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CONEXIUNI SALVATOARE

ac tual .consistent .prac t ic

Devotament de rege

21 MAI 2016

Referința biblică: 2 Cronici 14 – 16: 
  1 Regi 15:8 – 16:34

Comentariu: Profeți și regi, capitolul 8

Flash
„Vai, cât de mult se pierduse din gloria lui Israel! Niciodată până 
atunci nu căzuse poporul ales atât de adânc în apostazie! Dintre 
«profeții lui Baal» erau «patru sute cincizeci de profeți», în afară 
de cei «patru sute de proroci ai Astarteei» (1 Regi 18:19). Numai 
puterea făcătoare de minuni a lui Dumnezeu mai putea feri nați-
unea de distrugerea totală. Israel se despărțise de bunăvoie de 
Iehova; cu toate acestea, Domnul, în mila Sa, tânjea după aceia 
care fuseseră duși la păcat și era gata să le trimită unul dintre cei 
mai puternici proroci ai Săi, prin care mulți aveau să fie aduși la 
ascultare de Dumnezeul părinților lor.” (Profeți și regi, p. 116)

„Căci Domnul Își întinde privi-
rile peste tot pământul, ca să-i 
sprijine pe aceia a căror inimă 
este întreagă a Lui. Ai lucrat ca 
un nebun în privința aceasta, 
căci de acum vei avea războaie.”

(2 Cronici 16:9)

Text-cheie
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Ce părere ai?
Ordonează următoarele lupte spirituale de la cele mai ușoare (1) la 
cele mai grele (10):

__ să îți menții gândurile curate
__ să nu bârfești
__ să nu copiezi
__ să rostești numai cuvinte amabile
__ să îți stăpânești mânia
__ să ai un timp special pe care să-l petreci cu 

Dumnezeu
__ să nu consumi băuturi alcoolice
__ să le oferi ajutor celor care nu merită
__ să îți planifici timpul cu înțelepciune
__ să crezi în Dumnezeu când ai necazuri

Știai că?
n încercarea de a diferenția bine 
personajele din pasajul biblic, 
fii atent la rolul pe care l-a 
avut fiecare și la semnificația 

în limba ebraică a numelor lor.
Asa (rege în Iuda) – „doctor”,  „me - 

dic” sau „zeitate”
Omri (a devenit rege în Iuda, 

după ce poporul l-a înlăturat de la 
tron pe Zimri, care îl omorâse pe 
Ela) – „snop de porumb”, „năvalnic” 
sau „Iehova împarte”

Ahab (fiul și succesorul lui Omri, 
fiind al șaptelea rege în Israel) – „fra-
tele tatălui” sau „unchi”

Izabela (soția lui Ahab și regina Isra-
elului) – „condamnată” sau „diavoliță”

Hanani (profetul care l-a mustrat pe 
Asa pentru că l-a adus pe 

Ben-Hadad) – „Iehova 
este binevoitor” sau „El 
mi-a arătat milă”

Baeșa (rege în Israel) 
– „îndrăzneală”, „agresiv” sau 
„cel părăsit”

Ben-Hadad (împăratul Ara-
mului, sau Siriei, care a fost 
mituit de Asa să rupă alianța cu 
regele Baeșa) – „fiul zeului Hada”

Abia (tatăl lui Asa) – „Iehova este Tatăl 
meu” sau „tatăl mării”.

Caz
     în 

studiu
„Asa a făcut ce este bine 

și plăcut înaintea Dom-
nului, Dumnezeului său... 

I-a poruncit lui Iuda să-L ca-
ute pe Domnul, Dumnezeul 

părinților săi, și să împlineas-
că legea și poruncile.”

„Duhul lui Dumnezeu a venit 
peste Azaria, fiul lui Oded, și 
Azaria s-a dus înaintea lui Asa și 
i-a zis: «Ascultați-mă, Asa și tot 
Iuda și Beniamin! Domnul este 
cu voi când sunteți cu El; dacă-L 
căutați, Îl veți găsi, iar dacă-L 
părăsiți și El vă va părăsi. Multă 
vreme Israel a fost fără Dum-
nezeul cel adevărat, fără pre-
oți care să-i învețe pe oameni 
și fără lege. Dar în mijlocul 
strâmtorării lor s-au întors 

la Domnul, Dumnezeul lui 
Israel, L-au căutat și L-au 

găsit.»”
„Asa a scos argint și aur 

din vistieriile Casei 
Domnului și ale ca-

sei împăratului și 
a trimis soli la 

Ben-Hadad,  
 

 
 

