
Fapte 1:1-14 – Pilonii lucrării Bisericii primare 

I. Modelul lucrării Domnului Isus – vv.1-2a 

 A. Lucrarea publică 

a. Practica: „Teofile, în cea dintâi carte a mea, am vorbit 
despre” 

i. Eliberare: „tot ce a început Isus să facă” 

ii. Evanghelizare: „şi să înveţe pe oameni” 

b. Perioada: „de la început până în ziua în care S-a înălţat 
la cer” 

 B. Lucrarea privată – v.2b 

  a. Inițierea ucenicilor: „pe care-i alesese” 

  b. Instruirea ucenicilor:  

i. Povața Duhului: „după ce, prin Duhul Sfânt” 

ii. Poruncile Fiului: „dăduse poruncile Sale 
apostolilor” 

II. Manifestarea învierii Domnului Isus – v.3 

1. Dovezile: „După patima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi” 

2. Durata: „arătându-li-Se deseori, timp de patruzeci de zile” 

3. Discuțiile: „şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui 
Dumnezeu” 

III. Măreția pogorârii Duhului Sfânt – v.4-5   

1. Rolul pasiv al omului 

a. Ascultare de poruncă: : „Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit” 

b. Adunare în Ierusalim: „să nu se depărteze de Ierusalim” 

c. Așteptarea promisiunii: „ci să aştepte acolo” 

2. Rolul primar al Sfintei Treimi 

 a. Promisiunea Tatălui: „făgăduinţa Tatălui” 

b. Porunca și proclamarea Fiului: „„pe care”, le-a zis El, „aţi auzit-o 
de la Mine” 

  i. Urgența  

  ii. Unitatea 

  iii. Universalitatea 

c. Prestația Duhului Sfânt: Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu 
după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.” 

3. Rolul portretizator al botezului lui Ioan 

 a. Abundența Duhului Sfânt 

 b. Autoritatea Duhului Sfânt 

IV. Misterul Împărăției Domnului Isus – v.6-7 

1. Întrebarea ucenicilor – v.6: „Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, 
L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou 
Împărăţia lui Israel?”  

2. Îndrumarea Domnului – v.7:  

a. Treaba ucenicilor: „El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să 
ştiţi” 

b. Taina Tatălui: „vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a 
păstrat sub stăpânirea Sa.” 



V. Misiunea globală a Domnului Isus 

1. Primirea  

a. Puterea Duhului: „Ci voi veţi primi o putere” 

 i. Supranaturală 

 ii. Spirituală 

 iii. Suverană 

 iv. Suficientă 

b. Pogorârea Duhului: „când Se va pogorî” 

c. Prezența Duhului: „Duhul Sfânt peste voi” 

2. Planul: „şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi 
până la marginile pământului.”  

 i. Prioritatea  

 ii. Puterea  

 iii. Prezența  

 iv. Practica  

  i. Proclamarea 

  ii. Practicarea 

 v. Planul  

 vi. Pornirea  

 vii. Progresia 

 viii. Plinătatea 

 ix. Profunzimea 

 x. Perioada 

  - Momentul înălțării 

  - Momentul întoarcerii 

VI. Miracolul înălțării Domnului Isus – v.9 

1. Momentul: „După ce a spus aceste lucruri” 

2. Martorii: „pe când se uitau ei la El” 

3. Modalitatea: „S-a înălţat la cer şi un nor L-a ascuns din ochii lor.” 

VII. Motivația întoarcerii Domnului Isus – v.10-11 

 10 Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că 
li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb 11 şi au zis: „Bărbaţi galileeni, de 
ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul 
vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.” Întoarcerea 
apostolilor  

VIII. Mijlocirea bisericii Domnului Isus – v12-14 

a. Ascultarea – v.12: „Atunci, ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit 
al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua 
Sabatului.” 

b. Adunarea – v.13: „Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde 
stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, 
Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul şi Iuda, fiul lui Iacov.” 

c. Așteptarea – v.14: „Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în 
cereri, împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui.” 


