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Două caractere diferite 
Textul de bază: Faptele Apostolilor 8: 26-39 

 

Câteva definiţii 

 
Situaţia în Ierusalim 
• Situaţa din Ierusalim era foarte periculoasă penru creştinii 
• Întămplările din trecut, Crucificarea Domnului nostru Isus Cristos nu au fost 

fără urme 
• Ucenicii şi cei noi pocăiţi au fost urmăriţi şi chiar aruncaţi în temniţe 
• Singura lor posibilitate de supravieţuire era emigrarea  

Faptele Apostolilor 8: 1 
În ziua aceea, s-a pornit o mare prigonire împotriva Bisericii din Ierusalim. 
Şi toţi, afară de apostoli, s-au împrăştiat prin părţile Iudeii şi ale Samariei. 

 

Famenul Etiopian: Un bărbat cu un viitor asigurat 

 
• Peste 1400 de km de Ierusalim, în Etiopia ( parte de sus a Nilului, astăzi 

teritoriul Sudan) domnea împărăteasa Candace 
• Averea şi bogăţia ei a fost gospodărită de un famen, care era după titularea 

noastră un Ministrul de Finanţe 
Faptele Apostolilor 8:27 
Şi iată că un Etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a 
Etiopienilor, şi îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se 
închine. 
 

Pentru a putea lucra la o împărăteasă trebuia să fi famen 
• Decizia lui a fost o decizie personală 
• Consecinţele ca nu mai poate însărcina o femeie i-au fost cunoscute 
• Adecă să-şi creieze o familie propie 
 

Famenul s-a  decizie cu toate consecinţele ireparabile pentru o viaţă 

fără familie, fără nevastă şi fără copii  

O jertfă pentru un trai în onoare şi bogăţie 
• Întrebarea pentru noi: decidem şi noi aşa? 
• Care sunt jertfele noastre pentru o mai bună stare? 
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• Care criterii sunt semnificative în deciziile noastre? 
• Mai joacă un rol Credinţa noastră în Mântuitorul cel viu? 
 

Famenul s-a decis fără a cunoaşte pe Dumnezeul cel viu 
• Probabil a auzit ceva despre un Dumnezeu viu dela Israeliţii din împrejurime 
• Şi curiositatea l-a îndemnat să călătorească la Ierusalim 
• Multe nu a ştiut despre acest Dumnezeu a Israelţilor 
• De exemplu: că nu are voie să intre în Templu ca famen 

Deuteronom 23:1 
Cel scopit sau famenul să nu intre în adunarea Domnului.(adecă templul) 
 

• Ca sa nu fie inutilă călctoria lui a cumpărat o rolă cu proorocul Isaia 
• Dar nu a înţeles despre ce era vorba 

Faptele Apostolilor 8:29-31 
Duhul a zis lui Filip: ,,Du-te, şi ajunge carul acesta!” Filip a alergat, şi a 
auzit pe Etiopian citind pe proorocul Isaia. El i-a zis: ,,Înţelegi tu ce 
citeşti?”  Famenul a răspuns: ,,Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va 
călăuzi cineva?”  Şi a rugat pe Filip să se suie în car, şi să şadă împreună 
cu el. 
 

Un ministru recunoaşte că nu înţelege ce citeşte 
• Cum tratăm noi pe cei, care nu înţeleg Biblia şi ne întreabă? 
• Avem noi timp pentru ei, atunci când se oferă o posibilitate de explicare? 
• Care este mesajul esenţial a expicaţiei noastre? 
• Etiopianul cunoştea Cuvântul lui Dumnezeu numai din auzite 
• Şi Noul Testament încă nu era scris în acest timp 

 

Filip: Un viitor plin de primejdii 

 
Isus cheamă pe Filip 
• Nu Filip a găsit pe Isus, ci Isus L-a găsit pe Filip 
• Printr-o întălnire şi chemare directă, Filip şi-a schimbat ţelul vieţii 
• Priorităţiile personal din trecut n-au mai jucat nici un rol în deciziile lui 

Ioan 1:43-44 
A doua zi Isus a vrut să Se ducă în Galilea, şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis: 
,,Vino după Mine.” Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei şi a lui Petru. 
 

• Filip a fost convins că cel care-L cheamă e fiul lui Dumnezeu 
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Ioan 1:45 
Filip a găsit pe Natanael, şi i-a zis: ,,Noi am găsit pe Acela, despre care a 
scris Moise în lege, şi proorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif. 
 

