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Evanghelia în Fapte

Pavel la Efes
Lecția 15

INTRODUCERE
1. Efesul a fost capitala Asiei Proconsulare și unul dintre marile centre comerciale din Asia
Mică (Turcia de azi). De asemenea, a fost un mare centru cultural grecesc cât și religios,
aici regăsindu-se faimosul templu al zeiței Artemis (Diana), Fapte 19:27-28
2. Pavel, trecând prin ținuturile Galatiei și Frigiei, ținuturile de sus ale Asiei, apoi prin Pont
și Bitinia, a ajuns la Efes, unde inițial i-a lăsat pe Aquila și Priscila, Fapte 18:18-23
3. În Efes, Pavel întâlnește câțiva ucenici ai lui Ioan Botezătorul. Ei se regăseau în aceeași
situație ca Apolo, înainte ca Aquila și Priscila să-i ”arate mai cu de-amănuntul Calea lui
Dumnezeu”, Fapte 18:24-26
4. Cei doisprezece ucenici din Efes cred în Isus, sunt botezați și primesc Duhul Sfânt prin
punerea mâinilor de către apostolul Pavel, Fapte 19:5-7 (cf Fapte 8:17)
5. Acești doisprezece bărbați au reprezentat începutul lucrării lui Pavel în cetatea Efesului
pentru următorii trei ani, Fapte 20:31
DISCUŢIE
I.
LECȚII DIN LUCRAREA LUI PAVEL LA EFES
A. O inimă (credință) sinceră va fi întotdeauna gata să primească adevărul
Evangheliei, (cf vs 19:3-5) – Fapte 8:5-6, 12; 8:35-38
B. Adevărul cât și ucenicii lui Hristos au fost vorbiți de rău în fiecare epocă,
(cf v 19:9a) – Iuda 4, 10-11; Iac 4:11; Tit 3:2
C. Slujitorii lui Hristos nu trebui să răspundă răului cu rău, ci să se retragă din fața
sa, (cf v 19:9b) – Rom 12:17-18, 21; Col 4:5-6
D. Evanghelia propovăduită cu credință nu poate fi împiedicată să se răspândească
în lume, (cf vs 19:10-12) – Filip 1:12-14
E. Păcatul propovăduirii Evangheliei lui Hristos fără a-L cunoaște pe Hristos Însuși,
(cf vs 19:13-15) – Mat 15:13-14; 2Tim 3:6-9
F. Puterea adevărului de a provoca pocăință, (cf vs 19:17-19) – Pro 28:13;
2Cor 7:8-10
G. Puterea interesului material de a împiedica primirea adevărului, (cf vs 19:23-27)
– Mar 10:17-27; 1Tim 6:9-10
CONCLUZIE
1. Șederea lui Pavel la Efes în cea de-a treia călătorie misionară se dovedește a fi cea mai
lungă dintre cele înregistrate de Luca în cartea Faptelor. A durat aproximativ trei ani
(52-55 A.D.) și a fost o lucrare foarte productivă, Fapte 19:10, 20
2. După ce Evanghelia a fost ferm înrădăcinată în Efes, astfel încât prezența sa nu mai era
necesară, Pavel a trimis pe Timotei și Erast în Macedonia, Fapte 19:21–22
3. După revolta lui Dimitrie argintarul, Pavel părăsește Efesul și pleacă în Macedonia iar de
acolo în Grecia unde va rămâne timp de trei luni, Fapte 20:1-3
4. Fie ca exemplul de slujire credincioasă a lui Pavel la Efes să ne încurajeze și să ne
inspire pentru ca și noi să fim credincioși în slujirea noastră către Domnul!

