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Credința vine din Cuvântul lui Dumnezeu 
Textul de bază: Faptele Apostolilor 2: 14 - 36 

 

Întroducere: 
 
Numărul edițiilor literare în zilele noastre este înfricoșătoare 

• Până în prezent nu a existat un secol, în care informațiile să fi fost așa de 
multilaterale și detaliate 

• În librăriile noastre se găsesc prelucrate aproape toate temele dorite 
• Biblioteciile universitare cataloghează mii de teme științifice 
• În emisiunile de radio și de televizoare se emit discursuri cu savanți și 

capacități de elită despre toate actualitățiile politice și economice 
 

Opinia publică pretinde, să le dai ascultare și să fii informat 
• Dacă nu ești pe fir, ești socotit ca un om de categoria a doua 
• Societatea cere ca să fii informat depre totul și despre orice 
• Informațiile dintr-o altă parte a globului se pretind a fi de aceeași 

importanță ca și cele naționale sau locale 
 

În această aglomerare de știri, susține Biblia: 
 

Fără Cuvântul lui Dumnezeu nu există credință 
 
Apostolul Petru și cei unsprezece s-au ridicat în picioare 

Versetul 14 
„Atunci Petru s-a sculat în pcioare cu cei unsprezece . . .“ 

 
• Până la timpul acesta, ucenicii erau îndoielnici și fricoși după cele 

întâmplate în ultimele zile 
• Dar prin puterea Duhului Sfânt au primit o nouă făgăduință 

 
Apostolul Petru cere atenția ascultătorilor, ridicând glasul 

Versetul 14 
„ . . . a ridicat glasul, și le-a zis: „Bărbați Iudei și voi toți cei care locuiți 
în Ierusalim, să știți lucrul acesta, și ascultați cuvintele mele!“ 
 

• De odată, viața ucenicilor nu s-a mai desfășurat în ascuns și în teama de 



 Evanghelia: Baza credinþei noastre nou-testamentale                                                   2 

A4ro02c1© „Cu Evanghelia pe drum“ de Manfred Folk  

urmărire 
• Petru spune cu voce tare cele întâmplate în ultimele zile cu acest cu Isus 
• Petru a pretins dela ascultătorii lui, să creadă ceeace le spune el 
 

Apostolul Petru a avut încredere în puterea cuvintelor sale 
• Promisiunea Domnului, că va trimite un însoțitor s-a împlinit prin 

revărsarea Duhului Sfânt 
• Duhul Sfânt i-a împuternicit în această acțiune 
• Petru se baza pe Vechiul Testament, citând 3 locuri din profeții Vechiului 

Testament 
• Cu toate, că Petru vorbea într-o singură limbă, limba aramaică, 

ascultătorii prezenți din diferite națiuni, au înțeles vorbele lui. 
 

Ucenicii simt că aici lucrează Dumnezeu 
 
Apostolul Petru explică legătura între profeți și Duhul Sfânt 

Vesetele 17 - 18 
„În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste 
orice făptură; feciorii voștri și fetele voastre vor prooroci, tineri voștri 
vor avea vedenii, și bătrânii voștri vor avea visuri! Da, chiar și peste 
robii mei și peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu, 
și vor prooroci.“ 
 

• Apostolul Petru își dă seama, că Dumnezeu vorbește poporului Israel 
• Un lucru, care de mai multe sute de ani nu s-a mai întâmplat 
• De acuma înainte binecuvântarea lui Dumnezeu nu însoțește numai 

poporul ales, ci pe toți care cred în Isus Cristos, ca Fiul lui Dumnezeu 
 

Apostolul Petru explică legătura între Isus Cristos și mântuire 
Versetul 21 
„Atunci oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.“ 
 

• „Mântuire“ înseamnă „acceptarea, că Isus Cristos a murit pentru păcatele 
tale!“ 

• Prin credința personală în Isus Cristos, accesul la Dumnezeul Veșinic a 
devenit posibil 

