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CONEXIUNI SALVATOARE

9 IULIE 2016

În obiectiv, profeții!

Referința biblică: 1 Împărați 19:15-21;
2 Împărați 2
Comentariu: Profeți și regi, capitolele 17 și 18

conexiuni salvatoare
9

Flash
„Pentru fiecare dintre aceia care devin părtași ai harului Său, Domnul hotărăște o lucrare pe care aceștia să o facă pentru alții. Toți
trebuie să răspundem în dreptul nostru: «lată-mă, trimite-mă!»
[...] Slujirea presupune mai mult decât predicarea Cuvântului.
Înseamnă educarea tinerilor, așa cum l-a îndrumat Ilie pe Elisei, luându-i de la îndatoririle lor obișnuite și dându-le să poarte răspunderi în lucrarea lui Dumnezeu – la început răspunderi
mici, apoi altele mari, pe măsură ce câștigă putere și experiență.”
(Profeți și regi, p. 222)
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Text-cheie

„După ce au trecut, Ilie i-a zis
lui Elisei: «Cere ce vrei să-ți
fac, înainte ca să fiu răpit de la
tine.» Elisei a răspuns: «Te rog
să vină peste mine o îndoită
măsură din duhul tău!»”
(2 Împărați 2:9)

10/05/2016 14:30:52

Ce părere ai?
Notează în dreptul următoarelor persoane măsura în care fiecare
contribuie la educarea și formarea ta (5 – cel mai mult; 1 – cel
mai puțin).

conexiuni salvatoare

Prietenii mei
Mama
Tata
Un anumit profesor
Iubitul/iubita mea
Vedetele
de televiziune
Eu însumi
Pastorul bisericii
O altă rudă
Dumnezeu

10

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

Caz
în
studiu

„Ilie a plecat de acolo și
l-a găsit pe Elisei, fiul lui
Șafat, arând. Înaintea lui
Există și alte surse de îndrumare și
erau douăsprezece perechi
formare în viața ta? Dacă da, care
de boi, și el era cu a douăsunt acelea?
sprezecea. Ilie s-a apropiat
de el și și-a aruncat mantaua
pe el. Elisei a părăsit boii, a
alergat după Ilie și a zis: «Lasă-mă să sărut pe tatăl meu și
pe mama mea și te voi urma.»
Ilie i-a răspuns: «Du-te și apoi
întoarce-te: dar gândește-te la
ce ți-am făcut.»
După ce s-a depărtat de Ilie,
s-a întors și a luat o pereche
de boi, pe care i-a adus jertfe;
cu uneltele boilor le-a fiert
umele Ilie înseamnă „Iehocarnea și a dat-o oamenilor
va este Dumnezeul meu”.
s-o mănânce. Apoi s-a scuVarianta ebraică a numelui
lat, l-a urmat pe Ilie și a fost
Elisei înseamnă „Dumnezeu
în slujba lui.”
este salvarea mea”.
„Cincizeci de inși dintre
În latină, acest nume este un nume de fefiii prorocilor au sosit
meie și înseamnă „extrem
și s-au oprit la o dede fericit”.
părtare oarecare
Conform tradiției iudaiîn fața lor și ei
ce, Ilie a locuit într-o peșamândoi s-au
teră din muntele Carmel, în
oprit pe masecolul IX î.Hr, în timpul domlul Iordaniei regelui Ahab și a înrăitei lui
nului.
soții, Izabela. Forma ebraică a
numelui Izabela înseamnă „neînălțată”.

