
Fapte 2:22-36 – Propovăduirea Evangheliei 
I. Atenționarea: „Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea!” 

II. Amintirea:  

1. ÎMPUTERNICIREA – v.22 

a. Persoana Lui (trei detalii):  

i. Numele lui: „Pe Isus” 

ii. Neamul lui: „din Nazaret” 

iii. Natura lui: „Om” 

b. Practica Lui 

i. Maestrul autentificării: „de Dumnezeu” 

ii. Mediul autentificării: „înaintea voastră” 

iii. Mijloacele autentificării: „prin minunile, semnele și lucrările pline 
de putere” 

- Creatorul: „pe care le-a făcut Dumnezeu prin El” 

- Contextul: „în mijlocul vostru” 

- Constatarea: „după cum bine știți” 

2. ÎNJUNGHIEREA – v.23 (două părți):  

a. Suveranitatea divină:  

i. Providența divină: „pe Omul acesta, dat în mâinile voastre” 

ii. Planul divin: „după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui 
Dumnezeu” 

b. Sacrilegiul uman:  

i. Metoda: „voi L-ați răstignit și L-ați omorât” 

ii. Mijlocitorii: „prin mâna celor fărădelege.” 

3. ÎNVIEREA (trei argumente) 

a.  Maestrul suveran al învierii – v.24: „Dar Dumnezeu L-a înviat” 

i. Metoda învierii: „dezlegându-I legăturile morții” 

ii. Motivul învierii: „pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea.” 

b. Mărturia Scripturală a învierii:  

 (a). Expunerea Scripturii – v.25-28 

i. Susținere: „Căci David zice despre El: „Eu aveam 
totdeauna pe Domnul înaintea mea” 

ii. Stabilitate: „pentru că El este la dreapta mea, ca să nu 
mă clatin.” 

iii. Satisfacție (trei implicații)  

- Inima: „De aceea, mi se bucură inima” 

- Limba: „și mi se înveselește limba;” 

- Trupul: „chiar și trupul mi se va odihni în nădejde” 

  iv. Siguranță 

- Părăsirea: „căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuința 
morților” 

- Putrezirea: „și nu vei îngădui ca sfântul Tău să 
vadă putrezirea.”  

 v. Suficiență 

- Viață: „Mi-ai făcut cunoscut căile vieții”  

- Veselie: „și Mă vei umple de bucurie cu starea Ta 
de față.”  



(b) Explicarea Scripturii – v.29-31 (două dovezi) 

PREZENTUL lui David infirmă aplicarea la sine 

i. Afirmă statutul lui: „Cât despre patriarhul David” 

ii. Afirmă starea lui:  

(i) Curajul afirmației: „să-mi fie îngăduit, fraților, să 
vă spun fără sfială” 

(ii) Conținutul afirmației:  

- Moartea: „că a murit și a fost îngropat” 

- Mormântul „și mormântul lui este în mijlocul 
nostru până în ziua de azi.” 

 PROROCIA lui David infirmă aplicarea la sine 

i. Poziția:  „Fiindcă David era proroc” 

ii. Percepția: „și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ 
că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de 
domnie” 

iii. Profeția:  

(i) Subiectul profeției: „despre învierea lui Hristos a 
prorocit și a vorbit el” 

(ii) Scrierea profeției „când a zis că sufletul Lui nu va 
fi lăsat în Locuința morților și trupul Lui nu va vedea 
putrezirea.” 

c. Martorii învierii – v.32: „Dumnezeu a înviat pe acest Isus, și noi toți 
suntem martori ai Lui.” 

4. ÎMPĂRTĂȘIREA - v.33 (trei faze consecutive) 

a. Înălțarea: „Și acum, odată ce S-a înălțat prin dreapta lui 
Dumnezeu” 

b. Înzestrarea: „și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt” 

c. Împărtășirea: „a turnat” (două dovezi) 

  i. Semn vizual: „ce vedeți” 

ii. Semn verbal: „și auziți.” 

5. ÎNCORONAREA  

a. Expunerea Scripturii - v.34-35 (două variante):  

i. David: „Căci David nu s-a suit în ceruri” 

ii. Domnul: „ci el singur zice” 

(i) Înălțarea Domnului Isus: „Domnul a zis Domnului 
meu: „Șezi la dreapta Mea” 

(ii) Înfrângerea dușmanilor: „până ce voi pune pe 
vrăjmașii Tăi sub picioarele Tale.”  

b. Explicarea Scripturii (două părți consecutive) 

i. Atenționarea: „Să știe bine dar, toată casa lui Israel” 

ii. Afirmarea:  

(i) Realizarea: „că Dumnezeu a făcut” 

(ii) Rolurile:  

- Monarh: „Domn” 

- Mesia: „și Hristos” 

(iii) Recunoașterea: „pe acest Isus pe care L-ați 
răstignit voi.” 

  


