
Min uni care te "obligii" sii crezi 

Minunea invierii unui copil 
2 impiirafi 4: 8-37 (Proverbe 19:17) 

Scopul lec/iei: Sa ne arate ca faptele bune nu raman 
nerasplatite. 

Versetul de aur: ,, Cine are mi/ii de sarac, imprumutii pe 
Domnul, ~i El ii va rasplati binefa-cerea. " 
(Proverbe 19: 17) 

Texte suplimentare de citit: lTimotei 6;17; Proverbe 27:24; 
Matei 6:33; Marcu 12: 17; Luca 4: 18-19; lCorinteni 10: 13 

Exista in lume foarte multe lucruri bune, dar exista ~i foarte 
multe lucruri rele. Unele lucruri sunt ~i bune ~i rele, in acela~i timp, 
depinde cum le folose~ti ~i cu ce scop. Un topor, un cutit, un chibrit 
sunt ~i bune ~i rele. Depinde tare mult ce facem cu ele. Poti sa le 
folose~ti sa faci ceva bun, sau sa faci ceva rau. 

Dar banii ~i bogatia materiala sunt bune, sau rele? Bogatia in 
sine nu este rea, ~i poate fi socotita o binecuvantare de la Durnnezeu. 
Dornnul Isus ii indernna pe ucenicii Lui sa-~i stranga comori in cer. 
Iubirea de bani, insa, este radacina tuturor relelor. (Efeseni 6: 11) Daca 
banii sunt in buzunar sau la banca, este bine, dar daca ajung in inima 
este foarte rau. Ei nu vor mai fi atunci slujitorul nostru, ci vor deveni 
stapanul nostru. In loc sa-i folosim, ne vor conduce ei. 

Dar cum este mai bine sa fii pe pamant, bogat sau sarac? Multi 
ar putea sa spuna: "Pe pamant a~ vrea sa fiu bogatul, iar in cer Lazar." 
Este foarte clar ca bogatia nu duce pe nimeni in iad, ~i nici saracia nu 
duce pe nimeni in rai. 

Cel mai important lucru este sa-ti folose~ti bogatia materiala 
pentru ati strange comori in cer. F emeia bogata din Sunem a facut 
ace st lucru. Sa cautam ~i noi sane imbogatim fata de Durnnezeu. 
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L SUNAMITA ESTE BOGATA IN CELE MATER/ALE, 
DAR $1 iN CELE SPIRITUALE 

J. Sunamita recunoa,te in Elisei pe omul lui Dumnezeu 

Prin ce se cunosc oamenii lui Durnnezeu? Spun ei ce sunt, se 
lauda ei cu experientele lor duhovnice~ti, vorbesc ei in mod public 
despre chemarea lor divina? Nu! Adevaratii oameni ai lui Dumnezeu 
n-au vorbit niciodata despre ei in~i~i. Ei vorbesc intotdeauna despre 
Durnnezeu, Stapanul lor, pe care il slujesc cu dragoste. 

Atitudinea lui Elisei, vorbirea lui, imbracamintea lui, purtarea 
lui in cele mici ~i in cele mari, dovedesc ca el este omul lui Durnnezeu. 
~i oamenii cu inima curata au sesizat acest lucru. 

2. Sunamita este primitoare de oaspefi 

Ea a staruit de Elisei sa vina sa manance la ea. Se poate deduce 
de aici ca Elisei nu s-a grabit sa mearga la ea la masa, dar in urma 
staruintelor ei, a acceptat. A 

Dar sunamita vrea sa faca mai mult decat atat. In invoire cu 
barbatul ei, au pregatit in casa lor o odaie mica, cu mobilierul ideal 
pentru un profet: un pat, o masa, un scaun ~i un sfe~nic. Un om sf'ant al 
lui Durnnezeu nici nu are nevoie de mai mult. 

3. Sunamita trdiefte intr-o stare de mulfumire 

Nici la ea nu era totul perfect, dar ea este multumita ~i a~a. 
Elisei este recunoscator pentru toata osteneala acestei femei ~i ar fi 
vrut sa faca ~i el ceva pentru ea. 

