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CONEXIUNI SALVATOARE

ac tual .consistent .prac t ic

Făcătorul de minuni

16 IULIE 2016

Referința biblică: 2 Împărați 4
Comentariu: Profeți și regi, capitolul 19

Flash
„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. [...]
Iată care este marea nevoie a bisericii de astăzi: o înțelegere depli-
nă a legăturii lui Dumnezeu cu aceia pe care i-a răscumpărat, prin 
Fiul Său oferit în dar, și o încredere mai mare în înaintarea cauzei 
Sale pe pământ.” (Profeți și regi, p. 243) 

„Iată, știu că omul acesta care 
trece totdeauna pe la noi este 
un om sfânt al lui Dumnezeu.” 

(2 Împărați 4:9)

Text-cheie
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Ce părere ai?
Ce părere ai despre următoarele afirmații? Notează adevărat (A) sau 
fals (F) în dreptul fiecăreia.

__ Astăzi, Dumnezeu face la fel de multe minuni ca în vre-
murile biblice.

__ De multe ori, avem parte de minuni, dar nu ne dăm 
seama.

__ Dacă am avea mai multă credință, am vedea 
mai multe minuni.

__ Dacă am vedea mai multe minuni, am avea 
mai multă credință.

__ Cea mai mare minune este salvarea, 
mântuirea noastră.

__ Nu există minuni.
__ Credința îți poate șterge orice îndoia-
lă pe care ai avut-o vreodată.

__ Credința va face ca totul în viața ta 
să devină mai ușor.

__ Vindecătorii prin credință de la 
te  levizor sunt autentici făcători de 
minuni.

__ Dacă am crede cu adevărat în 
minuni, nimeni n-ar mai muri de 
foame pe glob.

efiniția cuvântului minu  ne  
este: „Fenomen ie șit din 
co mun; fapt su  pra natural; 
minunăție; mi racol”, iar în 

sens figurat, „lucru cu calități extraordi-
nare și imprevizibile care provoacă admi-
rație”.  Cu alte cuvinte, minu nea, sau mira-
colul, este un eveniment sau o acțiune 
care contrazice legi științifice cunoscute și 
care poate fi explicat doar ca o intervenție a 
lui Dumnezeu. Minunile relatate în Biblie pot fi 
clasificate în următoarele categorii: putere asu pra 
naturii, putere asupra bolilor, putere asupra morții 
și putere asupra demonilor. Spe cialistul în Biblie, Her-
bert Lockyer, susține că „stu dierea minunilor din Biblie va 
dovedi că Domnul poate învinge toate tulburările umane, 
indiferent că e vorba de cele fizice, mintale sau nervoase; poate 
învinge toate forțele cosmice de pe pământ, din apă, organice sau 
anorganice și, de asemenea, poate învinge spiritul lumii, reprezentat 
de Diavol, de demoni și de moarte.” (All the Miracles of the Biblie [Grand 
Rapids, Mich.: Zondervan Books, 1961], p. 23)

Caz
     în 

studiu
Uleiul văduvei: „O feme-

ie dintre nevestele fiilor 
prorocilor i-a strigat lui 

Elisei: «Robul tău, bărbatul 
meu, a murit și știi că robul 

tău se temea de Domnul; și 
cel ce l-a împrumutat a venit 

să ia cei doi copii ai mei și să-i 
facă robi.»
Elisei i-a zis: «Ce pot să fac pen-
tru tine? Spune-mi, ce ai acasă?»
Ea a răspuns: «Roaba ta n-are 
acasă decât un vas cu untde-
lemn.»
Și el a zis: «Du-te de cere vase 
de afară, de la toți vecinii tăi, 
vase goale, și nu cere puține. 
Când te vei întoarce, închide 
ușa după tine și după copiii 
tăi; toarnă din untdelemn 
în toate aceste vase și 

pune deoparte pe cele 
pline.»” 

