
Minuni care te "obliga" sa crezi 

Minuni in viata proorocului /lie 
A , A 

1 Impara/i 17: 1-24 (1 lmpara/i 17:24) 

Scopul lecJiei: Sa ne ajute sa intelegem ca Dumnezeu nu se 
lasa niciodata fara o marturie clara a puterii Lui. 

Versetul de aur: ,, $i femeia a zis lui Ilie: ,, Cunosc acum ca 
e~ti un om al lui Dumnezeu, # cuvantul 
Domnului in gura ta este adevar ! " 
(1 impara/i 17:24) 

T~te suplimentare de citit: Iimparafi 18:16-46; llmparati 
19:1-18; 2Imparati2:l-14; Iacov 5: 17-18; Luca4:25-26; Matei 17:3 

De viata proorocului Ilie se leaga multe minuni extraordinare 
care marturisesc despre puterea nemaipomenita a Domnului 
Dumnezeului lui Israel. Dar inainte de a vorbi despre minunile 
experimentate de Ilie ~i de altele facute de Dumnezeu prin el se poate 
spune c~ insu~i Ilie a fost o minune. ' 

A ~ ~ Nor?ul Galaadului, in localitatea Ti~be, se na~te ~i cre~te un 
tiinar phn de ravna pentru Dumnezeul lui Israel. Numele Iui este Ilie 
care inseamna ,,Iehova este Dumnezeu". Numele Iui a fost o 
prov~care ~i o marturie in tara lui Israel cuprinsa de idolatrie. Oricine 
ti stnga pe nume, facea o marturie incontestabila: Iehova este 
Dumn~zeu" ~i nu Baal, a~a cum voia sa spuna regina i~abela sotia 
regelmAhab. ' 

. ~ulte rele a facutAhab in viata, dar eel mai mare rau I-a facut 
a~c~ cand s-a casatorit cu o printesa feniciana care a adus cu ea din 
F~em~1a religia ei idolatra, dar ~i 450 de pre~ti misionari care sa 
raspand~asca in Israel religia idolatra a noii regine. 

In toata tara lui Israel, preotii lui Baal au zidit altare ~i 
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practicau cultul lui Baal. (zeul cerului) Profetii lui Dumnezeu au fost 
prigoniti ~i amenintati cu moartea, iar ei, ca sa-~i scape viata, s-au 
ascuns in pe~terile pamantului. Altarul lui Dumnezeu de pe Muntele 
Carmel a fostneglijat, apoi distrus. 

in asemenea conditii apare pe scena istoriei cu ,,cheile cerului 
" in mana, omul lui Dumnezeu, Ilie, care vrea sa opreasca raspandirea 
raului ~i sa-i intoarca pe oameni laadevaratul Dumnezeu. 

Ca sa-i determine pe oameni sa se uite in sus, la adevaratul 
Dumnezeu, s-a rugat cu staruinta sa nu ploaie in tara. Dumnezeu 1-a 
ascultat, dar a trebuit sa simta ~i el consecintele devastatoare ale 
secetei, care a durat trei ani ~i jumatate. 

Tot ce a racut Ilie, a racut dupa Cuvantul lui Dumnezeu. 
Idolatra regina 1-a amenintat pe Ilie cu moartea, dar Dumnezeu 1-a 
ocrotit ~ii-a dat harul unei experiente unice. 

L MINUNEA DE LA PARAUL CHERIT (l fmpiirafi 17:2-7) 

Dumnezeu ii porunce~te lui Ilie sa se ascunda langa paraul 
Cherit. Porunca pare stranie, dar Dumnezeu ~tie ce urmeaza sa se 
intample ~i El nu face gre~eli. Poate ca Ilie s-a gandit ce o sa manance 
el la Cherit, ca sa nu moara. Dumnezeu, la nelini~tea lui, ii face o 
asigurare ~i mai stranie: ,,Am poruncit corbilor sate hraneasca acolo ! " 
Corbilor? Da, El poate porunci ~i corbilor ~i le spune ce sa faca ~i ce sa 
duca. 

