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Iată ce urmează...
Obiectivul Conexiunilor salvatoare este acela de a te conduce la Biblie, pentru 

a înţelege marea istorie a relaţiei dintre Dumnezeu şi oa meni. Aceasta a început 
cu prima generaţie din Eden şi se întinde până la generaţia noastră; este viaţa 
oamenilor, prin prisma relaţiei lor cu Dumnezeul Uni ver sului.

Dacă încerci să găseşti un cuvânt actual din partea lui Dumnezeu, vei găsi în 
Conexiuni salvatoare mesajul Scripturii şi vei fi provocat să faci conexiuni cu viaţa 
ta reală.

Cuvântul lui Dumnezeu nu este numai actual, ci şi consistent. Începând 
cu prima generaţie de oameni, care au auzit glasul lui Dumnezeu în Grădina 
Edenului, şi până la ultimul grup de oameni, stând în faţa lui Hristos la a doua 
venire, Cuvântul lui Dumnezeu a fost şi continuă să fie demn de toată încrederea. 

Cuvântul lui Dumnezeu ajunge la noi într-un mod practic, prin intermediul 
istoriilor de viaţă ale oamenilor care L-au întâlnit pe Dumnezeu şi au luat decizia 
fie de a-L urma, fie de a-L respinge.

Actual. Consistent. Practic. La secţiunea Caz în studiu, vei găsi câte un pasaj 
biblic, iar apoi, în Fişă de studiu, ţi se oferă suges tii cu pri   vi re la modalităţile de a 
cerceta şi a pune în practică adevărurile bi blice.

În fiecare lecţie, vei mai găsi şi alte rubrici: 

• Ce părere ai? – activitate ce îţi va deschide mintea şi inima pentru lecţia care 
urmează. Când vei aborda citatul biblic, îl vei privi din perspectiva vieţii tale de zi 
cu zi.

• Ştiai că? – câteva date statistice sau definiţii care sapă puţin mai adânc în 
conţinutul studiului sau, pur şi simplu, oferă date utile lecţiei.

• Text-cheie – un verset care scoate în evidenţă ideea principală din relatarea 
biblică. În plus, poţi memora acest verset pentru a-l utiliza ulterior. 

• Repere – alte versete biblice care punctează ideile principale ale stu diului. 
Poţi vedea că există conexiuni între aceste versete, ex pu nerea biblică şi viaţa ta 
de zi cu zi.

• Flash – o scurtă prezentare a viziunii lui Ellen White asupra pasajului biblic 
studiat. Prin aceste scurte explicaţii, îţi vei face o idee şi despre conţinutul lecturii 
suplimentare, sugerate din co men tariile ei inspirate.

• Cu alţi ochi – câteva citate din diferite surse contemporane sau istorice, care 
ar putea să-ţi deschidă noi perspective asupra mesajului lecţiei.

• Experienţa ta zilnică – îndrumări cu privire la modul în care poţi personaliza 
adevărurile despre Dumnezeu. Începe de aici, dacă parcurgi acest studiu pe cont 
propriu – înainte sau după discutarea lui la Şcoala de Sabat. În fiecare zi, vei fi 
îndrumat pentru a explora una dintre rubricile studiului, pentru a te raporta la 
citatul biblic şi a face ca mesajul din partea lui Dumnezeu să ţi se adreseze perso-
nal.

Bun venit în lumea Conexiunilor salvatoare!
Editorii

* Dacă ştii limba engleză şi dacă vrei să afli şi mai multe informaţii, accesează site-ul  
www.cornerstoneconnections.adventist.org 
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Iulie
2—Slujire superficială [p. 5]
Vechea istorie a compromisurilor 
făcute de Ahab la conducerea po-
porului Israel și influența negativă 
a soției lui, Izabela, ne oferă nume-
roase lecții pentru noi toți, cei de 
astăzi.

9—În obiectiv, profeții! [p. 9]
Chiar și după ce a fost chemat de 
Dumnezeu și a primit o măsură du-
blă de Duh Sfânt, Elisei tot nu s-a 
bucurat de respectul cuvenit din 
partea semenilor lui.

