
Minunea inmulfirii untdelemnului 

Minunea inmultirii untdelemnului 
A ' 

2 Imparafi 4: 1-7 (Romani 13:7) 

Scopul lecfiei: Sa ne invete sa nu ne punem in pericol viata, 
ve~nicia ~i libertatea copiilor no~tri. 

Versetul de aur: ,,Dafi tuturor ce suntefi datori sa dafi: cui 
datorafi birul, dati-i birul; cui datorafi 
vama, dati-i vama; cui datorafi frica, 
dati-i frica; cui datorafi cinstea, dati-i 
cinstea." (Romani 13:7) 

Texte suplimentare de citit: Proverbe 10:22; Iacov 4:13-17; 
Evrei 13:5; 1 Corinteni 10:13; Proverbe 13:12; Proverbe 15:33; 
Proverbe 22:7 

Poporul Israel a experimentat in multe ocazii ~i in multe feluri 
puterea lui Dumnezeu. Toate experientele lor duhovnice~ti au avut 
menirea sa-i ajute pe oameni sa-L cunoasca mai bine pe El, 
Dumnezeul lor. In istoria lor nationala se pot vedea perioade de multe 
binecuvantari ~i prosperitate pe toate planurile. Dar au fost ~i perioade 
mai triste, cand au experimentat pedeapsa lui Dumnezeu, datorita 
faptului ca au calcat legile Lui. 

Totdeauna, pedepsele lui Dumnezeu au fost corective. El 
vroia sa-i determine sa se intoarca la El, sa-~i vina in fire ~i sa faca ce 
este bine. Dumnezeu ne poate ~i ,,obliga" sa facem binele, dar El n-o 
face, pentru ca vrea sa facem binele din dragoste pentru El ~i nu din 
obligaµe. 

Duhul Sf'ant ne relateaza in 1 imparaµ 4: 1-7 o intamplare 
tragica de familie. 

Un tata care avea doi copii a imprumutat o suma mare de bani 

139 



Min uni care te "obliga" sd crezi 

de la un om bogat pentru a face o investitie - o afacere care sa-i aduca 
in timp un ca~tig mare ~i astfel sa scape de saracie. Au fost atunci ~i 
sunt ~i acum oameni care iau bani imprumut ~i altii care dau. 

Dar cei care dau vor garantii, sa fie siguri ca nu-~i vor pierde 
banii. 

Omul din text a fost intrebat cu ce-~i poate garanta 
imprumutul. El era sarac ~i nu avea lucruri materiale de valoare. Dar a 
garantat cu cei doi copii ai lui, ca vor deveni robii omului bogat, daca 
el nu-~i plate~te datoria. 

Se pare ca omul care a luat banii imprumut a fost un om 
credincios, temator de Dumnezeu, facea parte din fiii proorocilor. Cu 
toate acestea, a facut cea mai proasta afacere; a pus in primejdie 
libertatea copiilor lui. 

in viata, lucrurile nu merg intotdeauna a~a cum ne inchipuim. 
Omul poate ca a planificat multe Jucruri bune, darn-a planificat ca va 
muri. Dar acesta este eel mai sigur lucru care ni se poate intampla. 

Cel ce a dat banii imprumut, vrea banii inapoi, sau pe cei doi 
copii cu care s-a garantat imprumutul. Mama este in pericol sa piarda 
ce are mai scump - copiii ei. ~i-a pierdut soµil, cum sa-~i piarda ~i 
copiii? Situatia era disperata ~i mama trebuia sa faca ceva. Ce putea 
face? Ce poti face tu pentru salvarea copiilor tai, ca sa nu devina robi 
ai pacatului? 

Sunt gre~eli in trecutul tau? Ai pus cumva in pericol ve~nicia 
copiilor tai? Ce se mai poate face acum? 

Copiii multor familii sunt amenint:ati sa devina robi ai 
pacatului. Faceti ce trebuie urgent, pana se mai poate, pana nu vine 
Satana sa-i faca robi. 

