Studiul 10

29 august – 4 septembrie

Filip Evanghelistul
Pentru studiul din această săptămână, citeşte:
Faptele 2:44-47; 4:34-37; 6:1-7; 8; 21:7-10; 2 Corinteni 4:18.
Sabat după-amiază

Principala preocupare a Domnului Hristos în cele patruzeci de zile
dintre crucificare şi înălţare a fost misiunea mondială. Noul Testament
păstrează cel puţin cinci forme de prezentare a Marii Trimiteri: Matei 28:18-20; Marcu 16:15; Luca 24:47-49; Ioan 20:21, Faptele 1:5-8.
Aceasta constituie cea mai înaltă dintre sarcinile încredinţate vreodată
creştinilor. În ea este specificată strategia geografică a lucrării misionare: ea trebuia să înceapă de la baza ei, din Ierusalim, şi să se extindă
în toată Iudeea, apoi în Samaria şi mai departe, până la marginile pământului. Creştinii au luat porunca aceasta în serios şi au pornit să o
împlinească.
Strategia aceasta este evidentă în lucrarea misionară a evanghelistului Filip. Conform capitolului 8 din Faptele apostolilor, lucrarea lui
s-a propagat în cercuri concentrice, dinspre Ierusalim către regiunile
învecinate; cu trecerea timpului, a pătruns în noi teritorii.
Dar cine a fost Filip Evanghelistul? Ce ne spune Scriptura despre
el şi despre lucrarea pe care a împlinit-o în zorii existenţei bisericii
creştine? Şi ce lecţii ne putem însuşi din raportul inspirat despre activitatea acestui misionar de la început?
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Textul de memorat: „Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî
Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”(Faptele
apostolilor 1:8)

Duminică, 30 august

Filip Evanghelistul

„Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se
văd; căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd
sunt veşnice” (2 Corinteni 4:18). Gândeşte-te la aceste cuvinte ale lui
Pavel din perspectiva temei studiului din această săptămână. Despre
evanghelistul Filip nu avem decât puţine informaţii în Biblie, dar, după
cum vom vedea, lucrarea sa, deşi deocamdată necunoscută în mare
parte, este deosebită. Ce persoane cunoscute de tine au făcut lucruri
mari pentru Dumnezeu, dar nu s-au bucurat decât de puţină recunoaştere vizibilă? De ce este important să reţinem principiul prezentat de
Pavel, îndeosebi dacă lucrăm într-un domeniu care nu se bucură de
multe aclamaţii sau de multă atenţie? (1 Corinteni 4:13)

1. Ce ştim despre Filip Evanghelistul? Faptele 6:5; 8:5-13, 26-40; 21:8.

______________________________________________________________
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______________________________________________________________

Filip a fost supranumit „Evanghelistul” în Faptele 21:8 pentru a-l
distinge de ucenicul Filip. El apare mai întâi în rolul de „slujitor la
mese” în biserica din Ierusalim (Faptele 6:2-5), iar ulterior în rolul de
evanghelist şi misionar (Faptele 8:12). Şi-a desfăşurat lucrarea pe parcursul a douăzeci de ani şi s-a bucurat de sprijinul celor patru fiice ale
sale, care erau profetese. Cam atât cunoaştem despre el.
„Filip a fost cel care le-a predicat samaritenilor Evanghelia; Filip a
fost cel care a avut curajul să-l boteze pe famenul etiopian. Pentru un
timp, istoriile acestor doi lucrători [Filip şi Pavel] s-au împletit strâns.
Persecuţia violentă a fariseului Saul a împrăştiat biserica din Ierusalim
şi a distrus eficienţa organizării celor şapte diaconi. Fuga din Ierusalim
l-a determinat pe Filip să-şi schimbe modul de lucru şi consecinţa a
fost că a ascultat şi el de chemarea căreia Pavel i-a dedicat viaţa sa.
Preţioase au fost orele petrecute împreună de Pavel şi Filip; emoţionante au fost amintirile pe care le aveau despre zilele când lumina care
strălucise pe faţa lui Ştefan, îndreptată spre cer în timpul martiriului, a
strălucit în slava ei asupra lui Saul persecutorul, aducându-l la picioarele lui Isus ca pe unul care se ruga simţindu-se cu totul neajutorat.”
– Ellen G. White, Sketches From the Life of Paul, p. 204
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Obiectivele instructorului
La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să înţeleagă că Domnul
îi poate face în stare pe oamenii obișnuiți să lucreze ca misionari
dacă ei Îi sunt credincioşi şi consacraţi.
La nivelul sentimentelor: Să fie siguri că Dumnezeu le poate da
discernământ și înţelepciunea necesară pentru a face faţă pro
blemelor întâlnite în lucrarea misionară.
La nivel practic: Să-şi deschidă inima şi mintea faţă de glasul lui
Dumnezeu şi să-și înnoiască angajamentul de a răspunde che
mării Sale la slujire.

