
PREGĂTIRE

i. PreZeNTare GeNeralĂ
unul dintre cele mai populare spectacole de tele-

viziune din ultimii ani este American Idol. acesta a
declanşat un fel de cult la care au aderat milioane de
americani care vor să vadă cum ajung la succes
starurile în devenire. În fiecare săptămână, ame ricanii
votează cântăreţii preferaţi, iar cei care primesc cele
mai puţine voturi sunt eliminaţi. Câş ti gătorii ajung
staruri şi primesc, la final, garanţia că vor obţine con-
tracte mari şi faimă imediată. Dar ce înseamnă cuvân-
tul „idol”? este doar un cuvânt ce poate fi folosit în mod
superficial într-un spectacol Tv sau are şi o semnifi-
caţie mai profun dă, spirituală?

istoria lui roboam este o tristă exemplificare a fap-
tului că idolatria – în orice formă – nu va fi tole ra tă de
Dumnezeu. altfel spus, un idol este tot ceea ce vine
înaintea lui Dumnezeu. isus spune: „Pentru că unde
este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.”
(matei 6,21) Prin această afirma ţie, isus ne arată care
este esenţa închinării la idoli: faptul că inima oame-
nilor este lipită de ceea ce preţuiesc ei cel mai mult.
studiul acesta îi provoacă pe adolescenţi să reflecteze
la priorităţile lor, în timp ce află ce a făcut Dumnezeu
cu idolatria lui roboam.

această lecţie conţine multe alte subiecte demne
de a fi dezbătute. De exemplu, ce presu pu ne o
funcţie de conducere. uneori, roboam se do ve dea
un conducător de excepţie, dar întotdeauna părea că
recade în eşecuri îngrozitoare. ellen White ac cen -
tuează că acest eşec de a conduce a avut consecinţe
devastatoare asupra întregii naţiuni.

un alt aspect ce ar putea fi studiat în această lecţie
este comunicarea. relatarea de faţă ne oferă multe
situaţii (de exemplu, roboam ascultă de consilierii

mai tineri, omorârea tragică cu pietre a lui adoram,
solia lui Şemaia etc.) care ne ajută să ne formăm o
imagine despre importanţa onestităţii în comunicare. 

ii. sCOP
membrii grupei:
• vor vedea că idolatria este larg răspândită în

lumea contemporană. (Nivelul intelectual)
• vor înţelege faptul că a pune altceva mai pre-

sus de Dumnezeu are rezultate dezastruoase.
(Nivelul emoţional)

• vor răspunde provocării de a-l pune pe Dum -
nezeu pe primul loc în viaţa lor. (Nivelul practic)

iii. sTuDiu aPrOFuNDaT
• idolatria
• Conducerea
• Comunicarea
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 despre ie -
rarhizările făcute.

rugaţi-i să mai consulte listele încă o dată şi să se
gândească dacă fiecare dintre lucrurile amintite are o
valoare mare pe pământ sau în Împărăţia cerului. să
încercuiască elementele care sunt importante pe

CONexiuNisalvaTOareCONexiuNisalvaTOare

idolii – o ameninţare
actuală
idolii – o ameninţare
actuală

Referinţa biblică: 1 Împărați 11:14-43; 12:1-24; 
2 Cronici 9:29-12,16

Comentariu: Profeţi şi regi, capitolul 6

7 mai 2016
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ii. PasaJul BiBliC

Punct de pornire
Sugestie de introducere:
Fiecare dintre noi ne putem amăgi cu gândul:

