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„Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, 
frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de 

inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea 
întregului norod.” (Faptele apostolilor 2:46,47)



1. Viaţa bisericii.
Fapte 2:42-47; 4:32-37.

2. Predicarea bisericii.
Fapte 3.

3. Opoziţia împotriva bisericii.
Fapte 4:1-31.

4. Păcatele din biserică.
Fapte 5:1-11.

5. Apărând biserica.
Fapte 5:12-42.

Condusă de Duhul Sfânt, biserica a început cu 
putere să împlinească misiunea încredinţată de Isus.

Prin predicarea Evangheliei, însoţită de facerea de 
minuni, biserica a început să aibă o viaţă proprie în 
mijlocul iudaismului.

A fost nevoită să înfrunte opoziţia, şi a fost scăpată 
de ea. În plus, a fost nevoită să înfrunte şi probleme 
interne. 



„Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea 
pâinii, şi în rugăciuni. Toţi cei ce credeau, erau împreună la un loc, şi 
aveau toate de obşte.” (Fapte 2:42, 44)

Activitatea bisericii se desfăşura atât într-un ambient public (la templu) 
cât şi într-unul privat (în case). 

Doctrina. Apostolii învăţau la templu în mod regulat (Fapte 6:2-4). 
Acolo convieţuiau cu restul fraţilor lor iudei.

Comuniunea. Se adunau împreună în case, unde practicau 
aspectele care îi diferenţiau de restul iudeilor.

Împărţirea pâinii. În casele lor, practicau ritualul Sfintei Cine. 

Rugăciunea. Aceasta avea loc atât la templu, cât şi în cămine
(Fapte 3:1).

Unitate materială. Utilizau în comun resursele materiale.

Fapte 2:42-47; 4:32-37



Fapte 3

„Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă 
la Dumnezeu, pentru ca să vi se 

şteargă păcatele, ca să vină de la 
Domnul vremile de înviorare” 

(Fapte 3:19)

La ora trei după amiază, coincizând 
cu jertfa de seară, iudeii se adunau la 
templu ca să se roage.

În timp ce intrau, Petru şi Ioan, au 
vindecat un cerşetor olog. Alături de 
el au intrat în templu. Ologul 
vindecat a atras atenţia tuturor şi 
Petru a folosit această ocazie pentru 
a ţine un discurs public, însoţit de o 
chemare personală. 

Analizând acest discurs, putem 
observa aspectele caracteristice 
predicării creştine primitive. 



Fapte 3

Isus este Mesia cel suferind
(v. 18).

Dumnezeu L-a înviat din morţi 
(v. 15).

A fost înălţat la cer (v. 13).

Va veni din nou (v. 20).

Trebuie să ne pocăim ca să 
primim iertarea păcatelor
(v. 19).

Cu toate că circumstanţele s-au 
schimbat, mesajul rămâne încă acelaşi. 

Isus a murit pentru păcatele noastre, a 
înviat şi va veni pentru a doua oară. 
Dacă ne pocăim, El ne va ierta păcatele 
şi ne va da viaţa veşnică.



Fapte 4:1-31

Indignaţi de predicarea învierii, 
saducheii au insistat la preoţi să 
îi oprească pe Petru şi pe Ioan.

Interogaţi de Sinedriu cu privire 
la vindecarea ologului, Petru a 
profitat din nou de ocazie pentru 
a-L predica cu îndrăzneală pe 
Isus Hristos. L-a prezentat 
înaintea lor drept singurul mijloc 
de mântuire (v. 12).

Pentru că nu puteau contrazice cuvintele lui Petru şi nici 
minunile pe care le făceau, au încercat să îi intimideze pe 
apostoli prin ameninţări. Răspunsul a fost clar: „nu putem să 
nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit.” (v. 20).



Fapte 5:1-11

„Atunci Petru i-a zis: „De ce v-aţi înţeles între voi să-L puneţi la 
încercare pe Duhul Domnului? Iată, picioarele celor ce au îngropat 
pe soţul tău sunt la uşă, şi te vor duce şi pe tine.“” (Fapte 5:9 NTR)

Cu o inimă sinceră, Barnaba şi-a 
vândut posesiunile şi le-a predat 
bisericii. Acest fapt i-a afectat în 
mod special pe apostoli. 

Alţii, precum Anania şi Safira, s-au 
gândit că şi lor le-ar plăcea să 
primească laudele bisericii (cu toate 
că inimile lor nu erau ca cea a lui 
Barnaba).

Această minciună pusă la cale de 
amândoi, putea discredita cauza 
lui Dumnezeu şi face din caritate 
un instrument de troc pentru 
obţinerea de beneficii eclesiastice.

Dumnezeu a hotărât să taie din 
rădăcină acest cancer nociv.



Fapte 5:12-42

Predicarea apostolilor şi minunile pe care le făceau i-au 
condus pe mulţi să Îl accepte pe Isus, provocând ura 
conducătorilor iudei.

Gamaliel a fost atins de Duhul Sfânt şi a 
recunoscut faptele supranaturale care 
aveau loc. I-a apărat pe apostoli şi a 
cerut să fie eliberaţi. 

I-au întemniţat, dar au scăpat în mod 
miraculos. I-au arestat din nou şi i-au 
interogat. Înaintea noului discurs al lui Petru, 
se întrebau cum era cu putinţă ca un om 
incult să vorbească astfel. 



„Mulţi vor trebui să stea în faţa 

curţilor de judecată. Unii vor trebui 

să stea înaintea regilor şi a 

învăţaţilor lumii, ca să răspundă 

pentru credinţa lor. Aceia care au 

doar o înţelegere superficială a 

adevărului nu vor fi capabili să 

explice Scripturile şi să ofere 

argumente precise pentru credinţa 

lor. Ei se vor încurca şi nu vor face 

parte dintre aceia care nu vor avea 

de ce să se ruşineze. Nimeni să nu-şi 

închipuie că el n-are nevoie să 

studieze, pentru că nu i se cere să 

predice la amvon. Voi nu ştiţi ce 

poate să vă ceară Dumnezeu.”

E.G.W. (Evenimentele ultimelor zile, pag. 209)