L CEAFACUTFEMEIA VA.DUVA 

1. A spus situa/ia ei profetului Elisei 

El era reprezentantul lui Dumnezeu, facea de cunoscut 
oamenilor Cuvantul Jui Dumnezeu. El putea face minuni 
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nemaipomenite. Putea vindeca apele amare, putea inmulti painile, 
putea vindeca lepro~i ~i chiar invia moqi. Dar asemenea lucruri a 
ta.cut ~i Domnul Isus ~i Lui ii putem spune toate problemele pe care le 
avem. Chiar gre~elile pe care le-am facut ~i situatia copiilor no~tri. 

Toti oamenii care au venit la El cu credinta, ~i-au rezolvat 
problemele. 

2. Elisei voia sd o ajute 

,,Ce pot sa fac pentru tine? intreaba el." 
De la un om nu poti ~tepta multe, dar de la un Mantuitor 

iubitor poti a~tepta totul. 
,,Bine este sa a~tepti in tacere ajutorul Domnului." (Plangerile 

lui Ieremia 3 :26) 

3. Domnul Isus ne incurajeazd sli venim la El 

-Veniti la Mine, zice EL (Matei 11 :28) 
- El ne face ~i asigurarea: ,,Pe cine vine la Mine, nu-I voi 

izgoni afara." (loan 6:37) 
- ,,Cereti ~i veti capata ... "(Matei 7 :7,8) 

IL LUCRURILE MIC/ ALE FEME/1 V ADUVE, 
POSIBILITATI MARI PENTRU DUMNEZEU 

,,Ce ai acasa?" Care sunt posibilitatile tale? Hai sa plecam de la 
ce ai ~i poti tu. 

- Ce poti face tu pentru salvarea copiilor tai? 
Dumnezeu, de multe ori vrea sa faca minuni, dar vrea sa ne 

imp lice ~i pe noi sa fim parta~i la lucrarea Lui. 
- Ea are un vas cu untdelemn! Putin? 

Lucrul mic, daca e pus in mana lui Dumnezeu, devine o mare 
posibiliate pentru EL 

- Ilie la Sarepta Sidonului a avut un pumn de faina. 
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- Un baietel are cinci paini ~i doi pe~ti ~i Domnul Isus 
satura cu ei 5000 de oameni. (loan 6: 10) 

- Un vas cu untdelemn este putin lucru, dar de aici se poate 

face mult, se poate plati datoria ~i se pot salva cop iii. 

1. Credinfa femeii viiduve 

Nu in vasul cu untdelemn era salvarea copiilor ei ci in 

credinta ei, ~i a~a va fi cum i-a spus Elisei. ' 

Cum de a indraznit sa se ,,aventureze" intr-o astfel de Iucrare? 

Ce nu-~i cunoa~te masura? Ea ~tie precis ce poate, dar ea ~tie ~i ce 

poate Dumnezeu. Aceasta este adevarata credinta, incredere deplina 
in posibilitatile lui Dumnezeu. 

2. Ascu/tarea fenu!ii viiduve I 
,,Du-te de cere vase goale de la toti vecinii tai .. . ~i nu cere 

pufine." 

_Toti vec_inii ei aveau vase goale, pentru ca toti erau saraci ~i 

poate ca s-au mrrat de ce cere vaduva aceasta, vase goale. Ce vrea sa 

faca cu ele? N-au intrebat atunci, dar au inteles mai tarziu. 

. Nu-i mare lucru sa asculti de Cuvantul lui Dumnezeu, daca 

crez1. Ascultarea de Dumnezeu face minuni, da posibilitati puterii Iui 
Dumnezeu sa se manifeste. 

,,inchide u~a dupa tine ~i dupa copiii tai." Ar fi trebuit sa faca 

aceasta de mult, dar este bine sa faca macar acum. 

3. Muncafemeii vaduve 

Cata importanta are munca noastra? 

Dumnezeu binecuvinteaza osteneala mainilor noastre. 

N-a venit Elisei sa toame ulei in vase, trebuia sa o faca ea. 

Femeia aceasta a fa.cut cu mana ei slaba o minune 
nemaipomenita. 

