
Minunea fierului care plute1te 

Minunea fierului care plute~te 
2 impiira/i 6: 1-7 (FapteleApostolilor 1:8) 

Scopul lecfiei: Sa ne motiveze sa facem lucrarea lui 
Dumnezeu cu puterea Duhului Sf'ant. 

Versetul de aur: ,, Ci voi ve/i primi o putere, cand se va pogori 
Duhul Sfant peste voi, $i-Mi ve/ifi martori 
in Ierusalim, in toata ludeea, in Samaria $i 
panii la marginile pamantului. " (F aptele 
Apostolilor 1 :8) 

Texte suplimentare de citit: Proverbe 22:29; loan 9:4; loan 
15:4; Luca 17:l0;Marcu 14:6-9;Marcu 10:27 

In istoria poporului Israel se pot observa diferite perioade de 
inaltare spirituala deosebita, dar ~i de decadere spirituala deosebita. 
Uneori, ei au fost mai rai decat neamurile pe care Dumnezeu le-a 
izgonit din Canaan. 

Decaderea spirituala afecteaza viata in toate aspectele ei ~i era 
urmata de saracie, infrangere, boli, neintelegeri inteme, ~i chiar 
razboi. 

Cand unui om ii merge rau, ~i nu intelege de ce, ar trebui sa se 
uiteinsus. 

Cand lucrurile mergeau foarte rau ~i multi oameni iubitori de 
bine se rugau ~i cereau mila de la Dumnezeu, El le ridica cate un 
izbavitor. Omul acesta era ,,specialistul" lui Dumnezeu care ,,repara" 
stricaciunile care au aparut. Moise, judecatorii, proorocii au fost 
pentru vremea lor speciali~tii lui Dumnezeu. 

Proorocul Ilie a fost specialistul lui Dumnezeu pe vremea 
imparatuluiAhab. El avea ca ~i ucenic pe Elisei, care atunci cand Ilie a 
fost inaltat la cer, a cerut o masura indoita din duhul lui. Ilie i-a 
explicat ca acest lucru nu depinde de el, ci de Dumnezeu. Elisei a avut 
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Minuni care te "obliga" sa crezi 

harul sa primeasca ceea ce ~i-a dorit. A primit mantaua lui !lie, slujba 
lui Ilie ~i Duhul Sfant pe care 1-a avut Ilie. 

Cei doi oameni ai lui Dumnezeu, pe langa alte lucruri 
minunate pe care le-au ta.cut, au infiintat ~coli profetice, unde ii 
invatau pe tinerii interesati sa-L cunoasca pe Dumnezeu ~i Legile Lui. 
Nu erau multe caqi atunci, dar ei memorau, adica strangeau in inima 
Cuvantul lui Dumnezeu. 

intr-un loc unde s-au adunat mai multi ,,seminari~ti", era 
nevoie de un dormitor mai mare, ca sa poata locui toti impreuna. Fii 
proorocilor, (a~a erau numiti atunci seminari~tii) i-au cerut lui Elisei 
sa mearga impreuna cu ei langa raul Iordan ~i sa-~i faca acolo un loc de 
locuitmai mare. ($i-au facutacolo o baraca simpla.) 

in timp ce taiau la lemne, fierul de la securea unui om a cazut in 
apa. Omul s-a necajit foarte tare pentru ca securea nu a fost a lui, ci a 
imprumutat-o. 

Fierul de la secure reprezinta . .J)uterea in lucrare". Omul a 
pierdut puterea cu care lucra ~i a ramas numai cu coada. Ce mai putea 
el face numai cu coada de la secure? Putea sa loveasca un lemn, putea 
chiar sa zgarie coaja lemnului, dar niciodata nu va putea sa taie 
lemnul. 

intamplarea aceasta simbolizeaza pe oamenii care ~i-au 
pierdut puterea ~i lucreaza numai cu coada sau cu manerul uneltei. 

