
PREGĂTIRE

i. PreZeNTare GeNeralĂ
studiul acesta se concentrează asupra domniei lui

iosafat, un rege care a căutat să facă ce era bine înain-
tea lui Dumnezeu. În timpul domniei lui de 25 de ani,
iosafat a continuat să îşi conducă poporul pe calea
trasată de tatăl lui, asa. s-a urcat la tron pe timp de
război şi, prin urmare, reforma lui a început cu refor-
ma armatei şi cu întărirea graniţelor. De asemenea, a
iniţiat reforma religioasă şi s-a opus cu fermitate ido -
latriei, ce părea să para lizeze fiecare generaţie din
poporul lui Dumnezeu. iosafat a fondat o şcoală
ambulantă condusă de 16 pro  fesori calificaţi, care
mergeau din loc în loc şi îi învă ţau pe oameni legea
lui Dumnezeu (2 Cronici 17:7-9).

Dacă iosafat a avut o problemă, atunci aceasta a
fost strădania lui de a fi diplomat. Şi-a făcut obiceiul
de a încheia alianţe cu oameni mai puţin consacraţi
lui Dumnezeu decât el. mai întâi cu ahab, apoi cu fiul
lui ahab, ahazia, şi în cele din urmă, cu celălalt fiu al
lui ahab, ioram. În zelul lui de a face ceea ce trebuia,
a subestimat intenţiile rele ale altora, iar Dumnezeu 
i-a corectat cu fermitate această tendinţă odată cu
trecerea anilor (1 Împărați 22:44; 2 Cronici 18:1). Cel
mai important lucru pe care şi-l amintesc oamenii
despre regii lui israel este de multe ori prezentat pe
scurt într-o singură frază. În rezumatul vieţii lui iosafat
se declară: „el a umblat în toată calea tatălui său, asa,
şi nu s-a abătut deloc de la ea, făcând ce este plăcut
înaintea Domnului.” (1 Împărați 22:43) istoria îi gru-
pează pe regii lui israel în două categorii: buni şi răi.
invitaţi membrii grupei să se gândească la posibilul
rezumat al vieţii lor, în timp ce studiază istoria unuia
dintre marii Împărați ai lui israel.

ii. sCOP
membrii grupei:
• vor parcurge pe scurt evenimentele-cheie din

viaţa unui mare rege. (Nivelul intelectual)
• vor simţi tensiunea dintre punctele lor tari şi

punctele slabe, dintre succes şi eşec. (Nivelul
emo ţional)

• vor alege să ducă o viaţă fără compromisuri.
(Nivelul practic)

iii. sTuDiu aPrOFuNDaT
• Disciplina spirituală
• ispita (lupta cu ispita)
• Cum să învăţăm din eşecuri/greşeli

Pe site-ul www.leadoutministries.com veţi găsi, în
limba engleză, materiale auxiliare pentru tratarea
acestor subiecte.

PREDARE

i. iNTrODuCere

Activitate
Rugaţi-i pe membrii grupei să completeze rubrica Ce

părere ai? din ghidul lor. Apoi discutaţi pe baza răspun-
surilor lor.

invitaţi-i pe participanţi să spună ce au aşezat pe
primul şi pe ultimul loc în activitatea de ierar hi zare şi
să explice de ce. Întrebaţi-i ce alte elemente ar adău-
ga acestei liste, pentru a o completa.

rezumatul unei vieţirezumatul unei vieţi
Referinţa biblică: 1 Împărați 22; 2 Cronici 17 – 21
Comentariu: Profeţi şi regi, capitolul 15
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evenimente ale domniei lui şi observaţi profunzimea
consacrării lui faţă de Dumnezeu.

Fişă de studiu pentru instructori
După ce citiţi secţiunea Caz în studiu împreună cu

membrii grupei, discutaţi pe baza următoarelor idei:
• Care este versetul-cheie al relatării de săp-

tămâna aceasta?
• Care sunt cele mai nobile trăsături specifice

unui conducător, care se pot observa la
iosafat?

• Care este defectul lui iosafat, ca lider?
• În ce fel i se potriveşte numele, care semnifică

„Domnul judecă”?
• iosafat s-a confruntat cu o armată mult mai

numeroasă decât a lui, însă el a avut încre dere
în Domnul. Ce poziţie vrea Dumnezeu să luăm
atunci când întâmpinăm provocări ce ne
depăşesc puterea?

Context şi precizări

Folosiţi următoarele informaţii pentru a analiza într-un
context mai larg pasajul studiat. Redaţi-le în propriile
cuvinte.

