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CONEXIUNISALVATOARE
16 IULIE 2016

Făcătorul de minuni
Referința biblică: 2 Regi 4
Comentariu: Profeți și regi, capitolul 19

PREGĂTIRE
I. PREZENTARE GENERALĂ

II. SCOP
Membrii grupei:
• Vor analiza intervențiile miraculoase ale lui Dumnezeu. (nivelul intelectual)
• Vor simți posibilitățile care li se deschid atunci când au
pe deplin încredere în Dumnezeu. (nivelul emoțional)
• Vor fi impulsionați să ducă o viață activă de credință. (nivelul practic)

III. STUDIU APROFUNDAT
• Darul profeției (punctul fundamental de doctrină
•
•

# 18)
Respectul și autoritatea
Mulțumirea sufletească și pacea

Pe site-ul www.leadoutministries.com veți găsi materiale auxiliare în limba engleză, care vă vor ajuta la predarea
acestui studiu.

conexiunisalvatoare

Rezumând conținutul acestui studiu, Ellen White
afirmă: „Lecția este pentru copiii lui Dumnezeu din toate
timpurile. Când Domnul dă o lucrare de făcut, oamenii să
nu stea și să se întrebe cât de înțeleaptă este porunca sau
care va fi rezultatul probabil al eforturilor de a asculta”
(Profeți și regi, p. 243). Această provocare de a ne avânta
curajos în lucrarea pe care ne-o dă Domnul de făcut –
indiferent dacă ni se pare lipsită de logică sau imposibilă –
este o invitație captivantă de a ne pune complet încrederea în El. Când facem acest lucru, e foarte probabil să se
producă și minuni.
În 2 Regi 4 ni se relatează următoarele minuni: înmul–
țirea uleiului unei văduve; un băiat este readus la viață; o
mâncare otrăvitoare este făcută comestibilă și o cantitate
mică de hrană este înmulțită. Pentru prezentarea acestor
subiecte, este utilă înțelegerea contextului din lumea
antică și răspândirea închinării la Baal. Acest dumnezeu
fals era obiectul închinării mai multor israeliți. El era zeul
ploii, al focului și al recoltei, dar mai mult decât atât, cerea
sacrificarea copiilor. Minunile lui Elisei demonstrau puterea Dumnezeului adevărat în domeniile considerate de
competența lui Baal. Învierea băiețelului vine să contrasteze cu jertfele de copii aduse acestui zeu și ilustrează
prioritatea pe care o acordă Dumnezeu vieții unui copil.
Deși acest studiu tratează în principal subiectul minunilor, există și alte teme pe care le puteți aborda cu grupa.
Textul-cheie subliniază faptul că Elisei era un om sfânt.
Puteți detalia ce presupune acest lucru, provocându-i pe
membrii grupei să ducă o viață asemănătoare de sfințenie.
Capitolul analog din Profeți și regi este intitulat: „Un proroc

al păcii”. Vă puteți lega de această calitate a lui Elisei, dezvoltând apoi subiectul și discutând ce formă ia în ziua de
azi pacea și mulțumirea sufletească manifestate de cineva.
Un alt subiect care reiese din acest studiu este bunătatea
sau blândețea. Iată cum comentează Ellen White: „Spiritul
de bunătate care l-a făcut pe Elisei să exercite o influență
puternică asupra vieții multora din Israel se poate vedea în
relatarea despre prietenia lui cu familia din Sunem” (Profeți
și regi, p. 237). Indiferent de unghiul din care veți aborda
acest studiu, este evident faptul că Dumnezeu ne cheamă
să facem ceea ce El ne cere, având atitudinea lui Elisei.
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PREDARE
I. INTRODUCERE
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Activitate
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Discutați împreună cu membrii grupei conținutul rubricii
Ce părere ai? din ghidul lor.
Formați două echipe și separați-le, astfel încât să nu se
poată auzi una pe cealaltă. Dați-le două minute să
întocmească o listă cu toate minunile pe care și le aduc
aminte din Biblie, dar fără să folosească Biblia. După cele
două minute, rugați-i să-și citească listele cu voce tare.
Tăiați cu o linie minunile care se află pe ambele liste. Echipa care are cele mai multe minuni în plus e câștigătoare.
Apoi povestiți-le o minune din viața dumneavoastră.
Poate fi vorba despre cum ați supraviețuit unui accident
sau cum v-ați revenit după o boală gravă. Dacă nu, le
puteți povesti un eveniment care nu are o explicație
logică. O altă variantă ar fi să invitați pe cineva care să
povestească o întâmplare miraculoasă fie din propria viață,
fie din viața altcuiva. O a treia posibilitate ar fi să citiți pur
și simplu relatarea unei minuni.