 
împăratul 

Siriei, care locuia la 
Damasc. Și a pus să-i spu-

nă: «Să fie un legământ între 
mine și tine, cum a fost unul între 
tatăl meu și tatăl tău. Iată, îți trimit 
argint și aur. Du-te și rupe legămân-
tul tău cu Baeșa, împăratul lui Israel, 
ca să se depărteze de la mine.» 
Ben-Hadad l-a ascultat pe împăra-
tul Asa; a trimis pe căpeteniile oști-
rii sale împotriva cetăților lui Israel... 
Când a auzit Baeșa, a încetat să mai 
întărească Rama și a pus capăt lu-
crărilor sale. [...]
În vremea aceea, Hanani, văzătorul, 
s-a dus la Asa, împăratul lui Iuda, și 
i-a zis: «Pentru că te-ai sprijinit pe 
împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit 
pe Domnul, Dumnezeul tău, de 
aceea a scăpat oastea împăratu-
lui Siriei din mâinile tale. [...] Căci 
Domnul Își întinde privirile peste 
tot pământul, ca să sprijinească pe 
aceia a căror inimă este întreagă a 
Lui. Ai lucrat ca un nebun în privin-
ța aceasta, căci de acum vei avea 
războaie.»
Asa s-a mâniat pe văzător și l-a pus 
la închisoare, pentru că era înfuriat 
împotriva lui. Tot în același timp, 
Asa a apăsat și pe unii din popor.”

„Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este 
rău înaintea Domnului, mai mult 
decât toți cei ce fuseseră înaintea 
lui.”

„N-a fost nimeni care să se fi vândut 
ca să facă ce este rău înaintea Dom-
nului, ca Ahab, pe care nevastă-sa 
Izabela îl ațâța la aceasta.”

(2 Cronici 14:2-4; 15:1-4;  
16:2-7,9-10; 1 Regi 16:30; 21:25)
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Repere
„Atunci, Isus le-a zis ucenicilor Săi: «Dacă voiește cineva să vină 

după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă 
urmeze.»” (Matei 16:24)

„Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va 
fi proslăvit; și voi veți fi astfel ucenicii Mei.” (Ioan 

15:8)

„Cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna 
și zicea: «Mântuiți-vă din mijlocul acestui 

neam ticălos.»” (Faptele 2:40)

„Nebunul zice în inima lui: «Nu este Dum-
nezeu!» S-au stricat oamenii, fac fapte 
urâte; nu este niciunul care să facă bi-

nele.” (Psalmii 14:1)

„Isus Hristos este același ieri și azi și în 
veci!” (Evrei 13:8)

Cu alți ochi
„Hristos nu este prețuit deloc, dacă 
nu este cel mai prețios dintre toate 

lucrurile.” – Sfântul Augustin, conducă-
tor al bisericii, secolele IV-V

„Sunt creștin și, de aceea, fiecare zi în care 
nu pătrund mai adânc în cunoașterea Cu-

vântului lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură 
este o zi pierdută pentru mine. Pot înainta în 

siguranță numai pe terenul solid al Cuvântului 
lui Dumnezeu.” – Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), pas-

tor luteran german și participant la mișcarea împotriva nazis-
mului, pentru care a fost închis și, în final, spânzurat

Fișă
de 
studiu
Să presupunem că ar trebui să le prezinți istoria 
lui Asa unor copii de grădiniță. Care le-ai spune că 
este cel mai important lucru ce trebuie reținut?

Ce ne spune istoria lui Asa despre consacrarea deplină față de 
Dumnezeu?

Ce învățăm din exemplul lui Ahab și din cel al Izabelei despre secu-
larism și despre spiritul lumesc?

Asa a făcut câteva greșeli mari în viața lui și totuși Biblia spune: 
„Dar înălțimile tot n-au fost îndepărtate din Israel, măcar că ini-
ma lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieții lui.” 
(2 Cronici 15:17) Cum îți explici acest verset? Dacă Asa a per-
mis ca o parte a închinării la idoli să continue și apoi a făcut 
legământul dubios cu Ben-Hadad, cum mai putem afirma 
că el a fost „în totul al Domnului în tot timpul vieții lui”? 
Ce asemănări și deosebiri există între împăratul Da-
vid și Asa? Viața căror personaje din Biblie se asea-
mănă cu viața lui Asa?
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Experienţa ta zilnică
Sabat

Revezi secțiunea Ce părere ai? 
Apoi citește Romani 7:15 și re-

scrie acest verset în propriile cu-
vinte.

