
Min uni care te "obligd" sd crezi 

Minunea convertirii prigonitorului 
FapteleApostoli/or 9: 1-22 (FapteleApostolilor 9:15) 

w ~copul lecJiei: Sa ne ajute sa mtelegem ca nici un om nu este 

prea pacatos ca Domnul Isus sa nu-I poata mantui. 

Versetul de aur: ,,Dar Domnu/ i-a zis: ,,Du-te, caci el este un 

vas pe care I-am ales, ca sa duca Numele 

Meu fnaintea Neamurilor, fnaintea 

fmpara/ilor ~i fnaintea jiilor lui Israel. " 
(F apteleApostolilor 9: 15) 

Texte s~plimentare de citit: Faptele Apostolilor 9:23-30; 

FapteleApostohlor22:6-21; Galateni 1:13-24; 1 Timotei 1:12-17 

~vrei_i a~ fos! p~poru~ care a experimentat cele mai multe ~i 

ce_Ie mru. m~1 mmun1. Et, ca ~1 popo!', sunt o minune, religia lor este o 

~mune, legtle lor sunt o mmune, mtelepciunea lor este O 
minune 

ht~ratura pe care o au ei este o minune ~i influenta Ior m lume este ~ 
mmune. 

~ Ei au _fost a~a _de obi~nuiti cu minunile, meat orice afirmatie 
~ocanta trebu1a doved1ta cu o minune. 

C~d !)omnul Isus predica Evanghelia mantuirii iudeii ii 

cereau mmum. ,,Faun semn", sau ,,Ce semn faci Tu ca sa ~redem?" 

Fa~tul ~cesta era ~~a de raspandit, incat Apostolul Pavel a spus 

co~tem!or: ,,Iuden cer minuni ~i grecii cauta mtelepciune ... ". (1 
Cormtem 1:22) 

A Este imp~rtant sa ~redem m minuni, dar este ~i mai mtelept sa 

nu ne mcredem m ele, c1 in Dumnezeul minunilor. Prin minuni se 

poate vedea foarte clar mana lui Dumnezeu la lucru. 

Cea mai mare minune din primul veac, dupa invierea 
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Domnului Isus dintre cei morp, a fost considerata convertirea lui Saul 

din Tars la credinta cre~tina. 
inainte de a se converti, el a avut o religie buna, revelata de 

oumnezeu ~i nu inventata de oameni, Legea lui Moise. Dar aceasta 

religie se pare ca nu 1-a deranjat sa urmareasca, sa aresteze, sa 

chinuiasca pe oamenii care credeau in Dumnez~ul in care credea ~i el, 

dar ~i in Fiul lui Dumnezeu - Mesia, pe care ei II a~teptau sa vina, iar 

cre~tinii spuneau ca El a venit deja. 
Dupa convertirea sa, el nu s-a mai laudat cu religia sa care 1-a 

declarat neprihanit, (Filipeni 3:6) ci cu Mantuitorul sau, pentru care 

toate celelalte lucruri le-a socotit gunoaie. 
Dar cum a inceput convertirea sa? 
in Damasc traiau multi cre~tini care s-au refugiat acolo ca sa 

scape de prigoana care s-a dezlantuit m Ierusalim. Saul a auzit de ei ~i 

a planificat sa mearga acolo sa-i aresteze ~i sa-i aduca legati la 

Ierusalim. Cand se apropia de Damasc, i-a aparut in cale Domnul Isus. 

Prigonitorul stain fata Celui Prigonit. Saul n-a dorit aceasta intalnire, 

daca s-ar fi putut, ar fi evitat-o. 
Domnul Isus a programat aceasta intalnire ~i 1-a intrebat pe 

Saul: ,,Saule, Saule,pentruceMaprigone~ti?" . 

Domnul Isus s-a identificat cu cre~tinii din Damasc, de~1 in 

momentul acela Saul nu ~tia, dar mai tarziu va propovadui acest lucru. 

Din praful drumului unde a cazut, Saul p~e o intrebare, dupa 

ce a inteles cine este Cel ce-1 cheama pe nume. Intrebarea aceast~ a~ 

trebui sa ~i-o puna toti cei ce se intorc la Domnul: ,,Doamne, ce vre1 sa 

fac?" Daca am inteles bine cine este El, atunci trebuie sane intrebam: 

Ce ~teapta El de la noi? . w • • ~ • 

Domnul Isus nu i-a spus ce trebme sa faca, dar 1-a prom1s ca 1 

sevaspune. 
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L SAUL SE CALIF/CA SA CUNOASCA VOIA LUI DUMNEZEU 

Trei zile n-a mancat, nici n-a baut nimic, dar s-a rugat. 