II. Sentimente: În faţa evenimentelor neaşteptate
A. Când, din cauza persecutării creștinilor, a trebuit să se mute
în Samaria, Filip a folosit ocazia pentru a da mărturie despre
Domnul. Cum ai reacționa tu dacă ar trebui să lași totul și să pleci în altă țară din cauza persecuției?
B. Ce încurajare găsim în modul în care a lucrat Dumnezeu în viaţa
lui Filip ca să-l pregătească să facă față noilor solicitări ale lucrării?

III. Practic: Gata de slujire
A. Ce paşi concreţi putem face ca să ne învingem teama, să lăsăm
deoparte lucrurile care ne distrag atenţia de la misiune şi să fim
mai deschişi faţă de lucrarea personală şi mărturie?
B. Cum ne pregăteşte Dumnezeu ca să fim gata pentru orice fel de
lucrare la care ne-ar chema? Cum să ne încredem mai mult în
puterea Sa decât în priceperea noastră?
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SCHIŢA STUDIULUI
I. Cunoştinţe: Înzestrarea unor oameni obişnuiţi
A. Biserica primară a fost binecuvântată şi a crescut; erau cumva și
membrii ei nişte oameni obişnuiţi, supuşi greşelilor (Faptele 6:1)?
B. Filip a fost unul dintre diaconii aleşi pentru a ajuta la ieşirea din
criză. Cu ce alte daruri a fost el înzestrat ulterior, pentru a le sluji
samaritenilor (Faptele 8:5-13) şi famenului etiopian (Faptele
8:26-39)?
C. Filip a avut patru fiice. Cum putem menţine echilibrul între grija
faţă de familie şi chemarea de a dedica timp misiunii şi slujirii?

Luni, 31 august

Slujitor la mese

2. Care este imaginea bisericii primare, aşa cum este prezentată în Faptele 2:44-47; 4:34-37?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

La început, lucrurile au mers foarte bine pentru primii credincioşi.
Totuşi nu a trecut mult şi au apărut tensiuni, aşa cum apar oriunde
există oameni afectaţi de păcat.

3. Ce probleme au apărut şi cum le-a tratat biserica? Faptele 6:1-7
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______________________________________________________________

Creşterea rapidă a bisericii din Ierusalim a fost însoţită de tensiune socială. Filip a fost desemnat ca membru al unei echipe care avea
răspunderea de a rezolva această tensiune. Printre convertiţi, se aflau
şi persoane defavorizate şi sărace a căror participare la mesele zilnice
comune îi solicita în plus pe conducătorii bisericii. A apărut atunci o
nemulţumire cu privire la distribuirea incorectă a hranei la văduvele
care vorbeau limba greacă. Era o chestiune extrem de delicată, deoarece făcea trimitere directă la îndemnurile profeţilor evrei de a nu-i
neglija pe orfani şi pe văduve.
Pentru a rezolva această chestiune serioasă, cei doisprezece apostoli i-au adunat pe credincioşi şi au propus să fie aleşi şapte bărbaţi,
plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, care „să slujească la mese” [transliterat, „să diaconizeze” – de la diakoneo – a sluji], astfel încât cei doisprezece să poată „diaconiza Cuvântul”, să se ocupe de „slujirea Cuvântului” [gr.: diakonia tou logon] (vezi Faptele 6:3,4). Toţi şapte aveau
nume greceşti. Printre ei se afla şi Filip, menţionat aici pentru prima
dată în Biblie.
Apostolii au susţinut că era necesară suplimentarea conducerii
pentru ca ei să nu fie suprasolicitaţi de administrarea resurselor necesare vieţii colective. De asemenea, ei au pus accent pe chemarea lor de
a se devota Cuvântului lui Dumnezeu şi rugăciunii.
Ce situaţii cu potenţial conflictual au apărut în biserica ta locală şi
cum Îi poţi permite lui Dumnezeu să te folosească la rezolvarea lor?
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Rezumat: Dumnezeu îi înzestrează pe urmaşii Săi pentru toate tipurile de slujire şi lucrare; singurul lucru pe care îl cere este ca noi să
fim dispuși să ascultăm și deschişi față de călăuzirea Sa.

