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CONEXIUNI SALVATOARE

ac tual .consistent .prac t ic

Niciodată singur

28 MAI 2016

Referința biblică: 1 Regi 17:1-16
Comentariu: Profeți și regi, capitolele 9 și 10 

      (prima parte)  

Flash
„Cuvântul credinței și al puterii era pe buzele lui [Ilie] și întreaga 
lui viață era consacrată lucrării de reformă. Glasul lui era al celui 
care striga în pustie pentru a mustra păcatul și pentru a respinge 
valul răului. Dar, deși a venit la oameni ca mustrător al păcatului, 
solia lui le oferea leacul alinător din Galaad sufletelor bolnave de 
păcat ale tuturor acelora care doreau să fie vindecați.” (Profeți și 
regi, p. 119)

„«Vei bea apă din pârâu și am 
poruncit corbilor să te hră-
nească acolo.» El a plecat și a 
făcut după cuvântul Domnu-
lui. S-a dus și s-a așezat lângă 
pârâul Cherit, care este în fața 
Iordanului. Corbii îi aduceau 
pâine și carne dimineața și 
pâine și carne seara, și bea apă 
din pârâu.” 

(1 Regi 17:4-6)

Text-cheie
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Ce părere ai?
Dumnezeu a spus uneori despre Sine că este ca un tată sau ca o mamă, 
iar Isus spune despre Sine că ne este frate. Când te afli într-o 
împrejurare dificilă sau chiar într-una care îți pune viața în 
pericol, pe cine ai dori să ai alături? Pune în ordine urmă-
toarele persoane, în funcție de importanța lor (1 – cea 
mai importantă; 5 – cea mai puțin importantă).

__mama
__tata
__sora
__fratele
__cel mai bun prieten

Știai că?
e Ilie nu îl întâlnim numai 
în Vechiul Testament. El 
apare și în Noul Testament, 
pe Muntele Măslinilor, când 

stă de vorbă cu Isus, care era însoțit 
de Petru și de Ioan. Însă nici Ilie nu 
era singur; el era însoțit de Moise. Isus 
le-a zis ucenicilor care erau cu El să nu 
spună nimănui despre această întâlnire, 

decât la moartea Sa. Sce-
na aceasta apare în trei 

dintre cele patru evan-
ghelii, cu mici deosebiri, 
demonstrând că ea a fost 
un eveniment foarte impor-
tant în viața și lucrarea lui Isus. 

Dumnezeu a avut cu siguranță 
multă grijă de Ilie, iar la înche-
ierea lucrării lui, l-a luat de pe pă-
mânt, ca să fie cu El în ceruri.

Caz
     în 

studiu
„Ilie Tișbitul, unul din-
tre locuitorii Galaadului, 

i-a zis lui Ahab: «Viu este 
Domnul, Dumnezeul lui 

Israel, al cărui slujitor sunt, 
că în anii aceștia nu va fi nici 
rouă, nici ploaie, decât după 

cuvântul meu.» Și cuvântul 
Domnului i-a vorbit lui Ilie cu 
aceste vorbe: «Pleacă de aici, 
îndreaptă-te spre răsărit și as-
cunde-te lângă pârâul Cherit, 
care este în fața Iordanului. Vei 
bea apă din pârâu, și am po-
runcit corbilor să te hrănească 
acolo.»
El a plecat și a făcut după 
cuvântul Domnului. S-a dus 
și s-a așezat lângă pârâul 
Cherit, care este în fața Ior-

danului. Corbii îi aduceau 
pâine și carne dimineața 

și pâine și carne seara, 
și bea apă din pârâu.

Dar, după ceva vre-
me, pârâul a secat, 

căci nu căzuse 
ploaie în țară. 