,,Eu locuiesc lini~tita in mijlocul poporului meu" zicea ea. Dar 
slujitorul lui Elisei a sesizat ca aceasta femeie nu este implinita total, 
pentru ca nu are cop ii. 

,,La anul, pe vremea aceasta, vei tinea in brate un copil", ii 
promite Elisei. Femeii i se pare prea frumos ca sa fie a~a ~i ii zice: ,,Nu, 
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domnul meu, nu amagi pe roaba ta." ( v. 16) 
A A Dar Cuvantul lui D~mnezeu in gura lui Elisei este adevar ~i s-a 
mta~plat _exact a~a. F ~met~ a ram.as insarcinata, a nascut un copil, ~i 
od~ta cu mtrarea coptlulm in familia lor, a intrat ~i fericirea. Dar 
fencirea aceasta n-a tinut prea mult. 

IL SUNAMITA TRECE PRINTR-O iNCERCARE 
FOARTEGREA 

. Copilul de care ~i-a legat viat:a, a murit. Nimeni nu dore~te sa 
expenme?teze a~a ceva, dar din pacate, de multe ori se intampla sa 
trecem pnn valea umbrei moqii. Ce-i de facut atunci? 

1. Sunamita vrea sa cunoasca voia lui Dumnezeu 

ince~e pre~at~ril~ de inmormantare, dar nu se tanguie~te, nu 
repro~eaza mmanw mmtc, dar nici nu sta nepasatoare. Ea se duce la 
omul lui Dumnezeu care este pe Muntele Carmel. 

~lisei o vede de la distanta ~i este mirat ca femeia bogata din 
Sunem vme sa-1 caute peel. 
. Cand ?~i ne interesiim de lucrarea lui Dumnezeu, ~i El se va 
mteresa de not ~1 de familia noastra. 

Elisei il trimite pe slujitorul sau, Ghehazi, sa iasa inaintea ei ~i 
s-o intrebe daca barbatul ~i copilul ei sunt bine. Ea spune bine" de~i 
copilul ei este mort. " ' 

2. Sunamita vrea ca omu/ lui Dumnezeu sa vina la ea acasa 

_ _ Elisei ii spune lui Ghehazi sa ia toiagul lui ~i sa piece in graba 
fara sa_ se opreasca pe drum, sub nici o forma ~i cand ajunge la casa 
sunam1tei sa puna toiagul lui peste fata copilului. Elisei are incredere 
in slujitorul sau, Ghehazi, dar sunamita nu. Ea nu vrea sa se intoarca la 
casa ei ~ra Omul lui Dumnezeu. Orice s-ar intampla, ea nu vrea sa 
mearga smgura acasa, la copilul mort. 
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Toiagul lui Elisei in mana lui Ghehazi, n-are nici o valoare 
duhovniceasca. 

3. Sunamita are incredere dep/ina in Dumnezeu 

Ea nu ~tie ce va face Dumnezeu, nu ~tie care este voia Lui, nu 
indrazne~te sa ceara nimic, dar ~tie precis ca Dumnezeu va face ceva. 
Atitudinea ei este atitudinea omului care se increde deplin in 
Dumnezeu. El ~tie ca nu merita nimic, dar nadajduie~te in mila Lui. 

Ill. EXPERIENT A $1 RASPLATA SUN AMITE/ 

Elisei vine ~i gase~te copilul mort, culcat in patul lui. Ce 
priveli~te stranie. 

Ce poate face un om obi~nuit in asemenea situatie? Un om 
obi~nuit, nimic, dar omul lui Durnnezeu, Elisei, poate face mult mai 
multe. 

1. Elisei s-a rugat Lui Dumnezeu 

Elisei a facut a~a cum i-a invat:at Domnul Isus pe ucenicii Lui: 
,,Intra in camaruta ta, incuie-ti u~a ~i roaga-te Tatalui tau care vede in 
ascuns ~i iti varasplati." (Matei 6:6) 

Nu este deloc u~or sa te rogi pentru un mort, dar daca crezi in 
invierea mortilor ~i in Cel ce este invierea ~i viata, atunci o faci cu 
indrazneala. La Dumnezeu toate sunt cu putinta, pentru ca El are toata 
puterea in cer ~i pe pamant. 