1. Voia lui Dumnezeu poate fl cunoscutii dacii vrem sii 
0 

facem 

Saul n-a mai vrut sa faca nici un pas rara sa cunoasca voia lui 

Dumn~zeu. La multi oameni le este frica de aceasta voie, dar ea este 
eel mat bun lucru pentru om. 

2. Voia lui Dumnezeu is-a descoperit treptat 

Nu direct de la Domnul Isus, ci prin Anania, un ucenic smerit 
pe care Saul ~i-a planificat sa-1 aresteze ~i sa-1 duca la Ierusalim. 

Care era voia lui Dumnezeu pentru Saul in acest moment? 
-Sa-~i capete iara~i vederea -dar una duhovniceasca. 
-Sa se boteze. (FapteleApostolilor 22: 16) 
-Sa se umple de Duhul Stant. 
-Sa fie spalat de pacatele sale. 

3. Voia lui Dumnezeu is-a descoperit ca sii o implineascii 

~i el a cautat sa o implineasca in toate zilele viefii lui, pana a 
murit. 

4. Voia Jui Dumnezeu in principal era ca el sii-L cunoasca 
mai hine pe Domnul lsus 

Aceas!a a tost ~i dorinfa Lui cea mai mare. Dupa ce a ajuns sa 
cunoasca pufm dm harul Domnului Isus, nu s-a mai saturat sa-L 

cunoasca pe El. (Filipeni 3:10-14) Numai ve~nicia i-a descoperit 
bogafia harului lui Dumnezeu. 
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IL SAUL DA DOVADA DE O VIATATRANSFORMATA 

1. Saul nu mai vrea sa puna mana pe cre~tini sa-i aresteze 

Anania pune mana pe el, dar nu ca sa-i faca rau, ci bine, sa-1 

vindece de orbire. il nume~te ,,frate" ~i ii boteaza in Numele Domnului 

Isus. 

2. Saul se identified prin hotez cu Domnul Isus ~; cu ucenicii 

Lui 

El devine acum un ,,frate" in Biserica Domnului Isus. 

imparta~e~te cu ei toate bucuriile lor, dar ~i toate necazurile lor. Pentru 

multi cre~tini, el a devenit ca o doica care-~i cre~te cu drag copiii. 

3. Saul incepe sa propovaduiasca credinfa pe care voia sii o 
distrugii (Galateni 1 :23,24) 

Vestea despre convertirea lui Saul a fost un ~oc mare. Multi 

oameni nu puteau sa creada ca el este cu adevarat un ucenic al 

Domnului, ~i asta datorita faptelor pe care le-a racut mai inainte in 

Ierusalim. Oamenii ~tiau bine ce a racut el ~i cu ce scop a venit la 

Damasc. 
Saul a venit la Damasc sa omoare, acum cautau altii sa-1 

omoare pe el, pentru ca a devenit cre~tin. El a facut mai inainte pe altii 

sa sufere din cauza credintei lor. Acum I-au facut alfii pe el sa sufere 

din cauza credintei lui. 

4. Saul este un vas ales de Dumnezeu sii propovaduiascii 

Evanghelia ~i sii sufere pentru N umele Domnuluilsus (v. 15-16) 

Imediat dupa botezul lui a inceput sa propovaduias~a pri~ 

sinagogile iudeilor din Damasc, ca Domnul Isus este Fml lm 

Dumnezeu - Mesia Cel pro mis de Dumnezeu poporului Israel. 
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Dar n-a trecut mult ca iudeii din Damasc s-au sfatuit sa-1 
omoare. (v. 23) 

Ce schimbare radicala de situatie in doar cateva zile. Saul a 
mceput sa sufere a~a cum a spus Domnul. 

III. SAUL RECUNOA$TE AUTORITATEA DE DOMN 
ABSOLUT A DOMNULUI ISUS 

Primele cuvinte pe care Saul le-a spus Domnului Isus au fost: 
,,Cine e~ti Tu, Doamne?" (v. 8) 

Cuvantul DOAMNE a avut atunci o msemnatate deosebita. 

I. Un sclav, cand rostea acest cuvant, recuno1tea autoritatea 
stiipiinului siiu asupra sa 

. Rabi~ul Saul are acum un alt Sta.pan, el ii recunoa~te 
autonta!ea ~1 este gata sa i se supuna in toate lucrurile. 

Inaintea lui Dumnezeu toti suntem datori cu supunere ~i 
ascultare totala. Nu ocazionala ~i paqiala, ci totala. 

Daca nu ascultam de El, ne va spune: ,,De ce-Mi ziceti 
Doamne, Doamne ~i nu faceµ ce zic Eu?" (Luca 6:46) 

2. UceniciiL-au numit pe Domnullsus-Domn tji i nvii/iitor 

,,Voi Ma numiti Domnul ~i invatatorul, ~i bine ziceti caci 
sunt." (loan 13: 13) 
~ in calitate de Domn, El ne poate porunci ce vrea. in calitate de 
Invatator, El ne aduce o mvatatura divina, care duce Ia mantuire ~i 
sfinµrea vietii. 

