
Vă invităm cu toată dragostea să participați împreună cu

noi la întâlnirile bisericii, care au loc după cum urmează:

DUMINICĂ:

10:00 AM - 12:00 AM – Rugăciune și Studiul Scripturii (Zoom)

Tema de Studiat: FAPTELE DUHULUI SFÂNT ÎN CARTEA

FAPTELE APOSTOLILOR (limba română și limba engleză)

5:00 PM – 7:00 PM – Închinare și Părtășie în Cuvânt (limba română

și limba engleză) (la adresa 7012 NE 58th St. Vancouver, WA 98661)

JOI: 7:30 PM - Repetiție Orchestra

VINERI: 7:30 PM - Întâlnire Tineret & Copii

 ********************************************************
CITIREA SCRIPTURII ÎNTR-UN AN

6 Iunie – 13 Iunie 2021

Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar
tocmai ele mărturisesc despre Mine - a spus Domnul Isus.

6. 1Imp. 1:1-53 F. Ap. 4:1-37 Ps. 124:1-8 Prov. 16:24
7. 1Imp. 2:1-3:2 F. Ap. 5:1-42 Ps. 125:1-5 Prov. 16:25
8. 1Imp. 3:3-4:34 F. Ap. 6:1-15 Ps. 126:1-6 Prov.16:26-27
9. 1Imp. 5:1-6:38 F. Ap. 7:1-29 Ps. 127:1-5 Prov. 16:28-30
10. 1Imp. 7:1-51 F. Ap. 7:30-50 Ps. 128:1-6 Prov. 16:31-33
11. 1Imp. 8:1-66 F. Ap 7:51-8:8 Ps. 129:1-8 Prov. 17:1
12. 1Imp. 9:1-10:29 F. Ap. 8:9-40 Ps. 130:1-8 Prov. 17:2-3
13. 1Imp. 11:1-12:24 F. Ap. 9:1-25 Ps. 131:1-3 Prov. 17:4-5
*******************************************************************

BISERICA BAPTISTA ROMÂNA
ROMANIAN BAPTIST CHURCH

7012 NE 58th St. Vancouver, WA 98661
Site: rbcvancouverwa.com; E-mail:rbcvancouverwa@gmail.com

6 Iunie 2021

Salutul Bisericii:

Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună
lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Christos. (Filipeni 1:6)

Buletinul Bisericii: Nr.150



Răspuns la ura din partea oamenilor - Fapte 6:7-15
Response to hatred from people - Acts 6:7-15

INTRODUCERE - INTRODUCTION:
Creștinul autentic este echipat să facă bine celor ce-l urăsc, urmând

exemplul Domnului Isus și al primei biserici.
The true Christian is equipped to do good to those who hate him,

following the example of Jesus and the early church.

PREZENTAREA LECȚIEI - THE LESSON PRESENTATION:
A. Schimbarea radicală făcută de Duhul Sfânt prin apostoli a generat discuții

aprinse cu oamenii religioși ai vremii. (v. 7-10)

Cei ce l-au confruntat pe Ștefan erau membri ai unei sinagogi eleniste,
numită a “izbăviților“, a Cirinenilor și a Alexandrinilor. Termenul grecesc
“libertinoi“, folosit în Fapte 6:9, tradus prin “liberți” sau “izbăviți” arată că un
mare număr al membrilor acestei sinagogi erau robi eliberați din sclavie (sau
copiii acestora), proveniți din Nordul Africii (Alexandrinii și Cirinenii), cărora li s-
au alăturat și un grup de iudei din Cilicia și Asia (Fapte (6:9/b). Membrii acestei
sinagogi erau evrei sau prozeliți (convertiți la iudaism), care, după ce s-au stabilit
în Ierusalim, aveau ca loc de întâlnire o sinagogă proprie, în care se vorbea
probabil grecește.
A. The radical change made by the Holy Spirit through the apostles generated

heated discussions with the religious people of the time. (7-10)

