
Înălţarea Domnului si pregătirea pentru misiune 
Faptele Apostolilor 1:1-11 

 
Introducere: 
 
Înălţarea Domnului Isus subliniază cu putere cele trei funcţii ale lui Hristos necesare unei 
mântuiri depline: 
 

• O Jertfă perfectă pentru ispăşirea păcatelor 
• Un Mare Preot înălţat la cer pentru a mijloci pururea pentru noi 
• Un Domn şi Stăpân care să facă posibilă vestirea Evangheliei în puterea Duhului Sfânt 

 
Faptele Ap – cum sa ducem la bun sfarsit lucrarea “neterminata” a lui Isus Hristos …  In 30 ani 
ajunge la Roma (nu e vorba de  lucrarea de rascumparare, ci de vestire a Evangheliei mântuirii 
până la marginile pământului) 
 
In cap 1 El ii echipeaza pe ucenici ca sa poata duce lucrarea la bun sfarsit. În ce fel? Ce le oferă 
El pentru aceasta? 
 

1. Mesajul: Nu putem lucra nimic daca nu ştim bine Evanghelia. Nu avem nici o veste 
de dat, daca nu cunoaştem Evanghelia.  
 

2. Dovezi privind învierea Lui şi lucruri privitoare la Împărăţia Lui: era 
nevoie de convingeri ferme. Mai mult, lucrurile privitoare la Imparatia lui Dumnezeu 
– aceleasi lucruri ca şi înainte de moartea Lui – pentru a demonstra ca este o identitate 
intre Isus dinainte de Inviere si Cel de dupa. Principiul armoniei întregului şi 
continuităţii învăţăturii. 
 

3. Puterea Duhului Sfânt: trebuiau doar sa astepte. Era o promisiune a Tatalui 
 

4. O serie de lucruri păstrate sub taina lui Dumnezeu: vremea si soroacele sunt 
ascunse de noi acum pentru ca să: 
- Nu ne defocalizăm de la misiune 
- Să rămânem smeriţi 
- Să învăţăm să umblăm cu Domnul pas cu pas – relaţia dintre două persoane dragi  

 
5. O misiune clară: martori al Lui (nu teologi) şi o ordine, un progres a vestirii 

Evangheliei. Ce este martorul? Fapte 22:14-15 El mi-a zis: „Dumnezeul părinţilor 
noştri te-a ales să cunoşti voia Lui, să vezi pe Cel Neprihănit şi să auzi cuvinte din 
gura Lui; căci Îi vei fi martor, faţă de toţi oamenii, pentru lucrurile pe care le-ai văzut 
şi auzit. 

6. Motivaţia potrivită: revenirea Lui. Forţa motivaţiei. 
 
Încheiere: 

• În timp ce aşteptăm împlinirea promisiunilor Lui, noi să-L glorificăm şi să-L lăudăm  
• Ceea ce contează este Împărăţia Lui – să facem din ea tema gândirii şi preocupărilor 

noastre  


