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CONEXIUNI SALVATOARE

25 IUNIE 2016

Rezumatul unei vieți

Referința biblică: 1 Regi 22; 2 Cronici 17 – 21
Comentariu: Profeți și regi, capitolul 15

conexiuni salvatoare
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Text-cheie
Flash
„Dacă învățăturile Cuvântului lui Dumnezeu ar deveni factorul dominant în viața oricărui bărbat și a oricărei femei, dacă mintea și
inima ar fi aduse sub puterea lui constrângătoare, relele care există astăzi în viața oamenilor și a națiunilor nu și-ar mai găsi locul.”
(Profeți și regi, p. 192)
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„El a umblat în toată calea tatălui său, Asa, și nu s-a abătut
deloc de la ea, făcând ce este
plăcut înaintea Domnului.
Numai că înălțimile n-au fost
îndepărtate: poporul tot mai
aducea jertfe și tămâie pe
înălțimi.”
(1 Regi 22:43)
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Ce părere ai?
Care sunt caracteristicile unei conduceri inspirate de Dumnezeu? Ierarhizează următoarele aspecte, în funcție de importanța lor pentru
o bună guvernare (1 – cel mai important; 6 – cel mai puțin
important).
__ pacea și siguranța cetățenilor
__ învățătura și înțelepciunea spirituală
__ forța și protecția militară
__ conducerea carismatică
__ distingerea clară a binelui de rău
__ multă bogăție

conexiuni salvatoare

Din ce motive ai ales această
ierarhie?

54

Caz
în
studiu

„După aceea, fiii lui
Moab și fiii lui Amon, și
cu ei niște maoniți, au
pornit cu război împotriva
lui Iosafat. Au venit și au dat
de știre lui Iosafat, zicând:
«O mare mulțime înaintează
împotriva ta de dincolo de
mare, din Siria, și sunt la Hațațon-Tamar, adică En-Ghedi.» În
spaima sa, Iosafat și-a îndreptat
fața să caute pe Domnul și a
vestit un post pentru tot Iuda.
Iuda s-a adunat să cheme pe
Domnul și au venit din toate
cetățile lui Iuda să caute pe
nii conducători creștini
Domnul.
cred că tinerii din GeneraIosafat a venit în mijlocul
ția X (cei născuți între anii
adunării lui Iuda și a Ierusa1962 și 1981) nu se prea înlimului, în Casa Domnului,
ghesuie să iasă în față ca să conducă.
înaintea curții celei noi. Și
Însă cei aparținând acestei generații
a zis: «Doamne, Dumspun că acest lucru nu este adevărat.
nezeul părinților noștri,
Conducerea „poartă altfel de haine”,
nu ești Tu Dumnezeu
afirmă un conducător creșîn ceruri și nu stătin de 37 de ani. „Ea nu
pânești Tu peste
mai înseamnă, în primul
toate împărățiile
rând, personalitate, poneamurilor?
ziție și autoritate. ÎnseamOare nu ai Tu
nă mai degrabă relații. Este
în mână
mai vulnerabilă. Înseamnă să îi
tăria și
ajuți pe oameni să meargă mai

Știai că ?

departe.” („Looking for Leaders”,
Christianity Today, Spring 2006)