Duminică

Recapitulează istoria lui Asa din 
rubricile Caz în studiu și Fișă de 

studiu. Ce legătură există între is-
toria lui și următoarele învățături 
pe care le-a dat Isus?

„Intrați pe poarta cea strâmtă. Căci 
largă este poarta, lată este calea 
care duce la pierzare, și mulți sunt 
cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este 
poarta, îngustă este calea care 
duce la viață și puțini sunt cei ce 
o află.” (Matei 7:13,14)

„De aceea, pe oricine aude aceste 
cuvinte ale Mele și le face, îl voi 
asemăna cu un om cu judeca-
tă, care și-a zidit casa pe stâncă. 
A dat ploaia, au venit șuvoaiele, 
au suflat vânturile și au bătut în 
casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, 
pentru că avea temelia zidită pe 
stâncă. Însă oricine aude aceste 
cuvinte ale Mele și nu le face va 
fi asemănat cu un om nechibzu-
it, care și-a zidit casa pe nisip. A 
dat ploaia, au venit șuvoaiele, au 
suflat vânturile și au izbit în casa 
aceea: ea s-a prăbușit, și prăbuși-
rea i-a fost mare.” (Matei 7:24-27)

„Veniți la Mine, toți cei trudiți și 
împovărați, și Eu vă voi da odih-
nă. Luați jugul Meu asupra voas-
tră și învățați de la Mine, căci Eu 
sunt blând și smerit cu inima și 
veți găsi odihnă pentru sufletele 
voastre. Căci jugul Meu este bun 
și sarcina Mea este ușoară.” (Matei 
11:28-39)

Luni

Recitește Textul-cheie pentru săp-
tămâna aceasta și reflectează  

asupra următoarelor întrebări:
Cum îi „sprijină” Dumnezeu pe cei 
a căror „inimă este întreagă a Lui”?
Ce înseamnă pentru mine să am 
inima cu totul devotată lui Dum-
nezeu?

Ce consecințe a suportat Asa din 
cauză că a făcut lucruri nechibzui-
te? Care sunt consecințele pe care 
eu le-am suportat din cauza deci-
ziilor mele nechibzuite?

Marți

După ce s-a închinat la alți dum-
nezei, Israel a plonjat în apos-

tazie. La rubrica Flash, Ellen White 
notează: „Numai puterea făcătoa-
re de minuni a lui Dumnezeu mai 
putea feri națiunea de distrugere 
totală.”

Ce idoli moderni ne împiedică 
să ne consacrăm lui Dumnezeu? 
Cum ne conduc ei la ruină? Ce 
face Dumnezeu astăzi pentru a ne 
oferi har și putere, ca să privim la 
El și să evităm dezastrul?

Miercuri

Alege textul preferat de la rubri-
ca Repere și rescrie-l în propri-

ile cuvinte.

Joi

Profetul Hanani a rostit un mesaj 
puternic de mustrare împotriva 

lui Asa (2 Cronici 16:7-9). Dar Asa 
nu a primit această dojană. În loc 
să își cerceteze sufletul, cu umilin-
ță, și să-și mărturisească păcatul, 
el „s-a mâniat pe văzător și l-a tri-
mis în închisoare, pentru că era în-
furiat împotriva lui. Tot în același 
timp, Asa a apăsat și pe unii din 
popor.” (2 Cronici 16:10)

Cum reacționezi când ești criti-
cat? Îți place când Dumnezeu îți 
trimite un cuvânt de mustrare 
printr-un prieten sau printr-un 
membru al familiei? De ce da sau 
de ce nu? Cum s-ar fi schimbat 
domnia lui Asa dacă el ar fi primit 
cu umilință mustrarea lui Hanani? 
Ce poți învăța din reacția pe care a 
avut-o Asa față de mustrare?

Vineri

Lou Holtz, fost antrenor de fot-
bal la Notre Dame, a zis odată: 

„Pilotul kamikaze care a condus 50 
de misiuni a fost implicat – dar ni-
ciodată devotat până la capăt.” Ar 
putea fi și creștinii de azi la fel ca 
acel pilot kamikaze? Întreabă-te:

Sunt eu un simplu participant sau 
un creștin devotat, consacrat?

Ce înseamnă pentru mine să mă 
predau Domnului cu totul?

Care este așteptarea lui Dumne-
zeu cu privire la mine ce poate fi 
împlinită numai printr-o consa-
crare totală din partea mea?

Istoria regelui Asa ne reamintește 
că Dumnezeu caută și astăzi ur-
mași „în totul” devotați (2 Cronici 
15:17).
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