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Ce vrei Tu, Doamne, să fac? 
Textul de bază: Faptele Apostolilor 2: 37 - 47 

 
 

Întroducere: 
 
Prima întrebare: „Ce vrea să zică aceasta“? 

Faptele Apostolilor 2: 12 
Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă, și ziceau unii către alții: „Ce vrea 
să zică aceasta?“ 
 

Răspunsul:  
• Petru dovedea prin Vechiul Testament, că Isus din Nazaret este Cristosul 
• Venirea Duhului Sfânt este numai o consecință logică 

Faptele Apostolilor 2: 33 
Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, și a primit dela 
Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. 
 

• Și voi sânteți acei, care L-ați răstignit 
Faptele Apostolilor 2: 36 
Să știe bine dar, toată casă lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Cristos 
pe acest Isus, pe care L-ați răstignit voi.“ 
 

A doua întrebare: „Fraților, ce să facem“? 
Faptele Apostolilor 2: 37 
După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă, și au zis lui 
Petru și celorlalți apostoli: „Fraților, ce să facem?“ 

 

Răspuns: 
• Voi trebuie să recunoașteți, că Isus este Cristosul 

Faptele Apostolilor 2: 38 a 
„Pocăiți-vă“, le-a zis Petru, „și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui 
Isus Cristos, spre iertarea păcatelor voastre“ 
 

• Recunoașteți, că sunteți vinovați înaintea Fiul lui Dumnezeu 
• Mărturisiți lucrul acesta față de cei prezenți 
• Sigilați mărturia voastră prin botez 
• Atunci se îndeplinește a doua parte a versetului 38: 
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Faptele Apostolilor 2: 38b 
„ . . . apoi veți primi darul Sfântului Duh.“  
 

• Duhul Sfânt îți confirmă iertarea păcatelor și că ești nou născut 
• Duhul Sfânt te îndeamnă să te integrez într-o biserică locală 

 

Duhul Sfânt te convinge 
 

Faptele Apostolilor 2: 37 
„După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis 
lui Petru și celorlalți apostoli: „Fraților, ce să facem?“ 
 

• Prin Duhul Sfânt au înțeles, că au urmărit și au ucis pe Cristosul mult așteptat 
• Duhul Sfânt a lucrat în inima lor, dar ei încă nu au fost plini de Duh! 
• Apostolul Pavel, cînd era încă Saul, a trecut prin aceeaș fază 

Faptele Apostolilor 9: 4 - 6 
El (Saul) a căzut la pământ, și a auzit un glas, care-i zicea: „Saule, Saule, 
pentruce Mă prigonești?“ „Cine ești Tu, Doamne?“ a răspuns el. Și 
Domnul a zis: „Eu sânt Isus, pe care-L prigonești. Tremurînd și plin de 
frică el a zis: „Doamne, ce vrei să fac?“ 
 

• Şi temnițerul la fel 
Faptele Apostolilor 16: 29 
Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru, și, tremurînd de frică, 
s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila; i-a scos afară, și le-a zis: 
„Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?“ 
 

Duhul Sfânt pretinde 
 
În toate trei cazuri, Duhul Sfânt cere acelaș lucru: „Pocăește-te“ 
• Pocăința înseamnă: supunerea subt conducerea lui Isus: 
• Cu toate gândurile tale 
• Cu tot simțul tău omenesc 
• Dar și cu toată înțelepciunea și experiența ta de viață 
• Pocăința înseamnă și: „Eu vreau“ 
• Decizia personală este prima bază a unui schimb 
• Dumnezeu (Duhul Sfânt) nu forțează pe nimeni la acest pas 
• Duhul Sfânt îți arată posibilitățiile, dar nu te amință dacă nu le faci 
• Decizia ta personală contează: Ești tu pentru sau înpotriva lui Dumnezeu? 
• Pocăința cere și părăsirea societății în care ai trăit 
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Faptele Apostolilor 2: 40 
„mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos.“ 
 

• De acuma înainte ai o altă sarcină în această lume 
• De acuma înainte nu mai ai voie să fi comparat cu cei din lume 
• Pocăința cere și creșterea ta  în credință 

Faptele Apostolilor 2: 42 
„Ei stăruiau în învățătura apostolilor . . .“ 
 

• Un verset biblic citit în grabă diminața nu ajunge 
• O rugăciune la masă iar nu ajunge 
• nici conversația și schimbul de păreri cu teme teologice, care nu au nici o 

legătură cu realitatea vieții 
• „Învățătura apostolilor“ este cuvântul lui Dumnezeu în întregime 

Ioan 8: 28 (Isus cître norod în Templu) 
„Cînd veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că Eu sânt, și că nu 
fac nimic dela Mine însumi, ci vorbesc după cum M'a învățat Tatăl Meu.“ 
 

• Dumnezeu ne-a vorbit și ne vorbește prin Isus Cristos 
• Apostolii transmiteau aceste mesaje bisericii locale 
• Nu contează părerea noastră asupra unui verset biblic 
• nici cum îl înțelegem noi 
• contează numai „ce vrea să ne spună Isus prin acest cuvânt?“ 

 

Duhul Sfânt ne arată posibilitățile locale 
 

Părtășia cu Isus înseamnă și părtășia cu copii Lui 
Faptele Apostolilor 2: 44 
„Toți cei ce credeau, erau împreună la un loc . . .“ 
 

• Ajutor la probleme personale și spirituale 
• Lipsurile materiale poate fi o mare piedecă în practicarea credinței 
• Scopul părtășirii este ajutor în necaz 

Faptele Apostolilor 6: 1 
În zilele acelea, cînd s-a înmulțit numărul ucenicilor, Evreii cari vorbeau 
grecește, cîrteau împotriva Evreilor, pentrucă văduvele lor erau trecute cu 
vedere la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. 
 
Matei 25: 45 (Judecata viitoare) 
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Și El, drept răspuns, le va zice: „Adevărat vă spun că, oridecîteori n-ați 
făcut aceste lucruri unuia dintr'acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie 
nu Mi le-ați făcut.“  

 

Părtășia înseamnă, a lăuda pe Domnul 
 

Faptele Apostolilor 2: 47 
„Ei lăudau pe Dumnezeu, și erau plăcuți înaintea întregului norod.“ 
 

• Scopul părtășirii este întărirea și îndrumarea în credință 
• Supraveghierea reciprocă, dacă există într-adevăr o creștere spirituală 
• Lumea înconjurătoare vede și aude Lauda bisericii locale 
• Ea judecă, dacă felul de trai corăspunde cu conținutul 
• Conținutul laudei trebuie să fie pe înțelesul norodului 
• „Biserica locală“ nu este o „Societate închisă“ 
• A fi plăcut în fața norodului înseamnă, că populația înconjurătoare judecă 

biserica locală 
 
Părtășia înseamnă a chema pe aproapele tău la Dumnezeu 

Faptele Apostolilor 2: 47 
„Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți.“ 
 

• Duhul Sfânt a găsit în biserica locală o bază de binecuvântare 
• Dintr'o curiozitate a omului a devenit o pocăință 
• Duhul Sfânt a adăugat în fiecare zi, la cei ce erau mântuiți 
• Și lucrul acesta nu au făcut laudele bisericii 
• nici metodele lor bine chibzuite și acomodate împrejurului 
• Biserica a pregătit ogorul, dar pocăința face Duhul Sfânt 

 

 
„O biserică care se ascunde, are ceva de 

ascuns“ 
 
 
 

A M I N 