„sunt cineva şi sunt aşa datorită mie”. acesta este „sin-
dromul eului” care l-a cuprins pe lucifer în ceruri.
această obsesie ne explică modul cum a început
păcatul. iată pretenţiile îngâmfate ale lui lucifer: „mă
voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai
presus de stelele lui Dumnezeu, voi şedea pe mun -
tele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei;
mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.”
(isaia 14:13,14)

aceasta este şi atitudinea regelui roboam. Ca
răspuns la cererea poporului de a micşora taxele im -
puse de tatăl lui, solomon, roboam a zis cu ne chib -
zuinţă: „Tatăl meu v-a îngreuiat jugul, dar eu vi-l voi
face şi mai greu; tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă
voi bate cu scorpioane.” (1 Împărați 12:14) Din cauză
că a refuzat să se închine înaintea lui Dumnezeu şi
pentru că a ales să pună interesele lui mai presus de
cele ale lui Dumnezeu, roboam a fost smerit, iar israel
s-a divizat în două regate.

Fişă de studiu pentru instructori
După ce parcurgeţi fragmentul biblic împreună cu

participanţii, analizaţi-l cu ajutorul următoarelor între -
bări, pe care le veţi reformula:

• Înainte să răspundă cererii israeliţilor de mic -
şo rare a taxelor, roboam a cerut sfat. Bătrânii l-au
povăţuit să fie bun şi să micşoreze poverile. Tinerii 
l-au sfătuit să-şi exercite autoritatea supremă şi să
ridice taxele. ellen White notează: „Flatat de ideea de
a-şi exercita autoritatea supremă, roboam a decis să
nu ţină cont de sfatul bătrânilor din rega tul lui şi să-şi
facă din cei mai tineri consilieri.” (Profeţi şi regi, pp. 89,
90) rezultatul a fost de vastator. Zece dintre seminţiile
lui israel s-au răz vrătit, iar roboam a condus numai
două seminţii. Ce ne spune această situaţie despre
presiunea de grup? Cum ar fi fost istoria lui israel dacă
roboam ar fi ascultat de sfatul bun al bătrânilor?

• revedeţi rolul pe care l-a avut adoram (care
mai este numit şi adoniram) în 1 Împărați 12:18. Ce
părere aveţi despre persecutarea mesagerului, doar
pentru simplul fapt că poartă un mesaj? Ce ase mă -
nări există între întâmplarea aceasta şi istoria vieţii lui
isus? Comparaţi cu isaia 53:1-7.

• Ce ar fi putut alege roboam să facă dacă ar fi
urmat îndemnurile din exodul 20:3,4 şi matei 6:19-21? Ce
părţi din versete vi se par mai importante şi de ce?

pământ; să sublinieze elementele preţuite în Îm pă -
răţia lui Dumnezeu.

explicaţi faptul că idol este orice lucru îndrăgit mai
presus de Dumnezeu (televizorul, hainele, ma şi nile,
iPodul, sporturile, prietenii, jocurile electronice,
aspectul fizic, familia etc.). rugaţi apoi fiecare mem-
bru al grupei să se gândească şi la alţi idoli mo derni.

Ilustraţie
Sugestie de povestire:
Pastorul John Ortberg povesteşte o întâmplare

despre un director al unei companii imense care
dădea semne de mulţumire de sine. Odată, acesta
ieşea dintr-o benzinărie, când a observat că soţia lui
era absorbită de discuţia cu cel care le alimenta maşi-
na. După ce au urcat în maşină şi au pornit la drum,
soţia i-a explicat cum l-a cunoscut pe muncitorul de
la benzinărie.

„De fapt, a zis ea, am fost împreună câţiva ani.”
După o pauză lungă, soţul zise chicotind: „Ştiu la ce

te gândeşti. Te gândeşti că eşti fericită că te-ai măritat cu
mine, director al unei mari companii, şi nu cu un băiat
de la pompa unei benzinării.”

„Nu, replică soţia, de fapt mă gândeam că, dacă
mă căsătoream cu el şi nu cu tine, el ar fi ajuns direc-
torul unei mari companii, iar tu ai fi fost băiat la
pompă, la o benzinărie oarecare.

