
PREGĂTIRE

i. PreZeNTare GeNeralĂ
După trei ani de foamete, timp în care ilie a fost

ocrotit în mod miraculos de Domnul, venise timpul
confruntării deschise. ilie i-a provocat pe profeţii lui
Baal să participe la o întrecere. se aflau în joc închi -
narea şi loialitatea poporului israel. ilie a riscat totul
pentru a demonstra că Dumnezeu va coborî foc din
cer pentru a-i onora jertfa şi că Baal, zeul fals, nu va
face nimic.

Curajul lui ilie în această situaţie pare exagerat – îşi
bate joc de profeţii păgâni şi udă jertfa de pe altarul
Domnului pentru a sublinia dependenţa lui totală de
Dumnezeu. O astfel de credinţă exagera tă pare a fi
străină de realităţile zilnice din vremurile noastre, însă
experienţele de zi cu zi cu Dumnezeu constituie
temelia credinţei şi a curajului de care vor avea
nevoie tinerii pentru a sta de partea adevărului în
situaţii mai dificile.

ii. sCOP
membrii grupei:

• vor înţelege că încrederea în Dumnezeu, în
situaţii dificile, i-a dat lui ilie tăria de a păşi
înainte prin credinţă.  (Nivelul intelectual)

• vor dobândi siguranţa că Dumnezeu va fi cu
ei, atunci când fac ceea ce e corect. (Nivelul
emoţional)

• se vor angaja să stea de partea adevărului.
(Nivelul practic)

iii. sTuDiu aPrOFuNDaT
• Presiunea de grup
• Credinţa
• Curajul

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.

Formaţi grupe de doi sau trei şi cereţi-le să po -
vestească o situaţie asemănătoare cu cele descrise în
secţiunea Ce părere ai?, când un cunoscut făcea un
lucru rău. Dacă nu reuşesc să-şi amintească, rugaţi-i să
citească secţiunea de miercuri din ghidul lor, unde
vor găsi câteva sugestii, şi întrebaţi-i dacă au trecut
printr-o situaţie asemănă toare.

apoi, rugaţi fiecare grupă să aleagă una dintre
întâmplările povestite şi să o interpreteze, arătând
cum poate reacţiona un creştin tânăr în situaţia
respectivă. 

Ilustraţie
Sugestie de povestire:
În 1989, studenţii chinezi au protestat timp de

şapte săptămâni în Piaţa Tiananmen, iar protestul lor

Credinţă
pe vârful muntelui
Credinţă
pe vârful muntelui

Referinţa biblică: 1 Împărați 18:1-40
Comentariu: Profeţi şi regi, capitolele 10 

(ultima parte) şi 11

4 iuNie 2016
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le spune ilie profeţilor lui Baal? De ce vorbeşte
el astfel? Ce ne transmit cuvintele lui?

• Ce răspund profeţii lui Baal? De ce nu consem-
nează scriitorul Bibliei niciun răspuns din
partea lor? Nu puteau ei să mai spună nimic?
De ce?

• Ce puteţi spune despre israeliţi? Care a fost
reacţia lor când focul a coborât din cer? Care ar
fi fost reacţia lor dacă profeţii lui Baal ar fi
reuşit cumva să coboare foc pe altarul lor?

• Câte vedre cu apă s-au turnat pe altar? De ce 
s-a făcut acest lucru? De ce consemnea ză scri-
itorul Bibliei faptul că nu numai jertfa şi lemnul
au fost mistuite, ci şi pietrele altarului şi că apa
s-a evaporat? Ce ne spune acest lucru despre
Dumnezeul cerurilor?

Folosiţi următoarele pasaje pentru a lărgi contextul
istoriei biblice studiate: efeseni 6:10-17; romani 8:31-
39; evrei 11:1-6,32-40.

Context şi precizări
Folosiţi următoarele informaţii pentru a analiza 

într-un context mai larg pasajul studiat. Redaţi-le în
propriile cuvinte.