Ilustrație
Reformulați această ilustrație, care se găsește în cartea
lui Mark Galli: Jesus Mean and Wild:
Un grup de refugiați din Laos, care frecventau biserica
din Sacramento pe care o păstoream, m-au abordat după serviciul divin de duminică și m-au întrebat dacă pot deveni și
ei membri. Biserica noastră îi sponsorizase, iar ei veneau la
biserică de doar câteva luni. Aveau o înțelegere sumară a
credinței creștine, așa că le-am sugerat să studiem îm–
preună Evanghelia după Marcu, timp de câteva săptămâni,
pentru a ne asigura că știau ce presupune un angajament
luat față de Hristos și biserica Sa. Ei au acceptat cu mare
bucurie.
În ciuda lipsei lor de cunoștințe religioase creștine – sau
poate tocmai datorită acestui lucru – studiul biblic făcut
împreună cu acești refugiați din Laos a fost unul dintre cele
mai interesante pe care le-am ținut eu vreodată. După ce
am citit pasajul în care Isus potolește furtuna, am început
– așa cum făceam de obicei cu grupe mai sofisticate din
punct de vedere teologic – să îi întreb în legătură cu furtunile din viața lor. Întrucât se putea citi nedumerirea pe
fețele lor, am dezvoltat: Avem cu toții furtuni – probleme,
îngrijorări, perioade de criză – iar această relatare ne transmite ideea că Isus ne poate da pace în mijlocul acestor furtuni. „Deci, care sunt furtunile voastre?” i-am întrebat eu.
Din nou, tăcere și nedumerire și mai mare. Într-un final,
unul dintre bărbați a întrebat, ezitând: „Vreți să spuneți că
Isus chiar a potolit vântul și marea în mijlocul unei furtuni?”
Crezând că acest fapt i se părea neplauzibil, dar ne–
vrând să deviez spre problematica minunilor, am răspuns:

„Da, dar nu ar trebui să ne concentrăm pe lucrurile minore
legate de această minune. Ar trebui să avem în vedere faptul că Isus poate calma furtunile din viața noastră.”
A urmat o altă pauză incomodă, până când un altul a
remarcat: „Păi dacă Isus a reușit să oprească vântul și valurile, înseamnă că e un om foarte puternic.” (Mark Galli,
Jesus Mean and Wild [Baker, 2006], p. 112)

II. PASAJUL BIBLIC
Punct de pornire
Reformulați:
Mark Galli face o notă de subsol, în care adaugă: „La
această remarcă, au dat viguros din cap și au început să
discute entuziasmați în limba lao. Cu excepția mea, toată
lumea din încăpere se minuna. Brusc, mi-am dat seama că
ei au înțeles această întâmplare mult mai bine decât
mine.”
În ce sens au înțeles laoțienii mai bine minunea cu Isus
potolind furtuna decât pastorul?
Par minunile din Biblie să aparțină altor locuri și altor
vremuri, iar Dumnezeu pare să nu mai facă astăzi același fel
de minuni?
Cum poate cineva dobândi acel simț cu care se pot percepe
minunile ce se petrec astăzi în jurul nostru?

Fișă de studiu pentru instructori
După ce ați parcurs secțiunea Caz în studiu împreună cu
membrii grupei, folosiți următoarele sugestii pentru a aprofunda mesajul biblic.
Formați patru echipe și dați-le să mimeze una dintre
cele patru minuni (înmulțirea uleiului văduvei, învierea fiului sunamitei, moartea în oală și înmulțirea pâinilor pentru
o sută de oameni). După ce au fost puse în scenă toate cele
patru scenete, angajați-i pe membrii grupei într-o discuție
animată, folosindu-vă de următoarele întrebări:
Ce realități cu privire la Dumnezeu reies din aceste
patru minuni? Este Dumnezeul Vechiului Testament diferit
în vreun fel de Dumnezeul Noului Testament? Explicați.
Cum ne ajută aceste minuni să înțelegem corect judecățile
aspre ale lui Dumnezeu față de oamenii nepocăiți?
Elisei a rămas în istorie ca un om care a făcut multe minuni pentru a-i ajuta pe cei în nevoie. Vă vine în minte vreo
moștenire mai valoroasă decât aceasta, pe care o puteți
lăsa în urma voastră? Explicați. Voi cum vreți să rămâneți în
istorie, cum vreți să-și aducă aminte oamenii de voi? Ce ar
trebui să faceți astăzi pentru ca oamenii să-și aducă aminte
de voi așa cum vreți?