3. Fiecare om ar trebui sii recunoascii autoritatea tji domnia 
Domnuluilsus 

Datorita mortii pe care a suferit-o, Dumnezeu I-a dat Numele 
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care este mai presus de orice nume ~i L-a mvrednicit sa primeasca 
inchinarea tuturor fiintelor din cer, de pe pamant ~i de sub pamant. ~i 
va veni vremea cand acest lucru se va intampla intocmai. 

Acum Domnul Isus are multi inchinatori pe tot pamantul care 
cu dragoste I se mchina ~i ~a~isesc cu bucurie ca El ~ste 
ooMNUL. Dar va veni vremea ~1 ce1 ce nu o fac acum de buna vo1e, o 
vor face de teama. 

Concluzie: 
Domnul Isus spunea iudeilor din vremea Sa, ca Dumnezeu din 

pietre poate face pe fiii lui Avraam. Acest lucru s-a mtamplat ~i cu 
Saul. El a devenit prin harul lui Dumnezeu o faptura noua. (2 
Corinteni 5: 17) 

-De ce credeti ca Saul ~i-a schimbat numele in Pavel? 
- Credeti ca exista o legatura intre suferintele pe care Saul le-a 

facut altora ~i suferintele indurate de el din partea altora? 
-Cum ati rea~tiona daca un fost sec~st ar vre~ sa se h?teze? 
- De ce credeti ca Domnul Isus nu 1-a spus direct Im Saul ce 

trebuie sa faca, ci 1-a trimis in Damasc? . . 
-De ce credeti ca Saul, dupa ce a ajuns in Damasc, a postlt tre1 

zile? · - Ce credeti, daca astazi Domnul Isus s-ar arata unm o~ 
impietrit ca lui Saul, ar mai ramane el impietrit, sau s-ar poca1 
imediat? 

- Ce parere aveti de oamenii care sunt plini de ravna ~e~tru 
datinile stramo~e~ti, ~a cum a fost Saul? ( Galatei 1 : 14) Credet1 ca se 
vorputea pocai? . 

-Ce credeti ca a facut Saul trei ani in Arabia? (Galateru 1: 17) 
- ~titi ca Pavel a fost rapit pana in al treilea cer? ~titi cu ce s-a 

ales dupa aceasta viziune? (2 Corinteni 12: 1-10) _ 
- ~titi ca fiecare om care se intoarce la Dom.nut este o mmune a 

harului lui Dumnezeu? Un om vindecat in trup, sigur va muri, dar un 
om mantuit, nu va muri niciodata. (loan 11 :26) 
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Schitl prescurtatl a lecµei 

Minunea convertirii prigonitorului 
FapteleApostolilor 9: 1-22 (FapteleApostolilor 9:15) 

Introducere 
I. Saul se califici sa cunoasci voia lui Dumnezeu 

1. Voia lui Dumnezeu poate fi cunoscuta daca vrem sa o facem 
2. Voia lui Dumnezeu i s-a descoperit treptat 
3. Voia lui Dumnezeu is-a descoperit ca sa o implineascli 
4. Voia lui Dumnezeu in principal era ca el sa-L cunoasca mai bine 

pe Domnul Isus 
II. Saul di dovada de o viata transformata 

1. Saul nu mai vrea sa puna man.ape cre~tini sa-i aresteze 
2. Saul se identifica prin botez cu Domnul lsus ~i cu ucenicii Lui 
3. Saul incepe sa propovaduiasca credinta pe care voia sa o 

distruga 
4. Saul este un vas ales de Dumnezeu sa propovaduiasca Evanghe

lia ~i sa sufere pentru Numele Domnului Isus (v. 15-16) 
m. Saul recunoa,te autoritatea de Domn absolut a 

Domnului Isus 
Cuvantul ,,DOAMNE" a avut atunci o insemnatate deosebita. 

1. Un sclav, cand rostea acest cuvant, recuno~tea autoritatea 
stapanului sau asupra sa 

2. Ucenicii L-au numit pe Domnul Isus- Domn ~i invatator 
3. Fiecare om ar trebui sa recunoasca autoritatea ~i domnia 

Domnului Isus 
Concluzie: 
Convertirea lui Saul la cre~tinism este o mare minune. 
-De ce credeti ca Saul ~i-a schimbat numele in Pavel? 

(Pavel= eel mic) 
-Ce parere aveti despre datinile stramo~e~ti? 
-Ce credeti ca a fa.cut Saul trei ani in Arabia? 
-~titi ca Pavel a fost rapit pana in al treilea cer? 
- Care credeti ca este cea mai mare minune, vindecarea unui 

bolnav, saumantuirea unui pacatos? 
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