PAŞII ÎNVĂŢĂRII

Studiul acesta ne face cunoştinţă cu Filip, un urmaş credincios al
Mântuitorului. Plecând din Ierusalim din cauza prigonirii creştinilor, el
a înfruntat un vrăjitor, le-a predicat unor oameni care nu-L cunoşteau
pe Dumnezeu, a scos demoni, i-a dat mărturie unui înalt demnitar de
la curtea regală etiopiană şi a descoperit ce înseamnă să te lași călăuzit
zilnic de Duhul Sfânt. Concentraţi-vă asupra lecţiilor importante despre misiune care pot fi desprinse din viaţa lui Filip. Este o ocazie de a
trezi în membrii grupei entuziasmul pe care l-au avut primii creştini
atunci când au început să înţeleagă ce presupunea misiunea încredinţată de Hristos.
Discuţie introductivă. Când citim cartea Faptele apostolilor, devine
evident faptul că Evanghelia nu are cum să fie oprită. Ea îşi croieşte
drum către Macedonia, Efes, Damasc şi chiar până în inima Romei
păgâne. În primele capitole ale cărţii, viziunea primită de Petru ne arată
că Dumnezeu are planuri mult mai mari decât avea poporul Său evreu,
idee confirmată apoi și de experienţa lui Filip cu famenul etiopian.
Pentru romanii şi grecii din primul secol, etiopienii trăiau efectiv
la marginea pământului. Şi iată că acum, primul convertit african con-
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1. MOTIVARE
Pasajul central: Faptele 8:1-40
Ideea de bază: Lucrarea lui Filip se desfăşoară într-o perioadă critică pentru biserica primară, când începe să se vadă puterea Evangheliei de a atinge inima oamenilor din orice popor. Este un timp de schimbare radicală pentru biserică pe măsură ce vestea bună trece pentru
prima dată dincolo de zidurile Ierusalimului şi de granițele lui Israel,
ajungând, aşa cum spusese Domnul Isus, până la marginile pământului
(Faptele 1:8). Aceasta face loc la noi întrebări şi creează noi probleme,
iar răspunsurile pe care le-a găsit biserica primară, felul în care ea a
răspuns, ne oferă lecţii preţioase despre modul în care ne putem implica în misiunea mondială.

Marţi, 1 septembrie

Filip în Samaria

Saul, viitorul apostol şi misionar, îşi face prima apariţie în Biblie
cu ocazia uciderii cu pietre a diaconului Ştefan, primul martir creştin.
Însă acest val de persecuţii a contribuit la o și mai mare răspândire a
Evangheliei.

