
Faptele 9:1-22 Transformarea persecutorului în 
propovăduitor
I. PERSPECTIVĂ NOUĂ– vv.1-5

1. Perspectiva veche – vv.1-2 

a. Amenințarea extremă: „Dar Saul sufla încă ameninţarea şi 
uciderea împotriva ucenicilor Domnului.” 

b. Agresivitatea extremă: „S-a dus la marele preot şi i-a cerut 
scrisori către sinagogile din Damasc, ca, dacă va găsi pe unii 
umblând pe Calea credinţei, atât bărbaţi, cât şi femei, să-i aducă 
legaţi la Ierusalim.” 

2. Perspectiva nouă – vv.3-5 

a. Lumina lui Hristos – v.3: „Pe drum, când s-a apropiat de 
Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui.” 

b. Puterea lui Hristos – v.4a: „El a căzut la pământ” 

c. Confruntarea lui Hristos:  

i. Întrebarea: „şi a auzit un glas, care-i zicea: „Saule, Saule, 
pentru ce Mă prigoneşti?”  

ii. Învinuirea: „Cine eşti Tu, Doamne?” a răspuns el. Şi 
Domnul a zis: „Eu sunt Isus, pe care-L prigoneşti. Ţi-ar fi 
greu să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş.”  

II. AUTORITATE NOUĂ– vv.6-8

1. Căutarea – v.6:  

a. Întrebarea: „Tremurând şi plin de frică, el a zis: „Doamne, ce vrei 
să fac?” 

b. Îndrumarea: „„Scoală-te”, i-a zis Domnul, „intră în cetate şi ţi se 
va spune ce trebuie să faci”. 

2. Ascultarea: „Oamenii care-l însoţeau, au rămas încremeniţi; auzeau în 
adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. 8 Saul s-a sculat de la pământ şi, 
măcar că ochii îi erau deschişi, nu vedea nimic. L-au luat de mâini şi l-au 
dus în Damasc.” 

III. DISCIPLINĂ NOUĂ– vv.9-12

1. Postul – v.9: „Trei zile n-a văzut şi n-a mâncat, nici n-a băut nimic.” 

2. Rugăciunea – v.10-12: „În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul 
i-a zis într-o vedenie: „Anania!” „Iată-mă Doamne”, a răspuns el. 11 Şi 
Domnul i-a zis: „Scoală-te, du-te pe uliţa care se cheamă Dreaptă şi caută 
în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă. 12 
Şi a văzut în vedenie pe un om, numit Anania, intrând la el şi punându-şi 
mâinile peste el, ca să-şi capete iarăşi vederea.”  

IV. MISIUNE NOUĂ– v.13-16

1. Vechea misiune – v.13-14 

a. Reputația lui – v.13: „Doamne”, a răspuns Anania, „am auzit de 
la mulţi despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinţilor 
Tăi în Ierusalim” 

b. Râvna lui – v.14: „ba şi aici are puteri din partea preoţilor celor 
mai de seamă ca să lege pe toţi care cheamă Numele Tău.” 

2. Noua misiune – vv.15-16 

a. Lucrarea: „Dar Domnul i-a zis: „Du-te” 

i. Slujitorul este omul: „căci el este un vas pe care l-am 
ales” 

ii. Scopul este Dumnezeu: „ca să ducă Numele Meu” 

iii. Sfera este umanitatea:  

(i) Păgâni: „înaintea neamurilor” 

(ii) Împărați: „înaintea împăraţilor” 

(iii) Israel: „şi înaintea fiilor lui Israel” 

b. Suferința: „şi îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele 
Meu.”  



V. PUTERE NOUĂ– v.17-18 (două faze)

1. Punerea mâinilor: „Anania a plecat; şi, după ce a intrat în casă, a pus 
mâinile peste Saul” 

2. Proclamarea mesajului:  

a. Autorul împuternicirii: „şi a zis: „Frate Saule, Domnul Isus, care ţi 
S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis” 

b. Autentificarea împuternicirii 

i. primirea vindecării fizice: „ca să capeţi vederea” 

ii. plinătatea Duhului spirituale: „şi să te umpli de Duhul 
Sfânt.”  

c. Autentificarea împuternicirii 

 i. „Chiar în clipa aceea, au căzut de pe ochii lui un fel de 
solzi” 

ii. „şi el şi-a căpătat iarăşi vederea.” 

VI. COMUNITATE NOUĂ 

1. Asimilarea în comunitate: „Apoi s-a sculat şi a fost botezat.” 

2. Acceptarea în comunitate: „După ce a mâncat, a prins iarăşi putere. 
Saul a rămas câteva zile cu ucenicii, care erau în Damasc.” 

VII. MESAJ NOU – vv.20-22

1. Mesajul lui – v.20: „Şi îndată a început să propovăduiască în sinagogi 
că Isus este Fiul lui Dumnezeu.” 

2. Mirarea lor – v.21:  

a. Saul în Ierusalim: „Toţi cei ce-l ascultau rămâneau uimiţi şi 
ziceau: „Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim, printre 
cei ce chemau Numele acesta?” 

b. Saul în Damasc: „Şi n-a venit el aici ca să-i ducă legaţi înaintea 
preoţilor celor mai de seamă?”  

VIII. PROGRESIE NOUĂ– v.22:  

1. Întărirea personală: „Totuşi Saul se întărea din ce în ce mai mult” 

2. Înduplecarea publică:  

a. „şi făcea de ruşine pe iudeii care locuiau în Damasc” 

b. „dovedind că Isus este Hristosul.” 

IX. AMENINȚARE NOUĂ ȘI APĂRARE NOUĂ 

1. Amenințarea – vv.23-24: 

 a. Sfatul: „După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare” 

b. Uneltirea: „şi uneltirea lor a ajuns la cunoştinţa lui Saul.  

c. Paza: „Porţile erau păzite zi şi noapte, ca să-l omoare.” 

2. Apărarea – v.25: „Dar, într-o noapte, ucenicii l-au luat şi l-au coborât 
prin zid, dându-l jos într-o coşniţă.” 

X. PRIETENIE NOUĂ

1. Prietenii integrează 

 A.  Izolarea – v.26  

a. „Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească 
de ucenici” 

b. „dar toţi se temeau de el, căci nu puteau să creadă că 
este ucenic.” 



B. Integrarea:  

a. Introducere: „Atunci, Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la 
apostoli” 

b. Istorisire:  

 i. Întâlnirea cu Domnul: 

(i) Vederea: „şi le-a istorisit cum, pe drum, 
Saul văzuse pe Domnul” 

(ii) Vorbirea: „care i-a vorbit” 

ii. Împărtășirea Evangheliei: „şi cum în Damasc 
propovăduise cu îndrăzneală în Numele lui Isus.” 

2. Prietenii se însoțesc împreună 

a. Misiunea lor – v.28: „De atunci se ducea şi venea împreună cu ei 
în Ierusalim” 

b. Mesajul lor – v29:  

i. „şi propovăduia cu îndrăzneală în Numele Domnului.” 

ii. „Vorbea şi se întreba şi cu evreii care vorbeau greceşte, 
dar ei căutau să-l omoare.” 

3. Prietenii protejează – v.30: „Când au aflat fraţii de lucrul acesta, l-au 
dus la Cezareea şi l-au pornit la Tars.”


