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CONEXIUNI SALVATOARE

18 IUNIE 2016

Cine stă să numere?

Referința biblică: 1 Regi 18:20-22; 19:14-18;
		
Apocalipsa 18:2,4,5
Comentariu: Profeți și regi, capitolul 14

conexiuni salvatoare
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Flash
„Există printre locuitorii pământului din toate țările oameni care
nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Asemenea stelelor
cerului, care se văd numai noaptea, acești credincioși vor străluci
atunci când întunericul va acoperi pământul și negură mare, popoarele. [...] De aceea, nimeni să nu încerce să numere Israelul de
astăzi, ci fiecare să aibă o inimă de carne, o inimă plină de compasiune și bunătate, o inimă care, asemenea inimii lui Hristos, caută
mântuirea unei lumi pierdute.” (Profeți și regi, pp. 188, 189)
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Text-cheie
„[Ilie] a răspuns: «Am fost plin de
râvnă pentru Domnul, Dumnezeul oștirilor; căci copiii lui Israel au părăsit legământul Tău...,
am rămas numai eu singur și
caută să-mi ia viața.» Domnul
i-a zis: ...Dar voi lăsa în Israel
șapte mii de bărbați, și anume
pe toți cei ce nu și-au plecat
genunchii înaintea lui Baal și a
căror gură nu l-au sărutat.”
(1 Regi 19:14,15,18)
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Ce părere ai?
Citește întrebările de mai jos și pregătește-te să-ți argumentezi
poziția:
1. Întrucât este atât de dificil să cunoști inima unei persoane, vor fi mântuiți majoritatea oamenilor? Sau doar o
minoritate?
2. Vom fi surprinși să întâlnim anumite persoane în ceruri (fiindcă omul privește la înfățișare,
dar Dumnezeu privește la inimă) sau nu, din
moment ce stilul de viață transmite valorile
noastre cele mai profunde („prin roadele lor
îi veți cunoaște”)?
3. Este mai ușor să fim credincioși (ascul„Atunci Ilie s-a apropiat
tători) față de Dumnezeu în necazuri?
de tot poporul și a zis:
Sau atunci când ni se întâmplă lucruri
«Până când vreți să șchiobune?
pătați de amândouă pi-
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cioarele? Dacă Domnul este
Dumnezeu, mergeți după
El; iar dacă este Baal, mergeți
după Baal!» Poporul nu i-a
răspuns nimic. Și Ilie a zis poporului: «Eu singur am rămas
din prorocii Domnului, pe când
proroci ai lui Baal sunt patru
sute cincizeci.»”
„Ilie a intrat într-o peșteră și a
rămas în ea peste noapte. Și
cuvântul Domnului i-a vorbit
astfel: «Ce faci tu aici, Ilie?»
ntr-un sondaj neoficial realizat
El a răspuns: «Am fost plin
printre liceeni, 8 din 10 au spus
de râvnă pentru Domnul,
că s-au apropiat de Dumnezeu
Dumnezeul oștirilor; căci
mai mult când au avut încercări
copiii lui Israel au părăsit
și necazuri, decât atunci când totul le-a
legământul Tău, au sfămers bine. Dacă acest sondaj ar fi realirâmat altarele Tale și au
zat printre prietenii tăi sau în biseucis cu sabia pe prorica ta locală, crezi că s-ar
rocii Tăi; am rămas
obține același rezultat?
numai eu singur,
De ce da sau de ce nu?
și caută să-mi ia
viața!»

Știai că ?
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Domnul
i-a zis: «Ieși și stai pe
munte înaintea Domnului!» Și iată că Domnul a trecut
pe lângă peșteră.
Și înaintea Domnului a trecut un
vânt tare și puternic, ce despica
munții și sfărâma stâncile. Domnul
nu era în vântul acela. Și după vânt,
a venit un cutremur de pământ.
Domnul nu era în cutremurul de
pământ. Și după cutremurul de
pământ, a venit un foc; Domnul nu
era în focul acela. Și după foc, a venit un susur blând și subțire.
Când l-a auzit Ilie, și-a acoperit fața
cu mantaua, a ieșit și a stat la gura
peșterii. Și un glas i-a vorbit, zicând:
«Ce faci tu aici, Ilie?»
El a răspuns: «Am fost plin de râvnă
pentru Domnul, Dumnezeul oștirilor; căci copiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au sfărâmat altarele
Tale și au ucis cu sabia pe prorocii
Tăi; am rămas numai eu singur și
caută să-mi ia viața.»
Domnul i-a zis: «Du-te, întoarce-te
pe drumul tău prin pustie până
la Damasc; și, când vei ajunge, să
ungi pe Hazael ca împărat al Siriei.
Să ungi și pe Iehu, fiul lui Nimși, ca
împărat al lui Israel; și să ungi pe
Elisei, fiul lui Șafat, din Abel-Mehola, ca proroc în locul tău. Și se va
întâmpla că pe cel ce va scăpa de
sabia lui Hazael îl va omorî Iehu, și
pe cel ce va scăpa de sabia lui Iehu
îl va omorî Elisei. Dar voi lăsa în Israel șapte mii de bărbați, și anume pe
toți cei ce nu și-au plecat genunchii
înaintea lui Baal și a căror gură nu
l-au sărutat.»”
(1 Regi 18:21,22; 19:9-18)

28/01/2016 11:44:20

Fișă
de
studiu

Repere

Citește pasajul și subliniază ideile noi pentru
tine.
Ce cuvinte, expresii sau teme se repetă?

„Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, și ele Mă cunosc pe Mine, așa cum Mă cunoaște pe Mine Tatăl și cum Îl
cunosc Eu pe Tatăl; și Eu Îmi dau viața pentru oile Mele.
Mai am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta; și pe
acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul
Meu și va fi o turmă și un Păstor.” (Ioan 10:14-16)

Subliniază părțile-cheie ale pasajului.
Care este mesajul pe care Dumnezeu vrea să ni-l transmită
prin intermediul acestei relatări?

„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)

Ce emoții manifestă Ilie în această experiență?

Ai ceva de învățat?

„Vino în ajutor, Doamne, căci se duc
oamenii evlavioși; pier credincioșii
dintre fiii oamenilor.” (Psalmii 12:1)
„Aici este răbdarea sfinților, care
păzesc poruncile lui Dumnezeu și
credința lui Isus.” (Apocalipsa 14:12)

Consideri că ai ceva de făcut?
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Există în acest fragment vreo făgăduință a cărei împlinire o poți cere?

„Voi Îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în
El, fără să-L vedeți, și vă bucurați cu o
bucurie negrăită și strălucită.” (1 Petru 1:8)

51
Ai vreo decizie de luat?

Care sunt asemănările dintre experiența lui Ilie și experiența
noastră, a celor care trăim în secolul XXI?

Cu alți ochi
„Orice iubești mai mult decât pe
Dumnezeu este idolul tău.” – D. L. Moody, evanghelist american, secolul XIX

„Mai bine să aprinzi o lumânare mică, decât
Unii spun că oamenii care aud glasul lui Dumnezeu
să
blestemi întunericul.” – proverb chinezesc
sunt considerați ciudați de lumea în care trăiesc. Ce
alte personaje biblice au ascultat de glasul Dom„Iată părerea mea cu privire la necazuri: se pare
nului, și nu de glasul de care asculta toată lucă oamenii pot să le suporte, însă nu pot spune
mea? (Exemple: Noe, Moise, Estera, David
același lucru și despre prosperitate.” – Kin Hubbard
– s-a luptat cu uriașul, Daniel și tovarășii
lui etc.)
(1868-1930), umorist și jurnalist american
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Experienţa ta zilnică
Sabat

R

conexiuni salvatoare

ubrica Ce părere ai? te invită să
alegi una dintre alternative și
să explici de ce ai ales-o. Isus a zis:
„Intrați pe poarta cea strâmtă. Căci
largă este poarta, lată este calea
care duce la pierzare, și mulți sunt
cei ce intră pe ea.” (Matei 7:13)
Afirmația aceasta este ușor sau
greu de explicat? De ce?

Luni

T

extul-cheie de săptămâna
aceasta conține și disperarea lui Ilie, și încurajarea dată de
Dumnezeu. Citește pasajul din
1 Regi 19:14,15,18 și gândește-te
la o persoană cunoscută care se
simte singură din cauza credinței în Dumnezeu. Ia-ți timp să te
rogi pentru ea și să-i scrii un mesaj prin care să-i spui că nu este
singură. Ce alte pasaje biblice ai
putea folosi pentru a-i încuraja
pe alții? Caută cuvântul „singur”
într-o concordanță biblică pentru
a descoperi alte versete biblice de
încurajare.

poți aplica săptămâna aceasta în
viața ta? De ce?

Joi

Î

n ce domeniu al vieții ai nevoie
să iei o poziție fermă de partea
lui Dumnezeu? Scrie mai jos angajamentul tău:

Enumeră câteva situații din viața
ta de zi cu zi care ilustrează cum e
calea cea largă și calea cea strâmtă.

Marți

C
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Duminică

C

itește versetele de la secțiunea
Caz în studiu, despre lupta lui
Ilie, și răspunde la întrebările de
la rubrica Fișă de studiu. Cum se
explică starea în care se afla Ilie?
Ce alte relatări din Scriptură înfățișează teme similare?

itește pasajul din Profeți și regi
de la rubrica Flash, în care se
spune că, deși pare că prea puțini
se gândesc la Dumnezeu, mulți
oameni I s-au consacrat pentru
totdeauna. Te ajută acest gând să
îți reînnoiești credincioșia, devotamentul față de Dumnezeu? Dar
pe membrii bisericii locale? Data
viitoare când participi la un botez,
adu-ți aminte că mai sunt încă
mulți care nu s-au botezat, dar
care Îl iubesc pe Dumnezeu.

Miercuri

C

Vineri

I

a-ți timp săptămâna aceasta să
asculți glasul lui Dumnezeu. Poate că îți va vorbi mai tare sau mai
încet. Scrie mai jos ce ai auzit în
fiecare zi din partea Sa.

itește cu atenție rubrica Repere
și subliniază expresiile-cheie
din fiecare verset. Ce legătură
există între aceste versete și experiența lui Ilie? Care pasaj îi este cel
mai folositor unui tânăr? Ce pasaj
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