4. Care a fost consecința persecutării bisericii din Ierusalim? Faptele 8:1-6
______________________________________________________________

Samaria a fost prima „staţie” pe traseul răspândirii creştinismului.
Samaritenii se considerau descendenţii israeliţilor rămaşi în urmă
după ce Asiria a dus în exil majoritatea populaţiei, în anul 722 î. Hr.
Însă iudeii îi considerau descendenţii străinilor pe care asirienii i-au
forţat să se stabilească în Israel. În vremea Noului Testament, relaţiile
dintre iudei şi samariteni erau marcate de tensiuni şi de izbucniri violente. Cu toate acestea, după cum am văzut deja, Domnul Isus a deschis
calea pentru lucrarea misionară în această regiune, cu ocazia discuţiei
Sale cu femeia samariteană, care, la rândul ei, a început să îi „evanghelizeze” pe cei din poporul ei.
Chemarea lui Filip de a sluji la mese s-a transformat în chemarea
de a lucra ca evanghelist misionar printre samariteni. Deşi se refugiase din Ierusalim din cauza persecuţiei religioase, el nu şi-a pierdut
timpul. A dat de veste că Mesia, cel aşteptat deopotrivă de iudei şi de
samariteni, venise (Faptele 8:5,12).

5. De cât succes s-a bucurat lucrarea lui Filip în Samaria? Faptele 8:6-15
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Domnul a lucrat într-un mod impresionant prin Filip în acest prim
câmp misionar străin. Afirmaţia că „iudeii… n-au legături cu samaritenii” devenise un lucru de domeniul trecutului.
Ce duşmănie, ranchiună şi prejudecăţi care ţi-au otrăvit sufletul ar
trebui să devină lucruri de domeniul trecutului? Oare n-a venit timpul
să le laşi în urmă?
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semnat în Scriptură se întoarce în patria sa, „la capătul lumii”, ducând
vestea bună despre Isus Hristos.
De discutat: Pentru creştinii din primul secol, „marginile pământului” erau ţările aflate la distanţă de Ierusalim. Ce înseamnă această
expresie pentru creştinii din secolul XXI?

Comentariu biblic
I. Gata pentru slujire
(Revezi împreună cu grupa Faptele 6:1-7.)
Biblia ne oferă o schiţă de portret a lui Filip, nu un tablou cu toate
detaliile. Putem distinge totuşi câteva trăsături de caracter şi profunzimea dedicării lui faţă de Domnul Isus.
Ştim că Filip a fost ales diacon pentru a ajuta la rezolvarea
plângerilor legate de împărțirea hranei. Diakonos, cuvântul grecesc
pentru „diacon”, este tradus în alte locuri prin „slujitor”. Domnul Isus
l-a folosit când le-a spus ucenicilor că cel mai mare dintre ei trebuie să
fie slujitorul lor (Matei 23:11).
Diaconii au avut un rol important în susţinerea bisericii primare. În
prima sa epistolă către Timotei, apostolul Pavel recomandă cercetarea
candidaţilor înainte de numirea lor ca diaconi (1 Timotei 3:10). Ei trebuie să fie soţi şi taţi buni (3:12) şi trebuie „să păstreze taina credinţei
într-un cuget curat” (3:9). Ei trebuie să fie cinstiţi, sinceri, neclevetitori
şi cumpătaţi (3:11). Slujba de diacon nu poate fi încredinţată la întâmplare primului care se oferă. Filip este un creştin respectat, credincios,
dornic să slujească.
De discutat: Cum ne pregăteşte pentru misiune dispoziţia de a sluji
cu smerenie?
II. Chemat şi înzestrat
(Revezi împreună cu grupa Faptele 21:7-10.)
Când a fugit de persecuţia din Ierusalim, Filip era cunoscut ca „Filip
Diaconul”. Când s-a întors, el se transformase în „Filip Evanghelistul”
(Faptele 21:8). Multe lucruri s-au petrecut în acest interval. Avem în

127

Studiul 10

2. APROFUNDAREA STUDIULUI
În cadrul studiului, concentraţi-vă atenţia asupra calităţilor care au
făcut din Filip candidatul ideal pentru misiunea încredinţată.