$titi ce a mai putut face Samson dupa ce ~i-a pierdut puterea? 
A putut sa se scuture ~i cred ca s-a scuturat tare, dar nu s-a intamplat 
nimic. Nici n-a impresionat pe filisteni. (Judecatori 16: 19-21) 

L DE CE PIERD UNI/ OAMENI PUTEREA iN LU-CRARE 

Acest lucru s-a intamplat de multe ori ~i este experienta trista a 
multor lucratori. Chiar ucenicii Domnului Isus au vrut o data sa 
vindece pe un copil bolnav ~in-au putut, L-au intrebat pe Domnul Isus 
zicand: ,,Noi de ce n-am putut sa scoatem duhul acesta?" Domnul le-a 
explicatdecen-au putut. (Matei 17: 19-21) 
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Minunea fierului care plute~te 

1. Din cauza neglijen/ei 

Uneltele cu care lucram trebuie intretinute bine, trebuie sa 
avem grija de ele, ma~inile la fel, dar ~i oamenii. 

Fierul de la secure a inceput sa se mi~te in coada mai de mult, 
~i in loc sa fie reparat, omul a crezut ca mai merge a~a. $i a mers o buna 
bucata de vreme, dar nu mult. 

Cand vedem ca lucrurile nu merg a~a cum trebuie, ar trebui sa 
ne oprim ~i sa reparam stricaciunile. Dar de cele mai multe ori zicem: 
,,mai merge". 

,,Fii cu luare aminte asupra ta insuti, ~i asupra invataturilor pe 
care le dai altora ... " (1 Timotei4: 16) 

2. Din cauza delasarii 

Ne propunem sa reparam stricaciunile, dar nu imediat, ci alta 
data. $i de obicei aceasta ,,alta data" se lasa mult a~teptata, pana este 
prea tarziu. 

3. Din cauza pacatului 

Aceasta este cea mai frecventa cauza care duce la pierderea 
puterii. Pacaul ii indeparteaza pe Dumnezeu de om, ~i atunci urmeaza 
falimentul. 

intrebati-va de ce ~i-a pierdut Samson puterea? Sau ,,altii" 
care au fost eroi alta data. 

4. Din cauzii ca au intristat pe Duhul Sfii,nt 

Duhul Sf'ant este ~i ,,eel mai bun prieten" al omului mantuit. 
Dar este ~i eel dintai martor la pacatele pe care le facem. El este 
mangaietor, aparator, sfatuitor, calauzitor. Dar El nu se impune cu 
forta_ niciodata. El doar indeamna, ~opte~te delicat ~i se roaga cu 
suspme negraite. $i atunci sa-L intristam? 
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Minuni care te "obligii" sii crezi 

,,Sa nu intristati pe Duhul Sf'ant ... " (Efeseni 4: 30) 
Omul care se impotrive~te indemnurilor Duhului Stant, 

asculta de indemnurile firii pamante~ti. 

IL CUM PR/VIM PUTEREA PRIM/TA 

,,Securea a fost imprumutata." 
Puterea pe care am primit-o ca sa facem lucrarea lui 

~umnezeu, nu este o putere personala, ea ne-a fost data ~i poate fi 
p1~rduta. Puter~a aceasta nu se prime~te la ~coala. La ~coala se 
p~m~sc cuno~!m!e, nu putere. Chiar fiii proorocilor din ~coala lui 
Ehse1 n-au pnm1t putere la ~coala. Ea se prime~te direct de la 
Dumnezeu. 

1. Puterea ne-a Jost promisd 

,, V~i veti primi o putere ... "(F apteleApostolilor 1 : 8) 
Ch1ar Domnul Isus atrage atentia ucenicilor Sai sa nu plece in 

lucrare iara putere. Ei trebuiau sa ~tepte sa fie imbracati cu putere de 
SUS. 

Puterea este data cu un anumit scop. Nu pentru interesul lor 
personal, nu ca sa se mandreasca cu ea, ci ca sa faca lucrarea lui 
Dumnezeu. 

1. Puterea trebuie dorita cu un gand bun 

Simon Magul a cerut de la Petru ~i loan puterea aceasta pe care 
o aveau cei doi apostoli. Dar cu ce scop? Nu ca sa faca lucrarea lui 
Dumnezeu, c! ca sa o <lea el altora. (FapteleApostolilor 8: 19) 

- In inchisoarea filistenilor, Samson a cerut putere de la 
Dumnezeu pentru ca sa se razbune pe filisteni. (Judecatori 16:28) 

- Elisei a vrut putere indoita, dar a dorit-o ca sa slujeasca 
mai eficient. 
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Minunea jierului care plute~te 

3. Puterea trebuie folositii bine 

Sa folosim puterea pe care o avem spre gloria lui Dumnezeu ~i 
pentru mantuirea pacato~ilor. Sa o folosim in lucrarea de misiune ~i 
evanghelizare. 