Atunci, cu-
v â n t u l  

 
 

 
 

Domnului i-a vorbit 
astfel: «Scoală-te, du-te 

la Sarepta care ține de Sidon 
și rămâi acolo. Iată că am poruncit 
acolo unei femei văduve să te hră-
nească.»
Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. 
Când a ajuns la poarta cetății, aco-
lo era o femeie văduvă care strân-
gea lemne. El a chemat-o și i-a zis:  
«Du-te și adu-mi, te rog, puțină apă 
într-un vas, ca să beau.»
Pe când se ducea ea să-i aducă, a 
chemat-o din nou și i-a zis: «Adu-mi, 
te rog, și o bucată de pâine în mâna 
ta.»
Și ea a răspuns: «Viu este Domnul, 
Dumnezeul tău, că n-am nimic 
copt, n-am decât un pumn de făină 
într-o oală și puțin untdelemn în-
tr-un urcior. Și iată, strâng două bu-
căți de lemne, apoi mă voi întoarce 
și voi pregăti ce am pentru mine și 
pentru fiul meu: vom mânca și apoi 
vom muri.»
Ilie i-a zis: «Nu te teme, întoarce-te 
și fă cum ai zis. Numai pregăteș-
te-mi întâi mie cu untdelemnul 
și făina aceea o mică turtă și adu-
mi-o; pe urmă să faci și pentru tine 
și pentru fiul tău. Căci așa vorbește 
Domnul, Dumnezeul lui Israel: Făi-
na din oală nu va scădea și untde-
lemnul din urcior nu se va împuți-
na, până în ziua când va da Domnul 
ploaie pe fața pământului.»
Ea s-a dus și a făcut după cuvântul 
lui Ilie. Și multă vreme a avut ce 
să mănânce, ea și familia ei, și Ilie. 
Făina din oală n-a scăzut și untde-
lemnul din urcior nu s-a împuținat, 
după cuvântul pe care-l rostise 
Domnul prin Ilie.”

(1 Regi 17:1-16)
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Repere
„Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci 

Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îți vin în aju-
tor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10)

„Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi 
fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu 

ești acolo; dacă mă voi culca în locuința morților, 
iată-Te și acolo; dacă voi lua aripile zorilor și mă 

voi duce să locuiesc la marginea mării, și aco-
lo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă 

va apuca.” (Psalmii 139:7-10)

„Și femeia i-a zis lui Ilie: «Cunosc acum că 
ești un om al lui Dumnezeu și cuvân-

tul Domnului în gura ta este adevăr!»”  
(1 Regi 17:24)

„Va merge înaintea lui Dumnezeu, în 
duhul și puterea lui Ilie, ca să întoar-
că inimile părinților la copii, și pe 
cei neascultători, la umblarea în în-
țelepciunea celor neprihăniți, ca să 
gătească Domnului un norod bine 
pregătit pentru El.” (Luca 1:17) 

„Ilie era un om supus acelorași slăbi-
ciuni ca și noi și s-a rugat cu stăru-
ință să nu plouă, și n-a plouat deloc 
în țară, trei ani și șase luni.” (Iacov 
5:17)

Cu alți ochi
„Dumnezeu are grijă de lumea pe care 

a creat-o, de la formarea unei națiuni și 
până la căderea unei vrăbii. Totul se află sub 

privirea atentă a grijii Sale providențiale, de la 
numărul zilelor vieții noastre până la numărul 

firelor de păr pe care le avem pe cap.” – Ken Gire, scri-
itor și vorbitor american contemporan

Fișă 
de 
studiu
Cum s-a îngrijit Dumnezeu de viața ta?

Ai trecut vreodată printr-o întâmplare în care El a acționat 
în favoarea ta sau în care ai primit ajutorul Său chiar la mo-
mentul potrivit?

În ce alte momente din viața lui Ilie a avut Dumnezeu grijă de el? 

Cum s-a întărit credința lui Ilie în Dumnezeu după ce El l-a ajutat? 

Citește 1 Regi 19. Cum i-a arătat Dumnezeu lui Ilie că va fi mereu 
cu el?

Mai face Dumnezeu astfel de lucruri astăzi? Dacă da, poți 
povesti o întâmplare asemănătoare?
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Experienţa ta zilnică
Sabat

Când îți este frică sau te afli în-
tr-o situație dificilă, te ajută să 

ai lângă tine o persoană apropia-
tă care să te îmbrățișeze sau să îți 
spună un cuvânt amabil. Rubrica 
Ce părere ai? din studiul pentru 
această săptămână te-a provocat 
să te gândești la o persoană pe 
care ți-ai dori să o ai alături când 
te afli într-o împrejurare pericu-
loasă sau înfricoșătoare. Citește 
Isaia 41:10 de la rubrica Repere. 
Cum te simți când știi că Dumne-
zeu nu te va abandona niciodată, 
chiar dacă nu mai ai pe nimeni 
lângă tine?

