
Min uni care te "obligii" sii crezi 

Minune facuta la poarta 
frumoasa a Templului 

Faptele Apostolilor 3: 1-21 (Faptele Apostolilor 3:19) 

. Sc~pu_l -~ecJiei: ~a ne ajute sa intelegem care este rostul ~i 
menrrea b1senc11 pe pamant. 

Versetul de aur: ,,Pociiifi-vii, dar, $i fntoarcefi-vii la 
Dumnezeu, pentru ca sii vi se ~teargii 
piicatele, ca sii vinii de la Domnul 
vremurile de f nviorare. " (F aptele 
Apostolilor 3: 19) 

Texte suplimentare de citit: FapteleApostolilor 1: 7-8; Marcu 
16: 15-20; Matei 28;16-20; Romani 1: 16-17; Galateni 1:6-12; Filipeni 
1: 14-30 

,,Petru ~i loan se suiau impreuna la Templu, la ceasul 
rugaciunii, era ceasul al noualea." 

Duhul Sf'ant mentioneaza unde se duceau cei doi apostoli, la 
ce ora ~i cu ce scop. La Templu, la ceasul rugaciunii, la ceasul al 
noualea. Oare se uita Dumnezeu ~i la ora la care venim la Templu ~i cu 
cescop? 

Oare ce ar avea de spus Duhul Stant despre unii din 
credincio~ii zilelor noastre? (Probabil ca ar spune: ,,mergeau la 
biserica dupa ce a trecut ora de rugaciune".) 

Toate faptele noastre, ~i bune ~i rele, sunt inregistrate cu mare 
precizie ~i se tine cont de ora ~i imprejurarea in care am facut ceva. 

La poarta frumoasa a Templului era dus ~i pus un cer~etor, 
olog din na~tere, ca sa ceara milostenie de la oamenii care veneau la 
Templu. El nu era interesat de ce se facea in Templu, nici de 
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ounmezeu, nici de inchinare ~i nici de cantare. El era la ,,poarta 
marilor posibilitati", dar n-a intrat inauntru niciodata. Ce pierdere 
mare! 

A fost totu~i inteligent, dintr-un punct de vedere. Presupun ca 
a stat in multe locuri sa cer~easca, dar a vazut ca la poarta Templului 
este eel mai profitabil, oamenii care veneau la Templu veneau ca sa 
ceara ceva de la Dumnezeu, ~i totu~i erau dispu~i sa dea altora din ce 
aveauei. 

Cand a vlizut ologul pe Petru ~i loan, gandurile lui s-au dus la 
aur ~i argint - adica la lucruri materiale. El nu era interesat de 
Dumnezeu, dar a fost Dumnezeu interesat de el. 

Petru ~i loan s-au oprit langa cer~etorul de la poarta. Ce zi 
mare a fost ziua aceea! Dar ologul nu ~tia ce urma sa se intample. 
Petru ~i loan nu aveau ce ~tepta ologul, dar aveau ceva mult mai bun 
~i folositor. Argintul ~i aurul ar fi putut sa-i prelungeasca durerea 
omului, dar n-ar fi putut sa-i aduca vindecare niciodata. Dar ei dau ce 
au. ,,in Numele lui Isus din Nazaret, scoala-te ~i umbla!", spun ei. 
Chiar au intins mana ~i 1-au ajutat pe omul olog din na~tere sa se ridice 
pentru prima data in via ta. Cand 1-a atins Petru, picioarele omului olog 
s-au intarit ~i el a inceput sa umble. A intrat cu ei in Templu, pentru 
prima data pe picioarele lui. Acum nu mai cerea nimic, ci lauda pe 
Dumnezeu ~i a facut acest lucru cu atata entuziasm, incat a uimit pe 
toata lumea. 

Ce lectii duhovnice~ti se pot invata din aceasta intamplare, 
pentrunoi? 

I. OLOGUL -REPREZINTA LUMBA NEMANTUITA 

1. Care este interesatii numai de lucruri materiale 

Indiferent unde ar trai oamenii pamante~ti, preocuparea lor 
cea mai de seama este procurarea de lucruri materiale. N-are 
importanta cum ~i de unde, n-are importanta prince rnijloace, ci doar 
sa aiba. $i daca s-ar putea sa lucreze cat mai putin, ~i daca s-ar putea sa 
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nu fac_a nimi_c, ci ~a _PID?easc~ totu~ pe ~tis. Lor le place sa stea mult, 
uneon ~ac ~1 galag1e ~1 se plang ca nu h se respecta drepturile. Care 
dreptun? Cme le-adat aceste drepturi? 

