 A. Învinuirea (acuzare) - Faptele 6:11 "Atunci au pus la cale pe nişte oameni să 
zică:   „Noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise şi împotriva 
lui Dumnezeu.”"  Când omul nu are argumente folosește acuzații!  

 B. Întărâtarea (agitare) - Faptele 6:12a "Au întărâtat norodul, pe bătrâni şi pe 
cărturari".  

  a. adunarea: „Au întărâtat norodul”.  

  b. autoritățile: 

   i. civile: „pe bătrâni”.  

 ii. religioase: „și pe cărturari”.  

2. Faza secundară 

A. Prinderea: „au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el şi l-au dus în sobor” 

 i. Maniera prinderii: „au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el”.  

 ii. Motivul prinderii: „şi l-au dus în sobor”.  



B. Ponegrirea (două motive): Faptele 6:13 "Au scos nişte martori mincinoşi care au 
zis: „Omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui Locaş Sfânt 
şi împotriva Legii. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Isus din Nazaret va dărâma 
Locaşul acesta şi va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise.” 

a. Locașul:  

 - „acestui Locaş Sfânt”;  

 - „va dărâma Locaşul acesta” 

b. Legea:  

 - „şi împotriva Legii”;  

 - „şi va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise.” 

III. Climaxul 

1. Motivul maximizării – mărturia (explicații) 

 a. Corectare (două domenii: v.38-50) 

  - legea (v.38-43) 

- locașul (v.44-50) 

 b. Confruntare (patru acuzații: v.51-53) 

- Împietrirea inimii: Faptele 7:51a "…Oameni tari la cerbice, netăiaţi 
împrejur cu inima şi cu urechile!" 

- Împotrivirea față de Duhul Sfânt: Faptele 7:51 Voi totdeauna vă îm-
potriviţi Duhului Sfânt. Cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi şi voi." 

- Înjunghierea lui Hristos: Faptele 7:52 "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." 

- Încălcarea Legii: Faptele 7:53 "Voi, care aţi primit Legea dată prin în-
geri, şi n-aţi păzit-o!…”" 

    

2. Manifestarea maximizării – moartea  

1. Faza primară: Faptele 7:54 "Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă şi 
scrâşneau din dinţi împotriva lui." 



a. Descoperirea Trinitară - Faptele 7:55 "Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a 
pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe Isus stând în picioare 
la dreapta lui Dumnezeu”" 

 i. Plinătatea: Duhul  

 ii. Percepția: Tatăl și Hristos 

b. Declarația triumfală - Faptele 7:56 "şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise, şi 
pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.”" 

2. Faza finală: Faptele 7:57-58 "Ei au început atunci să răcnească, şi-au astupat ure-
chile şi s-au năpustit toţi într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate şi l-au 
ucis cu pietre. Martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr, numit Saul." 

a. Mijlocirea pentru sine: Faptele 7:59 "Şi aruncau cu pietre în Ştefan, care se 
ruga şi zicea: „Doamne Isuse, primeşte duhul meu!”" 

b. Mijlocirea pentru semeni: Faptele 7:60 "Apoi a îngenuncheat şi a strigat cu 
glas tare: „Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta!” Şi, după aceste 
vorbe, a adormit."