Duminică

Dumnezeu a avut grijă de Ilie în 
toată viața lui. Chiar și atunci 

când Ilie a renunțat să își continue 
lucrarea, Dumnezeu a fost cu el. 
La sfârșitul vieții lui Ilie, Dumne-
zeu a hotărât să-l ia în adevăratul 
lui cămin: cerul. Dumnezeu i-a 
purtat de grijă și a vrut ca Ilie să 
locuiască alături de El în ceruri, 
pentru totdeauna, și să nu moară 
aici, pe pământ. 

Ţi-ai dori să ai o astfel de relație cu 
Dumnezeu? Notează-ți gândurile 
într-o scrisoare către Dumnezeu.

Luni

Citește Textul-cheie de săptămâ-
na aceasta. Îți dai seama de 

cât curaj a avut nevoie Ilie ca să 

meargă înaintea regelui lui Israel 
și să îi spună că nu va mai ploua 
până când el, regele, împreună cu 
toată națiunea nu vor renunța la 
calea lor păcătoasă? Dumnezeu 
i-a spus să facă acest lucru, iar Ilie 
a ascultat. Dumnezeu l-a ocrotit 
de Ahab, iar mai târziu i-a ascultat 
rugăciunea pentru ploaie. Nu l-a 
dezamăgit niciodată. Mulțumeș-
te-I lui Dumnezeu pentru ocaziile 
când te-a ajutat, chiar dacă nu la 
fel de spectaculos ca pe Ilie. Scrie 
motivele de mulțumire sub forma 
unei rugăciuni.  

Marți

Rubrica Flash de săptămâna 
aceasta ne vorbește despre 

ce om extraordinar era Ilie. Când 
Dumnezeu îi dădea să transmită o 
solie, el o transmitea. După ani de 
zile, un alt profet avea să fie com-
parat cu el. Unii chiar credeau că 
este Ilie în persoană! Ioan Boteză-
torul predica în pustie, întorcând 
oamenii la Dumnezeu. El predica 
având un așa entuziasm, încât 
oamenii au început să se întrebe 
dacă nu cumva era Ilie. 

Cum crezi că ar reacționa oamenii 
de astăzi față de un astfel de zel și 
entuziasm? Cunoști vreo persoa-
nă care manifestă atâta dragoste 
față de Dumnezeu și față de Îm-
părăția Sa?

Miercuri

Citește Psalmii 139:7-10 de la 
rubrica Repere de săptămâna 

aceasta. Citește întregul psalm 

din Biblie ca să-ți dai seama la ce 
se referă David. Dumnezeu are 
grijă de oameni. El știe totul des-
pre noi, chiar și câte fire de păr 
avem pe cap. Te simți mai bine 
când știi că Dumnezeu te iubește 
atât de mult? Caută un alt psalm 
în care este vorba despre dragos-
tea și grija lui Dumnezeu față de 
noi.

Joi

Te-ai aflat vreodată într-o îm-
prejurare în care să ai nevoie 

specială de ajutor? A venit cineva 
să te ajute sau ai fost lăsat să te 
descurci singur? Este greu când 
te afli într-o situație dificilă și tre-
buie să te descurci singur. Ce ai 
făcut în împrejurarea respectivă? 
Ai strigat la Dumnezeu? A răspuns 
El chemării tale?

Vineri

Oamenilor le este cel mai greu 
atunci când trec prin necazuri 

și trebuie să se bazeze exclusiv pe 
ajutorul lui Dumnezeu. Suntem fi-
ințe umane și e firesc să încercăm 
să rezolvăm singuri problemele, 
așa cum știm noi mai bine. În mod 
repetat, Dumnezeu le-a spus co-
piilor lui Israel să își pună încrede-
rea în El. Ei s-au încrezut de multe 
ori în Domnul și au fost binecu-
vântați, dar deseori au încercat să 
facă ce le plăcea și au dat de ne-
caz. Ţi s-a întâmplat ca Dumnezeu 
să intervină pentru tine? A inter-
venit El exact în modul în care te 
așteptai? Sau într-un alt mod care 
a fost foarte bun, dar nu așa cum 
te gândeai? De ce crezi că nu a 
fost așa cum te așteptai?
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