1. iosafat a făcut greşeli, însă rezumatul vieţii lui
este faptul că a fost consacrat lui Dumnezeu şi porun-
cilor lui. istoria sa este redată în cel puţin patru capi-
tole întregi din 2 Cronici şi, prin urmare, studiul
întregii lui vieţi necesită timp.

un mod de a valorifica la maximum timpul avut la
dispoziţie şi de a implica întreaga grupă ar fi acela de
a folosi strategia cunoscută sub numele de „zig-zag”.
Formaţi grupe şi daţi-i fiecăreia câte unul dintre eve -
nimentele descrise în pasajele de mai jos. rugaţi
fiecare grupă să citească pasajul şi să discute despre
învăţătura extrasă din el.

apoi, fiecare grupă să-şi prezinte concluziile sau
formaţi alte grupe alcătuite din cel puţin o persoană
ce a participat în fiecare dintre grupele iniţiale.
Fiecare să explice noii grupe ce a descoperit împre-
ună cu grupa iniţială. În acest fel, toţi vor afla eveni-
mentele şi vor avea ocazia de a participa.

2 Cronici 17:1-6 – Prezentare generală

2 Cronici 17:7-10 – Învăţătorii sunt trimişi să înveţe
poporul despre Dumnezeu

2 Cronici 17:11-19 – Belşug şi pace

2 Cronici 18:1-34 – lupta alături de ahab împo -
triva ramotului din Galaad

2 Cronici 19:1-2 – mustrarea şi încurajarea din
partea lui iehu

Ilustraţie
Sugestie de povestire:
Timotei este un om de afaceri de succes care se

ridică de la masă întotdeauna un pic flămând. Îşi
poate permite să mănânce pe săturate, dar o reve-
laţie neaşteptată a avut asupra lui un aşa impact,
încât nu a putut să rămână acelaşi. Într-o seară târziu,
când se înapoia de la lucru, a dat din întâmplare peste
un om care stătea pe trotuar şi căuta într-o grămadă
de gunoi. Cerşetorul îndepărta viermii din resturile
de mâncare mucegăite şi le îndesa în gură cu mâinile
murdare. Timotei, şocat de disperarea acelui om, a
jurat că nu va mai considera că mâncatul este un
lucru de la sine înţeles pentru toată lumea. el nu este
un om perfect, dar a organizat în comunitatea lui o
masă pentru săraci şi, regulat, se oferă ca voluntar
pentru a-i inspira şi pe alţii să participe. unii oameni
sunt transformaţi de experienţele personale care i-au
afectat profund. studiaţi viaţa unor lideri care, în
urma unor evenimente sau întâmplări din viaţa lor, 
şi-au format un obicei la care ţin foarte mult. De
multe ori, aceste întâmplări delimitează clar binele de
rău, adevărul de eroare.

Gândiţi-vă un moment ce eveniment l-a schimbat
pe iosafat pentru totdeauna. Când duşmanul lui,
împăratul moabului, a văzut că pierdea bătălia, l-a
luat pe întâiul lui născut, care era succesorul lui la
tron, l-a urcat pe zidul cetăţii şi l-a adus ca jertfă, ca o
ultimă încercare de a obţine biruinţa (2 Împărați
3:26,27). acest lucru trebuie să-l fi impresionat 
pro fund pe iosafat. O astfel de lipsă de moralita -
te, s-a hotărât el, poate fi întâmpinată numai cu 
o ascultare din toată inima de cuvântul lui Dum -
nezeu.

ii. PasaJul BiBliC

Punct de pornire
Sugestie de introducere:
v-aţi întrebat vreodată care este secretul marilor

eroi ai credinţei? Ce anume îi face să aibă curaj? să
pună toată inima în ceea ce fac? să fie înţelepţi?
Consacraţi? unele dintre lucrurile bune pe care le-a
înfăptuit iosafat au izvorât din cunoaşterea profundă
a ceea ce era bine, însă probabil că multe dintre
deciziile lui au fost rezultatul cunoaşterii a ceea ce era
rău. În timp ce priviţi la viaţa lui iosafat, probabil că
veţi observa un moment de slăbiciune sau o lipsă în
armura caracterului său. Însă impactul copleşitor al
domniei lui a fost unul pozitiv, corect şi adevărat.
Citiţi pasajul amintit, dar revedeţi pe scurt şi celelalte
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"2 Cronici 19:4-11 – Judecători desemnaţi pentru a
se ocupa de organizarea civilă

2 Cronici 20:16-29 – victoria obţinută prin cântec

2. istoria de săptămâna aceasta scoate în evidenţă
calităţile de lider ale lui iosafat şi dependenţa lui
neşovăielnică de Dumnezeu. Observaţi primul pas pe
care îl face acest rege credincios: „iosafat şi-a îndrep-
tat faţa să caute pe Domnul.” (2 Cronici 20:3) În alte
versiuni ale Bibliei, expresia „a-şi îndrepta faţa” este
tradusă cu „a lua hotărârea”. aceasta înseamnă că
iosafat şi-a îndreptat atenţia spre un singur scop. un
alt aspect al conducerii lui iosafat este modul în care
oamenii au urmat exemplul pe care el l-a dat. unii au
spus: „Dacă vrei să te asiguri că ai calităţi de lider, vezi
dacă te urmează cineva!” Biblia spune: „iuda s-a
adunat să cheme pe Domnul şi au venit din toate
cetăţile lui iuda să caute pe Domnul.” (2 Cronici 20:4)

