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CONEXIUNI SALVATOARE

ac tual .consistent .prac t ic

Credință pe vârful muntelui

4 IUNIE 2016

Referința biblică: 1 Regi 18:1-40
Comentariu: Profeți și regi, capitolele 10 

      (ultima parte) și 11

Flash
„Dumnezeu nu are nevoie de oameni care, în vreme de primejdie, 
când sunt necesare puterea, curajul și influența tuturor, se tem să 
ia poziție fermă de partea dreptății. El cheamă bărbați care vor 
putea purta cu devotament bătălia împotriva răului, luptând «îm-
potriva domniilor și puterilor, împotriva stăpânirilor întunericului 
acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile ce-
rești».” (Profeți și regi, p. 142)

„În clipa când se aducea jertfa 
de seară, prorocul Ilie s-a apro-
piat și a zis: «Doamne, Dumne-
zeul lui Avraam, Isaac și Israel! 
Fă să se știe astăzi că Tu ești 
Dumnezeu în Israel, că eu sunt 
slujitorul Tău și că toate aceste 
lucruri le-am făcut după po-
runca Ta.»” 

(1 Regi 18:36)

Text-cheie
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Ce părere ai?
Când îi văd pe cunoscuții mei că fac ceva rău, de obicei...
...  mă fac că nu-i observ.
...  fac și eu la fel.
...  le spun că fac un lucru rău.
...  tac și numai dacă mă întreabă ce părere am le 

spun că ce fac ei este un lucru rău.

Dacă fac un lucru rău, vreau ca persoanele cu-
noscute...

...  să nu-mi atragă atenția; să-și vadă de 
treaba lor.

...  să-mi spună calm că fac un lucru gre-
șit.

...  să le spună altora, pe la spatele 
meu, că am greșit.

Știai că?
umele „Baal” înseamnă 

„domn”, denumind mai 
mulți zei păgâni la care 
se închinau israeliții și po-

poarele învecinate. 
Soția regelui Ahab, Izabela, a fost cea 
care le-a făcut cunoscută israeliților în-
chinarea la Baal.

Se credea că zeii păgâni aveau 
stăpânire asupra vremii, 

recoltelor etc. Declarând 
că Dumnezeul cerurilor 
a oprit ploaia timp de trei 
ani, Ilie contesta credința că 
Baal aducea ploaia și recolta 
bogată. Prin jertfa de pe Mun-

tele Carmel, el a demonstrat că 
numai Dumnezeu avea stăpâni-
re asupra tuturor aspectelor vieții și 
că numai El era vrednic să primească 

închinarea israeliților.

Caz
     în 

studiu
„Ilie le-a zis prorocilor lui 
Baal: «Alegeți-vă un junc 

din cei doi, pregătiți-l voi 
întâi, căci sunteți mai mulți, 

și chemați numele dumne-
zeului vostru; dar să nu pu-
neți foc.» Ei au luat juncul pe 

care li l-au dat și l-au pregătit.
Și au chemat numele lui Baal, 
de dimineața până la amiază, 
zicând: «Baale, auzi-ne!» Dar nu 
s-a auzit nici glas, nici răspuns. 
Și săreau împrejurul altarului 
pe care-l făcuseră.

La amiază, Ilie și-a bătut joc de 
ei și a zis: «Strigați tare, fiindcă 
este dumnezeu; se gândește 
la ceva sau are treabă, sau 
este în călătorie, sau poate 
că doarme și se va trezi.» 

Ei au strigat tare și, după 
obiceiul lor, și-au făcut 

tăieturi cu săbiile și cu 
sulițele, până ce a 

curs sânge pe ei. 

Când a trecut 
a mia za, au aiu - 

rat până în

 
 

 

 
clipa când 

se a du cea jertfa de  
seară. Dar nu s-a auzit nici 

glas, nici răspuns, nici semn de 
luare-aminte.

Ilie a zis atunci întregului popor: 
«Apropiați-vă de mine!» Tot popo-
rul s-a apropiat de el. Și Ilie a dres 
altarul Domnului, care fusese sfă-
râmat. A luat douăsprezece pie-
tre..., a zidit cu pietrele acestea un 
altar în Numele Domnului. A făcut 
împrejurul altarului un șanț... A 
așezat apoi lemnele, a tăiat juncul 
în bucăți și l-a pus pe lemne. Apoi 
a zis: «Umpleți patru vedre cu apă 
și vărsați-le pe arderea de tot și pe 
lemne.»

