
ne oferă câteva aspecte îmbucurătoare asupra cărora
să ne concentrăm atenţia în acest studiu.

Domnia lui asa însă nu este lipsită de eşecuri. el a
încheiat alianţe cu popoare străine şi cu oa meni răi.
apoi s-a înfuriat când Hanani i-a arătat ce păcat a
făcut. În ciuda greşelilor lui, el este totuşi amintit 
într-un mod pozitiv. În 2 Cronici 15:17, ni se prezintă
ur mă torul rezumat: „Dar înălţimile tot n-au fost înde-
părtate din israel, măcar că inima lui asa a fost în totul
a Domnului în tot timpul vieţii lui.”

ii. sCOP
membrii grupei:
• vor afla despre unele dintre personajele mai

puţin însemnate din istoria lui israel. (Nivelul
intelectual)

• vor descoperi lecţiile importante din istoria
poporului lui Dumnezeu din vechime. (Nivelul
emoţional)

• vor accepta provocarea de a se preda cu totul
lui isus Hristos. (Nivelul practic)

iii. sTuDiu aPrOFuNDaT
• secularismul/spiritul lumesc
• violenţa
• reverenţa

Pe site-ul www.leadoutministries.com veţi găsi, în
limba engleză, materiale auxiliare pentru tratarea
acestor subiecte.

Devotament de regeDevotament de rege
Referinţa biblică: 2 Cronici 14 – 16, 1 Împărați 15:8 – 16:34
Comentariu: Profeţi şi regi, capitolul 8

21 mai 2016
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PREGĂTIRE

i. PreZeNTare GeNeralĂ
În Biblie găsim iar şi iar următoarea caracterizare a

diferiţilor împărați ai lui israel: „el a făcut ce este rău
înaintea Domnului.” (1 Împărați 22:52; 2 Împărați 8:18;
15:18, etc.) Prin urmare, este reconfortant să des co -
peri o excepţie, un rege, ca de pildă asa, care este
amintit ca unul care „a făcut ce este bine şi plăcut
înaintea Domnului, Dumnezeului său.”  (2 Cronici
14:2) În israelul antic, consacrarea de plină faţă de
Dumnezeu era o raritate.

Devotamentul total este şi astăzi o raritate. soci -
eta tea în care trăim este, în multe privinţe, o socie tate
a compromisului. Cu toate acestea, isus încă ne mai
cheamă să ne predăm cu totul lui şi să ne implicăm
în lucrarea de ridicare a Împărăţiei lui Dumnezeu pe
pământ. ellen White vorbea despre nevoia de bărbaţi
consacraţi cu totul (fără în do ială, şi femeile sunt che-
mate să atingă acest ideal) când scria: „Nevoia cea
mai mare pe care o are lumea este aceea de bărbaţi
care să nu se lase cumpăraţi sau vânduţi, bărbaţi care
să fie cinstiţi şi credincioşi în adâncul sufletului lor,
bărbaţi care să nu se tea mă să spună păcatului pe
nume, bărbaţi a căror conştiinţă este la fel de bine ori-
entată către datorie, precum acul busolei către pol,
bărbaţi care vor lua poziţie neclintită pentru adevăr,
chiar dacă s-ar prăbuşi cerurile.” (Educaţie, p. 57)

În multe privinţe, asa a fost un urmaş devotat al lui
Dumnezeu. el a ascultat de Dumnezeu în pri mii zece
ani ai domniei lui. a desfiinţat o mare par te din idola-
tria din iuda. a detronat-o pe maaca, bu nica lui idola-
tră. Şi, lăsând lupta cu totul pe seama lui Dumnezeu,
a obţinut o mare biruinţă asupra ar matei lui Zerah. În
comparaţie cu asupririle lui ahab şi ale izabelei, asa



ii. PasaJul BiBliC

Punct de pornire
Sugestie de introducere:
luptele noastre cu ispita sunt la fel. Prin puterea

noastră, firea pământească păcătuieşte mereu. Dar,
când suntem în prezenţa Tatălui nostru ceresc, pu tem
să Îl lăsăm pe Dumnezeu să lupte pentru noi.