Context și cadru istoric
Există mai multe cuvinte în Biblie care pot fi traduse
prin „minune” sau „miracol”. Fiecare dintre aceste cuvinte
are o nuanță specifică. Printre cele mai des folosite se
numără următoarele:
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Terata – minuni
Cuvântul terata e tradus de obicei prin „minuni” (vezi
Matei 24:24; Ioan 4:48; Faptele 2:43; 5:12; 6:8; 15:12;
Romani 15:19) și indică starea de spirit a celor care sunt
martori oculari la respectiva minune. Pentru cei prezenți, o
asemenea manifestare a puterii era contrară așteptărilor
pe care le aveau – contrară cu tot ceea ce erau ei obișnuiți.
Cu toate acestea, „minunile” nu erau simple acte care
produceau uimire și îi făceau pe privitori să se minuneze.
Accentul cădea pe scopul cu care erau produse și pe apelul
lor spiritual intrinsec. Un bun exemplu în acest sens este
vindecarea invalidului din Listra (vezi Faptele 14:8-15).

III. ÎNCHEIERE
Activitate
Încheiați cu o activitate și cu o scurtă recapitulare.
Formați grupe mici și dați-le să discute următoarea
întrebare: „Dacă ați avea o garanție că Dumnezeu va face o
minune chiar acum în viața voastră, pentru ce minune v-ați
ruga?” Toți cei din grupe să întocmească o listă de rugăciune cu intervențiile dorite din partea lui Dumnezeu, apoi
să se țină cu toții la curent dacă Dumnezeu a făcut sau nu
minunea respectivă.
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Semeia – semne
Cuvântul semeia e de obicei tradus prin „semne”. În
2 Corinteni 12:12, apostolul Pavel scrie: „Semnele unui
apostol le-ați avut printre voi în toată răbdarea, prin
semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi.”
Scopul acestor „semne” era acela de a indica prezența
divină imediată și acțiunea lui Dumnezeu, precum și dovada naturii autentice a revelației. De exemplu, „semnele” și
„minunile” lui Hristos au confirmat autenticitatea chemării
Sale și a naturii Sale ca Fiu de Dumnezeu. Aceste semne au
fost vizibile și în lucrarea ucenicilor (vezi Marcu 6:30). În
același fel, semnele și minunile făcute de Pavel și de
Barnaba dădeau mărturie cu privire la Duhul lui Dumnezeu
care lucra prin ei (Faptele 14:3). Iată cum este exprimată
această idee în Evrei 2:3,4: „Cum vom scăpa noi, dacă stăm
nepăsători față de o mântuire așa de mare, care, după ce a
fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce
au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu
semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt
împărțite după voia Sa!”

Dunamis – putere
Cuvântul dunamis este de obicei tradus prin „putere”.
Minunile pot fi considerate „dovezi de putere” întrucât
reprezintă manifestarea puterii lui Dumnezeu arătată în
persoana lui Isus: „aceasta este puterea lui Dumnezeu”
(Faptele 8:10). Acest cuvânt exprimă ideea că există forțe
superioare care acționează în această lume inferioară în
care trăim noi (vezi Evrei 6:5). Pluralul „puteri”, este același
cuvânt tradus în Biblie și prin „minuni” (Matei 11:20; Marcu
6:14; Luca 10:13; Faptele 19:11; 1 Corinteni 12:10,28;
Galateni 3:5).
Toate aceste trei cuvinte sunt îmbinate într-un singur
verset – „Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea! Pe
Isus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea
voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere
pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru,
după cum bine știți...” (Faptele 2:22).
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Alte rubrici...
Faceți referire la celelalte rubrici din ghidul pentru adolescenți.