Apoi a zis: «Mai faceți lucrul acesta 
o dată.» Și l-au făcut încă o dată. 
Apoi a zis: «Mai faceți-l și a treia 
oară.» Și l-au făcut și a treia oară. 
Apa curgea în jurul altarului și au 
umplut cu apă și șanțul.

În clipa când se aducea jertfa de 
seară, prorocul Ilie s-a apropiat și 
a zis: «Doamne, Dumnezeul lui 
Avraam, Isaac și Israel! Fă să se știe 
astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, 
că eu sunt slujitorul Tău și că toa-
te aceste lucruri le-am făcut după 
porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, 
ascultă-mă, pentru ca să cunoască 
poporul acesta că Tu, Doamne, ești 
adevăratul Dumnezeu și să le în-
torci astfel inima spre bine!»

Atunci a căzut foc de la Domnul și 
a mistuit arderea-de-tot, lemne-
le, pietrele și pământul și a supt și 
apa care era în șanț. Când a văzut 
tot poporul lucrul acesta, a căzut 
cu fața la pământ și a zis: «Domnul 
este adevăratul Dumnezeu! Dom-
nul este adevăratul Dumnezeu!»”

(1 Regi 18:25-39)
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Repere
„Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui! Căci cine se 

apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răs-
plătește pe cei ce-L caută.” (Evrei 11:6)

„Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tă-
riei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumne-

zeu, ca să puteți ține piept uneltirilor Diavolului. 
Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a 

sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva 
domniilor, împotriva stăpânitorilor întune-

ricului acestui veac, împotriva duhurilor 
răutății care sunt în locurile cerești.” (Efe-

seni 6:10-12)

„Adevărat vă spun că, dacă ați avea cre-
dință cât un grăunte de muștar, ați 
zice muntelui acestuia: «Mută-te de 
aici colo» și s-ar muta; nimic nu v-ar 
fi cu neputință.” (Matei 17:20)

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

Cu alți ochi
„Credința înseamnă să urci prima 

treaptă, chiar dacă nu vezi unde duce 
scara.” – Martin Luther King Jr., lider american 

al mișcării pentru drepturile civile, secolul XX

„Fiecare zi de mâine are două toarte. Putem 
să o apucăm fie de toarta îngrijorării, fie de 

toarta credinței.” – Henry Ward Beecher, cleric și scri-
itor american, secolul XIX

„Credința este puternică, însă credința însoțită de faptă e 
și mai puternică.” – Thomas Robert Gaines, scriitor, secolul XX

Fișă
de 
studiu
De ce crezi că s-a gândit Ilie să plănuiască o 
confruntare între Baal și Dumnezeu?

Ce rezultat spera el să obțină? 

De ce crezi că s-a amuzat Ilie pe seama profeților lui Baal? 

Cum ar fi putut ei să reacționeze la aceste cuvinte?

 
De ce a turnat apă pe altar? 

De unde a avut Ilie suficientă credință încât să fie sigur că jertfa 
lui va lua foc?

Cum crezi că s-au simțit oamenii care au văzut 
jertfa arzând? Cum crezi că s-au simțit profeții 
lui Baal?
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Experienţa ta zilnică
Sabat

Ilie a avut curajul de a-și spune 
părerea când a considerat că po-

porul Israel făcea un lucru greșit. 
Dumnezeu i-a încredințat lui Ilie 
o misiune, iar el a avut curajul și 
credința de a o îndeplini.
Citește Evrei 11:6. Ce înseamnă 
pentru tine faptul că „fără credin-
ță este cu neputință să fim plăcuți 
Lui”? Dacă ai simți îndemnul de a 
vorbi împotriva a ceva rău, ai avea 
nevoie de mult curaj? Ai avea în-
credere că Dumnezeu va acționa 
în favoarea ta la fel ca pentru Ilie?
Gândește-te la o situație din viața 
ta în care crezi că Dumnezeu îți 
cere să ai încredere în El. Dacă ai 
avea credință mai multă, ce ai face 
în situația respectivă?

