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CONEXIUNI SALVATOARE

ac tual .consistent .prac t ic

Îndoială în vale

11 IUNIE 2016

Referința biblică: 1 Regi 18:41-46; 19:1-18
Comentariu: Profeți și regi, capitolele 12 și 13

Flash
„Pentru cel descurajat, există un remediu sigur – credință, rugăciu-
ne, lucrare. Credința și activitatea îi vor da siguranță și satisfacții 
din ce în ce mai mari. Ești ispitit să te lași cuprins de presimțiri 
sumbre sau de descurajare profundă? În zilele cele mai întune-
coase, când aparențele se arată mai amenințătoare, nu te teme! 
Ai credință în Dumnezeu! El cunoaște nevoile tale. El are toată pu-
terea. Dragostea și mila Lui nemărginită nu obosesc niciodată. [...] 
Niciodată nu-Și va schimba legământul pe care l-a făcut cu aceia 
care-L iubesc.” (Profeți și regi, pp. 164, 165)

„Domnul i-a zis: «Ieși și stai pe 
munte înaintea Domnului!»” 

(1 Regi 19:11)

Text-cheie
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Ce părere ai?
Care dintre următoarele activități te ajută să ieși din starea de des-
curajare?

__ stau de vorbă cu un prieten
__ petrec timp singur
__ ascult muzică
__ mă rog
__ mă uit la emisiuni TV sau la filme
__ stau de vorbă cu un consilier, un pastor sau 

un alt adult
__ fac sport
__ fac ceva pentru altcineva
__ altceva: ___________________

Știai că ?
rcușurile din viața spiri-
tuală sunt de multe ori 
urmate de coborâșuri. 
Dacă nu crezi, întreabă 

pe cineva care tocmai se întoarce 
dintr-o tabără sau de la o conven-
ție de tineret și pe care îl așteaptă 
problemele cotidiene. Când te afli 
printre creștini, când cânți și Îl lauzi 
pe Domnul, este firesc să fii fericit, 
entuziasmat și plin de Duhul Sfânt. 
Dar, după trei săptămâni, când vezi 
că ai probleme cu părinții și cu teme-
le pentru școală și când te confrunți 
cu presiunea de grup, te prăbușești în 
descurajare și disperare.

Biblia nu promite că popo-
rul lui Dumnezeu nu va 

cunoaște niciodată ne-
fericirea sau descurajarea. 
După scena triumfătoare 
de pe Muntele Carmel, unde 
i-a înfruntat pe profeții lui Baal, 

profetul Ilie se prăbușește în 
descurajare și disperare. Dar 
Dumnezeu nu l-a abandonat – și 
nu te va abandona nici pe tine când 

treci prin dificultăți.

Caz
     în 

studiu
„Ahab i-a spus Izabelei 
tot ce făcuse Ilie și cum 

îi ucisese cu sabia pe toți 
prorocii. Izabela a trimis un 

sol la Ilie să-i spună: «Să mă 
pedepsească zeii cu toată 

asprimea lor, dacă mâine, la 
ceasul acesta, nu voi face cu 

viața ta ce ai făcut tu cu viața 
fiecăruia dintre ei.»
Ilie, când a văzut lucrul acesta, 
s-a sculat și a plecat ca să-și 
scape viața. A ajuns la Beer-Șe-
ba, care ține de Iuda, și și-a lă-
sat slujitorul acolo. El s-a dus în 
pustie, unde, după un drum 
de o zi, a șezut sub un ienu-
păr și dorea să moară, zicând: 
«Destul! 

