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T.M. „Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî 
Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în 

Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la 
marginile pământului.” (Faptele apostolilor 1:8)



Primul capitol din Fapte narează ultimele momente ale lui Isus pe pământ şi 
primele reacţii ale ucenicilor după înălţarea Sa la cer. 

Ultimele cuvinte ale lui Isus au definit misiunea ucenicilor. Acestea sunt 
valabile şi pentru a descrie misiunea bisericii din secolul XXI.



„Teofile, în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre tot ce 
a început Isus să facă şi să înveţe pe oameni” (Fapte 1:1)

Faptele apostolilor reprezintă volumul doi al 
evangheliei lui Luca, doctorul iubit (Luca 1:1-4; 
Coloseni 4:14).

Mulţumită introducerii din Fapte ştim că, după 
învierea Sa, Isus a petrecut 40 de zile împreună 
cu ucenicii Săi, până la înălţare (care a avut loc 
cu 10 zile înainte de Cincizecime).

Cartea cuprinde perioada 
dintre anii 31 şi 62. Adică, 
de la înălţarea lui Isus 
până puţin înainte de 
prima judecată a lui Pavel 
înaintea lui Nero. 
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„Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia 
lui Israel?” (Fapte 1:6)

Vechiul Testament 
prezintă profeţii atât cu 
privire la Mesia cel 
victorios, cât şi la Mesia 
cel suferind.
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După înviere, au înţeles că Mesia trebuia să 
sufere înainte de a fi glorificat (Luca 24:45-46). 
Totuşi, aşa cum indică întrebarea, continuau să 
nu înţeleagă pe deplin lucrarea lui Isus. 

Isus le-a specificat că nu trebuie să înţeleagă 
aceaste lucruri pentru care nu erau încă 
pregătiţi (Fapte 1:7).

Ucenicii, asemenea tuturor iudeilor din acea vreme,erau 
capabili să îl deosebească doar pe Mesia cel victorios 
(asupra romanilor).



MISIUNEA UCENICILOR
„Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt 

peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în 
Samaria, şi până la marginile pământului.” (Fapte 1:8)

Misiunea încredinţătă cuprinde patru părţi:
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Darul Duhului. Aşa cum s-a profetizat (Isaia 44:3; Ioel 
2:28-29), Duhul Sfânt trebuia să coboare cu o putere 
specială pentru a realiza o lucrare pe care omul, prin 
el însuşi, era incapabil să o facă. 

Orientarea misiunii. Nu trebuiau să aştepte ca 
oamenii să vină ca să asculte mesajul. Trebuiau să 
îl ducă acolo unde ei erau. 

Planul de misiune. Începând de la Ierusalim, 
misiunea trebuia să se extindă până la marginile 
pământului. 

Rolul de martori. Ucenicii trebuiau să povestească 
lucrarea şi puterea lui Isus, aşa cum au trăit-o.



„După ce a spus aceste lucruri, Isus a fost înălţat şi, în timp ce ei 
se uitau, un nor L-a luat dinaintea ochilor lor.” (Fapte 1:9 NTR)

Luca detaliază aici scurta prezentare a 
învierii din prima evanghelie (Luca 24:51).

În ambele cazuri, el lasă clar faptul că Isus 
nu s-a înălţat prin sine însuşi. El „fost 
înălţat”, „fiind înălţat”. Isus a fost luat de 
Dumnezeu pentru a fi preamărit (Fapte 
2:33 NTR).

Doi îngeri au fost trimişi să încurajeze 
ucenicii minunaţi şi să ne dea de 
asemenea, şi nouă, speranţă.
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La fel cum ochii lor L-
au văzut pe Isus în 
timp ce se înălţa la 
cer, ochii noştri Îl vor 
contempla când va 
veni pentru a doua 
oară.



„Atunci ei s-au întors în Ierusalim din 
muntele numit al Măslinilor, care este 

lângă Ierusalim, departe cât un drum în 
ziua Sabatului.” (Fapte 1:12)

Camera de sus s-a transformat în căminul celor 
11 apostoli şi al femeilor care l-au urmat pe 
Isus în lucrarea Sa. Alături de ei, era familia lui 
Isus: mama Lui – Maria – şi fraţii lui.

A-i găsi aici pe fraţii sceptici ai lui Isus (Ioan 
7:5) implică o schimbare importantă în vieţile 
lor.
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Cei 120 ai recent formatei biserici au dedicat 
acest timp de aşteptare pocăinţei şi 
mărturisirii păcatelor. Cu rugăciune intensă 
au ajuns la unitate în scop. Şi ca răspuns la 
această rugăciune, au primit darul Duhului 
Sfânt.



„Au tras la sorţi, şi sorţul a căzut pe Matia, care a fost numărat 
împreună cu cei unsprezece apostoli.” (Fapte 1:26)

Pentru a completa numărul de 12 
apostoli, s-au avut în considerare două 
caracteristici:

1. Să Îl fi însoţit pe Isus de la botez, 
până la înălţare.

2. Să fie dispus să fie martor al învierii 
lui Isus.
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A trage la sorţi nu însemna că lasă această 
decizie la voia întâmplării. Mai întâi s-au 
ales persoane demne de acestă lucrare. 
Apoi, s-au rugat cu credinţă, crezând că 
Dumnezeu urma să facă alegerea (Prov. 
16:33). Pe lângă Matei, cartea Faptelor 
menţionează şi alţi apostoli, precum Pavel 
şi Barnaba (Fapte 14:14).



„Ascultând de cuvântul Domnului lor, ucenicii s-au

strâns la Ierusalim pentru a aştepta împlinirea făgăduinţei

lui Dumnezeu. Aici au petrecut zece zile — zile de adâncă

cercetare a inimii. Ei au îndepărtat toate neînţelegerile şi

s-au apropiat unii de alţii într-o strânsă comuniune

creştină...

Însărcinarea dată ucenicilor ne este dată şi

nouă. Astăzi, ca şi atunci, un Mântuitor răstignit şi înviat

trebuie să fie înălţat înaintea acelora care sunt fără

Dumnezeu şi fără nădejde în lume …

[…] Toţi cei care sunt chemaţi la viaţa lui Hristos sunt

chemaţi şi să lucreze la mântuirea semenilor lor. Acelaşi

dor sufletesc, pe care l-a simţit El pentru salvarea celor

pierduţi, se dă pe faţă şi în ei. Nu toţi pot să ocupe acelaşi

loc, dar pentru toţi este un loc în lucrare. Toţi aceia

asupra cărora s-au revărsat binecuvântările lui Dumnezeu

trebuie să răspundă printr-o slujire reală; fiecare dar

trebuie să fie folosit pentru înaintarea împărăţiei Lui.”

E.G.W. (Mărturii pentru comunitate, vol. 8, pag. 15-16)