Thomas Kelly vorbea despre acest lucru astfel: „Nu
strânge din dinţi şi nu-ţi încorda pumnii, zicând: «voi
reuşi! voi reuşi!» relaxează-te. lasă mâinile în jos.
Predă-te lui Dumnezeu. Învaţă cum e viaţa la diateza
pasivă... şi lasă ca viaţa să îţi fie oferită.” (Thomas Kelly,
Holy Obedience [Ascultare sfântă], citat pe www.quak-
er.org/pamphlets/wp11939p.html)

regele asa a descoperit acest principiu spiritual
când a câştigat lupta împotriva puternicilor cuşiţi. În
loc să lupte prin puterea lui, el „a chemat pe Dom nul,
Dumnezeul lui, şi a zis: «Doamne, numai Tu poţi veni
în ajutor celui slab ca şi celui tare: vino în ajutorul nos-
tru, Doamne Dumnezeul nostru! Căci pe Tine ne spri-
jinim şi în Numele Tău am venit îm potriva acestei
mulţimi. Doamne, Tu eşti Dum nezeul nostru; să nu
iasă biruitor omul împotriva Ta!»” (2 Cronici 14:11)
Făcând acest lucru, asa a des coperit că „nu voi veţi
lupta, ci Dumnezeu.” (2 Cronici 20:15)

Fişă de studiu pentru instructori
După ce parcurgeţi fragmentul biblic împreună cu

participanţii, analizaţi-l cu ajutorul următoarelor între-
bări, pe care le veţi reformula:

• Care sunt personajele principale ale relatării?
• subliniaţi pasajele cele mai importante care vă

ajută la înţelegerea relatării.
• Ce aţi aflat nou despre Dumnezeu din istoria

lui asa? Dar din cea despre ahab şi izabela?
• Faceţi un tabel cu urcuşurile şi coborâşurile

din viaţa lui asa. De ce credeţi că s-a îndepăr-
tat asa de Dumnezeu, după ce a avut un
început atât de bun? Cum am putea să ne
ferim de greşelile lui?

• Comparaţi istoriile lui asa, ahab şi izabela. Ce
putem învăţa din ele?

• Cu care dintre ucenicii lui isus se aseamănă cel
mai mult asa? De ce? Care dintre uce nici se
aseamănă cel mai mult cu ahab? De ce?

• Cum ne ajută istoria lui asa să abordăm soci-
etatea seculară de astăzi?

• Cum împăcăm războaiele violente din istoria
lui israel cu „războaiele sfinte” din zilele noas-
tre?

• Ce putem învăţa din acest pasaj despre reve -
renţă?

PREDARE

i. iNTrODuCere

Activitate
Rugaţi-i pe membrii grupei să completeze rubrica Ce

părere ai? din ghidul lor. Pe baza răspunsurilor lor,
puteţi continua cu activitatea prezentată mai jos.

rugaţi-i pe membrii grupei să noteze pe foi de
hârtie ispitele cu care se confruntă adolescenţii de
obicei. apoi adunaţi foile de hârtie. Cereţi-le partici -
panţilor să interpreteze scenete scurte despre si tu -
aţiile când se confruntă cu aceste ispite. Fiecare sce -
netă să aibă trei personaje – Diavolul, îngerul bun şi
persoana care se confruntă cu ispita. rugaţi persoana
ispitită să ia loc pe un scaun, Diavolul să stea într-o
parte, iar îngerul bun în cealaltă parte. alegeţi la
întâmplare una dintre foile pe care le-aţi strâns mai
devreme şi citiţi ce scrie pe ea. Cereţi-le celorlalte două
personaje să încerce să influenţeze decizia persoanei
ispitite. schimbaţi actorii şi si tuaţiile, pentru ca toţi să
aibă şansa de a participa. Concluzionaţi, rugându-i pe
membrii grupei să spu nă ce au simţit când au inter-
pretat rolurile din scenetă.

Ilustraţie
Puteţi aduce un tort cu lumânări pentru a ilustra

această povestire:
mulţi oameni consideră că viaţa spirituală se asea -

mănă cu încercarea de a stinge lumânările de pe un
tort, dar nişte lumânări care se reaprind singure. unii
îşi spun: Dacă aş putea să sting mândria, lăco mi a şi
pofta, atunci poate că măcar voi arăta a creş tin.
aceasta este reţeta care duce, cu siguranţă, la eşec.
Nu după mult timp, veţi fi biruiţi şi veţi obosi.

