Els “temerosos de Déu” i els “adoradors de Déu”
? El centurió Corneli, el de Cesarea, és un d’ells:
Ac 10, 2 euvsebh.j kai. fobou,menoj to.n qeo.n su.n panti. tw/| oi;kw| auvtou/(

poiw/n evlehmosu,naj polla.j tw/| law/| kai. deo,menoj tou/ qeou/ dia.
panto,j(
era un home piadós, que creia en l'únic Déu amb tota la seva
família, feia moltes almoines als membres del poble jueu i sempre
pregava.

Ac 10, 22 oi` de. ei=pan( Kornh,lioj e`katonta,rchj( avnh.r di,kaioj kai.

fobou,menoj to.n qeo.n marturou,meno,j te u`po. o[lou tou/ e;qnouj
tw/n VIoudai,wn( evcrhmati,sqh u`po. avgge,lou a`gi,ou
metape,myasqai, se eivj to.n oi=kon auvtou/ kai. avkou/sai r`h,mata
para. sou/Å
Ells respongueren: «El centurió Corneli, un home just i que creu en
l'únic Déu, molt apreciat per tots els jueus, ha rebut d'un àngel sant
l'ordre de fer-te venir a casa d'ell i d'escoltar el que tu li diràs.»

Ac 10, 35 35 avllV evn panti. e;qnei o` fobou,menoj auvto.n kai. evrgazo,menoj

dikaiosu,nhn dekto.j auvtw/| evstinÅ

sinó que es complau en els qui creuen en ell i obren amb rectitud,
de qualsevol nació que siguin.

? Els trobem a Antioquia de Pisidia, una colònia i fortalesa romana de la Galàcia
del Sud
Ac 13, 16 avnasta.j de. Pau/loj kai. katasei,saj th/| ceiri. ei=pen\ :Andrej

VIsrahli/tai kai. oi` fobou,menoi to.n qeo,n ( avkou,sateÅ

Aleshores Pau s'alçà, va fer senyal amb la mà i digué: «Israelites i
tots els qui creieu en l'únic Déu, escolteu:

Ac 13, 26 :Andrej avdelfoi,( ui`oi. ge,nouj VAbraa.m kai. oi` evn u`mi/n

fobou,menoi to.n qeo,n ( h`mi/n o` lo,goj th/j swthri,aj tau,thj
evxapesta,lhÅ
Germans, descendents del llinatge d'Abraham i tots vosaltres que
creieu en l'únic Déu: és a nosaltres que s'adreça aquest missatge
de salvació.

Ac 13, 43 luqei,shj de. th/j sunagwgh/j hvkolou,qhsan polloi. tw/n

VIoudai,wn kai. tw/ n sebome,nwn proshlu,twn tw/| Pau,lw| kai. tw/|
Barnaba/|( oi[tinej proslalou/ntej auvtoi/j e;peiqon auvtou.j
prosme,nein th/| ca,riti tou/ qeou/Å
Quan s'hagué dissolt l'assemblea, molts dels jueus i dels prosèlits
que adoraven l'únic Déu van seguir Pau i Bernabé. Ells els
parlaven i els exhortaven a mantenir-se fidels a la gràcia de Déu.

Ac 13, 50 oi` de. VIoudai/oi parw,trunan ta.j sebome,naj gunai/kaj ta.j

euvsch,monaj kai. tou.j prw,touj th/j po,lewj kai. evph,geiran
diwgmo.n evpi. to.n Pau/lon kai. Barnaba/n kai. evxe,balon auvtou.j
avpo. tw/n o`ri,wn auvtw/nÅ
Però els jueus van instigar les dones distingides que adoraven
l'únic Déu i els principals de la ciutat i promogueren una persecució
contra Pau i Bernabé fins que els van expulsar del seu territori.

? Lidia, la venedora de propia de Tiatira, la primera dona europea citada als Fets
dels Apòstols
Ac 16, 14 kai, tij gunh. ovno,mati Ludi,a( porfuro,pwlij po,lewj

Quatei,rwn sebome,nh to.n qeo,n ( h;kouen( h`j o` ku,rioj dih,noixen
th.n kardi,an prose,cein toi/j laloume,noij u`po. tou/ Pau,louÅ
Entre elles hi havia, escoltant, una dona que es deia Lídia, venedora
de porpra, de la ciutat de Tiatira. Lídia ja adorava l'únic Déu. El
Senyor li va obrir el cor perquè fes cas del que deia Pau.

? A Tesalónica
Ac 17, 4 kai, tinej evx auvtw/n evpei,sqhsan kai. proseklhrw,qhsan tw/|

Pau,lw| kai. tw/| Sila/(| tw/n te sebome,nwn ~Ellh,nwn plh/qoj
polu.( gunaikw/n te tw/n prw,twn ouvk ovli,gaiÅ
Alguns d'ells van quedar convençuts i s'uniren a Pau i Siles,
juntament amb molts grecs que ja adoraven l'únic Déu i amb no
poques dones distingides.

? A Atenes
Ac 17, 17 diele,geto me.n ou=n evn th/| sunagwgh/| toi/j VIoudai,oij kai. toi/ j

sebome,noij kai. evn th/| avgora/| kata. pa/san h`me,ran pro.j tou.j
paratugca,nontajÅ

A la sinagoga s'adreçava als jueus i als qui adoraven l'únic Déu, i
a la plaça de la ciutat parlava cada dia amb els qui hi trobava.

? A Corint, después de trencar amb els jueus, es trasl·lada a la casa d’un d’ells
Ac 18, 7 kai. metaba.j evkei/qen eivsh/lqen eivj oivki,an tino.j ovno,mati Titi,ou

VIou,stou sebome,nou to.n qeo,n ( ou- h` oivki,a h=n sunomorou/sa th/|
sunagwgh/|Å

Llavors abandonà la sinagoga i se'n va anar a viure a casa d'un tal
Tici Just, adorador de l'únic Déu, que tenia la casa al costat mateix
de la sinagoga.