• Un lucru imposibil până la această dată 
• Numai Marele Preot avea prioritatea odată pe an, să se adreseze personal 
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lui Dumnezeu, în numele poporului Israel 
• Sfințenia lui Dumnezeu nu accepta o legătură cu un om păcătos 

 

A prooroci înseamnă, a vorbi de Isus Cristos 
 
Isus Cristos, pe care voi L-ați răstignit 

Versetul 22 - 23 
„Pe Isus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin 
minunile, semnele și lucrările pline de putere, pe care le-a făcut 
Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți; pe Omul 
acesta, dat în mânile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai 
dinainte a lui Dumnezeu, voi L-ați răstignit, și L-ați omorât prin mâna 
celor fărădelege.“ 
 

• Primul pas spre Dumnezeu este recunoașterea, că sunt vinovat față de 
Dumnezeu, trăind o viață despărțită de El 

• Că Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos a murit pentru păcatele mele 
• Indiferența mea față de cele petrecute pe Golgota mă acuză de vinovăție 
 

Isus Cristos, a fost înviat de Dumnezeu 
Versetul 24 și 32 
„Dar Dumnezeu L-a înviat, deslegându-I legăturile morții, pentrucă nu 
era cu putință să fie ținut de ea.“  
„Dumnezeu a înviat pe acest Isus, și noi toți suntem martori ai lui.“ 
 

• Dumnezeu este acela, care l-a înviat pe Isus Cristos 
• Dumnezeu a dovedit puterea Sa și asupra puterii morții 
• De născut s-au născut mulți, și de murit au murit mulți, dar de înviat 

a înviat numai Unul: Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu 
 

Isus Cristos, cel înălțat 
Versetul 36 
„Să știe bine dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și 
Cristos pe acest Isus, pe care L-ați răstignit voi.“ 
 

• Proopovăduirea conține jertfa Domnului nostru Isus Cristos, dar și 
învierea Lui din morți 

• Dacă nu era învierea, n-ar fi fost posibilă nici mântuirea 



 Evanghelia: Baza credinþei noastre nou-testamentale                                                   4 

A4ro02c1© „Cu Evanghelia pe drum“ de Manfred Folk  

• „Cine neagă Jertfa Domnului nostru Isus Cristos de pe cruce, negează și 
învierea Lui.“ 

 

Sub Cuvântul lui Dumnezeu se schimbă viața omului 
 
Cuvintele rostite de Apostolul Petru nu au rămas fără ecou 

Versetul 37 
„După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă, și au 
zis lui Petru și celorlalți apostoli: „Ce să facem?“ 
 

• Evanghelia vorbită sub conducerea Duhului Sfânt aduce roade 
• Ascultătorul mesajului este chemat să se hotărească 
• El recunoaște, că așa nu merge mai departe și devine întrebător 
 

Propovăduirea Evangheliei înseamnă, a arăta drumul spre mântuire 
Versetul 38 
„Pocăiți-vă“, le-a zis Petru, „și fiecare din voi să fie botezat în Numele 
lui Isus Cristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul 
Duhului Sfânt.“ 
 

• Există numai un singur drum spre cer: cel a pocăinței 
• Și lucrul acesta trebuie să-l spunem mai departe 
• Nu pe ascuns, înfricoșați și cu un simț de neputință, ci stând în picioare, 

cu voce tare, ca să asculte toți cei din jurul nostru 
 

Propoovăduirea Evangheliei înseamnă, de a repeta chemarea 
Versetul 40 
„Și cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna, și zicea: „Mântuiți-vă 
din mijlocul acestui neam ticălos.“ 
 

• Chemarea la întoarcere, la mântuire, este cea mai principală sarcină a unui 
ucenic al lui Isus 

 
„Cuvintele noastre vorbite din putere și înțelepciune proprie, 

sunt ca un vânt trecător. Dar cuvintele rostite sub conducerea și puterea 
Duhului Sfânt, primesc o putere și o valoare veșinică.“ 

A m i n 