Deci, care este soluţia? secretul nu este să sufli mai
tare, ci să rămâi în prezenţa lui isus, întrucât păcatul şi
isus nu pot locui împreună în aceeaşi inimă. lupta
voastră este aceea de a rămâne permanent în pre -
zenţa lui Dumnezeu, pentru ca viaţa sa să se îm -
plinească în voi.

este la fel ca situaţia în care tatăl îi zice fiicei lui de
trei ani să nu se mai ducă la farfuria cu pră ji turi. Fetiţa
nu observă că tata o urmăreşte de la dis tanţă, aşa că
se urcă pe scaun şi se întinde să ia o prăjitură. ea ştie
că nu are voie. Duhul îi spu ne să se împotrivească
ispitei, însă trupul îi cere să guste. În timp ce apucă o
prăjitură, tata se apro pie de ea. imediat, fetiţa lasă
prăjitura şi pleacă de acolo.

Gândiţi-vă: pentru o clipă, fetiţa nu a putut să se
împotrivească ispitei, dar, în clipa următoare, s-a trans-
format în îngeraş. Ce anume a determinat schim -
barea ei? răspunsul e simplu: prezenţa tatălui.
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• În ce fel ilustrează viaţa lui asa următoarele
principii spirituale?
Dumnezeu nu numai că va sprijini binele, dar
va şi înfrunta răul.

Consacrarea deplină faţă de Dumnezeu va avea
rezultate pozitive.

Faptul că un plan se desfăşoară bine nu înseamnă
neapărat că este şi binecuvântat de Dumnezeu.

Folosiţi următoarele pasaje pentru a lărgi contextul
istoriei biblice studiate: iosua 24:15; 1 Corinteni 16:13;
2 Timotei 1:8; matei 16:24-26; marcu 8:34-38; 1 ioan 2:15-
17; 1 Petru 1:6,7.

Context şi precizări
Folosiţi următoarele informaţii pentru a analiza 

într-un context mai larg pasajul studiat. Redaţi-le în
propriile cuvinte.

1. În timpul domniei lui asa în iuda, nu a existat o
pace reală între iuda şi israel. În 2 Cronici 14:1 se
spune: „În locul lui, a domnit fiul său asa. Pe vremea
lui, ţara a avut odihnă zece ani.” Dar această decadă
de pace nu este menţionată şi în 1 Împărați 15:16.
Dimpotrivă, aici ni se spune că „între asa şi Baeşa,
împăratul lui israel, a fost război în tot timpul vieţii
lor”. aceasta nu înseamnă că a existat un război neîn -
cetat în timpul celor 41 de ani de domnie (vezi 
2 Cronici 16:13 şi 1 Împărați 15:10), ci că a existat o
tensiune continuă între cele 10 seminţii din Nord şi
cele două seminţii din sud, peste care domnea asa.

2. Cine erau cuşiţii pe care i-a înfrânt Dumnezeu
prin asa? Cuş (care în ebraică înseamnă „necunos-
cut”) a fost fiul lui Ham şi strămoşul a cinci popoare

primitive: seba, Havila, sabta, raama şi sabteca
(Geneza 10:6-8; 1 Cronici 1:8). Țara cuşiţilor era
numită în antichitate etiopia şi se referea la sudul
egiptului. mai târziu, a fot numită Nubia, iar acum se
numeşte sudan.

Alte rubrici...
Faceţi referire la celelalte rubrici din Ghidul pentru adolescenţi.

• Cu alţi ochi
Întrebaţi cum sunt reflectate în citate ideile din
pasajul studiat astăzi.

• Flash
Citiţi fragmentul, precizând că face parte din
comentariul lui Ellen White asupra pasajului
biblic studiat în această săptămână, care se
găseşte în cartea Profeţi şi regi. Întrebaţi ce
relaţii există între fragmentul citat şi discuţiile
pe care le-aţi avut pe baza întrebărilor de la
Fişă de studiu.

• Repere
Îndreptaţi-vă atenţia spre versetele ce au legă-
tură cu subiectul studiului de astăzi. Spuneţi-le
participanţilor să le citească şi fiecare să aleagă
un verset care i se adre sează în mod direct. Apoi
rugaţi-i să explice alegerea făcută.

Sau puteţi forma perechi, cărora să le daţi
câte un text pentru a fi discutat.
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Secretele instructorului bine pregătit!

Istoria ca poveste

Pentru unii elevi, istoria este remediul sigur
al insomniei.

Dacă simţiţi că adolescenţii se plictisesc în
timpul acestor studii care abordează istoria
regilor antici ai lui israel, nu disperaţi. Deşi este
un obiect dificil, istoria este mai uşor de digerat
dacă o veţi prezenta sub forma unei povestiri.
De exemplu, puteţi să interpretaţi rolul lui asa,
istorisind viaţa lui la persoana i. Puteţi invita un
rabin din sinagoga locală să vă povestească
istoria evreilor. O altă alternativă ar fi să le
puneţi un film care să înfăţişeze viaţa în israelul
antic în timpul acestor regi. ideea este că mem-
brii grupei vor fi mai receptivi şi vor reţine mai
mult din povestirile istorice interesante, decât
din simpla înşiruire de informaţii istorice.

