
Minunea izbiivirii lui Petru din temnifii 

Minunea izbavirii lui Petru din temnita 
Faptele Apostolilor 12: 1-19 (Jacov 5: 16b) 

, 

Scopu/ lecfiei: Sa ne motiveze sa ne rugam in pennanenta 
pentru conducatorii bisericilor. 

Versetu/ de aur: ,, Mare putere are rugiiciunea fierbinte a 
celui neprihiinit. " (lacov 5: 16b) 

Texte suplimentare de citit: FapteJe ApostoliJor 12:20-25; 1 
Timotei 2:1-10; Efeseni 6:18-20; Filipeni 1:14; Evrei 13:7; Romani 
13:1-7 

imparatuJ Irod a fost stapanit de duhuJ Jui Anticrist ~i a inceput 
sa faca in Ierusalim lucrarea diavolului. Era o lucrare diabolicli, dupli 
cum era ~i eel ce o :facea. Surprinzator este faptuJ ca iudeiJor le placea 
a~a ceva. Rau a fost omul care facea astfel de lucruri, dar cum au fost 
oamenii carora le placea a~a ceva? 

Ucenicii Domnului Isus la inceput toti au fost iudei ~i ei 
credeau in acela~i Dumnezeu al patriarhilor ~i al profetilor ca ~i 
ceilalti iudei din Ierusalim, ~i voiau sa-L slujeasca pe acest Dumnezeu 
din toata inima ~i cu toata puterea lor. 

Din cauza ca cre~tinii erau altfel decat ceilalti iudei, nu erau pe 
placul celor multi ~i impotriva lor s-a starnit o prigoana crunta. Irod ~i 
iudeii au fost insufletiti de aceJa~i duh, ~i au inceput o campanie de 
distrugere a conducatorilor bisericii din Ierusalim. 

Primul apostol care a fost omorat de Irod a fost Iacov, fratele 
Jui loan. De ce a ingaduit Dumnezeu ca Iacov sa fie omorat ~i loan, 
frateJe Jui, sa fie doar exilat, ~i asta mult mai tarziu, nu ~tim, ~i ar fi bine 
nici sa nu incercam sa mtelegem acest lucru. Dar ar fi bine sli nu uitam 
ca Dumnezeu nu face gre~eli. Noi gre~im in multe feluri, dar El nu. 
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Situaµa a devenit foarte dramatica pentru Biserica din 

Ierusalim, dupa ce a fost arestat ~i Petru ~i se parea ca va avea aceea~i 

soarta ca ~i Iacov. Biserica din Ierusalim ~i-a amintit ca Petru ~i alti 
ucenici au mai fost arestaµ o data ~i Dumnezeu in mod miraculos a 

deschis u~ile temnitei ~i i-a scos afarli. Iar daca El a putut face odata 
acest lucru, sigur ii va putea face inca o data ~i chiar de mai multe ori. 

in momentul in care Biserica din Ierusalim a inceput sa se 
roage pentru izbavirea lui Petru, a inceput un razboi spiritual intre 

biserica ~i lume ~i fiecare lupta cu armele pe care le avea la indemana 

~i cu care era obi~nuit. 
Irod, de partea lui avea sabia, inchisoarea, armata ~i duhurile 

rele care-1 ajutau in planurile lui diabolice. Biserica, de partea ei avea 
o singura anna-rugaciunea ~i pe Dumnezeu. 

L DE CE TREBUIE SA NE RUGAM 
PENTRU CONDUCATORII BISERICILOR 

1. Pentru ca conducatorii sunt in eel mai mare perico/ 

Cat de important este un conduciitor bun intr-o biserica, nu ne 
dam seama decat dupa ce nu-1 mai avem. Daca noi nu ne dam seama, 
Satana i~i da seama ~i cauta sa-1 elimine prin orice mijloc. 

Dumnezeu a dat Bisericii Sale pe piimant lucratori pentru 
desavar~irea sfinµlor. (Efeseni 4:11-13) Ei au fost ~i sunt o mare 
binecuvantare cand i~i fac datoria ce le-a fost incredintata. 

Petru, Iacov ~i loan au fost considerati stalpii Bisericii din 
Ierusalim ~i Satana ~i-a indreptat asupra lor sagetile lui arzatoare 
pentru ca sa-i distruga ~i astfel sa distruga lucrarea lui Dumnezeu. 

1. Pentru ca conducatorii au o mare responsabilitate 

Toti membrii dintr-o biserica sunt importanti, fiecare la locul 
lui, dar conducatorii au o responsabilitate mai mare. Ei raspund de tot 
ce fac inaintea lui Dumnezeu ~i inaintea oamenilor. Ei raspund de 
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sufletele oamenilor ~i au datoria sa-i invete pe toti adevarata inchinare 
catre Dumnezeu ~i sa-i a jute pe toti sa se pregateasca pentru cer. 