puterea,
așa că nimeni nu ți
se poate împotrivi? Oare
n-ai izgonit Tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii țării acesteia dinaintea poporului Tău Israel și n-ai
dat-o Tu pentru totdeauna de moștenire seminței lui Avraam, care Te
iubea? Ei au locuit-o și ți-au zidit în
ea un locaș sfânt pentru Numele
Tău, zicând: Dacă va veni peste noi
vreo nenorocire, sabia, judecata,
ciuma sau foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea Ta, căci Numele Tău este în casa
aceasta; vom striga către Tine din
mijlocul strâmtorărilor noastre, și
Tu ne vei asculta și ne vei mântui!
Acum iată, fiii lui Amon și ai lui
Moab și cei din Muntele Seir, la
care n-ai îngăduit lui Israel să intre
când venea din țara Egiptului, căci
s-a abătut de la ei și nu i-a nimicit,
iată-i cum ne răsplătesc acum, venind să ne izgonească din moștenirea Ta, pe care ne-ai dat-o în stăpânire! O, Dumnezeul nostru, nu-i vei
judeca Tu pe ei? Căci noi suntem
fără putere înaintea acestei mari
mulțimi, care înaintează împotriva
noastră, și nu știm ce să facem, dar
ochii noștri sunt îndreptați spre
Tine!»
Tot Iuda stătea în picioare înaintea
Domnului, cu pruncii, nevestele și
fiii lor.
Atunci, Duhul Domnului a venit în
mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul
lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Ieiel, fiul lui Matania, Levitul, dintre
fiii lui Asaf. Și Iahaziel a zis: «Ascultați, tot Iuda și locuitorii din Ierusalim, și tu, împărate Iosafat! Așa vă
vorbește Domnul: Nu vă temeți și
nu vă înspăimântați înaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți
lupta, ci Dumnezeu.»”
(2 Cronici 20:1-15)
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Fișă
de
studiu

Repere
„Păzește-mi sufletul, căci sunt unul dintre cei iubiți de Tine!
Scapă, Dumnezeule, pe robul Tău, care se încrede în Tine!”
(Psalmii 86:2)

Care este versetul-cheie al studiului de săptămâna aceasta?

„Atunci Cel Atotputernic va fi desfătarea ta și îți vei ridica fața spre
Dumnezeu. Îl vei ruga, și te va asculta și îți vei putea împlini juruințele.” (Iov 22:26,27)

De care alte personaje biblice îți amintește Iosafat? De ce?

conexiuni salvatoare

Relatarea pentru săptămâna aceasta începe în
„De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede
2 Cronici 20:2, prin cuvintele „după aceea...” Citeșîn Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui.” (Psalte următoarele evenimente principale din timpul
mii 32:10)
domniei lui Iosafat și notează diferitele aspecte ale
„Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum
conducerii lui.
să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, și
2 Cronici 17:1-6
Prezentare generală
așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm, în
2 Cronici 17:7-10 Iosafat numește căpetenii care să instruNumele Domnului Isus, să sporiți tot mai
iască poporul lui Dumnezeu
mult în privința aceasta.” (1 Tesaloniceni
2 Cronici 17:11-19 Belșug și pace
4:1)
2 Cronici 18:1-34 Înfrângerea suferită alături de Ahab în lupta
„Ca să puteți deosebi ce este sfânt de
împotriva Ramotului din Galaad
ce nu este sfânt, ce este necurat de
2 Cronici 19:1,2
Mustrarea și încurajarea din partea lui Iehu
ce este curat și să puteți învăța pe
copiii lui Israel toate legile pe care li
2 Cronici 19:4-11 Numirea judecătorilor pentru organizarea civilă
le-a dat Domnul prin Moise.” (Leviti2 Cronici 20:16-29 Victoria câștigată prin cântec
cul 10:10,11)

55
Care sunt cele mai importante trăsături specifice unui conducător,
care se pot observa și la Iosafat?

Cu alți ochi
„Noi ne evaluăm prin prisma a ceea ce
credem că suntem capabili să facem,
în vreme ce ceilalți ne evaluează prin
prisma a ceea ce am făcut deja.” – Longfel

Care a fost punctul lui slab?

low, poet american, secolul XIX

„Omul care nu greșește, de obicei nu face nimic.”
– William Connor Magee, cleric irlandez, secolul XIX

„Conducerea în biserica locală ar trebui să fie determinată de spiritualitate, și nu de notorietate.” – Tony
Evans, predicator american
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Experienţa ta zilnică
naștere dorinței de a influența în
mod pozitiv lumea din jurul nostru. Alteori, cuvintele de susținere
le pot aminti oamenilor de angajamente anterioare pe care le-au
făcut și care trebuie reînnoite.