"



3. Capitolele 14 şi 15 din 2 Cronici trebuie citite
împreună, fiindcă prezintă cele două aspecte ale
reformei înfăptuite de asa în iuda. mai întâi, în capi-
tolul 14, ni se prezintă succesul explicit şi exterior al
reformelor lui asa. În capitolul 15, descope rim
prezentarea laturii profund religioase a formelor lui
asa.

„N-a fost niciun război până la al treizeci şi cincilea
an al domniei lui asa.” (2 Cronici 15:17-19)

4. 2 Cronici 15:16 consemnează că asa a de tronat-o
pe bunica lui, maaca, regina-mamă, „pentru că făcuse
un idol astarteei”. Wikipedia.com ne explică ce erau
aceşti stâlpi ai astarteei (asherah):

- stâlpul astarteei este un pom sau un stâlp
secret... în onoarea zeiţei-mamă ugaritice, astarteea.

- stâlpii astarteei sunt menţionaţi în Biblia ebraică
în cărţile exodul, Deuteronomul, Judecătorii, cărţile
Împăraţi, 2 Cronici şi cărţile isaia, ieremia şi mica.

Biblia ebraică sugerează că stâlpii erau din lemn.
În capitolul 6 din cartea Judecătorii, Dumnezeu [i-a
spus] lui Ghedeon să taie stâlpul astarteei care se afla
lângă altarul lui Baal. lemnul urma să fie folosit ca
jertfă de tot.

Biblia ebraică declară că Dumnezeu ura stâlpii
astarteei (Deuteronomul 16:21).

iii. ÎNCHeiere

Activitate
Încheiaţi cu o activitate şi cu o scurtă recapitulare în

propriile cuvinte:
alcătuiţi pe tablă o listă cu priorităţile membrilor

grupei. rugaţi-i să spună tot ce le vine în minte. Pot
propune următoarele: şcoala, banii, prietenii, biseri-

amintiţi-le membrilor grupei să lectureze capitolele 
din seria de istorie bi blică scrisă de ellen White. Pentru săp -
tămâna aceasta li se recomandă capitolul 8 din Profeţi şi regi.

ca, mâncarea etc. Notaţi-le pe tablă. apoi întrebaţi-i
care este locul credinţei. Dacă cineva spune că priori-
tatea lui este să fie un urmaş al lui Hristos, întrebaţi-l
cum se va schimba lista de pe tablă? Dacă dorinţa
unuia dintre ei este să se asemene cu asa („inima lui
asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieţii lui” –
2 Cronici 15:17), întrebaţi-l cum va arăta viaţa lui 
într-o zi obişnuită în lumea de azi? În ce mod va afec-
ta această dorinţă ordinea priorităţilor lui?

Credinţa nu înseamnă să te străduieşti din răspu -
teri să fii mai bun, ci înseamnă să trăieşti în prezenţa
lui isus. În cadrul acestei prietenii cu el, devotamentul
total faţă de el se dezvoltă din ce în ce mai mult.
Încheiaţi activitatea cu rugăciune în tăcere. 

Recapitulare
Sugestie de încheiere:
asa a fost un om al lui Dumnezeu. Într-un comen-

tariu, el este descris astfel: „inima lui asa a umblat cu
Domnul în toate zilele lui. În primii zece ani de dom-
nie, s-a ocupat cu încetarea idolatriei şi cu reformele
religioase. recunoscându-l pe Dum nezeu în toate
căile lui, asa a primit călăuzire divină.” (Herbert
lockyer, All the Men of the Bible [Toţi bărbaţii din
Biblie], Grand rapids, mich.: Zondervan Publishing
House, 1958, p. 118)

asa nu a fost desăvârşit. Dar el l-a chemat pe
Domnul în ajutor, iar Dumnezeu s-a grăbit să îl
salveze. În consecinţă, ca şi David, asa este amintit ca
un rege mare, care l-a iubit pe Dumnezeu.

Şi noi putem face lucruri extraordinare prin pute -
rea lui Dumnezeu. singurul lucru de care avem
nevoie este o relaţie personală cu isus şi curajul de a
avea încredere în providenţa sa.
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