Acum, Doamne, ia-mi su-
fletul, căci nu sunt mai 

bun decât părinții mei.» 
S-a culcat și a adormit 

sub un ienupăr.
Și iată, l-a atins un 

înger și i-a zis: 
«Scoală-te și mă - 

nâncă.» El s-a 
uitat și, la  

 
 

 

 
 

căpătâiul lui, era o 
turtă coaptă pe niște pie-

tre încălzite și un urcior cu apă. 
A mâncat și a băut, apoi s-a culcat 
din nou.
Îngerul Domnului a venit a doua 
oară, l-a atins și i-a zis: «Scoală-te și 
mănâncă, fiindcă drumul pe care-l 
ai de făcut este prea lung pentru 
tine.» El s-a sculat, a mâncat și a 
băut și cu puterea pe care i-a dat-o 
mâncarea aceasta a mers patruzeci 
de zile și patruzeci de nopți, până 
la muntele lui Dumnezeu, Horeb. 
[...]
Și cuvântul Domnului i-a vorbit ast-
fel: «Ce faci tu aici, Ilie?»
El a răspuns: «Am fost plin de râvnă 
pentru Domnul, Dumnezeul oștiri-
lor; căci copiii lui Israel au părăsit le-
gământul 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: «Ieși și stai pe mun-
te 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.”

 (1 Regi 19:1-13)
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Repere
„În lume veți avea necazuri; dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea.” 

(Ioan 16:33)

„Fiți tari și îmbărbătați-vă, toți cei ce nădăjduiți în Dom-
nul!” (Psalmii 31:24)

„Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină, 
dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc pu-

terea, ei zboară ca vulturii; aleargă, și nu obo-
sesc, umblă, și nu ostenesc.” (Isaia 40:30,31)

„Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, 
te chem pe nume: ești al Meu. Dacă vei 
trece prin ape, Eu voi fi cu tine și râuri-

le nu te vor îneca; dacă vei merge prin 
foc, nu te va arde, și flacăra nu te va 
aprinde.” (Isaia 43:1,2)

„Veniți la Mine, toți cei trudiți și împo-
vărați, și Eu vă voi da odihnă.” (Matei 
11:28)

Cu alți ochi
„Poate că vă surprinde să aflați 
că, în eforturile Sale de a avea stă-

pânire permanentă asupra unui 
suflet, [Dumnezeu] știe că sunt mai 

eficiente nu atât piscurile, cât văile; 
unii dintre oamenii speciali pe care El 

îi iubește trec prin depresii mai prelungi 
și mai profunde decât alții. [...] El vrea ca ei 

să învețe să meargă singuri în picioare și, de 
aceea, trebuie să își tragă mâna; doar în cazul 

în care dorința omului de a merge este prezentă 
cu adevărat, Domnul e mulțumit chiar dacă se mai 

întâmplă și căderi.” – C. S. Lewis, scriitor britanic din secolul XX, 
citat din Scrisorile lui Zgândărilă

Fișă
de 
studiu
Ilie tocmai câștigase o biruință uimitoare pen-
tru Dumnezeu. Ce anume l-a făcut să se descura-
jeze imediat după aceea?

Era Ilie sincer când spunea că vrea să moară?

Ce sfat i-a dat îngerul imediat după ce Ilie a spus că vrea să moară? Era 
acesta un sfat bun?

Citește cu atenție răspunsul pe care Ilie i l-a dat Domnului la întreba-
rea: „Ce faci tu aici?” Ce îți spun cuvintele lui Ilie despre simțămintele 
lui din momentul acela?

 
De ce nu a auzit Ilie glasul lui Dumnezeu în vânt, în cutre-
murul de pământ și în foc? Ce semnificație are faptul că, 
în acest moment al relatării, glasul lui Dumnezeu este 

„un susur blând”?
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Experienţa ta zilnică
Sabat

Citește 1 Regi 19:1-13. Ce spune 
Ilie după ce se așază sub ienu-

păr? Cum se simțea el în momen-
tul acela?

Ai fost vreodată la fel de descura-
jat ca Ilie sub ienupăr?

Enumeră ce face sau ce spune 
Dumnezeu ca să-l ajute pe Ilie să 
iasă din această stare.

Recitește rubrica Ce părere ai? din 
studiul de săptămâna aceasta. Ce 
anume te ajută să ieși din starea 
de descurajare? Ce îți spune Dum-
nezeu când ești deprimat?

Duminică

Citește întrebările de la secțiu-
nea Fișă de studiu și gândeș-

te-te la răspunsurile posibile. Ilie 
tocmai obținuse o biruință imen-
să pentru Domnul. Totuși, când 
regina Izabela l-a amenințat cu 
moartea, el și-a dorit să moară.