iosafat este un mare conducător şi datorită umi -
linţei lui. regele admite înaintea lui Dumnezeu că
„noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi,
care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să
facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!” 
(2 Cronici 20:12) În cele din urmă, iosafat a acţionat
conform convingerilor lui şi „a numit nişte cântăreţi
care... lăudau pe Domnul”. (2 Cronici 20:21) iată un alt
război câştigat de Dumnezeu prin cân tec! În con-
secinţă, duşmanii, în confuzia lor, „s-au ajutat unii pe
alţii să se nimicească”. (2 Cronici 20:23) Biruinţa aceas-
ta face parte din seria pa sa jelor scripturistice în care
Dumnezeu intervine atunci când efortul oamenilor
nu ar putea birui şi când prezenţa şi slava lui
Dumnezeu sunt fără echivoc.

3. Din nefericire, moştenirea credincioşiei lui asa şi
iosafat a constituit o scurtă perioadă de lumină pen-
tru poporul lui Dumnezeu. ioram a ales să nu meargă
pe urmele tatălui şi bunicului său. (2 Cronici 21:12,13) 

Alte rubrici...
Faceţi referire la celelalte rubrici din Ghidul pentru adolescenţi.

• Cu alţi ochi
Întrebaţi cum sunt reflectate în citate ideile din
pasajul studiat astăzi.

• Flash
Citiţi fragmentul, precizând că face parte din
comentariul lui Ellen White asupra pasajului
biblic studiat în această săptămână, care se
găseşte în cartea Profeţi şi regi. Întrebaţi ce
relaţii există între fragmentul citat şi discuţiile
pe care le-aţi avut pe baza întrebărilor de la
Fişă de studiu.

• Repere
Îndreptaţi-vă atenţia spre versetele ce au legă-
tură cu subiectul studiului de astăzi. Spuneţi-le
participanţilor să le citească şi fiecare să aleagă
un verset care i se adre sează în mod direct. Apoi
rugaţi-i să explice alegerea făcută.

Sau puteţi forma perechi, cărora să le daţi
câte un text pentru a fi discutat.
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Secretele instructorului bine pregătit!

Mai puţin înseamnă mai mult

O metodă de predare care pune creierul la
lucru este activitatea de sintetizare – împletirea
şi unificarea mai multor idei într-un singur
enunţ. O modalitate de a-i determina pe mem-
brii grupei să rezume ceva este să îi provocaţi să
folosească un anumit număr de cuvinte sau să
formuleze o singură frază. De exemplu: „Pre -
zentaţi într-o singură frază povestea vieţii voas-
tre”. această activitate cere ca adolescenţii să
transforme un mare număr de informaţii într-o
singură frază semnificativă. De multe ori, este
util să le daţi un timp limită în care să-şi formuleze
rezumatul vieţii şi să îl împărtă şească celorlalţi.



iii. ÎNCHeiere

Activitate
Invitaţi fiecare adolescent să răspundă la urmă -

toarea întrebare:
Dacă aţi ajunge preşedinte al unei ţări şi dacă ar

trebui să daţi cinci legi de bază, ce ar stipula aceste
cinci legi? Discutaţi despre cele cinci legi pe care le
propune fiecare. viaţa lui iosafat a avut multe urcuşuri
şi coborâşuri, însă, în esenţă, regele credincios a trăit
după câteva legi/principii fundamentale la care nu a
renunţat niciodată. Care sunt acestea? 

Recapitulare
Sugestie de încheiere:
Fiecare om are şansa de a trăi o viaţă al cărei rezu-

mat să fie unul pozitiv. Ceea ce ne impresionează cel
mai mult la iosafat este faptul că a rămas credincios
lui Dumnezeu, chiar şi atunci când toţi i-au cunoscut
eşecurile şi greşelile. iar când lucrurile mergeau bine,
el a continuat să inoveze şi să depună noi eforturi de
a îmbunătăţi viaţa poporului. umilinţa şi curajul lui
alcătuiesc o declaraţie concisă a adevărului: „el a
umblat în toată calea tatălui său, asa, şi nu s-a abătut
deloc de la ea, făcând ce este plăcut înaintea
Domnului.” (1 Împărați 22:43) aşadar, care sunt prin-
cipiile absolute, nenegociabile, după care vă veţi trăi
viaţa? În dreptul căror valori veţi lua astăzi decizia să
nu faceţi niciun compromis niciodată? meditaţi şi
rugaţi-vă un minut cu privire la consacrarea voastră
faţă de Dumnezeu.

amintiţi-le membrilor grupei să lectureze capitolele 
din seria de istorie bi blică scrisă de ellen White. Pentru săp -
tămâna aceasta li se recomandă capitolul 15 din Profeţi şi regi.
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ÎNSEMNĂRILE INSTRUCTORULUI





Profeţi şi regi
TrimesTrul ii 2016

Ghid pentru instructori

CONexiuNi            salvaTOare

Biserica Creştină
Adventistă

de Ziua a Şaptea