16—Făcătorul de minuni [p. 13]
În ciuda tuturor provocărilor, Elisei 
s-a angajat curajos în lucrarea pe 
care Dumnezeu i-a încredințat-o, 
iar Dumnezeu i-a răsplătit credința 

– așa cum face și în cazul nostru.

23—Rățușca cea urâtă [p. 17]
Naaman, deși bogat și puternic, a 
fost vindecat doar după ce s-a umi-
lit și a ascultat de porunca ciudată 
dată de Dumnezeu, de a se spăla 
într-un râu murdar și poluat. 

30—Mândrie și prejudecată [p. 21]
În mijlocul groazei din largul mă-
rii și a profeției despre pieire, Iona 
experimentează harul și compasiu-
nea unui Dumnezeu de care încer-
ca să fugă.

August
6— Dezamăgire în dragoste [p. 25]
Experiența lui Osea de respingere 
și durere, cauzate de iubirea neîm-
părtășită a Gomerei, soția lui infide-
lă, și încercările lui disperate de a o 
salva de propria ei persoană sunt o 
ilustrare a experienței prin care tre-
ce Dumnezeu cu noi.

13—Ești disponibil? [p. 29]
Isaia ne reamintește trei coordo-
nate ale primirii unei chemări din 
partea lui Dumnezeu, cine trebuie 
să fim pentru a accepta chemarea și 
cum să facem pentru a nu rata che-
marea atunci când o auzim.

20—Speranță pentru lume [p. 33]
Uneori, unii dintre cei mai buni și 
mai valoroși oameni sunt chemați 
să trăiască în unele dintre cele mai 
negre vremuri. Isaia nu a făcut ex-
cepție.

27—Era întunecată [p. 37]
Frica are puterea de a ne împinge 
să cerem protecție de la Dumnezeu. 
Din nefericire, frica l-a determinat 
pe regele Ahaz să caute protecție 
la alți zei și la alte popoare – lucru 
pentru care a plătit foarte scump.

Septembrie
3—Program de reformă [p. 41]
Ezechia a fost ca o gură de aer 
proaspăt printre regii lui Iuda. Iar 
alegerile lui inspirate de Dumnezeu 
au constituit punctul de plecare 
pentru un cu totul alt mod de viață 
în poporul lui Dumnezeu.

10—Ca niciun alt dumnezeu [p. 45]
Forțele inamice au încercat să-i 
convingă pe israeliți că ele sunt 
mai puternice decât Dumnezeul lui 
Israel. Dar încrederea lui Ezechia și 
a poporului în Domnul a dovedit 
cine avea cu adevărat putere în 
acea luptă.

17—Oameni noi, vremuri noi  
[p. 49]
Istoriile de viață ale lui Manase, 
Amon și Iosia ilustrează contraste 
extreme în ceea ce privește devota-
mentul și credința în Dumnezeu. În 
același timp, constituie și exemple 
de modalități diferite în care Dum-
nezeu acționează pentru a ne salva 
din situații aparent imposibile.

24—Curățenie generală [p. 53]
Focul care s-a reaprins în inima tâ-
nărului rege Iosia, atunci când a 
auzit că i se citește din cartea pier-
dută și uitată a Legii lui Dumnezeu, 
așteaptă încă să fie reaprins astăzi 
în inimile copiilor lui Dumnezeu – 
tineri sau bătrâni.

CUPR INS
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CONEXIUNI SALVATOARE

ac tual .consistent .prac t ic

Flash
„Având o înclinație către lăcomie, Ahab, susținut în nelegiuire de 
Izabela, urmase pornirile inimii lui păcătoase, până când a ajuns 
stăpânit cu totul de spiritul egoismului. El nu punea nicio piedică 
dorințelor sale; socotea că lucrurile pe care le dorea sunt ale lui de 
drept.” (Profeți și regi, p. 204*) 

„A urmat o reformă. Aceia care au luat parte la ungerea împăratu-
lui Ioas s-au legat solemn că ‚aveau să fie poporul Domnului’. Iar 
acum, pentru că influența rea a fiicei Izabelei fusese îndepărtată 
din regatul lui Iuda, iar preoții lui Baal fuseseră uciși și templul lor 
distrus, ‚tot poporul țării se bucura, și cetatea era liniștită’ (2 Cro-
nici 23:16,21).” (Idem, p. 216)

* Toate referințele bibliografice sunt date cu numărul paginii din original.