Din aceasta cauza ei sunt ~i in atentia celui rau. Iar ca sa-~i 
poatA face lucrarea cu bucurie ~i nu suspinand, trebuie sa ne rugAm 
pentru conducatorii bisericii. 

3. Pentru ca ~i conducatorii sunt oameni 

Ei nu sunt ingeri cu puteri deosebite, ci oameni obi~nuiti, cu 
probleme pamante~ti, ~a cum au toti oamenii. ~i ei au dureri de cap ~i 
de inima, ~i ei au familie ~i copii cuminµ, a$a cum sunt toti copiii. ~i ei 
obosesc ~i se imbolnavesc ~i de multe ori sunt descurajafi. Atunci cum 
poti sa faci o lucrare a~a de mare cu urmari ve$nice, cu ni~te unelte 
slabe? 

Tinand cont de razboiul in care se afla, Biserica n-ar trebui sa 
inceteze niciodata sa se roage pentru conducatorii ei. 

Apostolul Pavel cerea bisericilor sa se roage pentru el, ca sa 
poata vesti Evanghelia cu indrazneala ~i sa fie izbav~t de oameni~ rai: 
Daca el a avut nevoie de ajutor in rugaciune, ce sa mat spunem not, ce1 
de astazi, care avem de luptat cu acela$i du$man care nu este cu nimic 
rnai bun acum decat a fost atunci. 

IL CE METODE FOLOSE$TE DUMNEZEU 
PENTRU A IZBAVI PE ROB/I SAi 

J. Nu tofi conducatorii vor fl izbavifi 

Petru a fost izbavit, dar Iacov a fost omorat. Apostolul Pavel a 
fost izbavit din temnita din Filipi, ~i in alte imprejurari, dar nu 

totdeauna. A$a a fost ~i cu multi alfii din slujitorii Domnul~i. ,. ,. 
De~i noi am dori sa fim izbaviti totdeauna, uneo~ se mtampla 

~i cum nu vrem. De ce se intampll\ a$a $i de ce ingadwe Dumnezeu 

aceste lucruri, nu ne este descoperit. 
~tim din istoria Bisericii ca toti apostolii au murit moarte de 
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martir, in afara de loan. Crucea aceasta nu-i u~oara de dus, ~i Domnul 
nu a promis ca ne va sea.pa de ea, dar a promis ca ne va insoti cu 
prezenta Sa ca sa o putem duce pana la capat. Nu este intelept sa 
cartim ~i nici nu este intelept sa intrebam de ce se intampla a~a. AI fi 
mai bine sa mulµ.unim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Nuce este 
acum este important, ci ce va fi in ve~nicie. 

2. Metodele de izbavire folositte de Dumnezeu au Jost diferite 

Dumnezeu a trimis un inger sa-1 scoata pe Petru din temniµ ~i 
de la tot ce planuia !rod. Petru era ~a de bine pazit, incat omene~te era 
irnposibil ca sa poata sea.pa de acolo. Irod a luat toate masurile ca sa nu 
aiba surprize. Daro surpriza mare de tot a avut. ,,Petru a disparut." 

U~ile temnitei au ramas inchise, cetele de osta~i erau la locul 
lor, lanninle erau la locul lor, numai Petru nu mai era. 

In Filipi, Dumnezeu a trimis un cutremur de pamant ca sa-i 
poata salva pe Pavel ~i Sila. 

. Alta data Pavel a fost in~tiintat de un inger ca va supraviepii 
dm furtuna, ca sa poata sta inaintea Cezarului. (Faptele Apostolilor 
27:23,24) 

Ce metode va folosi Dumnezeu in viitor pentru izbavirea 
noastra, nu ~tirn, ~i nici nu trebuie sa ~tim. Trebuie doar sane incredem 
in EL 

3. Dumnezeu ne poate izbavi ,,de temnifa "sau,, in temnifa" 

. Petru nu a fost ocrotit ca sa nu ajunga in temnita, a ajuns acolo, 
dar a aJuns acolo ~i un inger ca sa i1 scoata afara. Cei trei tineri evrei in 
Babilon n-au fost izbl\viti de cuptorul aprins, ci in cuptor a venit un 
inger la~ga ei. Acela~i lucru s-a intamplat ~i cu Daniel. 