Daca suntem acolo unde ne vrea Dumnezeu, El ne va purta de 
grija in chip minunat, poate nu a~a cum ne a~teptam ~i cum vrem, dar o 
vaface. 

Dumnezeu il calauze~te pe Ilie pas cu pas. ,,Dupa catva vreme, 
paraul a secat." Pentru o vreme a fost bine la Cherit. Dar omul lui 
Dumnezeu nu trebuie sa se lege de nimic pamantesc, ci numai de 
Dumnezeu. 

Cand Dumnezeu inchide o u~a, El intotdeauna deschide alta. 
Cand seaca resursele, sa a~teptam calauzire de la Dumnezeu. 
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II. MINUNEA DE LA SAREPTA SIDONULUI 
(limparafi 17:8-16) 

Hie a stat la paraul Cherit aproximativ un an de zile. Dar dupa 
ce a secat paraul, Dumnezeu ii porunce~te lui Hie sa mearga la 
Sarepta, care tine de Sidon, adica intr-o tara pagana, nu departe de 
locul de unde venea Izabela. 

Sa ft hranit de pasari necurate, a fost greu, dar sa ft bra.nit de o 
femeie vaduva foarte saraca, care a~tepta moartea, a fost ~i mai greu. 

in timpul acesta, Ilie era cautat cu disperare de Ahab, dar 
nimeni nu 1-a cautat in tara Izabelei. 

Ilie a ajuns dupa o calatorie istovitoare la Sarepta Sidonului, ~i 
a intalnit-o pe femeia vaduva care trebuia sa-1 hraneasca aproape din 
nimic. Un pumn de faina ~i putin untdelemn era ultima ei mancare, 
dupa care urma moartea. 

Dar Ilie avea un Dumnezeu mare care poate rezolva orice 
problema, ~i el se incredea in Acest Dumnezeu. Prin credinta el face 
acestei femei o promisiune din partea lui Dumnezeu: ,,A~a vorbe~te 
Domnul, faina din oala nu va scadea ~i untdelemnul din ulcior nu se 
va impup.na ... ". 

A~a a fost, cum a spus Dumnezeu. f aina nu s-a inmultit, dar 
nici nu s-a imputinat, la fel ~i untdelemnul. In fiecare zi, Ilie ~i femeia 
saraca au vazut minunea lui Dumnezeu. 

Fii acolo unde te vrea Dumnezeu, ~i vei experimenta minuni. 

Ill MINUNEA iNVIERII UNUI COPIL (l /mparafi 17: 17-24) 

Exista oare o legatura intre pacat ~i moarte? Da, exista, ~i 
femeia din Sarepta este convinsa de acest lucru. in trecutul ei, ea a 
fa.cut un pacat ~i a crezut ca totul a fost uitat. Dar cand i-a murit 
copilul, con~tiinta ei a fost trezita ~i ea vede o legatura intre moartea 
copilului ei ~i pacatul savar~it in trecut. 

Viata curata a lui Ilie a fost o provocare pentru aceasta femeie 
~i ea a vazut cum trebuie sa traiasca un om, dar ea ~i-a permis sa 
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traiasca altfel. Ea crede ca Ilie a adus aminte lui Dumnezeu de pacatul 
ei. Dar Ilie era in casa ei nu ca sa o pedepseasca, ci ca sa o elibereze de 
povara trecutului ei. 

Un om al lui Dumnezeu intr-o casa este o pricina de 
binecuvantare. Fiul femeii a murit, dar omul lui Dumnezeu a ~tiut sa se 
roage ~i pentru un copil mort, ~i 1-a inviat. 

Aceasta minune a convins-o pe vaduva din Sarepta ca Ilie este 
un om al lui Dumnezeu ~i ca Cuvantul Domnului in gura lui este 
adevar. 