Miercuri, 2 septembrie

Filip şi etiopianul

6. Ce anume citea etiopianul şi ce oportunitate a văzut Filip pentru a-i
vorbi despre Isus? Faptele 8:26-39
______________________________________________________________

Potrivit pasajului din Faptele 8:26-39, următorul contact pe care
l-a avut Filip a fost cu îngrijitorul vistieriei împărătesei Etiopiei, extinzând astfel misiunea cu un pas mai aproape de „marginile pământului”
(Faptele 1:8). Filip asigura legătura între misiunea din Samaria şi cea
din Gaza. Din Samaria, o regiune situată la nord de Ierusalim, Filip a
fost chemat în Gaza, o regiune situată la sud de cetate. Dacă în nord
lucrarea sa a vizat un anumit grup, în sud a vizat o singură persoană.
Dacă în Samaria Îl putea propovădui pe Hristos folosindu-se numai de
cele cinci cărţi ale lui Moise (fiindcă doar pe acestea le acceptau samaritenii), aici putea face referire şi la cartea lui Isaia (probabil în versiunea în limba greacă).

7. În Samaria Filip a făcut minuni. Ce metodă a folosit în lucrarea sa cu
etiopianul? Ce principiu desprins de aici putem aplica în lucrarea noastră cu oamenii? Faptele 8:6,30,35
______________________________________________________________
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______________________________________________________________

Filip a fost dus de Duhul Domnului în altă parte imediat ce a terminat să-i împărtăşească etiopianului „vestea bună despre Isus” şi l-a botezat. El nu a avut ocazia de a-i transmite noului său convertit convingerile şi învăţăturile sale. Rămânea acum în sarcina acestuia să accepte
credinţa creştină în contextul culturii sale africane, lăsându-se ghidat
de Vechiul Testament şi de Duhul lui Dumnezeu, care de altfel lucrase
şi până atunci la inima lui, din moment ce el se închina deja Domnului
şi credea în Cuvântul Său.
Filip i-a explicat etiopianului câteva texte esenţiale din Vechiul Testament despre moartea lui Isus. De ce este necesar ca Isus, moartea
şi învierea Sa, să constituie punctul central al mesajului pe care vrem
să-l transmitem lumii? Care este mesajul nostru despre El?
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III. Şi pentru fameni
(Revezi împreună cu grupa Faptele 8:26-40.)
Trăsătura definitorie a lucrării lui Filip ca evanghelist pare să fie contactul cu cei din afară, potrivit cu porunca Domnului Isus de a da la o parte barierele care-i despart pe oameni (Efeseni 2:14-22). Famenul etiopian era probabil bogat şi influent în patria lui (o zonă care corespunde
aproximativ Sudanului de astăzi), însă, în ochii evreilor din Israel, purta
două stigmate – era păgân și era famen, fapt ce îl excludea în mod automat din „adunarea Domnului” (Deuteronomul 23:1). (Se poate totuşi ca
termenul „famen” să aibă aici sensul de „slujbaş, dregător împărătesc”.)
Însă în cartea din care citea este o frumoasă făgăduinţă: „Le voi da
un nume veşnic care nu se va stinge” (Isaia 56:5). Filip a avut privilegiul
de a-i împărtăşi famenului african această binecuvântare.
De discutat: Fiind iudeu, Filip ar fi trebuit să aibă o aversiune naturală faţă de asocierea cu un famen. Ce anume din experienţa sa a contribuit la demolarea acestei prejudecăţi? Ce lecţii se găsesc aici pentru
noi?

IV. Să îi întâmpinăm pe oameni acolo unde sunt
(Revezi împreună cu grupa Faptele 8:6-8 şi 8:30-35.)
Un principiu esenţial al misiunii biblice este acela de a merge în întâmpinarea oamenilor. Când a lucrat cu famenul etiopian, Filip a pornit
de la ce îl interesa pe acesta, explicându-i pasajul din Isaia pe care nu-l
înţelegea. El a ţinut astfel un studiu biblic.
În Samaria, Filip a predicat şi totodată a înlăturat barierele şi a adus
bucurie în cetate prin semnele pe care le-a făcut (Faptele 8:6-8).
Întrebări pentru meditaţie: Pentru ca misiunea noastră în mijlocul
unui grup de oameni să fie eficientă, ce trebuie să știm despre oamenii
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faţă un om smerit, dispus să slujească, înzestrat prin Duhul Sfânt pentru un rol important (Efeseni 4:11). Vedem acest dar în acţiune când îi
dă mărturie famenului etiopian. Aflăm, de asemenea, că el era un bun
vorbitor şi că avea darul de a face semne şi minuni.
De discutat: Când Filip a fugit în Samaria din cauza persecuţiei,
Duhul Sfânt era la lucru, transformând adversitatea în oportunitate.
Sunt situaţii în care nu reuşim să observăm că Dumnezeu Îşi îndeplineşte planurile chiar prin situațiile dificile cu care ne confruntăm?

