
I. PREMISELE EVANGHELIEI (Sursa – Tatăl) – v.34-35 

1. Cum este cu omul – DREPT: "Atunci, Petru a început să vorbească şi a 
zis: „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, " 

2. Ce face cu omul – PRIMEȘTE: „este primit de El” 

a. Cercul acceptării: „în orice neam” 

b. Condițiile acceptării 

 i. Principiul: „cine se teme de El” 

 ii. Practica: „și lucrează neprihănire” 

II. PROCLAMAREA EVANGHELIEI (Substanța – Fiul) – trei ipostaze/trei 
timpi 

1. Isus în trecut (Revelator în Israel) 

A. Desfășurarea lucrării – două faze complementare 

a. Evanghelizarea – v.36 

 a. Plănuitorul: „El a trimis” 

 b. Prescripția: „Cuvântul Său” 

 c. Poporul: „fiilor lui Israel” 

 d. Predica: „și le-a vestit Evanghelia păcii” 

 e. Proclamatorul: „prin Isus Hristos, care este Domnul tuturor” 

b. Eliberarea 

(a) Ungerea – v.37-38a 

  i. „Ştiţi vorba făcută prin toată Iudeea” 

ii. Startul:  

- locul – „începând din Galileea” 

- momentul – „în urma botezului propovăduit de 
Ioan" 

iii. Sursa: "cum Dumnezeu a uns” 

  iv. Substanța 

   - Persoana: „cu Duhul Sfânt  

- Puterea: „şi cu putere” 

  v. Subiectul: „pe Isus din Nazaret” 

 (b) Umblarea – v.38b-39a 

  - Stilul: „care umbla din loc în loc” 

  - Supranaturalul: „făcea bine şi vindeca” 

  - Scopul: „pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul”  

  - Sursa: „căci Dumnezeu era cu El. " 

  - solii: „Noi suntem martori a tot ce a făcut El” 

  - sfera: „în ţara iudeilor şi în Ierusalim” 

B. Desăvârșirea lucrării – v.39b-40a 

a. Înjunghierea (ce a făcut omul): „Ei L-au omorât, atârnându-L pe lemn.” 

b. Învierea (ce a făcut Domnul): „Dar Dumnezeu L-a înviat a treia zi” 

c. Întâlnirea: „nu la tot norodul, ci nouă” 

i. Propovăduitori: „martorilor” 

ii. Predestinați: „aleşi mai dinainte de Dumnezeu” 

iii. Părtăși: „nouă, care am mâncat şi am băut împreună cu El după 
ce a înviat din morţi. " 

2. Isus în viitor (Judecător în univers) – v.42 

a. Avertismentul: „Isus ne-a poruncit să propovăduim norodului şi să 
mărturisim”  

b. Autoritatea: „că El a fost rânduit de Dumnezeu Judecătorul”  

c. Aria: „celor vii şi al celor morţi. " 



3. Isus în prezenț (Mântuitor în lume) – v.43 

a. Prevestirea iertării: „Toţi prorocii mărturisesc despre El”  

b. Primirea iertării 

 i. Cauza Primară: „că oricine crede în El” 

 ii. Cauza instrumentală: „capătă, prin Numele Lui, iertarea 
păcatelor.” 

III. PECETLUIREA EVANGHELIEI (Sigiliul – Duhul Sfânt) 

1. Sigiliul Spiritual 

a. Momentul primirii – v.44:  "Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a 
coborât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul. " 

b. Martorii primirii – v.45: "Toţi credincioşii tăiaţi împrejur care veniseră cu 
Petru au rămas uimiţi când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat şi 
peste neamuri. " 

c. Manifestarea primirii – v.46: 

 i. Simbolică: „Căci îi auzeau vorbind în limbi”  

ii. Spirituală: „şi mărind pe Dumnezeu” 

2. Sigiliul simbolic 

a. Afirmarea botezului – v.47 

i. Caracterul botezului „Se poate opri apa ca să nu fie botezaţi 
aceştia” 

ii. Condiția botezului: „care au primit Duhul Sfânt ca şi noi?” 

b. Aplicarea botezului – v.48 

 i. Solicitarea: „Şi a poruncit să fie botezaţi” 

 ii. Semnificația: „în Numele Domnului Isus Hristos.”