Nu putem dobândi peste noapte credinţa lui ilie.
uneori ne închipuim că luăm poziţie de partea ade-
vărului într-o situaţie dificilă sau că suntem persecu-
taţi în zilele din urmă, spunând în sinea noastră: N-aş
putea să fac aşa ceva niciodată! Nu am curaj!

scriitoarea creştină Corrie Ten Boom avea aceeaşi
temere când era copil. i-a mărturisit tatălui ei temerea
că nu va fi suficient de curajoasă să în dure persecuţia,
dacă avea să treacă vreodată prin aşa ceva. Tatăl ei a
întrebat-o: „Când mergem într-o călătorie cu trenul,
care e momentul în care îţi dau să ţii biletul? Cu trei
săptămâni înainte?

„Nu, tati, răspunse ea, mi-l dai chiar atunci când ne
urcăm în tren.”

„la fel face şi Dumnezeu, i-a spus el. Ne dă curajul
de a înfrunta încercările chiar atunci când avem
nevoie de el, şi nu mai înainte.”

Când a ajuns la vârsta maturităţii, Corrie s-a văzut
nevoită să ascundă evrei în casa ei în timpul
Holocaustului şi, în cele din urmă, a ajuns într-un
lagăr german. Curajul pe care nu credea că îl va avea
vreodată i-a fost dat chiar atunci când a avut nevoie.

Corrie Ten Boom, profetul ilie şi mulţi alţi oameni
ai credinţei din istorie au învăţat că, dacă ne punem
credinţa în Dumnezeu zi de zi, vom avea o aşa legă-
tură cu el, încât vom avea curajul necesar de a înfrun-

a atras atenţia lumii. În timp ce oameni din toată
lumea urmăreau ştirile la televizor, o secvenţă, ce
avea să apară apoi în mass-media iar şi iar, le-a atras
atenţia tuturor. După aproape 20 de ani, ea mai este
încă una dintre cele mai şocante şi mai memorabile
imagini din acea vreme.

În imagine se văd tancurile armatei aliniate în
piaţă. În faţa primului tanc, sfidându-l, se află un
tânăr. Protestatarul necunoscut, al cărui nume nu 
s-a aflat nici până în ziua de astăzi, a forţat şirul de
tancuri să se oprească prin simplul fapt că s-a aşezat
în drumul lor. Când tancurile încercau să îl ocolească,
el se aşeza din nou în drum, iar în final s-a căţărat pe
unul dintre ele ca să discute cu soldaţii, apoi a fost dat
jos şi împins în mulţimea de privitori.

imaginea „Omului din faţa tancului” [„Tank man”] a
devenit atât de faimoasă, fiindcă ilustra ceea ce
admirăm cu toţii: o persoană care are curajul să
înfrunte de unul singur pericolul şi oprimarea, chiar
cu riscul propriei vieţi. Câţi dintre noi am fi avut un
astfel de curaj?

ii. PasaJul BiBliC

Punct de pornire
Sugestie de introducere:
Cu toţii admirăm curajul. respectăm omul care ia

o poziţie îndrăzneaţă şi dificilă. Putem noi să fim un
astfel de om? Cei mai mulţi dintre noi cred că e mai
uşor să mergi odată cu mulţimea decât să i te opui.

În viaţa de creştin există momente în care, pentru
a fi credincioşi lui Dumnezeu, trebuie să spunem sau
să facem lucruri care nu sunt pe placul oamenilor.
Trebuie să vorbim deschis şi poate chiar să înfruntăm
necazuri şi persecuţie. singura cale de scăpare este
credinţa: acea credinţă care devine tot mai tare pe
măsură ce relaţia noastră cu Dumnezeu devine, pe zi
ce trece, tot mai puternică.

O astfel de credinţă a avut ilie. aceasta este cre -
dinţa care i-a dat curaj, care l-a ajutat să stea singur pe
muntele Carmel înaintea profeţilor lui Baal şi să zică:
îHaideţi să vedem care este Dumnezeul adevărat!”