2. Care nu este interesatii de vindecarea ei 

Este foarte clar ca lucrurile nu merg bine in lumea noastra. 
Este o lume bolnava de sus pana jos. Se vede clar acest lucru, pentru ca 
raul nu este afara, ci inauntrul nostru. Criza cea mai mare nu este una 
materiala, ci spirituala ~i morala. 

Dar cine vrea vindecare? Se arunca argint ~i aur pentru ca 
lume~ sa taca, macar o vreme. Se fac multe schimbari, dar nu unde 
trebme, pentru ca schimbarile le fac cei care nu vor sa se schimbe 
nimic. 

3. Care vrea sii profite chiar de pe urma bisericii 

Sa dea biserica, sa faca biserica, sa se implice biserica ea are 
multe posibilitafi. U~a bisericii este foarte frumoasa. ~i daca ~~a este 
~a, cum o fi ~ice o fi inauntru? Dar ei nu intra inauntru niciodata. Ei 
nu vor invatatura bisericii, ci banii bisericii. 

Chiar se uita cu insistenta spre reprezentantii bisericii ca sa 
dea ceva. Ei nu iubesc biserica, dar ar vrea sa profite de pe urma ;i. 

II. PETRU $1 JOAN - REPREZENTAN'fll BISERICII 

1. Trebuie siifie unifi. 

Petru ~i loan pot fi considerati reprezentantii bisericii care au 
ace la~~ ~cop, merg pe acela~i drum, merg m aceea~i directie, 'merg in 
acel~tttmp. 

. Ei_~tiu foarte bine ca puterea bisericii stain ora de rugaciune ~i 
n-o mta, ct cauta sa fie acolo ca sa se roage. Cand biserica se roaga cum 
trebuie, atunci se intampla minuni care uimesc lumea. 
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A ~ ~ P~tru ca ~i loan (v. 4) sunt doi, dar g~desc la fel ~i au aceea~i 
mvatatura. Cum vorbe~te unul, a~a vorbe~te ~1 celalalt. Lumea trebuie 
sa primeasca acela~i mesaj de la biserica, ca sale fie de folos. 

Ce s-ar fi intamplat daca Petru avea un mesaj, iar loan altul? 
Domnul Isus s-a rugat pentru unitatea urma~ilor Sai, ~i a~a ar trebui sa 
facem ~i noi. 

2. Trebuie sii-L propoviiduiascii pe Domnu/ Isus 

,,in Numele lui Isus Hristos din Nazaret ... " vorbe~te Petru ~i 
loan. Nu in numele lor sau al Templului, ci in Numele care este mai 
presus de orice nume ~i care a fost invrednicit sa primeasca toata 
gloria ~i slava. 

in Numele acesta s-a vindecat ologul ~i exista mantuire pentru 
orice om care-L cheama. in Numele acesta ne adunam ~i ne rugam, ~i 
orice fapta buna pe care o facem, o facem in acest Nume. El este la 
temelia bisericii ~i este nadejdea bisericii pentru viitor ~i ve~nicie. 

3. Trebuie sii aiba o mlina intinsa ciitre cei ologifi. de piicat 

,,L-a apucat de mana dreapta ~i 1-a ridicat in sus." (v. 7) 
Binecuvantate sunt mainile care ridica pe cineva ~i ajuta pe 

,,bolnavul" care nu se poate ridica singur ~i sa intre m Templu. Sa-~i 
schimbe locul ~i vorbirea. Acum nu mai cere milostenie de la altii, el 
are de dat ceva lui Dumnezeu care 1-a vindecat. El lauda pe 
Dumnezeu, nu pe Petru ~i loan, caci a fost vindecat nu m numele lui 
Petru, ci in Numele Domnului Isus. 

Lumea, uimita de minunea care a avut loc, se uita cu admiratie 
la Petru ~i loan, dar ei nu accepta lauda oamenilor, ci o mdreapta spre 
Domnul Isus. 
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4. Trebuie sa dea explicafiile necesare 

Biserica este datoare sa explice lumii ce face ea ~i de ce face 
a~a. Trebuie sa explice lumii ce putere exista in Numele Domnului 
Isus. Trebuie sa explice ce s-a int.am.plat cu Domnul lsus ~i de ce s-a 
intamplat a~a. 