Joi, 3 septembrie

Filip ca evanghelist, tată şi gazdă

8. Citeşte Faptele 8:39,40. Ce acţiune a lui Filip amintită aici ne ajută să
înţelegem motivul pentru care i s-a dat numele de „evanghelist”?
Filip a fost uns de Domnul pentru lucrarea Sa. Comentatorii nu
au ajuns încă la un consens asupra semnificaţiei afirmaţiei „Duhul
Domnului a răpit pe Filip” (Faptele 8:39), dacă aceasta înseamnă că
i s-a spus pur şi simplu să meargă la Azot (versetul 40) sau că a fost
transportat acolo în mod supranatural. Ce contează cel mai mult însă
este supunerea lui Filip faţă de Duhul Sfânt şi lucrarea mare împlinită
de Dumnezeu prin el.
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9. Ce descoperim despre Filip în Faptele 21:7-9?

În acest punct al relatării, aflăm că Filip era familist şi că avea patru
fiice necăsătorite. Chemarea lui de la diaconie la evanghelizare i-a
impus să călătorească mult. Avem astfel informaţii despre drumul pe
care l-a făcut de la Ierusalim la Samaria, apoi la Gaza şi, în final, prin
„toate cetăţile” aflate pe linia de coastă dintre Azot şi Cezareea, ceea
ce înseamnă o distanţă de vreo optzeci de kilometri. A făcut probabil
şi alte călătorii, neconsemnate aici. Desigur, a cunoscut supărările, inconvenientele, suişurile şi coborâşurile inerente lucrării misionare de
pionierat. În pofida acestor lucruri, a avut atât de mult grijă de familia
sa, încât patru fiice ale sale au fost considerate de Duhul Sfânt potrivite
pentru a primi darul profeţiei. Această familie creştină de pionieri misionari a dat o bună mărturie despre creşterea şi educarea copiilor şi
despre adevărata evlavie.
Textul ne arată că apostolul Pavel a stat împreună cu Filip „mai multe zile” (versetul 10). Cu douăzeci şi cinci de ani înainte de aceasta,
Pavel, la data aceea numit Saul, fusese un persecutor aprig al creştinilor
(Faptele 9:1,2). Persecuţia pe care a desfăşurat-o în Ierusalim l-a forţat
pe Filip să se refugieze în Samaria (Faptele 8:1-5). Acum, după atâţia
ani, persecutorul şi persecutatul s-au întâlnit în casa lui Filip, gazda lui
Pavel. Ce întâlnire interesantă între doi fraţi şi colegi de lucru în Hristos,
implicaţi în marea cauză de a-i câştiga pentru Evanghelie pe cei ce nu
erau evrei!
În lucrarea noastră pentru alţii, de ce este important să nu uităm
niciodată faptul că prima noastră îndatorire este faţă de familie?
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respectivi? Au reflectat eforturile noastre misionare de până acum impor
tanța cunoaşterii „auditoriului”? Ce presupune aceasta în mod concret?

4. UN GÂND DE ÎNCHEIERE
F. Scott Spencer, profesor de Noul Testament, afirmă că religia şi
societatea aveau o atitudine „clar ostilă faţă de fameni, în lumea mediteraneană” din vremea lui Filip. De aceea, istoria convertirii famenului etiopian, a botezului şi a intrării lui în comunitatea creştină a fost
considerată probabil o „încălcare radicală a graniţelor culturale prevalente”. (Vezi F. Scott Spencer, „The Ethiopian Eunuch and His Bible:
a Social-Science Analysis”, Biblical Theology Bulletin: A Journal of Bible
and Theology, vol. 22, numărul 4, pp. 155–165.
Activitate: Cere-le membrilor grupei să spună cine ar fi famenii
de astăzi (oameni de la periferia societăţii sau dispreţuiţi de ceilalţi).
Alcătuiţi o listă. Cum ne purtăm noi, ca biserică, faţă de fiecare grup
de persoane din această listă? Ce părere au cei din fiecare grup despre
biserica noastră? Ce paşi concreţi putem face pentru a ne schimba atitudinea şi pentru a-i trata în spiritul Domnului Hristos?