O altă întâmplare amuzantă, care ne aminteşte de
nebunia mândriei, este cea despre richard Daley, pri-
marul excentric al oraşului Chicago, de acum 21 de
ani. Odată, unul dintre cei care îi scriau discursurile 
l-a abordat şi i-a cerut o mărire de salariu. Daley i-a
răspuns: „Nu-ţi voi da mai mult de atât. Deja iei mai
mult decât meriţi. ar trebui să te simţi onorat că
lucrezi pentru un aşa mare erou al americii, cum sunt
eu.”

După două săptămâni, Daley a ţinut un discurs în
cinstea Zilei veteranilor. a venit înaintea vete ra nilor şi
înaintea reporterilor, ca de obicei, fără să-şi citească dis-
cursul în prealabil. a vorbit cu elocvenţă despre sol-
daţii uitaţi. a deplâns faptul că lumea i-a trecut cu
vederea pe aceşti oameni valoroşi. audi toriul era cap-
tivat.

„Dar mie îmi pasă, iar astăzi, voi propune un pro-
gram ce cuprinde 17 puncte prin care vom avea gri jă
de veteranii din toată ţara.” Toată lumea aştepta cu
sufletul la gură să vadă ce va spune primarul mai
departe. (Chiar şi Daley era foarte curios!) Întorcând
pagina, Daley citi: „De aici înainte te descurci singur,
mare erou al americii, ce eşti!” 
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Folosiţi următoarele pasaje pentru a lărgi contextul
istoriei biblice studiate: Psalmii 135:15-18; Colo seni
3:5-11; 1 ioan 4:1-3.

Context şi precizări
Folosiţi următoarele informaţii pentru a analiza 

într-un context mai larg pasajul studiat. Reformulaţi.

1. Herbert lockyer face un comentariu profund
asupra vieţii lui roboam:

Cât de diferită ar fi fost istoria evreilor dacă
roboam nu ar fi ascultat de sfatul consilierilor nesă -
buiţi! Când s-a dus la sihem ca să fie încoronat oficial
ca succesor al lui solomon, poporul a vrut să îl
accepte cu o singură condiţie, şi anume, să uşu reze
poverile impuse de solomon. această ce rere rezo -
nabilă... ar fi trebuit acceptată fără ezitare. [...] Însă
roboam a pierdut ocazia de aur de a vindeca rănile
fricii şi de a menţine unitatea vechiului popor al lui
Dumnezeu. [...]

După ce, la început, a fost temător de Dum nezeu
(2 Cronici 12:1), roboam a căzut într-o nele giuire atât
de mare, încât biciul egiptean l-a lovit pe rege şi pe
cele două seminţii ale lui. Pocăinţa de scurtă durată a
împiedicat răzbunarea, însă decă derea se instalase
deja (2 Cronici 12:5,8). acesta este sfârşitul lui
roboam, care s-a rătăcit, îndrep tându-se într-o
direcţie cu trei ramificaţii, distru gân du-se pe el însuşi
şi poporul pe care încerca să-l conducă. el a pierdut
cea mai bună parte a rega tului său şi a redus israelul
la un popor inferior celorlalte naţiuni. (Herbert
lockyer, All the Men of the Bible [Grand rapids, mich.:
Zondervan Publishing House, 1958], p. 285)

Când avem de luat decizii importante, de la cine
cerem sfat? Ce faceţi când vi se dau sfaturi contradic-

torii? Dacă ar fi ştiut roboam consecinţele deciziilor
lui, ce alegeri ar fi făcut?

2. Când „roboam s-a dus la sihem” (2 Cronici 10:1),
această cetate, care se afla la 50 de kilometri de
ierusalim, era centrul triburilor israelite din nord.
După cum profetizase ahia (1 Împărați 11:31,32),

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!

Arată şi... povesteşte!