Slujire superficială

2 IULIE 2016

Referința biblică: 1 Împărați 21; 2 Împărați 9
Comentariu: Profeți și regi, capitolul 16

„N-a fost nimeni care să se fi 
vândut ca să facă ce este rău 
înaintea Domnului, ca Ahab, 
pe care nevastă-sa Izabela îl 
ațâța la aceasta. El a lucrat în 
chipul cel mai urâcios, mer-
gând după idoli, cum făceau 
amoriții, pe care-i izgonise 
Domnul dinaintea copiilor lui 
Israel.” 

(1 Împărați 21:25,26)

Text-cheie
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Ce părere ai?
Fă următorul test de slujire, completând afirmațiile de mai jos:
1. Cred că cel mai bun exemplu de slujire dezinteresată pe care îl 
cunosc eu este _____
2. Cel mai important motiv pentru care tinerii nu 
se implică în activități de slujire este acela că 

______________________
3. Cea mai mare răsplată a slujirii este ___________
_____________________
4. În afară de Hristos, cea mai altruistă persoană 
din Biblie este _____
5. Cea mai egoistă persoană din Biblie este 

__________________
6. Faptul de a-i sluji pe alții mă face să mă 
simt ____________

Știai că?
eil Howe și William Strauss, 
autorii lucrărilor Genera-
tions și Millennials Rising, 
afirmă următoarele: Este 

narcisismul tinerilor o problemă 
na țională gravă? Cu certitudine, da –  
conform unui nou studiu condus de 
Jean Twenge, profesor de psihologie 
la Universitatea de Stat din San Diego. 
În cartea Generation Me, Twenge face 
portretul tinerilor nesocializați, con-
damnați la depresie, la autodistrugere, 
violență și decădere civică atunci când 
vor ajunge adulți. [...]
Dar Twenge și alții greșesc în ceea ce pri-
vește Generația Mileniului – cei născuți la 
începutul anilor 1980. Indiferent ce ar afir-
ma tinerii în sondaje, sunt dovezi insuficiente 
cu privire la faptul că ar da dovadă de mai mult 
egoism. De fapt, noile tendințe în comportamen-
tul tinerilor susțin că cei din Generația Mileniului 
au o considerație mai mare față de cei de lângă ei, 
față de părinți și comunitate, în comparație cu cei din 
Generația X sau din Generația Baby Boomer, în aceeași 
fază a vieții (Los Angeles Times Syndicate). [William Strauss, 

„Today’s Teens Are Less Selfish Than Some Adults Think”, 5 mar-
tie 2007, www.csmonitor.com/2007/0305/p09s02-coop.html)

Caz
     în 

studiu
„După aceste lucruri, iată 

ce s-a întâmplat: Nabot, 
din Izreel, avea o vie la 

Izreel, lângă casa lui Ahab, 
împăratul Samariei. Ahab i-a 

vorbit astfel lui Nabot: «Dă-mi  
mie via ta, să fac din ea o gră-
dină de verdețuri, căci este 

foarte aproape de casa mea. În 
locul ei îți voi da o vie mai bună 
sau, dacă-ți vine mai bine, îți 
voi plăti prețul ei în argint.»
Dar Nabot i-a răspuns lui Ahab: 
«Să mă ferească Domnul să-ți  
dau moștenirea părinților mei!»
Ahab a intrat în casă trist și 
mâniat, din pricina cuvintelor 
pe care i le spusese Nabot 
din Izreel: «Nu-ți voi da moș-
tenirea părinților mei!» Și 
s-a culcat pe pat, și-a întors 

fața și n-a mâncat nimic. 
Nevastă-sa Izabela a 

venit la el și i-a zis: 
«Pentru ce îți este 

tristă inima și nu 
mănânci?»

El i-a răspuns: «Am 
vorbit cu Nabot din Izreel 

și i-am zis: 
Dă-mi via ta pe preț de argint sau, 
dacă vrei, îți voi da o altă vie în locul 
ei. Dar el a zis: Nu pot să-ți dau via 
mea!»
Atunci Izabela, nevasta lui, i-a zis: 
«Oare nu domnești tu acum peste 
Israel? Scoală-te, ia și mănâncă și fii 
cu inima veselă, căci eu îți voi da via 
lui Nabot din Izreel.»”