Fiul înviat al femeii 
sunamite: „Într-o zi, 

Elisei trecea prin 
Sunem. Acolo era 

o femeie boga-
tă. Ea a stă-

ruit de el  
 

 
 

 
 

să primească să mă-
nânce la ea. Și ori de câte 

ori trecea, se ducea să mănânce 
la ea. Ea a zis bărbatului ei: «Iată, 
știu că omul acesta care trece tot-
deauna pe la noi este un om sfânt 
al lui Dumnezeu.» [...] 
Și el [Elisei] a zis: «Cheam-o!» Ghe-
hazi a chemat-o, și ea a venit la ușă. 
Elisei i-a zis: «La anul pe vremea 
aceasta, vei ține în brațe un fiu.» [...]
Când a ajuns Elisei în casă, iată că 
murise copilul, culcat în patul lui. [...] 
Elisei a plecat, a mers încoace și 
încolo prin casă, apoi s-a suit iarăși 
și s-a întins peste copil. Și copilul a 
strănutat de șapte ori și a deschis 
ochii. 
Elisei l-a chemat pe Ghehazi și a zis: 
«Cheamă pe sunamită.» Ghehazi a 
chemat-o și ea a venit la Elisei, care 
a zis: «Ia-ți fiul!»”
Moartea în oală: „Elisei s-a întors la 
Ghilgal, și în țară bântuia o foamete. 
Pe când fiii prorocilor ședeau înain-
tea lui, a zis slujitorului său: «Pune 
oala cea mare și fierbe o ciorbă 
pentru fiii prorocilor!» [...] Au dat 
oamenilor acelora să mănânce. Dar, 
cum au mâncat din ciorba aceea, 
au strigat: «Omule al lui Dumnezeu, 
moartea este în oală!» Și n-au putut 
să mănânce.
Elisei a zis: «Luați făină.» A aruncat 
făina în oală și a zis: «Dă oamenilor 
acestora să mănânce.» Și nu mai 
era nimic vătămător în oală.”
Hrană pentru o sută de oameni: 

„A venit un om din Baal-Șalișa. A 
adus pâine din cele dintâi roade 
omului lui Dumnezeu, și anume 
douăzeci de pâini de orz și spice 
noi în sac. Elisei a zis: «Dă oamenilor 
acestora să mănânce.»
Slujitorul său a răspuns: «Cum pot 
să dau din ele la o sută de inși?»
Dar Elisei a zis: «Dă oamenilor să 

mănânce; căci așa vorbește Dom-
nul: Vor mânca și va mai ră-

mâne.» Atunci, le-a pus 
pâinile înainte  
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Repere
„Așa vorbește Domnul: «Oprește-ți plânsul, oprește-ți lacrimi-

le din ochi, căci truda îți va fi răsplătită», zice Domnul; «ei 
se vor întoarce iarăși din țara vrăjmașului. Este nădejde 

pentru urmașii tăi», zice Domnul, «copiii tăi se vor în-
toarce în ținutul lor!»” (Ieremia 31:16,17)

„Neprihănirea dată de Dumnezeu... vine prin cre-
dința în Isus Hristos, pentru toți și peste toți cei 

ce cred în El.” (Romani 3:22)

„Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am 
îngrozit. Însuflețește-ți lucrarea în cursul 
anilor, Doamne! Fă-Te cunoscut în trece-

rea anilor! Dar în mânia Ta, adu-ți amin-
te de îndurările Tale!” (Habacuc 3:2)

„Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi; 
bateți și vi se va deschide.” (Matei 7:7)

„Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi și Cel 
de pe urmă; Cel viu. Am fost mort, 
și iată că sunt viu în vecii vecilor. 
Eu țin cheile morții și ale locuinței 
morților.” (Apocalipsa 1:17,18)

Cu alți ochi
„Tot ce a făcut, Dumnezeu poate să 

mai facă. Tot ce a făcut într-o parte, 
Dumnezeu poate să facă și aici. Tot ce a 

făcut pentru cineva, Dumnezeu poate să 
facă și pentru tine.” – A. W. Tozer, pastor protes-

tant american, autor și editor, secolul XX

„Cu toții ne confruntăm cu șanse nenumărate, de-
ghizate genial în situații imposibile.” – Chuck Swindoll, 

pastor și autor contemporan american

„Lumea nu duce lipsă de minuni, ci de simțul minunilor.” – G. K. 
Chesterton, autor englez, începutul secolului XX

 
 
și au mâncat și le-a 
mai și rămas, după cuvân-
tul Domnului.”
(2 Împărați 4:1-4,8,9,15,16,32,35,36,38-44)

Fișă
de 
studiu
În 2 Regi 4, sunt relatate patru minuni. Citește-le și apoi răs-
punde la următoarele întrebări:
Care dintre cele patru minuni crezi că a fost cea mai mare? De ce?

Ce te impresionează cel mai mult în fiecare relatare? Explică de ce.

Ce au în comun toate aceste patru situații? Care sunt aspectele speci-
fice fiecăreia?

Ai auzit de vreo minune modernă care să se asemene cu acestea 
din 2 Împărați 4?

Ce ne spun aceste minuni cu privire la Elisei?