In asemenea imprejurari se incearca credinta noastrl\ eel mai 
tare. Oare ne vom increde in El chiar daca ajungem in ,,temnita,"? Vom 
putea oare sa cantam acolo cantari de lauda, a~a cum au facut Pavel ~i 
Sila? 
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Iacov spune: ,,sa privim ca o mare bucurie cand trecem prin 
felurite incercari ... " (lacov 1 :2) $i asta nu din cauza incercl\rilor, ci 
din cauza ace urrneaza sa se intample in caracterul nostru. 

Izblivirea lui Petru din temnita a fost o mare incurajare pentru 
Biserica din Ierusalim, care a invl\tat ce putere mare are rugaciunea. 

Ill. CE SE POATE iNTAMPLA C4ND O BISERICA SE ROA GA 

1. Petru este izbii.vit din temnifa 

in timp ce Biserica din Ierusalim se ruga, Dumnezeu a trimis 
pe ingerul Sau, 1-a scos pe Petru din temnita ~i el a venit acolo unde se 
rugau ei. Cand i-a anuntat Roda ca Petru bate la u~a, n-au crezut-o ~i 
chiar o fac nebuna. Bucuria lor a fost ~a de mare, ca nu le venea sa 
creada ca este posibil sa se intample ~a ceva. 

Dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinta, a~a ca ar fi 
bine sa nu ne indoim atunci cand ne rugam pentru lucruri mari. 

2. lrod a murit (FapteleApostolilor 12: 23) 

!rod a planuit moartea lui Petru, dar a murit chiar el. U~ inger ~
a izbavit pe Petru din temni¢, ~i tot un inger 1-a lovit pe !rod ~1 a munt 
mancat de viermi. Oare acela~i inger? 

N imic nu prevestea ca este posibil ca Petru sa scape din 
temnita ~i nimic nu prevestea ca Irod va muri. El chiar credea ca are 
glas de Dumnezeu, a~a cum i-au spus lingu~itorii lui. Dar Dumnezeu 
rade de planurile oamenilor ~i i~i face lucrarea Lui. 

3. Cuviintul lui Dumnezeu s-a riJspiindit # numarul 
ucenicilor se miirea (FapteleApostolilor 12: 24) 

Tot ce a vrut Satana sa faca a fost ca sa impiedice raspandirea 
Cuvantului. Dar els-a raspandit tot mai mult ~i a ajuns pana la noi .. 

Cei rai au avut putere limitata pentru scurta vreme. El au 
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crezut ca au biruit, dar s-au ~elat amamic. A~a a fost, a~a va fi 
intotdeauna. Durnnezeu are ultimul cuvant. 

Concluzie: 
-Credeti ca duhul care 1-a insufletit pe Irod mai influenteaza ~i 

pe alti imparaµ din zilele noastre? 
- Conducatorii bisericilor de astazi sunt aparati sau loviti din 

toate paqile? 
-Cat de mult va rugaµ pentru conducatorii vo~tri? 
- Aµ avut experienta unor rugaciuni ascultate? Puteti sa 

marturisiti experienta voastra? 
- Credeti ca este nevoie de prigoana pentru a ne mobiliza la 

rugaciune cu toata biserica? 
- Cum credeµ ca ii putem ajuta eel mai bine pe conducatorii 

bisericii? 
- Cum va explicaµ faptul ca Petru a putut dormi intre doi 

osta~i, ~tiind ca maine va muri? 
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Schiti prescurtati a lecpei 

Minunea izbdvirii lui Petru din temnifii. 
Faptele Apostolilor 12: 1-19 (Iacov 5:16b) 

Introducere 

I. De ce trebuie sa ne rugam pentru conducatorii 
bisericilor 

1. Pentru ca conducatorii sunt in eel mai mare pericol 
2. Pentru ca conducatorii au o mare responsabilitate 
3. Pentru ca ~i conducatorii sunt oameni 

II. Ce metode folose~te Dumnezeu pentru a izbivi pe robii 
Sai 

1. Nu toti conducatorii vor fi izbaviµ totdeauna. . . 
2. Metodele de izbavire folositte de Durnnezeu au fost d1fente 
3. Dumnezeu ne poate izbavi ,,de temnita" sau ,,in temnita" 

III. Ce se poate intampla cand biserica se roaga 
1. Petru este izbavit din temnita 
2. Irod amurit(FapteleApostolilor 12:23) .. 
3. Cuvantul lui Dumnezeu s-a raspandit ~i numarul ucerucilor 

semarea(FapteleApostolilor 12:24) 

Concluzie: . . 
Duhul de care a fost insufletit Irod este inca in lume ~1 ne ma1 

poate face surprize. V •• 

_ Credeti ca trebuie sa ne rugam pentru conducatorn 
bisericilor, sau nu? . 

- Ati avut experienta unor rugaciuni ascultate, sau nu? Putet1 
sa marturisiti? 
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