
Studiu Biblic, Trim. II, 2019 – Anotimpurile familiei 

Rezumatul Studiului 13 - „El va întoarce inimile...” 
 
A  O profeţie despre reconciliere: Maleahi 4:5-6 
 Reconcilierea din această profeţie are mai multe aspecte: 

— Reconcilierea cu Dumnezeu, pe Tatăl cu copiii Lui: Dumnezeu îşi iartă copiii şi îi 
încurajează să se întoarcă la El (Maleahi 7:18-19; Isaia 44:22) 

— Reconcilierea copiilor cu moştenirea părinţilor lor: Dedicarea la legământul strămoşilor 
noştri cu Dumnezeu (Deuteronomul 4:29-31) 

— Reconcilierea părinţilor cu copii: Restaurarea păcii şi înţelegerii în familie (Prov. 4:3-4) 
B  Un model al reconcilierii: Ilie 
 Ilie şi familia (1 Împăraţi 17). 

— Regatul lui Israel l-a părăsit pe Dumnezeu. Aceştia şi-au schimbat învăţăturile care 
înălţau căsătoria, familia şi sexualitatea sănătoasă cu practici care încurajau prostituţia, 
incestul şi perversiunea sexuală. 

— Când seceta s-a înrăutăţit, el a fost trimis la o văduvă care l-a găzduit. 
— Credinţa ei era puternică (Luca 4:26), dar ea a crezut că fiul ei a murit ca o consecinţă a 

păcatelor ei (Mica 6:7). 
— Puterea lui Dumnezeu poate restaura familii şi credinţa în Dumnezeu şi în Cuvântul Lui a 

înviat din nou în inima ei. 
 Ilie şi biserica (1 Împăraţi 18). 

— Primul lucru pe care l-a făcut Ilie a fost să-i invite pe oameni să se apropie de el. Isus ne 
invită de asemenea să ne apropiem de El (Matei 11:28). 

— Al doilea lucru a fost să repare altarul. Sunt altare care ar trebui restaurate în viaţa ta? 
Cum este altarul familiei tale? 

— În final, foc a căzut din cer la momentul jertfei de seară. Focul nu a venit peste păcătoşi, 
ci peste sacrificiu (Isus). Oamenii (biserica) au izbucnit în laude şi au abandonat păcatul 
(omorându-i astfel pe falşii preoţi). 

— Oamenii şi-au întors inimile către Domnul şi astfel, râuri de necuvântări au coborât pe 
pământ. 

C  Împlinirea profeţiei: Ioan Botezătorul 
 Modul în care Ioan şi-a împlinit misiunea de reconciliator a fost prin două învăţături 

principale:  
— Pocăinţa (Matei 3:1-2). 
— Schimbarea comportamentului (Matei 3:8) 

 Ioan i-a îndrumat pe oameni în primul rând la împăcare cu Dumnezeu. Apoi, cu ajutorul Lui, 
să caute sfinţenia (aşa cum ştiau înaintaşii lor). 

 Atunci când ne schimbăm comportamentul ne putem împăca unii cu alţii. 
D  Reconcilierea în timpurile de pe urmă: Ilie de azi 
 Tatăl nostru ceresc a întors inimile copiilor Lui către El şi a întors inimile copiilor Lui către 

unii către alţii prin Crucea lui Hristos. Apoi ne-a dat sarcina reconcilierii nouă (2 Cor 5:18). 
 Mesajul nu va prinde dacă mesagerii nu trăiesc după cum predică. 
 Cea mai puternică mărturie este o viaţă personală şi de familie care arată pocăinţă, 

adevărată convertire, dragoste şi grijă veritabilă de alţii. 


