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ÎMI DORESC CEVA (3/4) 

O biserică unde mă simt acasă 
Textul de bază: Faptele Apostolilor 2:37-47 

 

Întroducerea 
 
• Când vorbim de biserică, vorbim noi atunci de o clădire din piatră? 
• Acest „acasă”, cum se manifersă în înţelesul şi în gândul nostru?  
• Acasă mă simt acolo, unde pot acumula puteriile mele pentru fiecare zi? 
• Acolo unde nu sunt privit ca un trecător flotant sau un musafir? 
• Sau „acasă” este locul unde şti că eşti într-o siguranţă înconjurătoare 
• Unde nu trebuie să ai frică, că din spatele tău apare un pericol 
• Acasă este locul de care ţi-e dor, atunci când te aflii pe drum 
• Acasă este locul unde întălneşti pe cei ce te iubesc 
 

O biserică unde Isus Cristos este Domn 
 

• Numai unde se predică Isus ca Mântuitor, poate să şi fie Isus Mântuitor 
• Isus întrebabă ucenicii Lui: Cine credeţi voi că sunt? 

Matei 16: 13-17 
„Isus a venit în părțile Cezareii lui Filip și a întrebat pe ucenicii Săi: „Cine 
zic oamenii că sunt Eu, fiul omului?“ Ei au răspuns: „Unii zic că ești Ioan 
Botezătorul; alții: Ilie; Ieremia sau unul din proroci.“ „Dar voi“ le-a zis El 
„cine ziceți că sunt“? Simon Petru, drept răspuns I-a zis: „Tu ești 
Cristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu!“ Isus a luat din nou cuvântul, și i-a 
zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea și nu sângele 
ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri.“ 

• Numai Tatăl din Cer poate da un răspuns autentic şi adevărat şi nu 
înţelepciunea noastră 

Ioan 12: 44 - 45 Isus spune: 
„Cine crede în Mine, nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a trimis pe Mine. Și 
cine Mă vede pe Mine, vede pe Cel ce M-a trimis pe mine.“ 

• Isus este mijlocitor între lumea căzută și Dumnezeul Veșnic 
• Numai prin El, putem vedea pe Dumnezeu 
• Isus Cristos a purtat păcatele noastre pe crucea dela Golgota! 
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1 Petru 2: 24 
„El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentruca noi, fiind 
morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost 
vindecați.“ 

• Cine sunt cei spălaţi, cum îi putem recunoaşte? 
Faptele Apostolilor 1: 4 și 8 
„Pe când Se afla cu ei (cu ucenicii Lui), Le-a poruncit să nu se depărteze 
de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui . . . Voi veți primi o 
putere, când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în 
Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginile pământului.“ 

• Numai cine-și predă viața în mâinile Domnului, primește puterea Duhului 
Sfânt 

• Numai cine are Duhul Sfânt, poate să fie un martor adevărat 
• Numai Duhul Sfânt poate să conducă viața noastră după voia Lui 

Ioan 7:39 
Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească 
ceice vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu 
fusese încă proslăvit. 
 

O biserică unde primesc hrana pentru fiecare zi 
 
• Numai cine primeşte o hrană corăspunzătoare, poate creşte  
• Apostolul Pavel face o diferenţă între cei noi convertiţi şi cei cu o mai lungă 

viaţă sub conducerea Domnului, între laptele duhovnicesc şi hrană tare 
1 Petru 2:2 
Şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, 
pentruca prin el să creşteţi spre mântuire, 
Evrei 12.12 
În adevăr, voi cari de mult trebuia să fiţi învăţători, aveţi iarăş trebuinţă de 
cineva să vă înveţe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu, şi aţi 
ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare. 

• O hrană greşită produce o creştere greşită în credinţă 
• Ne-am întrebat noi odată, că pentru ce nu avem creştere în bisericile noastre? 
• Apostolul Pavel avertizează biserica din Efes: 

Faptele Apostolilor 20:30 
Şi se vor scula din mijlocul vostru oameni, cari vor învăţa lucruri 
stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. 
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O biserică unde am părtăşie cu cei ce mă iubesc 
 

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

• Semnul unei biserici noutestamentale binecuvântate este dragostea vizibilă 
• Numai cine trăieşte într-o atmosferă de dragoste în familie, poate să aduce 

această dragoste şi în biserica lui 
• Dragostea în biserică este oglinda vieţii noastre din timpul săptămânii 
• Un pastor, care a venit într-un orăşel nou a vrut să ştie, ce fel de oameni sunt 

pocăiţii din localitate, şi a întrebat un cizmar care avea atelierul chiar lângă 
Biserică. Întrebat, ce fel de oameni sunt acei care vin aici a răspuns: 
“Duminică urcă pe pomul credinţei şi în cursul săptămânii pică jos” 

• Primim noi ajutor la problemele noastre personale și spirituale 
• Sau la lipsurile materiale. Ele pot fi o mare piedecă în credința noastră 
• Scopul părtășirii este ajutor în necaz 

Faptele Apostolilor 6: 1 
În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, Evreii cari vorbeau 
grecește, cârteau împotriva Evreilor, pentrucă văduvele lor erau trecute cu 
vedere la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. 
Matei 25: 45 (Judecata viitoare) 
Și El, drept răspuns, le va zice: „Adevărat vă spun că, oridecâteori 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 faţa norodului înseamnă, că populaţia 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.“ 
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• 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 unde se îndeplinesc promisiuniile lui 
Dumnezeu 
 

• Călăuzirea Dumnezeului Veşinic este garantată  prin Promisiuniile Lui 
Faptele Apostolilor 27:22-25 
Acum vă sfătuiesc să fiţi cu voie bună; pentrucă nici unul din voi nu va 
pieri; şi nu va fi altă pierdere decât a corăbiei. Un înger al Dumnezeului, al 
căruia sunt eu, şi căruia Îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte, şi mi-a zis: ,Nu 
te teme, Pavele; tu trebuie să stai înaintea Cezarului; şi iată că Dumnezeu 
ţi-a dăruit pe toţi cei ce merg cu corabia împreună cu tine.” De aceea, 
oamenilor, liniştiţi-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla 
aşa cum mi s-a spus. 

• O să vină situaţii în care o să stai ca un copil înaintea unui cer senin plin de 
milioane de stele – cu gura cască – şi o să admiri Bunatatea şi Binefacerile 
Domnului în viaţa ta şi o să te întrebi: „Dece Doamne, tocmai eu?” 

• O să te întrebi: Doamne, cine sunt eu de mă binecuvintezi Tu cu aşa mare 
Har? 

• Şi deodată nu mai poţi altceva decât să-I mulţumeşti din toată inimă 
Ezra 3:10-11 
Când au pus lucrătorii temeliile Templului Domnului, au aşezat pe preoţi în 
veşminte, cu trâmbiţe, şi pe Leviţi, fiii lui Asaf, cu chimvale, ca să laude pe 
Domnul, după rânduiala lui David, împăratul lui Israel. Cântau, mărind şi 
lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte: ,,Căci este bun, căci îndurarea Lui 
pentru Israel ţine în veac!” Şi tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, 
lăudând pe Domnul, pentrucă puneau temeliile Casei Domnului. 

• Şi bucuria aceasta influenţează şi pe cei din jurul tău 
• Biserica Domnului un centru de Laudă şi Multumire faţă de Cel Preaânalt 
• De acum înainte o să ai numai o singură frază pe buzele tale:  
 

„Da Doamne! 
Aşa cum vrei Tu, vreau şi eu. 

Amin”  