Biserica nu trebuie sa accepte lauda oamenilor, ~i sa nu se lase 
ispitita crezand ca meritele sunt ale ei. Ele sunt numai ale Domnului 
Isus, ~i Lui trebuie sale dam intotdeauna. 

III. CAND VIN VREMURILE DE INVIORARE (v. 19) 

I. Ciind oamenii i~i rezolva problema pacatelor 

Pana nu rezolvam aceasta problema nu putem ~tepta nimic 
bun sa vina. N-are importanta daca am :f'acut lucrurile co~tienµ sau 
incon~tienti. Cel mai mare pacat este ca oamenii s-au lepadat de 
Domnul Isus ~i au ales un uciga~. (v.14) ~i acest lucru se repeta ~i 
astazi in multe feluri. 

Acesta este ~i criteriul dupa care vor fi judecati oamenii. 
Atitudinea care au avut-o fata de Domnul Isus. 

2. Ciind oamenii se pocaiesc 

Cand i~i schimba modul de gandire ~i nu se mai gandesc 
numai la lucrurile materiale, ci se gandesc mai mult la lucrurile 
spirituale. Cand se intorc cu adevarat la Dumnezeu ~i devin 
inchinatori adevarati. 

3. Ciind se uita la Cine trebuie 

Nu la poarta frumoasa a Templului, nu la reprezentantii 
bisericii, ci la Domnul Isus care este Capul ~i temelia bisericii. 

308 

Minunea facuta la poarta frumoasa a Templului 

Biserica nu este a reprezentantilor ei, ci a Domnului Isus, ~i El 
nu imparte slava cu nimeni. 

4. Cand a1teapta pe Cine trebuie 

,, ... sa trimita pe Cel ce a fost randuit mai dinainte pentru voi." 
(v. 20) 

Tit 2:11-13,, ... a~teptand fericita noastra nadejde ~i aratarea 
slavei marelui nostru Dumnezeu ~i Mantuitor, Isus Hristos. 

Concluzie: 
_ Oricine merge la Templu la ceasul rugaciunii, se sme 

intotdeauna. Iar cine evita ora de rugaciune, coboara. 
- Consideraµ ca este datoria bisericii sli faca ~i acte de 

caritate? Daca da, pana unde se poate merge cu ajutorarea? 
- Sa nu fim ispititi sa transformam biserica in organizatie de 

ajutorare a saracilor. 
-Care credeµ ca este misiunea principala a bisericii? 
-Credeti ca reprezentantii bisericii acum sunt uniti ca Petru ~i 

loan, sau nu? ~i daca nu, de ce nu sunt? 
- Voi ~teptaµ vremuri de inviorare, sau nu? Indepliniti 

conditiile? 
-~titi caµ ologi a vindecat Petru? Dar loan? 
-Ce faceti voi cand lumea se uita la voi cu adrniratie? 
- Cand credeti ca avem dreptul sa spunem oamenilor, ,,uita-te 

lanoi"? 
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Schifi prescurtati a lecfiei 

Minune facutii la poarta frumoasii a Templului 
Faptele Apostolilor 3: 1-21 (Faptele Apostolilor 3:19) 

Introducere 

I. Ologul-reprezinti lumea nemantuiti 
1. Care este interesata numai de lucruri materiale 
2. Care nu este interesata de vindecarea ei 
3. Care vrea sa profite chiar de pe urma bisericii 

II. Petru ,i loan - reprezentanµi bisericii 
1. Trebuie sa fie uniti 
2. Trebuie sa-L propovaduiasca pe Domnul Isus 

3. Trebuie sa aiba o mana intinsa catre cei ologiti de pacat 

4. Trebuie sa dea explicatiile necesare 

III. Cand vin vremurile de inviorare 
1. Cand oamenii i~i rezolva problema pacatelor 
2. Cand oamenii se pocaiesc 
3. Cand se uita la Cine trebuie 
4. Cand ~teapta pe Cine trebuie 

Concluzie: 
-Care credefi ca este rostul bisericii pe pamant? 
- Credeti ca reprezentantii bisericii acum sunt uniti ca Petru ~i 

loan? 
- Sa nu transformam biserica in organizafie caritabila. 

-Credeti ca trebuie sa a~teptam vremuri de inviorare, sau nu? 
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