•

Cu alți ochi
Întrebați cum sunt reflectate în citate ideile din
pasajul studiat astăzi.

•

Flash
Citiți fragmentul, precizând că face parte din comentariul lui Ellen White asupra pasajului biblic studiat în această săptămână, care se găsește în cartea
Profeți și regi. Întrebați ce relații există între fragmentul citat și discuțiile pe care le-ați avut pe baza
întrebărilor de la Fișă de studiu.

•

Repere
Îndreptați-vă atenția spre versetele ce au legătură
cu subiectul studiului de astăzi. Spuneți-le participanților să le citească și fiecare să aleagă un verset
care i se adresează în mod direct. Apoi rugați-i să
explice alegerea făcută.
Sau puteți forma perechi, cărora să le dați câte
un text pentru a fi discutat.
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Recapitulare
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Reformulați:
Doctorul Ben Carson povestește situația în care s-a
confruntat cu moartea inevitabilă a unui pacient, tată a trei
copii:
Doamne, am nevoie de ajutor în situația asta, îmi aduc
aminte că m-am rugat. Chiar acum poți face minuni pentru
credința mea.
După două zile, lui Rob i-a fost scoasă masca pentru
respirație și după o vreme a fost externat. La trei zile după
ieșirea lui din spital, s-a întâmplat ceva interesant. De când
am luat contact prima dată cu domeniul medicinei, am
întâlnit medici care au dificultăți cu acceptarea situațiilor
inexplicabile. Deseori, ei admit într-un final: „Știi ceva? Tot
există o explicație, doar că nu o înțelegem noi.”
Un anume neurochirurg, un om excepțional, dar care
nu manifestă nici urmă de credință în Dumnezeu, a stat și
s-a gândit câteva zile în șir la această situație cu Rob. A pus
întrebări după întrebări, încercând să găsească un răspuns.
Niciunul dintre noi n-a putut să găsească o explicație pentru recuperarea lui Rob. Într-un final, el a spus:
– Știu. Cred că în sfârșit am înțeles ce s-a întâmplat.
Sunt mitocondriile de la nivelul subcelular... ele pot intra în
șoc.
I-am ascultat explicația, înainte să-i pun o întrebare:
– Spune-mi, ai mai văzut vreodată așa ceva întâmplându-se?
– Nu, nu chiar, dar...
– E o minune, i-am spus eu. De ce nu poți să accepți că
asta e? Mai evident decât atât nu se poate. Rob era mort,
iar acum trăiește. A fost prima oară când am văzut un bolnav adult care să-și revină, deși avusese un nivel atât de
scăzut de activitate neurologică.
În final, nu vreau decât să afirm: nu trebuie să explicăm
minunile; tot ceea ce trebuie să facem este să le acceptăm.
(Adaptare după www.homeandholidays.com/files2/
viewarticle.php?articleid=6399)


Secretele instructorului bine pregătit!
Puterea experienței personale
E important ca această lecție biblică să nu se
piardă în eter, trecând cu totul pe lângă realitățile din
viața adolescentului prezent în grupa dumneavoastră
de Școală de Sabat. Poate că adolescenții sunt tentați
să lase la o parte subiectul minunilor, spunându-și:
„Mda, e posibil ca toate astea să se fi întâmplat în vremurile biblice, dar cu siguranță că astăzi nu se mai
întâmplă.”
În materialele suplimentare pentru instructori din
această săptămână sunt incluse și câteva relatări a
unor minuni contemporane. Deși puteți povesti acele
întâmplări – cu speranța că vor avea un impact puternic –, nimic nu poate înlocui puterea mărturiei personale. Prin urmare, pentru ca studiul să aibă cu
adevărat impact asupra grupei, împărtășiți-vă frânturi
din propria experiență. Deși s-ar putea să nu fi trăit
cine știe ce intervenție supranaturală dramatică („Am
murit, dar după patru zile am fost înviat din morți, așa
ca Lazăr”), e foarte posibil să fi fost martor la semne,
minuni și dovezi ale puterii lui Dumnezeu. Povestiți
situațiile respective și ajutați-i pe tineri să vadă minunile din viața de zi cu zi.

Amintiți-le membrilor grupei să lectureze capitolele din
seria de istorie biblică scrisă de Ellen White. Pentru săptămâna
aceasta li se recomandă capitolul 19 din Profeți și regi.