Obiectele tangibile aduse la grupă au pute -
rea de a le întipări adolescenţilor lecţia în me -
morie. De exemplu, în acest studiu veţi discuta
despre pericolele idolatriei sau despre preţuirea
altor lucruri mai mult decât pe Dumnezeu. Nu e
rău să vorbiţi despre aceste subiecte, dar, dacă
le-aţi ilustra prin nişte obiecte tangibile, lecţia ar
fi mai eficientă.

Pentru aceasta, aţi putea să le arătaţi câţiva
idoli moderni. De exemplu: un Tv, un iPod, un
poster al unui atlet, o farfurie cu mâncare
nesănătoasă, haine de firmă etc. aţi putea să dis-
cutaţi despre cum ne închinăm la acestea (ex.,
dacă le preţuim mai mult decât pe Dumnezeu).
În timpul săptămânii, când vor vedea aceste
obiecte, îşi vor aminti bine de discuţia de la
Şcoala de sabat şi vor fi mai atenţi cu ispita de a
se închina la „idoli”.



ieroboam deja fusese uns ca rege al celor 10 se minţii
din nord (1 Împărați 11:26-40). Numai cele două
triburi ale lui iuda şi Beniamin au rămas loiale di nas tiei
davidice (2 Cronici 11:3,12; cf. 1 Cronici 4:24-43). Din acel
moment, aceste două seminţii au purtat numele de
Împărăţia, sau regatul lui iuda.

3. Potrivit cu Life Application Bible, versetul-cheie
din istoria lui roboam este 2 Cronici 12:1, care spu ne:
„Când s-a întărit roboam în domnie şi a că pătat 
pu tere, a părăsit legea Domnului, şi tot israelul a pă -
răsit-o împreună cu el.” acest lucru a declanşat invazia
lui Şişac (versetul 2). această campanie a lui Şişac,
întemeietorul energic al celei de-a 32-a dinastii egip -
tene, a fost confirmată de lista cetăţilor palestiniene
cu cerite, inscripţionată pe pereţii templului lui arnon
din Karnak. această listă ne arată că el a invadat
israelul (până la marea Galileii), dar şi iuda.

iii. ÎNCHeiere

Activitate
Încheiaţi cu o activitate şi cu o scurtă recapitulare în

propriile cuvinte:
rugaţi-i pe membrii grupei să alcătuiască un plan

personal detaliat al unei zile obişnuite, apoi să şi-l
pre zin te. Întrebaţi-i cu ce activitate îşi petrec cel mai
mult timp. apoi întrebaţi-i ce activitate şi-ar dori să fie
prioritară. Pe o scară de la 1 la 10 (unde 10 înseamnă
cel mai important), ce reţi-le să îşi ordoneze acti -
vităţile în funcţie de gradul de prioritate. au pus
deoparte un timp şi pentru Dumnezeu? Dacă da,
când? amintiţi-le cu blândeţe că orice activitate şi pri-
oritate poate deveni un idol. la urma urmei, idolii
sunt tot ceea ce ne captivează atenţia şi ne înde-
părtează 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 6  din Profeţi şi regi.

Recapitulare
Sugestie de încheiere:
roboam a făcut câteva alegeri nechibzuite.

Consecinţele deciziilor lui i-au mânjit repu taţia şi au
distrus poporul israel pentru toate gene raţiile urmă-
toare.

esenţa problemei lui roboam a fost păcatul ido -
latriei. astăzi, închinarea la idoli este ultimul lucru pe
care ar crede cineva că îl va face vreodată. Însă idolii
au diferite forme. idolii mai frumoşi, mai stră lucitori şi
mai sofisticaţi au luat locul statuilor pri mitive; însă
rezultatul este acelaşi: o loialitate împăr ţită între
sacru şi profan.

studiul acesta ne oferă ocazia de a discuta cu
francheţe despre cum pot tinerii să rămână pe calea
lui Dumnezeu, în ciuda idolilor care le soli cită atenţia.
Profitaţi de ocazie şi provocaţi-i să se consacre fără
rezerve lui Dumnezeu.
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