IV. MINUNEA DE PE MUNTELE CARMEL 

Este mare lucru sa vezi manifestarea puterii lui Dumnezeu, dar 
este ~i mai mare lucru sa intelegi de ce face El unele lucruri. 
Dumnezeu iubea poporul Israel ~i avea un plan maret cu el: ca sa dea 
lumii intregi pe Mantuitorul. Cu toate acestea, El 1-a pedepsit aspru pe 
poporul pe care-1 iubea, ca sa-1 determine sa se trezeasca ~i sa se 
intoarca la El. 

0 seceta de trei ani de zile peste Israel, insemna condamnarea 
poporului la moarte. Cu toate acestea, poporul nu s-a trezit ~i n-au 
vazut cat de rea este idolatria. Ei au dat vina pe Ilie pentru aceasta 
calamitate, pentru ca ~a le-a spus ImparatulAhab. 

Ilie convoaca pe toti profetii lui Baal pe Muntele Carmel, 
pentru o demonstratie practica, in vazul intregului popor, pentru a-i 
face sa vada cine este Dumnezeul lui Israel ~i ce este Baal, zeul 
Izabelei. 

Testul era foarte simplu, dar greu de realizat. Dumnezeul care 
aduce foe peste jertfa sa fie adevaratul Dumnezeu. 

Profetii lui Baal erau multi, 450, ~i tot ce au putut ei sa faca a 
fost sa strige, sa se taie cu sabiile, sa le curga sange ca sa-1 
impresioneze pe zeul lor, dar totul a fost in zadar. 

Ilie a fost singur, dar el a ~tiut de unde sa inceapa. Adres altarul 
lui Dumnezeu care fusese sf'aramat, a pus pe eljertfa, a turnat apa peste 
ea, apoi s-a rugat ~i Dumnezeu 1-a ascultat. Focul s-a pogorat din cer, a 
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mistuit jertfa ~i a supt ~i apa din ~ant. Dar mai mult decat atat, poporul 
~i-a deschis ochii ~i a vazut cine este adevaratul Dumnezeu. 

-Pe Carmel, Hie a demascat pe profetii lui Baal. 
-A demonstrat ca Dumnezeu este atotputernic. 
-Face o trezire spirituala in Israel. 
- Nimice~te pe profetii mincino~i ai lui Baal, care au otravit 

naµunea. 

V. MINUNEA PRANZULUI ANGELIC (1 impiirafi 19:1-18) 

Ahab a spus Izabelei ce o durea pe ea eel mai tare, ~i anume ca 
Ilie i-a omorat pe profetii lui Baal. Jignita in amorul propriu, Izabela il 
ameninta pe Hie cu moartea ~i el fuge ca sa-~i scape viata. Este obosit, 
descurajat, dezamagit. A crezut ca a reu~it sa faca ceva bun, dar se pare 
ca nus-a intamplat nimic, ~i el dore~te sa moara. 

Efortul fizic ~i spiritual prelungit peste limita puterilor 
omene~ti, 1-a afectat foarte mult, ~i el acum, pentru prima data, 
actioneaza fara o calauzire divina. Se duce fara sa fie trimis. 

Dumnezeu are mila de slujitorul lui ~i il lasa sa doarma. El are 
nevoie de odihna fizica. Dar i1 scoala ~i i1 indeamna sa manance 
mancarea pe care un inger i-a pregatit-o. 

Hie dorea sa vina ingerul mortii ~i sa-i ia sufletul, dar 
Dumnezeu trimite pe ingerul viefii cu mincare ~i apa. Ingerul il 
indeamna sa manance ~i ii permite iara~i sa doarma. Hie are nevoie de 
odihna inainte de a face o calatorie lunga pana la Muntele Horeb. 
Acolo Hie va avea o noua experienta cu Dumnezeu ~i va face mai 
departe lucrarea pe care Dumnezeu i-o va incredinta. Sa unga doi 
impatati ~i un profet. Aceasta a fost cea mai onorabila lucrare care i s-a 
datsafaca. 