„Atunci cuvântul Domnului i-a vor-
bit lui Ilie Tișbitul astfel: «Scoală-te 
și coboară-te înaintea lui Ahab, îm-
păratul lui Israel la Samaria; iată-l, 
este în via lui Nabot, unde s-a co-
borât s-o ia în stăpânire. Să-i spui: 
Așa vorbește Domnul: Nu ești tu un 
ucigaș și un hoț? Și să-i mai spui: 
Așa vorbește Domnul: Chiar în lo-
cul unde au lins câinii sângele lui 
Nabot, vor linge câinii și sângele 
tău.»”

„Iehu a intrat în Izreel. Izabela, au-
zind lucrul acesta, și-a uns sprânce-
nele, și-a împodobit capul și se uita 
pe fereastră. Pe când intra Iehu pe 
poartă, ea a zis: «Pace, noule Zimri, 
ucigașul stăpânului său!»
El a ridicat fața spre fereastră și a 
zis: «Cine este pentru mine? Cine?» 
Și doi sau trei dregători s-au uitat 
la el, apropiindu-se de fereastră. El 
a zis: «Aruncați-o jos!» Ei au arun-
cat-o jos și i-a țâșnit sângele pe zid 
și pe cai. Iehu a călcat-o în picioare.
Apoi a intrat, a mâncat, a băut și a 
zis: «Duceți-vă de vedeți pe bleste-
mata aceea și îngropați-o, căci este 
fată de împărat.» S-au dus s-o în-
groape, dar n-au găsit din ea decât 
țeasta capului, picioarele și palme-
le mâinilor.” 

(1 Împărați 21:1-7,17-19;  
2 Împărați 9:30-35)
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Repere
„Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă 

faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru, care este 
în ceruri.” (Matei 5:16)

„Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertă-
ciune care fuge, și ele duc la moarte.” (Proverbele 21:6)

„Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la 
foloasele altora.” (Filipeni 2:4)

„Voi însă, iubiți-i pe vrăjmașii voștri, faceți bine 
și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva 

în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și 
veți fi fiii Celui Preaînalt, căci El este bun și 

cu cei nemulțumitori, și cu cei răi.” (Luca 
6:35)

„Căci toți trebuie să ne înfățișăm înain-
tea scaunului de judecată al lui Hris-
tos, pentru ca fiecare să-și primeas-
că răsplata după binele sau răul pe 
care-l va fi făcut când trăia în trup.”  
(2 Corinteni 5:10)

Cu alți ochi
„Dacă ai succes, poți să lași o moș-
tenire materială pentru cei care vin 

după tine. Dar, dacă vrei să le lași o 
moștenire spirituală, atunci trebuie 

să lași ceva în cei care vin după tine. 
Când gândești dezinteresat și inves-

tești în alții, ai șansa să lași o moștenire 
spirituală care să dureze mai mult decât 

tine.” – John Maxwell, Thinking for a Change (War-
ner Books, 2002)

Fișă
de 
studiu
Ce învățăm cu privire la egoism din istoria lui 
Abab și a lui Nabot?

Este slujirea cel mai bun antidot pentru egoism? De ce da sau 
de ce nu?

Ce lucru legat de Izabela a fost cel mai ofensator la adresa lui Dum-
nezeu?

Cum armonizăm această situație, în care Dumnezeu a acționat aspru 
împotriva Izabelei, cu natura plină de iubire a lui Hristos? De ce crezi 
că Dumnezeu recurge la dreptate și judecată?

Pornind de la acest episod, care consideri că a fost 
lucrul prețuit cel mai mult de Ahab? De Nabot? De 
Izabela? De Iehu? Ce putem învăța din experiența 
lor, astfel încât, astăzi, noi să ne putem alege mai 
bine valorile?
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Experiența ta zilnică
Sabat

Într-un grup restrâns de prieteni, 
spune cum ai completat afir-

mațiile de la rubrica Ce părere ai?. 
Apoi citește următoarele texte și 
discutați ce afirmă ele cu privire la 
slujirea creștină:
Psalmii 34:14
Matei 25:34-40
1 Corinteni 9:19
1 Timotei 6:18,19
Iacov 2:17
1 Petru 2:12

Duminică

Analizează situația creată de 
Ahab și dorința lui după via lui 

Nabot. Meditează la următoarele 
întrebări:
Mi-am dorit vreodată mult un lu-
cru, dar de care am fost dezamăgit 
după ce l-am primit? Ce îmi spune 
acest lucru cu privire la materia-
lism?