142 

Minunea inmulfirii untdelemnului 

Ea trebuia sa vanda untdelemnul. 
Ea trebuia sa-~i plateasca datoria. Elisei n-a scutit-o de aceasta 

obligatie. 
Ea trebuia sa se gospodareasca mai departe ~i sa nu mai faca 

gre~eala pe care a racut-o sotul ei. 
intamplarea are un final fericit. Copiii ei sunt salvati, datoria 

este platita, viitorul asigurat. 
Dar femeia aceasta are un regret. 

IIL REGRETUL FEMEII V ADUVE 

,,Maida-mi un vas", spune ea in timp ce tuma untdelemn in 

vase le goale. Nu mai este nici un vas. Mai cauta! Nu mai sunt. 

- De ce n-a cerut mai multe vase? 
- De ce n-a crezut mai mult? 
- Este oare ea vinovata ca are pufin? Nu! Este vinovata ca 

n-a crezut mai mult. 
- Este vinovat Dumnezeu ca nu mai curge untdelemn? Nu, 

caci El toarna numai daca sunt vase goale. 

1. Femeia viiduvii a regretat can-a crezut mai mult 

Acela~i regret n vom avea ~i noi. Dar noi mai avem timp ~i 

putem spune chiar azi: ,,Doamne, mare~te-ne credinta!" 

2. Femeia a regretat can-a asigurat copiilor ei un viitor mai 

bun 

-De ce n-a inchis mai des u~a dupa ea ~i dupa copiii ei? Sa 

se fi rugat cu staruinta ~i sa-i fi invatat ~i pe ei sa se roage. 
- De ce n-a tumat in vasul inimii lor Cuvantul lui 

Dumnezeu? 
-De ce n-a cerut umplerea cu Duhul Stant a copiilor ei? 
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3. Femeia a regretat can-a ~tiut sa profite atunci cand is-a 
datharul 

Nu in orice zi poti sa tomi untdelemn in vase. Atunci a fost o zi 
unica. Atunci ~i-a aratat Dumnezeu harul. Atunci a facut-o sa vada cat 
de mare este bunatatea Lui. 

Sa nu a~teptam pana se inc hide u~a harului divin. 

Concluzie: 
- Puteti ~ti cat de mare este bogatia harului lui Dumnezeu? 

(Efeseni 1 :7) 
- Cate vase se pot umplea astazi cu Cuvantul lui Dumnezeu? 

(Depinde cate sunt goale ~i daca toama cineva in ele.) Depinde de 
credinta noastra. 

' -Ai asigurat viitorul copiilor tai? Dar ve~nicia lor? 
-Ai facutgre~eli in trecut? $ti ca lepotirezolva prin pocainta? 
-Ali luat bani imprumut? Cu ce ati garantat? 
-~tip ce spune in Proverbe 6: 1-5? 
-~titi ca trebuie sa va platiti toate datoriile? 
- ~titi ce se intampla daca nu dam Cezarului ce este al 

Cezarului? Dar ce se in tamp la daca nu dam lui Dumnezeu ce este al lui 
Dumnezeu? 
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Schitl prescurtata a lecpei 

Minunea inmulfirii untdelemnului 
2 imptira/i 4: 1-7 (Romani 13:7) 

Introducere 

I. Ce a facut femeia vaduva 
I. A spus situatia ei profetului Elisei 
2. Elisei voia sa o a jute 
3. Domnul Isus ne incurajeaza sa venim la El 

II. Lucruri mici ale femeii, posibilitap marl pentru 
Dumnezeu 

1. Credinta femeii vaduve 
2. Ascultarea femeii vaduve 
3. Munca femeii vaduve 

III. Regretul f emeii vaduve 
1. F emeia vaduva a regretat cli n-a crezut mai mult 
2. Femeia a regretat can-a asigurat copiilor ei un viitor mai 

bun 
3. Femeia a regretat can-a ~tiut sa profite atunci cand is-a dat 

harul 

Concluzie: 
-Minuni nu se intampla in fiecare zi 
- Cand u~a este deschisa, intra pe ea. Dupa ce se inchide, orice 

regret este zadamic. 
-Plate~te-ti toate datoriile. 
-in trecut ai :facut gre~eli? $ti ca le poti rezolva? Vrei? Domnul 

Isus te cheama sa vii la El. 

145 