Un viitor social era fără perspective 
• Cei doisprezece ucenici sunt fricoşi şi disperaţi 
• Dar Isus Le promite un ajutor: El vrea să fie cu ei, prin prezenţa Duhului Sfânt 

Faptele Aposolilor 1:8 
Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi 
veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile 
pământului.” 

 

Un om devine urmărit pentru-că-L iubeşte pe Isus 
Faptele Apostolilor 8: 1, 4-5 şi 8 
În ziua aceea, s-a pornit o mare prigonire împotriva Bisericii din Ierusalim. 
Şi toţi, afară de apostoli, s-au împrăştiat prin părţile Iudeii şi ale Samariei. 
Ceice se împrăştiaseră, mergeau din loc în loc, şi propovăduiau Cuvântul. 
Filip s-a coborât în cetatea Samariei, şi le-a propovăduit pe Cristos. Şi a 
fost o mare bucurie în cetatea aceasta. 
 

• Dacă biserica din Ierusalim nu ari fi fost urmărită, nu s-ar fi împrăştiat 
Evanghelia în aşa iuţeală 

• Propovăduirea Evangheliei a produs o mare bucurie în poporul Samariei 
 

Centrul mesajul nostru trebuie să fie „Isus Cristos” 
 

Faptele Apostolilor 8:34-35 
Famenul a zis lui Filip: ,,Rogu-te, despre cine vorbeşte proorocul astfel? 
Despre sine sau despre vreun altul?” Atunci Filip a luat cuvântul, a început 
dela Scriptura aceasta, şi i-a propovăduit pe Isus. 
 

• Noi putem povesti mult despre credinţa noastră 
• Chiar şi mărturiile noastre pot fi de mare folos 
• Dar Cuvântul lui Dumnezeu este şi rămâne cel mai potrivit martor a Dragostei 

lui Dumnezeu faţă de noi, prin Domnul nostru Isus Cristos 
 
O explicaţie clară şi biblică duce la o decizie personală 

Faptele Apostolilor 8:36-40 
Pe cţnd îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: ,,Uite 
apă; ce mă împiedică să fiu botezat?” Filip a zis: ,,Dacă crezi din toată 
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inima, se poate.” Famenul a răspuns: ,,Cred că Isus Cristos este Fiul lui 
Dumnezeu.” A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă, şi Filip 
a botezat pe famen. Când au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe 
Filip, şi famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum, 
plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea. Şi 
propovăduia Evanghelia în toate cetăţile prin care trecea. 
 

• Scopul propovăduirii este schimbarea omului spre Dumnezeu 
• Un eunuc nu a avut voie să se apropie de Dumnezeu (prin templul) 
• Dar a primit salvare şi mântuire prin Isus Cristos 

Isaia 56:3-7 
Străinul care se alipeşte de Domnul, să nu zică: ,Domnul mă va despărţi de 
poporul Său!` Şi famenul să nu zică: ,Iată, eu sunt un copac uscat!` Căci 
aşa vorbeşte Domnul: ,Famenilor, cari vor păzi Sabatele Mele, cari vor 
alege ce-Mi este plăcut, şi vor stărui în legământul Meu, le voi da în Casa 
Mea şi înlăuntrul zidurilor Mele un loc şi un nume mai bune de cât fii şi 
fiice; le voi da un nume vecinic, care nu se va stinge. Şi pe străinii, care se 
vor lipi de Domnul ca să-I slujească, şi să iubească Numele Domnului, 
pentru ca să fie slujitorii Lui, şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l 
pângărească, şi vor stărui în legământul Meu, îi voi aduce la muntele Meu 
cel sfânt, şi-i voi umplea de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile lor 
de tot şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi 
o casă de rugăciune pentru toate popoarele.” Aşa vorbeşte Domnul 
Dumnezeu, care strânge pe cei risipiţi ai lui Israel: ,,Voi mai strânge şi alte 
popoare la cei strânşi acum din el.” 
 

• Unica salvare primim prin Mântuitorul nostru Isus Cristos 
1 Corinteni 2:10-13 
Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul 
cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine 
dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului, care este 
în el? Tot aşa: nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul 
lui Dumnezeu. Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine dela 
Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile, pe cari ni le-a dat Dumnezeu 
prin harul Său. Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate dela 
înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate dela Duhul Sfânt, 
întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti.            
 

Amin 