Știai că?
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Atunci,
Ilie și-a luat
mantaua, a făcut-o
sul și a lovit cu ea apele,
care s-au despărțit într-o parte
și într-alta, și au trecut amândoi pe
uscat.
După ce au trecut, Ilie i-a zis lui Elisei: «Cere ce vrei să-ți fac, înainte ca
să fiu răpit de la tine.»
Elisei a răspuns: «Te rog să vină peste mine o îndoită măsură din duhul
tău!»
Ilie a zis: «Greu lucru ceri. Dar, dacă
mă vei vedea când voi fi răpit de la
tine, așa ți se va întâmpla; dacă nu,
nu ți se va întâmpla așa.»”
„Fiii prorocilor care erau în fața Ierihonului, când l-au văzut, au zis:
«Duhul lui Ilie a venit peste Elisei.»
Și i-au ieșit înainte și s-au închinat
până la pământ înaintea lui.” „Oamenii din cetate i-au zis lui Elisei:
«Iată, așezarea cetății este bună,
după cum vede Domnul meu; dar
apele sunt rele și țara este stearpă.»
El a zis: «Aduceți un blid nou și puneți sare în el.» Și i-au adus. Apoi
s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în el și a zis: «Așa vorbește
Domnul: Vindec apele acestea; nu
va mai veni din ele nici moarte, nici
stârpiciune.» Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după
cuvântul pe care-l rostise Domnul.
De acolo s-a suit la Betel. Și pe când
mergea pe drum, niște băiețași au
ieșit din cetate și și-au bătut joc de
el. Ei îi ziceau: «Suie-te, pleșuvule!
Suie-te, pleșuvule!» El s-a întors să-i
privească și i-a blestemat în Numele Domnului. Atunci au ieșit doi urși
din pădure și au sfâșiat patruzeci și
doi dintre acești copii. De acolo s-a
dus pe muntele Carmel, de unde
s-a întors la Samaria.”
(1 Împărați 19:19-21;
2 Împărați 2:7-10,15,19-25)
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Fișă
de
studiu

Repere

conexiuni salvatoare

„Avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui.
Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine
învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbăPasajul biblic din această săptămână conține
tează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să
patru situații în care personajul principal a fost Elidea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiassei. Sub fiecare situație în parte, scrie lecția pe care
că cu râvnă; cine face milostenie s-o facă cu bucrezi că Dumnezeu vrea să o înveți.
curie.” (Romani 12:6-8)
„Am găsit cu cale să fac cunoscute semnele și
1. Dumnezeu îl folosește pe Ilie ca să-l cheme pe Elisei
minunile pe care le-a făcut Dumnezeul cel
(1 Împărați 19:19-21).
preaînalt față de mine. Cât de mari sunt
Lecția lui Dumnezeu pentru mine:
semnele Lui și cât de puternice sunt minunile Lui! Împărăția Lui este o împărăție veșnică, și stăpânirea Lui dăinuie
din neam în neam!” (Daniel 4:2,3)
„Căci deprinderea trupească este de
puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât
2. Elisei cere și primește o măsură dublă de Spirit Sfânt
ea are făgăduința vieții de acum și
(2 Împărați 2:7-10,15).
a celei viitoare.” (1 Timotei 4:8)
Lecția lui Dumnezeu pentru mine:
„Blestemul Domnului este în casa
celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvântează. Când are
a face cu cei batjocoritori, Își bate
joc de ei, dar celor smeriți le dă har.”
(Proverbele 3:33,34)
„Și la aceasta ați fost chemați; fiindcă
și Hristos a suferit pentru voi și v-a
3. Apa este îmbunătățită (2 Împărați 2:19-22).
lăsat o pildă, ca să călcați pe urmele
Lecția lui Dumnezeu pentru mine:
Lui.” (1 Petru 2:21)

11

Cu alți ochi
„Dacă ai un talent, folosește-l în toate
modalitățile posibile. Nu-l ține nefolosit.
Nu te zgârci cu el ca un avar. Cheltuiește-l
peste măsură, ca un milionar care vrea să
ajungă falit.” – Brendan Francis Behan, poet, prozator

4. Elisei este ironizat (2 Împărați 2:23-25).
Lecția lui Dumnezeu pentru mine:

și dramaturg irlandez, secolul XX

„Dumnezeu ne poruncește să ne umplem cu Duhul
Sfânt. Dacă nu suntem plini, înseamnă că trăim sub nivelul privilegiilor care ni s-au acordat.” – Dwight L. Moody, evanghelist, secolul XIX
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Experiența ta zilnică
Sabat
1. Când erai mic(ă), te-ai pierdut
de părinți? Sau ai fost despărțit(ă)
de ei pentru o perioadă mai lungă? Cum te-ai simțit?
2. Dacă ți-ai putea alege un loc din
lume în care să mergi și pe care
să-l explorezi, care ar fi acel loc?
De ce? Cine ai vrea să-ți fie ghid?
3. Crezi că avem nevoie de un
ghid care să ne ajute să trecem
prin viață? De ce da sau de ce nu?
Cine a fost pentru tine ca un ghid?

conexiuni salvatoare

4. În ce sens Ilie a fost un fel de
ghid, de îndrumător, pentru Elisei?

