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Evanghelia în Fapte

Predica lui Ștefan în Sinedriu
Lecția 5
INTRODUCERE
1. De ce a prezentat Ștefan această predică înaintea Sinedriului?
2. Observați acuzațiile formulate împotriva lui Ștefan în Fapte 6:11, 13-14
a. În primul rând, că a rostit cuvinte de hulă la adresa lui Moise, a vorbit împotriva legii și a
pledat pentru schimbarea obiceiurilor evreiești.
b. În al doilea rând, că a rostit cuvinte de hulă împotriva lui Dumnezeu și a ”casei” lui
Dumnezeu, Templul.
3. Deși i se puneau niște cuvinte ”în gură”, Ștefan nu este interesat să se apere. El vrea pur și
simplu să proclame adevărul despre Isus, într-un mod în care oamenii să-l poată înțelege.
DISCUŢIE
I.
ȘTEFAN FACE UN REZUMAT AL ISTORIEI VECHIULUI TESTAMENT
A. Chemarea lui Avraam (versetele 2-8; Gen 15:1-5, 13-18)
B. Vânzarea lui Iosif (versetele 9-16; Gen 37-50)
C. Situația lui Moise în Egipt (versetele 17-37; Exod 1-14)
D. Situația lui Moise în pustie (versetele 38-41; Exod 19, 32)
E. Apostazia lui Israel (versetele 39-43; Ios 24:20; 1Împ 11:7)
F. Cortul și templul (versetele 44–50; Exod 40; 1Împ 6:1; Psa 11:4)
II.

MUSTRAREA LUI ȘTEFAN LA ADRESA SINEDRIULUI
A. Patriarhii s-au LEPĂDAT de Iosif, marele izbăvitor, cel care a salvat națiunea de la
înfometare (v. 9; Gen 37:4-11, 23-24, 28)
B. Poporul ales s-a LEPĂDAT de Moise (versetele 23-28; Exod 2:11-14)
C. Moise a dat Legea, iar părinții lor au LEPĂDAT-O (versetele 37-39; Num 14:2-4)
D. Apostazia lui Israel – LEPĂDAREA de Dumnezeu (versetele 41–43; 2Împ 17:6-23)
E. L-au LEPĂDAT și L-au omorât pe Hristos (versetele 51-53; Lc 23:13-25)

CONCLUZIE
1. Mesajul lui Ștefan în esență prezintă două aspecte:
a. În primul rând, Dumnezeu nu ține cont de o clădire. Deși templul a fost un dar minunat
din partea lui Dumnezeu, era greșit să-l supraevalueze la acel timp ca drept fiind „casa
lui Dumnezeu”, Ioan 4:20-24
b. În al doilea rând, Israel se face vinovat de ceea ce a făcut întotdeauna: s-a lepădat de
prorocii lui Dumnezeu, Mat 23:29-37
2. Bazându-se pe concepte din Vechiul Testament, Ștefan îi mustră pe cei care s-au lepădat de
Isus.
3. Ei sunt ”oameni tari la cerbice” (asemeni lui Israel Exod 32:9) și sunt ”netăiați împrejur cu
inima și cu urechile” (așa cum este descris Israel în Ier 6:10; 9:25-26).
4. Când Ștefan folosește cele două sintagme, a avut în minte pasajul din Deu 10:16 „ Să vă
tăiaţi, dar, inima împrejur şi să nu vă mai înţepeniţi gâtul.”
5. Care a fost reacția lor la predica lui Ștefan? ”Îi tăia pe inimă” (Fapt 7:54). Cu toate acestea,
Sinedriul a reacționat cu furie în loc să se supună Duhului Sfânt. Ei sunt plini de mânie, dar
față de cine? Ștefan este doar mesagerul. Furia este îndreptată împotriva lui Dumnezeu, El
este cel pe care îl resping.

