
Fapte 3:12-26 – Propovăduirea Evangheliei  
Adresarea – v.12: „Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul 
şi a zis norodului Bărbaţi israeliţi” 

Afirmațiile (două prezentări) 

I. Puterea omului 

A. Confruntă consternarea: „pentru ce vă miraţi de lucrul 
acesta?” 

B. Confruntă concepția (două erori): „De ce vă uitaţi cu ochii 
ţintă la noi”  

 a. capacitatea lor: „ca şi cum prin puterea noastră” 

b. credincioșia lor: „sau prin cucernicia noastră am fi 
făcut pe omul acesta să umble?” 

II. Puterea Domnului: 

1. PĂCATUL OMULUI – vv.13-15 (trei argumente) 

a. Învierea lui Dumnezeu: „Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi 
Iacov Dumnezeul părinţilor noştri a proslăvit pe Robul Său 
Isus” (gravitatea păcatului) 

i. L-au dat necredincioșilor: „pe care voi L-aţi dat în 
mâna lui Pilat” 

ii. L-au lepădat: „şi v-aţi lepădat de El înaintea lui” 

iii. L-au dat deși putea fi eliberat: „măcar că el era de 
părere să-I dea drumul.” 

iv. L-au dat pe Cel sfânt: „Voi v-aţi lepădat de Cel 
Sfânt şi Neprihănit” 

v. L-au dat în schimbul unui ucigaș: „şi aţi cerut să vi 
se dăruiască un ucigaş.” 

vi. L-au dat la moarte pe Domnul vieții: „Aţi omorât pe 
Domnul vieţii” 

vii. L-au dat pe Cel confirmat de Dumnezeu: „pe care 
Dumnezeu L-a înviat din morţi” 

b. Încuviințarea apostolilor: „noi suntem martori ai Lui.” 

c. Însănătoșirea supranaturală – v.16 

i. Intervenția divină:  

(i) Metoda: „Prin credinţa în Numele lui Isus a 
întărit Numele Lui” 

(ii) Mărturia: „pe omul acesta pe care-l vedeţi 
şi-l cunoaşteţi” 

ii. Implicarea umană:  

(i) Credința vindecătoare: „credinţa în El a dat 
omului acestuia o tămăduire deplină” 

(ii) Constatarea vizibilă: „cum vedeţi cu toţii.” 

2. PUTEREA PLANULUI DIVIN  (două părți) – vv.17-18 

1. Păcatul omului – v.17: Şi acum, fraţilor, ştiu că din neştiinţă 
aţi făcut aşa, ca şi mai-marii voştri.  

2. Planul lui Dumnezeu – v.18:  

a. Împlinirea planului: „Dar Dumnezeu a împlinit 
astfel.” 

b. Înștiințarea profeților:  

i. Momentul profețirilor: „ce vestise mai înainte 
prin gura tuturor prorocilor Lui” 

ii. Mesajul profețirilor: „că, adică, Hristosul Său 
va pătimi” 



3. PRIVILEGIUL POCĂINȚEI – vv.19 

A. Chemarea  

a. Înnoirea: „Pocăiţi-vă dar” 

b. Întoarcerea: „şi întoarceţi-vă la Dumnezeu” 

B. Convingerea  

I. PRIVILEGIILE PRIN ISUS 

i. Îndepărtarea păcatelor: „pentru ca să vi se şteargă 
păcatele” 

ii. Înviorarea sufletelor : „ca să vină de la Domnul vremurile 
de înviorare” 

iii. Întoarcerea Domnului: „şi să trimită pe Cel ce a fost 
rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos” 

   

II. PLANUL DIVIN CU ISUS  

i. Înălțarea cerească: „pe care cerul trebuie să-L primească” 

ii. Înnoirea completă: „până la vremurile aşezării din nou a 
tuturor lucrurilor” 

III. PROFEȚIILE DESPRE ISUS – vv.21b-26 

A. Autorul divin: „despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu” 

B. Autorii umani: „prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din 
vechime.” 

a. Moise despre venirea lui Isus:   

i. Promisiunea: „În adevăr, Moise a zis părinţilor 
noştri: ‘Domnul, Dumnezeul vostru, vă va ridica 
dintre fraţii voştri un proroc ca mine” 

ii. Porunca: „pe El să-L ascultaţi în tot ce vă va 
spune.” 

iii. Pedeapsa: „Şi oricine nu va asculta de Prorocul 
acela va fi nimicit cu desăvârşire din mijlocul 
norodului.” 

b. Samuel despre vremurile prezente: „De asemenea, toţi 
prorocii, de la Samuel şi ceilalţi care au urmat după el şi au 
vorbit, au vestit zilele acestea.” 

c. Avraam despre binecuvântarea neamurilor:  

i. Beneficiarii: „Voi sunteţi fiii prorocilor şi ai 
legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinţii 
noştri” 

ii. Binecuvântarea: „când a zis lui Avraam: ‘Toate 
neamurile pământului vor fi binecuvântate în 
sămânţa ta’.” 

IV. POGORÂREA LUI ISUS – v.27 (trei faze) 

A. Pregătirea: „Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său Isus” 

B. Prioritatea: „L-a trimis mai întâi vouă” 

C. Privilegiul: „ca să vă binecuvânteze întorcând pe fiecare din voi 
de la fărădelegile sale.”