Ill CUM PUTEM REDOBANDI PUTEREA PIERDUTA 

J. Identified bine locul caderii 

,,Unde a cazut fierul?" Unde ai cazut tu? Ce ape involburate te
au slabit ~i ai pierdut prezenta Duhului Sf'ant? 

-Ce ai incercat sa faci ~in-a fost dupa voia lui Dumnezeu? 
-Ce obicei firesc ~i lumesc te slabe~te? Identifica-1, spune-

i pe nume, arata precis locul, sigur nu-i departe de unde stai acum. 

2. lmpdrtii~e~te unui om duhovnicescfalimentul tau 

,,Spune-i lui Elisei ce ti s-a intamplat." Dumnezeu lucreaza 
prin oameni. Domnul lsus i-a la.sat pe ucenicii Lui pe pamant sa duca 
mai departe lucrarea inceputa de El. 

Omul duhovnicesc nu-ti poate reda puterea, dar iti spune ce sa 
faci ca sa o redobande~ti. 

3. Uitd-te bine lace face Elisei 

Elisei a taiat un lemn ~i 1-a aruncat in locul unde a cazut fierul 
~i fierul a plutit deasupra apei. 

Lemnul aruncat in apa ne aminte~te de crucea Domnului Isus 
care poate ridica pe toti cei cazuti. El a fost aruncat in valurile mortii, 
dar a ~i inviat. El poate invia prin moartea Lui pe toti cei morti in 
pacate. 

Lemnul a fost verde, nu uscat. Domnul Isus a fost copacul eel 
verde care a fosttaiat, ca noi sa avem viata. 
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Minuni care te "obligii" sa crezi 

Concluzie: 
Ca sa ridice fierul care plutea deasupra apei, ucenicul trebuia 

sa se aplece ~i sa-1 ia. Aplecarea aceasta nu-i u~oara, mai ales daca ai 
fost ,,cineva". Dar este esentiala. Fierul nu i 1-a dat Elisei, trebuia el sa-
1 ridice. 

- Ai pierdut ~i tu cumva puterea? 0 vrei inapoi? Cu ce scop? 
Daca o vrei cu gand curat, cere-o de la Dumnezeu. 

- ~titi ca ~i Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru 
mantuirea oamenilor? (Romani 1: 16) 

-~titi cui i s-a spus: ,,Du-te cu puterea pe care o ai ~i izbave~te 
pe Israel!"? (Judecatori 6: 14) 

- ~ti? ce minune a mai :facut un lemn verde aruncat in apa? 
(Exodul 15:25) 

- ~titi ca Domnul Isus a purtat pacatele noastre in trupul Saupe 
lemn? (1 Petru2:24) 

- Aveti acasa unelte care se mi~ca din coada? Aveti ma~ini la 
care mai bate cate ceva? Le lasati tot ~a, sau le reparafi? 

-Ce reparafie urgenta ar trebui sa faceti? 
-Credeti ca mai exista oameni duhovnice~ti la care sale putem 

spune falimentele, sau nu? 
- Sau credeti ca este mai bine sa spunem Domnului Isus: 

,,Doamne, noi de ce n-am putut?" 
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Schita prescurtata a lecpei 

Minunea fierului care plute§te 
2 imparafi 6: 1-7 (FapteleApostolilor 1:8) 

Introducere 

I. De ce pierd unii oameni puterea in lucrare 
I. Din cauzaneglijentei 
2. Din cauza delasarii 
3. Din cauza pacatului 
4. Din cauza ca au intristat pe Duhul Sf'ant 

II. Cum privim puterea primita 
1. Puterea ne-a fost promisa 
2. Puterea trebuie dorita cu un gand bun 
3. Puterea trebuie folosita bine 

III. Cum putem redobandi puterea pierduta 
1. Identifica bine locul caderii 
2. Imparta~e~te unui om duhovnicesc falimentul tau 
3. Uita-te bine lace face Elisei 

Concluzie: 
-Duhul Sfiint este putere. 
-Evanghelia este putere. 
-Rugaciunea este putere. 
-Postul este putere. 
-Cantarea duhovniceasca este putere. 
Cum ~i pentru ce folosim aceste lucruri? 
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