Those who confronted Stephen were members of a Hellenistic synagogue
called the "Redeemed," the Cyrenians, and the Alexandrians. The Greek term
"libertines", used in Acts 6: 9, translated "freedmen" or "redeemed", shows that a
large number of members of this synagogue were slaves freed from slavery (or their
children) from North Africa, the Alexandrians and the Cyrenians ), who were
joined by a group of Jews from Cilicia and Asia (Acts 6: 9 / b). The members of
this synagogue were Jews or proselytes (converted to Judaism), who, after settling
in Jerusalem, they had as their meeting place a synagogue of their own, in which
Greek was probably spoken.
B. Ura creștinilor e îndreptată spre ceea ce vorbesc și ceea promit că vor face(11-
14)

B. The hatred of Christians is directed to what they say and what they promise

to do. (v.11-14)

C. Răspunsul lui Ștefan la învinuiri (v 15)

C. Stephen's answer to the accusations (v. 15)

INTERPRETAREA LECȚIEI - THE LESSON INTERPRETATION:
Când lucrarea Domnului propășește apar încercările. Mulțimea și chiar

preoții lui Israel veneau la credință. Zeloșii dinafara Ierusalimului nu erau
obișnuiți cu trezirea spirituală, și au fost cei care neînțelegând lucrarea Duhului

Sfânt au avut o atitudine dușmănoasă față de Ștefan și în general, față de prima
Biserică.

Se pare că Ștefan prezenta Evanghelia captându-i cu istorisiri din Vechiul
Testament pe care le știau și ei. De la ceea ce știau ei ajungea la mărturia despre
Domnul Isus, învierea și împlinirea profețiilor date prin Moise.

Duhul Sfânt a fost activ în Ștefan și astfel că a putut dovedi că mărturia
lui este reală și adevărată.

Pentru că în mesajul și acțiunile lui Ștefan nu era ceva autentic de
condamnat, oamenii religioși ai vremii au căutat și au găsit martori mincinoși ca
să-l poată învinui. În timpul prezentării acuzațiilor, Ștefan a tăcut și nu a întrerupt
pârâșii așteptându-i să termine. Avea o atitudine calmă și liniștită care se vedea pe
fața lui.

When the ministry of the Lord is growing, trials appear. The crowd and
even the priests of Israel came to faith. The zealous outside Jerusalem were not
accustomed to spiritual awakening, and it was they who, not understanding the
work of the Holy Spirit, had a hostile attitude toward Stephen and toward the early
Church in general.

It seems that Stephen presented the Gospel by capturing them with Old
Testament stories that they also knew. From what they knew came the testimony of
the Lord Jesus, the resurrection and fulfillment of the prophecies given through
Moses.

The Holy Spirit was active in Stephen and so he was able to prove that his
testimony is real and true.

Because there was nothing genuine to condemn in Stephen's message and
actions, the religious people of the time sought and found false witnesses to accuse
him. During the presentation of the accusations, Stephen was silent and did not
interrupt the defendants, waiting for them to finish. He had a calm, quiet demeanor
on his face.

APLICAREA LECȚIEI - THE LESSON APPLICATION:
A, Suntem chemați să înălțăm un steag spre biruința adevărului: (Ps.60:4)

A.. We are called to raise a flag to the victory of truth: (Ps. 60:4)

B.. Când ne îndeplinim misiunea încredințată mai devreme sau mai târziu vom fi

urâți.

B. When we fulfill our assigned mission sooner or later, we will be hated. In fact,

what is hate:

C, .Suntem urâți pentru că-L urmăm pe Mântuitorul: (Ioan.15:18,19) (1Ioan.3:13)

C. We are hated because we follow the Savior: (John 15:18-19) (1 John 3.13)
D, Răspunsul la ura oamenilor este cu har, cu blândețe și cu teamă: (1Pet.3:14-17)

D. The answer to people's hatred is with grace, gentleness and respect:(1Pet.3:14-
17)
E, Indiferent ce ne fac alții noi iubim și nu urâm: (1Ioan 2:11;.3:15;.4:19-21)

E. No matter what others do to us we love and not hate (1 Jn 2:11;3:15;4:19-
21)



ÎNTREBĂRI – QUESTIONS:

Mai multe detalii: https://www.rbcvancouverwa.com – Buletine – Studiu Biblic