(!lie a mai facut cateva minuni importante, cu impact putemic, 
dar pentru o ora de studiu biblic vreau sa mai amintesc doar una, 
ultima pe care a trait-o !lie.) 
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VL MINUNEAiNAL'fARII LUI ILIE LACER (2 impiirafi 2:9-11) 

Ce mare diferenta este intre cum voia !lie sa moara ~i cum a 
hotarat Dumnezeu sa-1 mute de pe pamant. Caii de foe ~i carul de foe 1-
au despartit pe !lie de Elisei. !lie pleaca lacer intr-un vartej de vant, iar 
Elisei mai ramane pe pamant sa faca in continuare lucrarea lui 
Dumnezeu. 

Elisei a inteles atunci, ~i noi ar trebui sa intelegem, ca moartea 
este doar o mutare de aici de pe pamant. !lien-a murit, el doar a plecat, 
s-a mutat in alta parte. A plecat sa umble cu Dumnezeu ~i in cer, dupa 
cum a umblat pe pamant, dar eliberat de orice neputinta pamanteasca. 

Ce s-a intamplat cu !lie atunci, se va intampla cu toti sfintii lui 
Dumnezeu la rapire. Trupurile pamante~ti vor fi transformate in 
trupuri duhovnice~ti, ca sa poata mo~teni viata ve~nica. 

Concluzie: 
!lie a fost inaltat la cer, dar dupa cateva sute de ani, el apare 

impreuna cu Moise pe Muntele Maslinilor ~i vorbesc cu Domnul Isus 
despre siar~itul pe care El i1 va avea la Ierusalim. (Luca 9:28-35) Petru 
i-a recunoscut pe cei doi profeti. Ei nu sunt morti, ci vii, a~a cum vom 
fi ~i noi dupa moarte. 

-~titi ce alte lucruri din viata lui !lie pot fi considerate minuni? 
-Ince experienta ati fi vrut sa fiti alaturi de !lie? 
-De ce credeti ca !lie a devenit foarte popular in lume? 
-Ce ati dorit voi cand ati fost descurajati? 
- De ce credeti ca minciuna se raspande~te mai repede decat 

adevarul? 
-~titi ca minciuna are mai multi ,,misionari" decat adevarul? 
-Credeti ca ~i slujitorii lui Dumnezeu au nevoie de odihna, sau nu? 
- Vreti sa aveµ mult, sau vreti ca puµnul pe care-1 aveti sa nu se 

termine? 
-Moise ~i !lie au fost folositi de Dumnezeu pentru o vreme, dar la 

sfar~it, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul Sau. 
-~titi cine este al doilea om care n-a vazut moartea? 
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Schita prescurtata a lecµei 

Minuni in viata proorocului Ilie 
1 impiirafi 17: 1~24 (1 lmpiirafi 17:24) 

Introducere 

I. Minunea de la pariul Cherit (1 imparatt 17: 2-7) 

II. Minunea de la Sarepta Sidonului (1 imparati 17: 8-16) 

III. Minunea invierii unui copil mort 
(1 imparaµ 17: 17-24) 

IV. Minunea de pe Muntele Carmel (1 impirati 18: 1-39) 

V. Minunea pranzului angelic (1 imparaµ 19: 1-18) 

VI. Minunea inaltarii lui Ille lacer (2 imparaµ 2: 9-11) 

Concluzie: 
Ilie a fost inaltat la cer, dar dupa cateva sute de ani, el apare 

alaturi de Moise, impreuna cu Domnul Isus pe Muntele Maslinilor. 
~titi ce au vorbit ei atunci? ~titi ce au spus ucenicii Domnului Isus? 

-~tiµ ca minciuna se raspande~te mai repede decat adevarul? 
- Cum s-a intamplatt cu Ilie, ~a se va intampla ~i cu Biserica 

Domnului Isus. 
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