Urcușurile spirituale sunt deseori 
urmate de coborâșuri. Avem ne-
voie și de suișuri, și de coborâșuri – 
și de piscurile muntelui, și de văile 
lui – pentru a crește din punct de 
vedere spiritual. Ilie a învățat din 
această experiență că Dumnezeu 
nu îl va lăsa singur, că vocea Sa 
blândă încă i se adresa.

Luni

Dumnezeu i-a spus lui Ilie să 
stea pe munte și să se pregă-

tească pentru o înfățișare înaintea 
Lui. Ilie fusese martorul unei mari 
minuni pe Muntele Carmel, însă, 

la numai câteva săptămâni după 
aceea, a fost nevoie să stea pe un 
alt vârf de munte și să se reîntâl-
nească cu Dumnezeu pentru a-și 
reînnoi credința.

Când trecem prin stări de depre-
sie în viața creștină, ce putem face 
pentru a fi din nou în stare să stăm 
înaintea lui Dumnezeu? Enumeră 
câteva lucruri care te pot ajuta să 
auzi glasul blând al lui Dumnezeu.

Marți

La rubrica Flash, Ellen White ofe-
ră câteva soluții pentru creștinii 

descurajați: credința, rugăciunea 
și activitatea intensă.

Credința presupune încrederea 
în Dumnezeu și conștiența fap-
tului că El este cu noi, chiar dacă 
nu simțim acest lucru. Noi nu ne 
bazăm credința pe emoții, ci pe 
făgăduințele biblice care ne spun 
că Dumnezeu ne este fidel și are 
grijă de noi, orice s-ar întâmpla.

Rugăciunea este legătura noastră 
cu Dumnezeu. Așa cum El i s-a 
adresat lui Ilie, tot la fel ne vorbeș-
te și nouă cu o voce blândă, atunci 
când ne rugăm. Rugăciunea nu 
înseamnă numai să Îi vorbești lui 
Dumnezeu, ci și să Îl asculți.

Activitatea intensă ne distrage 
atenția de la problemele noastre 
și ne ajută să ne concentrăm asu-
pra nevoilor altora. Dacă facem 
ceva plăcut pentru alții, ne sim-
țim mai bine. Ce lucru poți să faci 
pentru altcineva, ca să te simți 
mai bine?

Miercuri

Făgăduințele din Cuvântul lui 
Dumnezeu sunt foarte încura-

jatoare când suntem deprimați. 
Citește textele de la secțiunea Re-

pere și vezi care te încurajează cel 
mai mult. Copiază-l pe o foaie de 
hârtie, pe care o poți decora. Apoi 
așaz-o undeva la vedere ca să o 
citești când ești descurajat.

Joi

Să recapitulăm ce am învățat și 
să formulăm o „rețetă” pentru 

situațiile când ești deprimat. În 
acest sens, completează afirmați-
ile de mai jos:

Data viitoare când voi fi descura-
jat, voi sta de vorbă cu __________

Voi asculta de __________

Mă voi gândi și voi repeta următo-
rul verset biblic: ______

Mă voi ruga și Îi voi cere lui Dum-
nezeu să __________

Voi face următoarele trei lucruri 
pentru mine: _______________

Voi face următoarele lucruri pen-
tru altcineva: ____________

Vineri

Suișurile și coborâșurile sunt nor-
male în viața creștină. Însă, une-

ori, ne putem da seama ce anume 
determină deprimarea și putem 
căuta la Dumnezeu încurajare, îna-
inte de a „aluneca” prea mult.

Descurajarea lui Ilie a fost declan-
șată de teama de amenințările cu 
moartea ale Izabelei. Frica este o 
emoție care ne face de multe ori 
să coborâm vertiginos pe spira-
la trăirilor negative. Alte emoții 
asemănătoare sunt mânia, invidia, 
senzația de singurătate și durerea.
Ce situații te determină să fii 
deprimat? Imediat ce apar sen-
timentele negative, încearcă să 
aplici remediile din rețeta pe care 
ai alcătuit-o ieri. Dumnezeu are 
puterea să te ajute să depășești 
aceste momente și să te așeze din 
nou pe „vârful muntelui”!
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