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:

• Desemnaţi trei adolescenţi care să citească
ceea ce spun ilie, profeţii lui Baal şi poporul.
Dumneavoastră interpretaţi rolul povestitoru-
lui. După ce citiţi întregul pasaj, întrebaţi-i: Ce
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ta pericolul. Înainte de a se confrunta cu profeţii lui
Baal pe muntele Carmel, ilie a trecut prin trei ani de
foamete, având în fiecare zi încredere că Dumnezeu
se va îngriji de hrana lui. În tot acest timp, el şi-a exer-
sat credinţa în Dumnezeu. Ştia că Dumnezeu va inter-
veni în favoarea lui.

Desigur, astăzi nu vă veţi confrunta cu un bata lion
de soldaţi înarmaţi. Dar, poate că veţi avea curaj şi
credinţă să fiţi amabili cu un coleg nou sau să plecaţi
de lângă o persoană care face glume proaste, în loc să
vă aliaţi cu mulţimea. Pe măsură ce ne exercităm
credinţa în lucruri mici,  Dum nezeu ne dă şi mai mult
curaj, şi mai multă credinţă.

iii. ÎNCHeiere

Activitate

Încheiaţi cu o activitate şi cu o scurtă recapitulare,
folosind cuvintele proprii.

Gândiţi-vă din nou la situaţiile despre care am dis-
cutat la începutul studiului de săptămâna aceasta – la
ocaziile în care alţii făceau un lucru rău, iar voi a tre-
buit să staţi de partea adevărului. scrieţi pe o foaie de
hârtie următoarea frază şi completaţi spaţiile libere:

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, promit să _________,
atunci când alţii _____________.” Împăturiţi foaia şi
păstraţi-o în Biblie ca pe un angajament personal luat
înaintea Domnului. Nu uitaţi că el nu se aş teaptă să
faceţi acest lucru singuri, în puterea voastră. el e cel
care vă dă credinţă şi curaj ca să faceţi ceea ce trebuie
atunci când treceţi prin situaţii dificile.

Recapitulare

Sugestie de încheiere:
Confruntarea lui ilie de pe muntele Carmel a fost

dramatică, amplă şi captivantă. Şi noi ne confrun tăm
cu situaţii de acest gen, numai că la o scară mai mică.
vom sta noi de partea adevărului când alţii fac lucruri
rele? vom avea încredere că Dum ne zeu ne va purta
de grijă atunci când vom fi res pinşi şi înţeleşi greşit
sau când ne vom afla în pericol?

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!

Scenetele

scenetele de tipul celei sugerate la sec ţi unea
Introducere de săptămâna aceasta pot fi o
metodă de a face cât mai sugestiv un concept
sau o situaţie. Totuşi, este posibil ca unii ado-
lescenţi să fie prea timizi sau prea ruşinoşi ca să
participe la scenetă. Nu forţaţi pe nimeni să par-
ticipe, dar încurajaţi-i. Dacă aveţi o gru pă
numeroasă, formaţi echipe de trei persoane care
să interpreteze sceneta în faţa altei e ch i pe de
trei persoane, şi nu în faţa întregii grupe. acest
lucru îi va încuraja pe mai mulţi să participe.



amintiţi-le membrilor grupei să lectureze capitolele din seria
de istorie bi blică scrisă de ellen White. Pentru săp tămâna aceas-
ta li se recomandă capitolele 10 (ultima parte) şi 11 din Profeţi şi
regi.

Dacă veţi sta de partea adevărului astăzi, într-o
problemă neînsemnată, veţi reuşi mâine să faceţi la
fel în probleme mai importante. Într-o zi veţi avea
ocazia să staţi şi voi pe un „munte Carmel” şi să vă
exprimaţi deschis credinţa în Dumnezeu înaintea
întregii lumi. Începeţi însă astăzi cu o credinţă simplă
în Dumnezeu. aveţi încredere că el vă va ajuta să
faceţi ce trebuie, să alegeţi ce trebuie şi să trăiţi în
consecinţă. Predaţi-vă viaţa lui şi el vă va da curajul
de care veţi avea nevoie.
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ÎNSEMNĂRILE INSTRUCTORULUI