Sabat

A

ctivitatea de ierarhizare de la
rubrica Ce părere ai? te provoacă să identifici cele mai importante coordonate ale unei conduceri
eficiente. De multe ori, credem că
liderii știu clar ce trebuie să facă
în timpul unei crize, însă citește
2 Cronici 20:12 și observă ce i-a
spus Iosafat lui Dumnezeu în timp
ce dușmanii se apropiau. Poate fi
fapta aceasta dovada că cel în cauză e un mare conducător? În ce
fel?

conexiuni salvatoare

Duminică

56

S

ecțiunea Caz în studiu descrie
o etapă dintr-o bătălie, demonstrând că Iosafat era un conducător inspirat de Dumnezeu.
Răspunde la întrebările de la secțiunea Fișă de studiu și citește despre evenimentele principale ale
domniei lui Iosafat. Compară stilul de conducere al lui Iosafat cu
al celorlalți conducători din Biblie.
Potrivit cu Ioan 20:30,31 și 2 Timotei 3:16,17. Toate istorisirile din
Scriptură sunt valabile pentru noi,
cei de azi. Pe măsură ce afli mai
multe despre acest mare rege, ce
mesaj crezi că îți transmite Dumnezeu prin intermediul pasajului
studiat săptămâna aceasta?

Luni

T

extul-cheie al acestei lecții este
1 Regi 22:43 și rezumă într-o
singură frază principalele calități
ale lui Iosafat. În fraza imediat
următoare, Biblia amintește și un
defect care i-a marcat lui Iosafat
viața. Citește acest pasaj în mai
multe versiuni ale Bibliei, dacă ai
la dispoziție, și gândește-te ce ar
spune prietenii tăi despre tine, într-o singură frază. Scrie mai jos o
frază despre viața unei persoane
pe care o admiri:
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Marți

D

eși există multe lucruri care ne
influențează comportamentul
și concepția despre viață, există
numai câteva idei de bază care ne
influențează majoritatea deciziilor pe care le luăm. Citește pasajul
din Profeți și regi despre coordonatele de bază ale vieții. În ce măsură s-ar diminua răul din lume,
dacă oamenii ar accepta ca voința
lui Dumnezeu să devină factorul
dominant în viața lor? Ce legi sau
principii specifice vieții plăcute lui
Dumnezeu ar produce cele mai
semnificative schimbări în bine?

Joi

E

ste posibil ca lucrurile importante care rămân în memoria
altora despre viața ta să fie de
fapt lucruri banale, pe care le faci
zi de zi. Întocmește o listă cu trei
lucruri importante pe care vrei să
le faci astăzi și care au o însemnătate veșnică. Poate că e vorba de
un act de generozitate sau o faptă
tainică de bunătate. Poate că vei fi
binevoitor față de cei care se luptă sau poate că îi vei ierta pe cei
care ți-au greșit. Alcătuiește o listă
cu gesturi concrete, astfel încât să
știi că ai făcut un lucru important
astăzi.

1.
2.
3.

Vineri

Miercuri

C

itește rubrica Repere de săptămâna aceasta și alege textul
care ți se adresează direct. De ce
este acest text relevant pentru
tine?

Gândește-te la un prieten sau la
o cunoștință care are capacitatea de a-i influența pe alții, dar
care nu profită de momentele
prielnice. Înalță o rugăciune pentru această persoană și cere-I lui
Dumnezeu să-ți ofere ocazia de a
încuraja potențialul de conducător pe care aceasta îl deține. Uneori, puțină încurajare poate da

I

a-ți timp să reflectezi la experiența lui Iosafat, marcată de consacrare, de greșeli și de o credincioșie neclintită față de planul lui
Dumnezeu pentru Israel. Iosafat a
menținut un standard înalt al loialității față de Dumnezeu și a fost
un conducător curajos al poporului Israel. Însă uneori a greșit și
și-a expus defectele. Gândește-te
cum putem fi conducători eficienți și oameni cu influență pentru
Dumnezeu, chiar dacă nu suntem
întotdeauna perfecți. Notează-ți
câteva idei despre tensiunea dintre reușită și comiterea de greșeli,
așa cum se reflectă în viața ta.
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