Izabela avea o influență extrem 
de distructivă în viața lui Ahab. 
Există și în viața mea cineva care 
mă conduce spre distrugere? Ce 
ar vrea Dumnezeu să fac în privin-
ța acestor influențe din viața mea?

Luni

Gândește-te la modul în care e 
amintit în istorie Ahab („N-a 

fost nimeni care să se fi vândut ca 
să facă ce este rău înaintea Dom-
nului, ca Ahab... El a lucrat în chi-
pul cel mai urâcios.”) Dacă ar fi să 
existe un text pe care oamenii să-l 
citească despre tine peste o mie 
de ani, un verset care să rezume 
moștenirea spirituală lăsată de 

tine, ce cuvinte ar conține acesta? 
Scrie-l mai jos:

Marți

În capitolul 16 din Profeți și regi, 
Ellen White amintește un număr 

de personaje mai puțin cunos-
cute care au urmat la tron după 
Ahab. Citește întregul capitol 16. 
Identifică următoarele personaje 
și notează rolul pe care l-au avut:
Ahazia  _____________________
Ioram (fratele lui Ahazia)  ______
Ieroboam  __________________
Iosafat  ____________________
Ioram (fiul lui Iosafat)  _________
Atalia  _____________________
Iehu  ______________________

Miercuri

Aplică la viața ta textele de la 
rubrica Repere, completând 

afirmațiile de mai jos: 
„Tot așa să lumineze și lumina 
voastră înaintea oamenilor...” (Ma-
tei 5:16). O modalitate prin care 
pot face ca lumina mea să strălu-
cească astăzi este: 

„Fiecare dintre voi să se uite... la 
foloasele altora.” (Filipeni 2:4) Per-
soana ale cărei interese Dumne-
zeu mă cheamă astăzi să le urmă-
resc este:

„Voi însă, iubiți-i pe vrăjmașii voș-
tri...” (Luca 6:35). Dat fiind faptul că 
Dumnezeu mi-a dat această po-
runcă, astăzi voi face următoarele 
lucruri: 

Joi

Referindu-se la egoismul lui 
Ahab, Ellen White scrie: „Aceas-

tă trăsătură dominantă a lui Ahab, 
care a influențat atât de dezastru-
os viitorul regatului sub conduce-
rea urmașilor lui, s-a manifestat 
într-o situație pe vremea când Ilie 
era încă proroc în Israel. Nu depar-
te de palatul împăratului era o vie 
care îi aparținea lui Nabot din Izre-
el. Ahab și-a pus în gând să pună 
stăpânire pe această vie și și-a 
propus s-o cumpere sau să dea în 
schimb o altă bucată de pământ.” 
(Profeți și regi, pp. 204, 205)

Atât de puternică era dorința lui 
Ahab de a avea această vie, încât, 
atunci când nu i s-a împlinit vo-
ința, s-a îmbolnăvit. Ce ne învață 
acest lucru? Cum putem ajunge 
să fim umpluți cu Hristos, astfel 
încât El să înăbușe orice tendință 
de egoism? În ce alte moduri poa-
te egoismul să facă rău?

Vineri

Gândește-te la următoarea afir-
mație a lui A. W. Tozer: „Cel mai 

sălbatic lucru în Univers nu este 
spațiul, ci potențiala capacitate a 
inimii umane. Fiind creată după 
modelul lui Dumnezeu, inima 
umană se poate dezvolta aproa-
pe nelimitat în toate direcțiile. Iar 
una dintre cele mai mari tragedii 
ale lumii este aceea că permitem 
ca inima noastră să se micșoreze 
atât de mult, încât ajungem ca în 
ea să existe doar puțin loc pentru 
altceva în afară de noi înșine.” (În 

„The Root of the Righteous,” Chris-
tianity Today, vol. 34, nr. 3)
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