131

Studiul 10

3. APLICAŢIA PENTRU NOI
În ce privinţe ne poate servi astăzi ca model lucrarea lui Filip?
Întrebări aplicative
1. Discutaţi în cadrul grupei despre diferenţele culturale din biserica
de astăzi. Spre exemplu, în ultima perioadă s-a scris foarte mult despre
creştinismul din „Nordul Global” (ţările dezvoltate) şi despre cel din
„Sudul Global” (ţările mai puţin dezvoltate). Cu ce diferenţe culturale se
confruntă biserica în aceste două regiuni? După ce principii ar trebui să
se ghideze ea în menţinerea unităţii, în ciuda acestor deosebiri?
2. Luca, autorul cărţii Faptele apostolilor, are pe suflet misiunea
pentru oamenii de la marginea societăţii – pentru cei neglijaţi, ostracizaţi, dispreţuiţi de majoritatea. El arată că Evanghelia nu este în mod
exclusiv pentru iudeii cunoscători şi onorabili, ci şi pentru săraci, orbi,
surzi, invalizi şi străini. Când relatează întâlnirea lui Filip cu famenul,
Luca arată că Isus este o veste bună pentru un străin de la capătul lumii, pentru un străin care ar fi fost total exclus din comunitatea iudaică
şi din templul iudaic. Ce putem face în mod practic pentru ca bisericile
noastre să fie primitoare pentru toate categoriile de oameni?

Vineri, 4 septembrie

Studiu suplimentar

Ellen G. White, Faptele apostolilor, cap. „Evanghelia în Samaria”.

„Când au fost împrăştiaţi de persecuţie, au plecat plini de zel misionar. Şi-au dat seama de responsabilitatea misiunii lor. Ştiau că ţineau
în mâini pâinea vieţii pentru o lume înfometată şi au fost constrânşi de
dragostea lui Hristos să împartă această pâine cu toţi cei în nevoie. (…)
Iar când ucenicii Săi au fost alungaţi din Ierusalim, unii au găsit în
Samaria un refugiu sigur. Samaritenii i-au primit cu bucurie pe aceşti
mesageri ai Evangheliei, iar convertiţii iudei au strâns o recoltă preţioasă dintre aceia care altădată fuseseră cei mai aprigi duşmani ai lor.”
– Ellen G. White, Faptele apostolilor, pp. 106–107
1.
2.
3.
4.
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5.
6.
7.
8.

Întrebări recapitulative
Pe scurt, ce ştim despre Filip Evanghelistul?
Care era atmosfera în biserica primară şi ce rol avea Filip în cadrul
bisericii?
În ce împrejurări a ajuns Filip evanghelist/misionar?
Plecând de la relatarea despre risipirea primilor creştini (care l-a
inclus şi pe Filip) din cauza persecuţiei, unii spun că persecuţia ar
trezi biserica de astăzi din starea în care se află şi ar determina-o să
vestească Evanghelia. Eşti de acord cu această perspectivă? Argumentează-ţi răspunsul!
Cum vă explicaţi succesul lucrării lui Filip în Samaria?
De ce în cazul etiopianului nu a fost nevoie ca Filip să facă minuni,
ca în Samaria? Ce lecţie învăţăm de aici?
Ce sugerează studiul cu privire la motivul pentru care lui Filip i s-a
dat denumirea de „evanghelist”?
Deşi Filip era ocupat cu predicarea Evangheliei, ce ni se spune despre starea spirituală a familiei sale? Cum credeţi că a reuşit Filip
să-şi conducă familia într-o astfel de experienţă, în ciuda faptului că
era foarte ocupat?
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