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Dumnezeu a făcut  
lucruri minunate prin  
oamenii Lui în timpul  
dintâi a biserici.  Un om,  
                    numit Filip,  
 
 

era preocupat să 
 spună oamenilor 
 dintr-o mulțime 

 despre Isus.  Dar 
 Dumnezeu la trimis 

 în pustiu.  De ce? 



Dumnezeu a știut că  
era un călător în pustiu, un 
conducător sub Împărăteasa 
Candace din Etiopia.  El era 
în drum spre casă și el citea 
o Carte specială.  Puteți 
spune ce carte era? 



Când Filip a ascultat de Dumnezeu,  
 
 
 
 
 
 
Dumnezeu  
l-a condus  
drept la acel  
conducător care  
citea Cuvântul lui  
Dumnezeu fără să-l  
înțeleagă.  El a îndemnat  
pe Filip să-l însoțească.  



„Ce înseamnă aceasta?” 
conducătorul a întrebat pe 
Filip.  În timp ce călătoreau 
în carul lor pe drumul din 
deșert, Filip a deschis  
gura, și începând cu 
Scripturile, a  
propovăduit  
pe Isus la  
acel om.  



Conducătorul  
African curând a crezut  
mesajul Bibliei, că Domnul  
Isus este Fiul lui Dumnezeu.   
Văzând apa, el a spus, „Ce mă  
împiedică să fiu botezat?” 



Atunci Filip a spus, „Dacă tu crezi din toată inima 
ta, poți să fi botezat.”  Conducătorul a răspuns,  
„Eu cred că Isus este Fiul lui  
Dumnezeu.”  Filip l-a dus la  
apă și a fost botezat. 



Când au ieșit din apă, Duhul 
Sfânt al Domnului l-a luat pe 
Filip și l-a dus departe, așa că 
conducătorul African nu l-a 
mai văzut.  El s-a întors în 
Etiopia lăudând pe Dumnezeu!  



Doar unii oameni urau pe Creștini.  Ștefan, unul din 
prietenii lui Filip, a fost ucis de către un norod rău 
care nu voiau ca el să vorbească despre Isus.  Un 
bărbat cu numele Saul din Tarsus a ajutat la 
omorârea lui Ștefan.  Saul ura pe toți Creștinii.  



Saul, suflând amenințări și 
moartea împotriva Creștinilor, 
s-a dus la Marele Preot și a 
luat scrisori care i-a dat 
dreptul să aresteze pe 
oamenii și pe femeile care 
urmau pe Isus. 



Săracul Saul din 
Tarsus!  El nu 
știa căci când 
lovea în poporul 
lui Dumnezeu, el 
lovea direct în 
Domnul Isus 
Însuși.  
Dumnezeu 
trebuia să-l 
oprească pe 
Saul.  Dar cum? 



Dumnezeu l-a 
„arestat” pe Saul!  În 
timp ce Saul era în 
drumul care duce în 
Damasc, Dumnezeu a 
trimis o lumină 
puternică din Cer.  
Saul a căzut la 
pământ.  Atunci el a 
auzit o voce. 



„Cine ești Tu, Doamne?”  Saul a strigat.  
„Eu sunt Isus, Pe Care tu Îl prigonești.”  
Tremurând și uimit, Saul a întrebat,  
„Doamne, ce vrei ca eu să fac?”  Și Domnul 
i-a răspuns, „Scoală-te și du-te în oraș, și 
ți se va spune ce trebuie să faci.” 



Oamenii care erau 
cu Saul de asemeni 
au auzit vocea, dar 
nu au văzut pe 
nimeni.  Saul s-a 
ridicat de pe  
pământ – și a  
aflat că era  
orb!  L-au  
condus înspre 
Damasc.  



În oraș, Saul a fost de 
trei zile fără vedere și 
nu a mâncat și nu a 
băut nimic.  Poate tot 
timpul l-a petrecut 
rugându-se Domnului 
Isus care l-a întâlnit pe 
drumul spre Damasc. 



Dumnezeu a avut totul 
planificat.  În Damasc era  
un ucenic cu numele Anania.  
Domnul l-a trimis să-l ajute 
pe Saul.  Lui Anania îi era 
frică.  Dar el a ascultat  
de Dumnezeu.  Când  
și-a pus mâinile  
peste Saul, orbeala  
l-a părăsit – și  
Saul s-a umplut  
de Duhul Sfânt. 



Saul a fost botezat. 
Atunci el a mâncat. Și 
după ce el a mâncat, el 
a primit putere.  Saul 
avea nevoie de putere.  
El avea ceva foarte 
important să facă. 



Imediat Saul a predicat pe Isus 
Hristos în sinagogi, că El este 
Fiul lui Dumnezeu.  Atunci toți 
care l-au auzit erau uimiți și au 
spus, „Nu este acesta acel  
care distrugea pe Creștini?”  
Și unii planificau  
să-l omoare  
pe Saul. 



Vrăjmașii noi ai lui 
Saul vegheau la 
poarta cetății ca 
să-l omoare pe Saul 
atunci când el avea 
să plece din cetate.  
Dar noii lui prieteni, 
Creștinii, l-au luat 
noaptea și l-au dat 
pe sfoară într-un 
coș peste zidul  
din cetate. 



Și de atunci, 
Saul cel care 
persecuta pe 
Creștini, a trăit 
ca un urmaș 
credincios 
căpitanului nou, 
Domnul Isus 
Hristos! 



Dintr-un Prigonitor la Predicator 
 

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, 
 

se găseşte în 
 

Fapte 8-9 

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.”  
Psalmi 119:130  



Sfârşit 



Această povestire Biblică, ne spune despre Dumnezeul 
nostru minunat, care ne-a creat pe noi şi care doreşte să se 

facă cunoscut nouă. 
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, aceste fapte rele 

sunt numite de El păcate.  Pedeapsa pentru păcat este 
moartea, dar Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de mult 
încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Isus, să moară pe cruce 

şi să fie pedepsit pentru păcatele tale.  Dacă tu crezi în 
Isus şi îi ceri iertare, El te va ierta!  El va veni în viaţa ta, 

iar tu vei trăi cu El pentru totdeauna. 
Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, roagă-te 

astfel lui Dumnezeu: 
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai făcut om ca 
să mori pentru păcatele mele, iar acum eşti viu.  Te rog intră 
în viaţa mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă 
şi într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine.  Ajută-mă să-Ţi 

slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău.  Amin. 
Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în  

fiecare zi!  Ioan 3:16 
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