
Fapte 2:42-47b – Trăsăturile bisericii pline de 
Duhul Sfânt 

1. STĂRUINȚA SUBSTANȚIALĂ – v.42: „Ei stăruiau în învăţătura 
apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în 
rugăciuni” 

2. SENTIMENTUL PREZENȚEI DOMNULUI – v.43a: „Fiecare era 
plin de frică” 

3. SEMNE SUPRANATURALE – v.43b: „şi prin apostoli se făceau 
multe minuni şi semne” 

4. SOLIDARITATE SENSIBILĂ – v.44-45: „Toţi cei ce credeau 
erau împreună la un loc şi aveau toate de obşte. Îşi vindeau 
ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile 
fiecăruia.” 

5. SOCIALIZARE SPIRITUALĂ – v.46a: „Toţi împreună erau 
nelipsiţi de la Templu în fiecare zi” 

6. SATISFACȚIE SFÂNTĂ – v.46b: „frângeau pâinea acasă şi luau 
hrana cu bucurie” 

7. SFINȚENIE SERIOASĂ – v.46c: „şi curăţie de inimă” 

8. SCOPUL SUPREM – v.47a: „Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau 
plăcuţi înaintea întregului norod.” 

9. SALVAREA SUVERANĂ – v.47b: „Şi Domnul adăuga în fiecare 
zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.” 

1. PRIORITĂȚILE în Biserică: „Ei stăruiau în învăţătura 
apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în 
rugăciuni” 

 a. Cuvântul lui Dumnezeu 

 b. Comuniunea cu adunarea lui Dumnezeu 

 c. Cina Domnului 

 d. Comuniunea cu Dumnezeu 

2. PREZENȚA LUI DUMNEZEU în Biserică: „Fiecare era plin de 
frică” 

3. PUTEREA SUPRANATURALĂ în Biserică: „şi prin apostoli se 
făceau multe minuni şi semne” 

4. PĂRTĂȘIA PRACTICĂ în Biserică: „Toţi cei ce credeau erau 
împreună la un loc şi aveau toate de obşte. Îşi vindeau ogoarele 
şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia.” 

5. PARTICIPAREA PUNCTUALĂ în Biserică: „Toţi împreună 
erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi” 

6. PĂRTĂȘIA din case a Bisericii:  „frângeau pâinea acasă” 

7. PURITATEA în Biserică: „şi curăţie de inimă” 

8. PLĂCEREA extinsă a Bisericii: „şi luau hrana cu bucurie” 

9. PLINĂTATEA bucuriei în Biserică: „Ei lăudau” 

10. PROSLĂVIREA lui Dumnezeu în Biserică: „Ei lăudau pe 
Dumnezeu” 

11. PUTEREA de mărturie  a Bisericii: „și erau plăcuţi înaintea 
întregului norod” 

12. PROGRESUL numeric în Biserică: „Şi Domnul adăuga în 
fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi”