Duminică

Imaginează-ți că te afli printre cei 
adunați pe Muntele Carmel în 

timp ce Ilie îi provoacă pe profe-
ții lui Baal. Ca israelit de rând, nu 
știi ce să alegi: să te închini lui Baal 
sau să ai credință în adevăratul 
Dumnezeu. După trei ani de se-
cetă și foamete, ești gata să te în-
chini oricărui dumnezeu îți poate 
da ploaie.
Aparent, Baal are șanse să iasă în-
vingător. Însă, după ore de închi-
nare zgomotoasă, preoții lui Baal 
nu reușesc nimic. Atenția ți se în-
dreaptă spre profetul singuratic al 
lui Dumnezeu, Ilie. Jertfa lui este 
udă și este clar că nu poate aprin-
de focul singur. El se bazează în 
întregime pe Dumnezeul nevăzut 
al strămoșilor tăi.
Scrie trei cuvinte care să exprime 
ce ai fi simțit:
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________

Luni

Potrivit Textului-cheie, ce spera 
Ilie să demonstreze pe Carmel? 

Și-a atins el ținta? 

Găsește un text din secțiunea Caz 
în studiu care să-ți argumenteze 
răspunsul.

Marți

Ce crezi că înseamnă expresia 
 „a lua poziție fermă de partea 

dreptății” din pasajul din Profeți și 
regi?

Uneori ne confruntăm cu situații 
în care alții fac lucruri rele, iar noi 
trebuie să avem curajul și credința 
de a le vorbi deschis. În care din-
tre situațiile următoare crezi că 
trebuie să spui că ceea ce se face 
este un lucru rău?

__Colegii tăi de clasă își bat joc de 
un elev cu dizabilități.

__Ești la cumpărături cu prietena 
ta și o observi subtilizând un pro-
dus de dimensiuni mici.

__Ești acasă la un prieten, adul-
ții nu sunt în preajmă, iar cineva 
aduce un bax de bere și prietenii 
tăi încep să bea.

__Un prieten răspândește un zvon 
interesant, dar jenant despre un 
alt prieten.

__Observi că cineva copiază după 
tine în timpul unui test.

Ce posibilitate există ca tu să te ri-
dici și să condamni aceste lucruri? 
Cum poți proceda mai bine în 
aceste situații?

Miercuri

Versetele biblice de la rubrica 
Repere ne vorbesc despre ce 

înseamnă să ai curaj și credință și 
să iei poziție de partea dreptății. 
Ilie a fost un model atât de pu-
ternic de credință și curaj, încât, 

după câteva secole, în vremea lui 
Isus, oamenii încă îl considerau pe 
Ilie întruchiparea credinței și cura-
jului. Se spunea că Ioan Botezăto-
rul, care a pregătit calea lui Isus, a 
venit „în duhul și puterea lui Ilie”; 
unii credeau chiar că Isus Însuși 
era Ilie cel înviat. Iată ce impact 
poate avea asupra lumii o persoa-
nă curajoasă și credincioasă!

Privind în jur, care persoană este 
pentru tine un exemplu de cre-
dință și curaj?

Joi

Citește din nou situațiile pre-
zentate în partea de marți. Ai 

trecut vreodată prin situații simi-
lare? Ce reacție ai când ceilalți fac 
lucruri rele?

Treci chiar în prezent printr-o situ-
ație în care Dumnezeu te cheamă 
să iei poziție de partea dreptății? 
Dacă da, care e acea situație? 

Ce poți să faci ca să stai de partea 
lui Dumnezeu? _______

 Vineri

Credința lui Ilie a fost puternică 
pe Muntele Carmel fiindcă el 

avea o experiență de-o viață cu 
Dumnezeu. Tocmai trecuse prin 
foametea de trei ani, bazându-se 
cu totul pe puterea lui Dumnezeu 
de a-i împlini nevoile elementare 
ale vieții. Uneori citim astfel de 
relatări și ne gândim: Nu aș putea 
avea niciodată o astfel de credin-
ță! Însă credința este ca mușchii 

– devine mai puternică, dacă este 
întrebuințată.

În momentele tale de rugăciune, 
spune-I lui Dumnezeu ce îngrijo-
rări ai. Așază-le cu credință în mâi-
nile Sale și cere-I să te ajute să ai o 
credință mai mare, ca să fii pregă-
tit pentru încercările mai mari ce 
vor veni.
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