Ce ne spun aceste minuni despre Dumnezeu?
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Sabat

Citește pasajul următor, din Ma-
tei 12:38-42, și apoi discutați 

în grupă cum ar putea răspunsul 
dat de Isus fariseilor să vă ajute să 
rezolvați exercițiul de la rubrica Ce 
părere ai?. Ce afirma, de fapt, Isus 
în răspunsul Său?

„Atunci, unii dintre cărturari și din-
tre farisei au luat cuvântul și I-au 
zis: «Învățătorule, am vrea să ve-
dem un semn de la Tine!» Drept 
răspuns, El le-a zis: «Un neam vi-
clean și preacurvar cere un semn, 
dar nu i se va da alt semn, decât 
semnul prorocului Iona. Căci, 
după cum Iona a stat trei zile și 
trei nopți în pântecele chitului, tot 
așa și Fiul omului va sta trei zile 
și trei nopți în inima pământului. 
Bărbații din Ninive se vor scula 
alături de neamul acesta, în Ziua 
Judecății, și-l vor osândi, pentru că 
ei s-au pocăit la propovăduirea lui 
Iona; și iată că aici este Unul mai 
mare decât Iona. Împărăteasa de 
la miazăzi se va scula alături de 
neamul acesta, în Ziua Judecății, 
și-l va osândi, pentru că ea a venit 
de la marginile pământului ca să 
audă înțelepciunea lui Solomon; 
și iată că aici este Unul mai mare 
decât Solomon.»”

Duminică

Recapitulează cele patru minuni 
din 2 Împărați 4. Încearcă să gă-

sești pentru fiecare o altă minune 
similară tot din Biblie.

Minunea înmulțirii uleiului vădu-
vei se aseamănă cu  ___________

Minunea vindecării fiului sunami-
tei este similară cu  ____________

Experiența ta zilnică
Minunea cu ciorba otrăvitoare 
este asemănătoare cu  _________

Minunea hrănirii a o sută de per-
soane se aseamănă cu  _________

Luni

Femeia din Sunem l-a recunos-
cut pe Elisei ca fiind „un om 

sfânt al lui Dumnezeu” (2 Împărați 
4:9). Ce calități crezi că a văzut 
la Elisei care au făcut-o să tragă 
această concluzie?

Ce persoană contemporană îți 
vine în minte când rostești cuvin-
tele „un om sfânt”? Cum poți ajun-
ge să fii considerat „un om sfânt”?

Marți

Ellen White scoate în evidență 
faptul că această lecție 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 în-
țeleaptă este porunca sau care va 
fi rezultatul probabil al eforturilor 
de a asculta.”

Unde este limita dintre credința 
absolută în Dumnezeu („Eu cred 
că Dumnezeu va avea grijă de 
mine dacă îmi donez întregul sa-
lariu unui orfelinat.”) și nechibzu-
ință („Eu cred că Dumnezeu mă va 
ocroti dacă voi sări de pe Empire 
State Building.”)?

Ce crezi că vrea să spună Ellen 
White când ne sfătuiește să nu ne 
întrebăm cât de rezonabilă este 
porunca pe care am primit-o? Po-
runca pe care Dumnezeu i-a dat-o 
lui Avraam, de a-și omorî fiul, pe 
Isaac, a fost o poruncă rezonabilă? 
Explică.

Miercuri

Compară textele de la rubrica 
Repere cu următoarele texte 

despre credință:
Ioan 20:24-29
Evrei 11:1
Evrei 11:6
Romani 10:17

Joi

E posibil să dăm și noi dovadă de 
o credință ca a lui Avraam, Da-

vid și Petru? Cum pot să îmi mă-
resc credința? În ce mod credința 
produce minuni? Sau tocmai fap-
tul că asist la minuni face să mi se 
dezvolte credința?

Vineri

Citește următoarele pasaje scri-
se de Ellen White, apoi scrie ce 

impact au asupra vieții tale lucru-
rile afirmate de ea:

„Câtă bunăvoință a arătat Domnul 
Hristos prin solul Său, îndeplinind 
această minune pentru potoli-
rea foamei! De atunci, Domnul 
a lucrat mereu și mereu, deși 
nu într-un mod atât de vizibil și 
clar, pentru satisfacerea nevoi-
lor omenești. Dacă am avea mai 
mult discernământ spiritual, am 
recunoaște mai repede decât 
acum procedeele minunate ale lui 
Dumnezeu cu oamenii.” (Profeți și 
regi, p. 241)
Ce înseamnă acest lucru pentru 
mine, astăzi?
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