Rezumatul Studiului 6 - Lucrarea lui Petru
A Lucrarea lui Petru.
 Lucrarea de vindecare. Fapte 9:32-43.
— Dumnezeu a realizat prin Petru minuni asemănătoare cu cele înfăptuite de Isus
însuşi.
(1) Vindecarea lui Enea (Fapte 9:32-35) similară cu cea a paraliticului coborât prin
acoperiş (Luca 5:17-26).
(2) Învierea Dorcăi (Fapte 9:36-43) este similară cu învierea fiicei lui Iair (Marcu 5:35-43).
— În toate situaţiile, rezultatul a fost acelaşi. Dumnezeu era proslăvit, iar Evanghelia era
acceptată.
 Lucrarea printre neamuri. Fapte 10:1-43.
— Dumnezeu a trebuit să îi prezinte lui Petru o viziune specială pentru ca el să meargă
să predice unuia dintre neamuri.
— Prin Petru, Isus a arătat bisericii universalitatea mântuirii (Tit 2:11; Galateni 3:26-28;
Efeseni 2:11-19).
— Nimeni nu este exclus de la harul divin. Tuturor trebuie să li se predice Vestea cea
Bună.
 Lucrarea de acceptare. Fapte 10:44-11:1-18.
— Petru a văzut că neamurile primeau Duhul Sfânt „ca şi peste noi la început”. Aşadar, a
dedus că puteau fi botezaţi şi incluşi în biserică (fără a fi nevoie să fie circumcişi).
— Poarta era deschisă pentru neamuri. Această deschidere curând avea să dea roade
din belşug.
B Lucrarea bisericii.
 Predicarea la neamuri. Fapte 11:19-30.
— Dumnezeu şi-a făcut „mişcarea”. Saul s-a convertit în apostol, Petru predica
neamurilor, iar biserica a acceptat să îi primească la sânul ei.
— La vestea convertirii neamurilor în Antiohia, biserica l-a trimis pe Barnaba. De ce
tocmai pe el? Pe lângă faptul că era „om de bine, plin de Duhul Sfânt şi de credinţă”,
îl cunoştea pe Petru şi ştia exact unde să îl găsească.
 Suferind persecuţia. Fapte 12.
— Supărat de creşterea bisericii, duşmanul l-a instigat pe Irod să încerce să oprească
predicarea evangheliei.
— Înaintea evidentei uşurinţe de evadare din închisoare a apostolilor (Fapte 5:17-20),
Irod s-a asigurat că Petru nu va fugi din închisoare.
— Fraţii s-au reunit pentru a se ruga. Drept răspuns, Dumnezeu a trimis un înger ca să Îl
elibereze pe Petru.
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