2. Elisei s-a intins peste copil 

Trupul copilului mort era rece ~i inainte de a-1 invia trebuia 
incalzit. 

Copiii au nevoie de multa caldura sufleteasca ~i a~teapta sa o 
primeasca de la cineva. Dar de multe ori ei primesc numai bate, care ii 
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omoara ~i pe cei ce sunt numai in coma. 
Cand ~ti sate rogi bine poti sa incalze~ti ~i sa inviezi chiar ~i un 

mort din pacatele lui. 

3. Elisei a inviat copilul 

Copilul s-a incalzit ~i a inviat. 
A fost o vreme cand sunamita a :facut ceva pentru omul lui 

Dumnezeu. A cum a facut omul lui Dumnezeu ceva minunat pentru ea. 
Sunamita a pregatit o odaie pentru omul lui Dumnezeu, ca sa poata sa 
se odihneasca atunci cand trece prin Sunem. Dar tocmai in odaia 
aceea, ea a auzit o veste buna ~i a vazut o mare minune. Copilul ei a 
inviat. 

Concluzie: 
,,Arunca-p. painea pe ape ~i dupa multa vreme o vei gasi 

iara~i.", spune inteleptul Solomon. Femeia bogata din Sunem a~a a 
:facut. Ea a semanat o fapta buna in Numele Domnului ~i a cules o 
rasplata binecuvantata. 

- Ce fel de oameni preferap. sa aveti in adunare, bogati sau 
saraci? Eu ~ prefera sa am bogap. pocaiti cu adevarat ~i saraci cu 
credinfamare, dispu~i sa lucreze. 

- $titi ca orice fapta buna trebuie :facuta in Numele Domnului 
Isus ca sa fie rasplatita? 

- 1>titi ca atunci cand murim nu putem lua nimic cu noi, dar 
faptele pe care le-am facut ne urmeaza? 

-Dupa cat ,,material" ati trimis sus, ce casa credeti ca aveti? 
. . ~ Ce faceti atunci cand pe copiii vo~tri ii doare capul? Ii 

tnm1tep la mama lor, sau puteti face ~i voi ceva sa nu moara? 
- Daca ar trece acum Elisei pe la voi prin localitate, l-ati primi 

in casa? Sau i-ap. recomanda un hotel apropiat? 
- Daca n-ai facut nici un sacrificiu in Numele Domnului crezi 

ca ai dreptul sa ceri ceva de la El? ' 
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-Credeti ca este posibil sli fii bogat ~i credincios, sau nu? 
-Care credeti ca este cea mai mare bogap.e a unui om? Casa te 

verifici, intreaba-te ce te-ar durea mai tare daca ai pierde? 
-$ti ti cine a mai inviat un copil in Vechiul Testament? 
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Schita prescurtata a lecpei 

Minunea invierii unui copil 
2 impiira/i 4: 8-3 7 (Proverbe 19: 17) 

Introducere 

I. Sunamita este bogatl in cele materiale, dar ~i in cele 
spirituale 

1. Sunamita recuno~te in Elisei pe omul lui Dumnezeu 
2. Sunamita este primitoare de oaspeti 
3. Sunamita traie~te intr-o stare de rnulµunire 

II. Sunamita trece printr-o incercare foarte grea 
I . Sunamita vrea sa cunoasca voia Jui Dumnezeu 
2. Sunamita vrea ca omul lui Dumnezeu sa vina la ea acasa 
3. Sunamita are incredere deplina in Dumnezeu 

III. Experienta ~i rasplata sunamitei 
1. Elisei s-a rugat lui Dumnezeu 
2. Elisei s-a intins peste copil 
3. Elisei a inviat copilul mort 

Concluzie: 
-Cum sunt copiii vo~tri acum? 
-Pentru omul lui Dwnnezeu, ati ft dispu~i sa faceti ceva? 
-Care este cea mai mare bogaµe pe care o aveti? 
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