12

Duminică
1. Dumnezeu Îl folosește pe Ilie
pentru a-l chema pe Elisei.
(1 Împărați 19:19-21)
Care este chemarea ta? Există cineva pe care Dumnezeu l-a pus în
viața ta ca să-ți fie mentor? Dacă
da, cine e?
2. Elisei cere și primește o măsură
dublă de Duh.
(2 Împărați 2:7-10,15)
Care e primul lucru ce îți vine în
minte când auzi pe cineva vorbind de Duhul Sfânt? Cum Îl poți
descrie pe Duhul Sfânt unui prieten? Ce poate face pentru tine
Duhul Sfânt? În Faptele 2, citim
despre cum a coborât peste ucenici Duhul Sfânt, la Cincizecime,
într-un mod dramatic. Cum crezi
că vine Duhul Sfânt astăzi asupra
oamenilor? Crezi că, dacă Îi ceri,
Dumnezeu îți va da o măsură dublă de Duh Sfânt?
3. Apa este făcută potabilă.
(2 Împărați 2:19-22)
„Vindecarea apei din Ierihon a
fost realizată nu prin înțelepciune omenească, ci prin intervenția
supranaturală a lui Dumnezeu.
Aceia care reclădiseră cetatea nu
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meritau favoarea Cerului; cu toate acestea, El, care «face să răsară
soarele Său peste cei buni și peste
cei răi și dă ploaie peste cei drepți
și peste cei nedrepți», a considerat că este bine în această situație
să-Și dovedească, prin acest semn
al milei, dorința de a-l vindeca pe
Israel de bolile lui spirituale (Matei
5:45).
Îmbunătățirea a fost definitivă:
«apele au fost vindecate până în
ziua aceasta, după cuvântul pe
care-l rostise Domnul» (2 Împărați
2:22). Veac după veac, apele au
continuat să curgă, făcând din acea
parte a văii o oază a frumuseții.
Multe sunt învățăturile spirituale care se desprind din relatarea
despre îmbunătățirea apei. Vasul
cel nou, sarea, izvorul – toate au
un profund conținut simbolic.”
(Profeți și regi, p. 231)
Care crezi că sunt „învățăturile
spirituale care se desprind” din
această relatare? Ce simboluri
descoperi (oala de lut nouă, sarea,
izvorul)?
4. Elisei este luat în bătaie de joc.
(2 Împărați 2:23-25)
Ce ne învață această relatare cu
privire la respectul față de cei care
au fost aleși de Dumnezeu? Crezi
că Dumnezeu a acționat prea aspru împotriva acelor tineri sau copii? De ce da sau de ce nu?

Luni

Ș

tii pe cineva astăzi care e binecuvântat de Dumnezeu cu
o măsură dublă din Duhul Sfânt?
Spune-le și colegilor de grupă
care crezi că e acea persoană și de
ce crezi că e binecuvântată dublu
cu Duhul Sfânt?

Marți

E

llen White ne spune că, „pentru
fiecare dintre aceia care devin
părtași ai harului Său, Domnul hotărăște o lucrare pe care să o facă
pentru alții” (Profeți și regi, p. 222).
Care este „lucrarea pentru alții” pe
care Dumnezeu vrea să o faci tu?
Discutați diferite proiecte de slujire în care se poate implica grupa
voastră de la Școala de Sabat.

Miercuri

D

upă ce ai citit textele de la rubrica Repere, scrie o mică schiță sau nuvelă care să ilustreze lecțiile pe care le conțin aceste texte.

Joi

C

apitolul 18 din Profeți și regi se
încheie cu următoarele texte:
„«Dați și vi se va da», căci Cuvântul
lui Dumnezeu este «o fântână din
grădini, un izvor de ape vii, ce curge din Liban» (Luca 6:38; Cântarea
cântărilor 4:15).”
Ce înseamnă pentru tine această
promisiune biblică?

Vineri

G

ândește-te la următoarea întrebare: Dumnezeu m-a înzestrat cu o îmbinare unică de daruri
spirituale. Care sunt aceste daruri
și cum mă cheamă El să le folosesc
pentru a consolida Împărăția Sa?
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