
Fapte 4.23-31 – Susținerea bisericii în persecuție   

I. Comunitatea lui Dumnezeu – v.23: „După ce li s-a dat drumul, ei 
s-au dus la ai lor şi le-au istorisit tot ce le spuseseră preoţii cei mai 
de seamă şi bătrânii.” 

 1. Umilința 

 2. Unitatea 

 3. Urgența 

II. Comuniunea cu Dumnezeu – v.24: „Când au auzit ei aceste 
lucruri, şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu şi au zis” 

 1. Suveranitatea lui Dumnezeu 

 2. Scriptura lui Dumnezeu 

III. Caracterul lui Dumnezeu 

  a. Conducătorul: „Stăpâne, Doamne” 

b. Creatorul: „care ai făcut cerul, pământul, marea şi tot ce 
este în ele!” 

IV. Cuvântul lui Dumnezeu – v.25   

1. Creatorul Cuvântului: „Tu ai zis” 

2. Comunicarea Cuvântului 

a. Partea divină: „prin Duhul Sfânt” 

b. Partea umană: „prin gura” 

i. Relația cu poporul: „părintelui nostru David” 

ii. Relația cu Dumnezeu: „robul Tău” 

3. Conținutul Cuvântului: „Pentru ce se întărâtă neamurile şi pentru 
ce cugetă noroadele lucruri deşarte? Împăraţii pământului s-au 
răsculat şi domnitorii s-au unit împotriva Domnului şi împotriva 
Unsului Său” 

4. Confirmarea Cuvântului – v.27:  

a. Persoana atacată:  

i. Statutul Lui: „În adevăr, împotriva Robului Tău” 

ii. Sfințenia Lui: „celui sfânt, Isus” 

iii. „pe care L-ai uns Tu” 

b. Participarea atacatorilor 

 i. Coagularea: „s-au însoţit” 

ii. Contextul: „în cetatea aceasta” 

iii. Cercul:  

(i) Autoritățile: „Irod şi Pilat din Pont” 

(ii) Adepții 

- Neamurile: „cu neamurile” 

- Noroadele: „şi cu noroadele lui Israel” 

 V. Conceptul lui Dumnezeu – v.28 

1. Acțiunea: „ca să facă tot” 

2. Plănuirea: „ce hotărâse mai dinainte mâna Ta şi sfatul 
Tău.” 

VI. Chemarea lui Dumnezeu 

1. Necazul lor: „Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor” 

2. Nevoia lor:  



a. Mesajul – v.29: dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul 
Tău cu toată îndrăzneala” 

b. Miracole – v.30: „şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă 
tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui 
sfânt, Isus.”  

VII. Capacitarea lui Dumnezeu – v.31:  

1. Cererea: „După ce s-au rugat ei” 

2. Cutremurul: „s-a cutremurat locul unde erau adunaţi” 

3. Capacitarea:  

a. Plinătatea Duhului Sfânt: „toţi s-au umplut de Duhul Sfânt” 

b. Predicarea Cuvântului: „şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu 
cu îndrăzneală.”


