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Cincizeci de zile după ce Fiul lui Dumnezeu, Isus, a 
fost înviat din morți, Duhul Sfânt a venit să 

locuiască cu slujitorii Lui.  Chiar dacă ucenicii nu au 
înțeles cum Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul (Isus) 

și Dumnezeu Duhul Sfânt toți pot fi un singur 
Dumnezeu, ei erau bucuroși că Dumnezeu era cu ei.  
Dumnezeu a făcut lucruri minunate ca să ajute pe 

ucenici să spună altora despre Isus. 



Poporul care credeau în 
Isus împărțeau tot ce 
aveau așa ca cei săraci să 
fie îngrijiți.  Dar o pereche 
numită Anania și Safira  
nu erau cinstiți.  Ei au 
vândut un pământ și  
se pretindeau că  
dau toți banii  
ucenicilor.   
Dar în secret,  
ei au ținut o  
parte din bani  
pentru ei. 



„De ce v-a umplut Satana inima 
ca să mințiți pe Duhul Sfânt...” 
Petru a întrebat pe Anania.  
„Voi nu ați mințit pe oameni, ci 
pe Dumnezeu.”  Atunci Anania a 
căzut la pământ și a murit.  Un 
tânăr l-a înfășurat, și l-a dus 
afară ca să-l înmormânteze. 



Nu după mult timp, a venit și Safira, neștiind că 
soțul ei a murit.  Ea de asemeni a mințit despre bani 
– și același lucru s-a întâmplat și cu ea.  O mare 
frică a intrat în inima celor ce au auzit despre 
aceste întâmplări.  



Dumnezeu, Duhul 
Sfânt a făcut  
multe semne  
și minuni prin 
apostoli.  De 
exemplu,  
oameni bolnavi  
se vindecau  
când umbra lui  
 
Petru trecea  
peste ei. 



Era o vreme de  
mari minuni, în  
care se vedea 
prezența lui 
Dumnezeu.  Mulți  
mai mulți oameni  
au crezut în Isus.  
Aceasta l-a făcut  
pe marele Împărat  
 
foarte mânios.  El a 
pus pe apostoli în 
închisoare! 



Dar în noapte un  
înger al Domnului  

a deschis ușile  
temniței și a scos  
afară pe apostoli,  

și le-a spus,  
„Mergeți, stați în  
templu și vorbiți  
poporului toate  

cuvintele acestei vieți.”  Apostoli au ieșit afară și 
au început să le predice despre Isus.  Dimineața, 
oamenii marelui  preot au găsit temnița goală.  



Când i-a găsit, marele preot a mustrat pe apostoli.  
„Nu v-am spus noi cu stricteție să nu mai învățați în 
Numele acesta?”  „Noi trebuie să ascultăm mai mult 
de Dumnezeu decât de oameni,” a răspuns Petru și 
ceilalți apostoli.  Marele preot era foarte furios,  
el dorea să omoare pe  
apostoli.  În loc, el  
le-a dat ordin să  
fie bătuți și  
să li se dea  
drumul.  



În ciuda planurilor lor, apostolii au ascultat de 
Dumnezeu și au continuat să propovăduiască pe 
Isus. 



Într-o zi un om numit Ștefan a fost arestat.  
Ștefan iubea pe Domnul Isus.  Duhul Sfânt se 
folosea de el să spună altora despre Isus.  Unii  

oameni au mințit, spunând 
 că Ștefan vorbea 

 împotriva lui 
 Dumnezeu. 

  După un tribunal 
 fals, Ștefan a 

 fost omorât 
 cu pietre din 

 cauza credinței 
 lui în Isus. 



Înainte de a muri, 
Ștefan, plin de 
Duhul Sfânt, s-a 
uitat spre cer și a 
văzut gloria lui 
Dumnezeu și  
pe Isus  
Hristos  
stând la  
dreapta lui 
Dumnezeu. 



Norodul a omorât pe Ștefan în  
timp ce el chema numele  
lui Dumnezeu și spunea,  
„Doamne Isuse,  
primește duhul  
meu”.  Apoi, așa  
ca și Isus pe  
cruce, acest  
om curajos a  
folosit ultima  
lui suflare ca  
să se roage la  
Dumnezeu ca  
ucigătorii lui  
să fie iertați. 



Prin moartea lui Ștefan a început o nouă persecuție.  
Un tânăr numit Saul, care a ajutat la moartea lui 
Ștefan, a arestat pe toți creștinii pe care el îi 
găsea.  Mulți din ei au fugit din casele lor și erau 
împrăștiați prin Iudea și Samaria.  Numai apostolii  
                                    au rămas în Ierusalim. 



Chiar dacă vrăjmașii lor au încercat să-i omoare,  
cei care erau împrăștiați se duceau peste tot 
propovăduind vestea nouă despre Isus.  Nimic nu 
putea să-i oprească pe ucenicii  
lui Isus – fiind-că Duhul lui  
Dumnezeu, Duhul Sfânt  
locuia și lucra prin ei. 
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O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, 
 

se găseşte în 
 

Fapte 5-7 

„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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