
Fapte 2:1-21 – Primirea botezului cu Duhul Sfânt 

I. PERSPECTIVA AUTORULUI 

1. Contextul manifestării Duhului – v.1 (două detalii) 

 a. Sărbătoarea: „În ziua Cincizecimii” 

b. Strângerea: „erau toți împreună în același loc.” 

2. Coborârea Duhului – vv.2-3 (două tipuri)  

  a. Manifestările spectaculoase 

  i. Semnul audibil 

   - Preconizarea lucrării: „Deodată” 

- Proveniența lucrării: „a venit din cer” 

- Puterea lucrării: „un sunet ca vâjâitul unui vânt 
puternic” 

- Plinătatea lucrării: „și a umplut toată casa unde 
ședeau ei.” 

ii. Semnul vizibil:  

- Asemănarea: „Niște limbi ca de foc” 

- Așezarea: „au fost văzute împărțindu-se printre ei 
și s-au așezat câte una pe fiecare din ei.” 

 b. Manifestările spirituale – v.4 (două faze) 

  i. Umplerea Duhului: „Și toți s-au umplut de Duh Sfânt” 

ii. Vorbirea Duhului: „și au început să vorbească în alte 
limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. 

II. PERSPECTIVA AUDIENȚEI 

1. Lucrarea este atractivă – vv.5-6: „Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, 
oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit 
sunetul acela, mulțimea s-a adunat”  

2. Lucrarea este excepțională: „și a rămas încremenită; pentru că fiecare îi 
auzea vorbind în limba lui. ” 

3. Lucrarea este supranaturală – v.7: „Toți se mirau, se minunau și ziceau 
unii către alții: „Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni?” 

4. Lucrarea este relevantă – vv.8-11: „Cum, dar, îi auzim vorbind fiecăruia 
din noi în limba noastră, în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, 
locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, 
Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, 
cretani și arabi” 

5. Lucrarea este spirituală – v.11: „îi auzim vorbind în limbile noastre 
lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!”  

6. Lucrarea este neînțeleasă – v.12: „Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă 
și ziceau unii către alții: „Ce vrea să zică aceasta?”  

7. Lucrarea este batjocorită – v.13: „Dar alții își băteau joc și ziceau: „Sunt 
plini de must!” 



III. PERSPECTIA APOSTOLULUI 

1. Apelativul – v.14: „Atunci Petru s-a sculat în picioare, cu cei 
unsprezece, a ridicat glasul și le-a zis: „Bărbați iudei și voi toți cei care 
locuiți în Ierusalim” 

2. Atenționarea – v.14b: „să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele!” 

3. Avertizarea – v.15: „Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, 
căci nu este decât al treilea ceas din zi.”  

4. Autentificarea – v.16 

A. Citarea profetului: „Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul 
Ioel” 

B. Citarea profeției:  

a. Perioada „în zilele de pe urmă” 

i. Momentul: „În zilele de pe urmă” 

ii. Mărturisirea: „zice Dumnezeu” 

iii. Măsura: „voi turna din Duhul Meu” 

iv. Magnitudinea: „peste orice făptură” 

v. Manifestările: 

(i) în funcție de sex: „feciorii voștri și fetele 
voastre vor proroci” 

(ii) în funcție de ani: 

- Tinerii: „tinerii voștri vor avea 
vedenii” 

- Bătrânii: „și bătrânii voștri vor visa 
vise!” 

(iii) în funcție de statut social: „Da, chiar și 
peste robii Mei și peste roabele Mele” 

- Măsura: „voi turna din Duhul Meu” 

- Momentul: „în zilele acelea” 

- Manifestarea: „și vor proroci.” 

b. Perioada „înaintea Zilei Domnului” 

(a) Miracolele  

  i. Manifestarea miracolelor  

(i) Semne în univers: „voi face să se arate” 

- În cer: „semne sus în cer” 

- Pe pământ: „și minuni jos pe pământ sânge, foc și 
un vârtej de fum” 

(ii) Semne cerești 

- Soarele: „soarele se va preface în întuneric” 

- Luna: „și luna în sânge” 

ii. Momentul miracolelor: „înainte ca să vină ziua Domnului, 
ziua aceea mare și strălucită.” 

 (b) Mântuirea 

i. Chemarea: „Atunci oricine va chema Numele Domnului” 

ii. Consecința: „va fi mântuit.” 


