
PREGĂTIRE

i. PreZeNTare GeNeralĂ
viaţa lui ilie se aseamănă de multe ori cu o cursă

cu trenuleţul montagne russe, de la triumful supra -
natural la deznădejdea specifică omului. Ca profet
care era portavocea cerului, ilie a trecut prin mo -
mente de neîndoielnic renume şi putere, îm pletite cu
perioade de singurătate şi incertitudine. studiul de
săptămâna aceasta ne arată cum a depăşit ilie
suişurile şi coborâşurile emoţionale şi cum a ajuns să
înţeleagă că e important să rămâi loial cauzei lui
Dumnezeu şi credincios Cuvântului său. ilie ajunsese
să creadă că era singurul om credincios lui Dum -
nezeu. Tema aceasta revine de mai multe ori în rela -
tare şi reapare în viaţa tinerilor de azi. Pentru ei, a
rămâne de partea lui Hristos înseamnă a primi provo-
carea de a trăi diferit de tinerii de aceeaşi vârstă şi,
prin urmare, a ieşi în evidenţă. Însă, oricât de dificil ar
fi de luat această decizie, a rămâne încrezător în
relaţia cu Dumnezeu, când te simţi izolat şi singur,
este la fel de descurajant. istoria lui ilie ne arată că
Dumnezeu are grijă de noi când suntem deprimaţi şi
că găseşte, în cele din urmă, un mod de a ne aduce
speranţă şi lumină în viaţă.

Puteţi aborda studiul acesta din mai multe per-
spective. una dintre ele ar fi să îi invitaţi pe membrii
grupei să descrie modul în care se regăsesc în expe-
rienţa lui ilie şi, de asemenea, deosebirile dintre viaţa
lor şi cea a lui ilie. mulţi nu au trecut încă printr-o
experienţă asemănătoare celei de pe muntele Car -
mel, dar au trecut printr-o situaţie asemănătoare
celei de la gura peşterii. O altă abordare ce s-ar putea
dovedi utilă este să discutaţi despre faptul că
Dumnezeu are întotdeauna oameni credincioşi, care

sunt lumini în bezna lumii. un alt unghi de vedere ar
fi acela de a vă concentra atenţia asupra avertizării pe
care ne-o dă istoria lui ilie cu privire la încercarea de a
număra oamenii credincioşi sau de a stabili, după
aspectul exterior, cine este credincios lui Dumnezeu.
Dat fiind faptul că vedem atât de puţin din ceea ce se
petrece cu adevărat în inima oamenilor, s-ar putea să
fim surprinşi să aflăm cât de mulţi oameni Îi sunt
devotaţi Domnului.   

ii. sCOP
membrii grupei:
• vor descoperi cum să înfrunte disperarea şi

incertitudinea, prin credincioşia faţă de voinţa
lui Dumnezeu. (Nivelul intelectual)

• vor asimila adevărul că, şi atunci când se simt
singuri, cei credincioşi nu sunt abandonaţi.
(Nivelul emo  ţional)

• vor lua decizia de a asculta de glasul lui
Dumnezeu din Cuvântul său atunci când se
simt singuri şi descurajaţi. (Nivelul practic)

iii. sTuDiu aPrOFuNDaT
• rămăşiţa (punct de doctrină # 13)
• Depresia
• emoţiile

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

Cine stă să numere?Cine stă să numere?
Referinţa biblică: 1 Împărați 18:20-22; 19:14-18; 

apocalipsa 18:2,4,5
Comentariu: Profeţi şi regi, capitolul 14

18 iuNie 2016
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tor al lui Dumnezeu, este marcată de momente de
tensiune între fapte uimitoare de credinţă şi perioade
de supărare şi chiar de disperare. analizaţi unul dintre
evenimentele vieţii lui şi observaţi dacă vă regăsiţi în
relatare! 

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

membrii grupei, discutaţi pe baza următoarelor idei:
• Citiţi relatarea şi notaţi ideile noi.
• Ce cuvinte, expresii sau teme se repetă?
• subliniaţi părţile esenţiale ale pasajului.
• Ce mesaj încearcă să ne transmită Dum ne zeu

prin intermediul acestei relatări?
• Ce emoţii sunt înfăţişate în experienţa lui ilie?
• aţi găsit vreo făgăduinţă a cărei împlinire o

puteţi cere?
• Dar o lecţie de învăţat? 
• O decizie de luat?
• O iniţiativă de luat?
• Ce asemănări există între experienţa lui ilie şi

viaţa noastră?
• unii spun că oamenii care aud glasul lui Dum -

nezeu sunt consideraţi ciudaţi de cei din jur.
Ce alte personaje biblice au ascultat de glasul
lui Dumnezeu, şi nu de glasul mulţimii? (exem -
ple: Noe, moise, estera, David – când l-a înfrun-
tat pe uriaş, Daniel şi tovarăşii lui etc.)

Folosiţi următoarele pasaje pentru a lărgi contextul
istoriei biblice studiate: matei 7:13,14; ieremia 23:3;
Daniel 1; 3 şi 6.

Context şi precizări
Folosiţi următoarele informaţii pentru a analiza 

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

Când citim această relatare, este dificil să surprin-
dem exact intensitatea momentului şi pericolul ce îl
păştea pe ilie. el fusese dat în urmărire gene ra lă, iar
curajul şi credinţa manifestate atât de im pre sionant
pe muntele Carmel contrastează clar cu laşitatea de
care a dat dovadă la ameninţarea izabelei. evident,
profeţii – oricât de tari ar fi ei – sunt oameni. Gân diţi-vă
să prezentaţi câteva idei care ar putea să le fie utile
membrilor grupei:

Ce semnifică faptul că poporul israel „nu i-a răs -
puns nimic” lui ilie? (1 Împărați 18:21)

Cuvântul „a şchiopăta” înseamnă aici „a ezita”. un
picior al credinţei lor era sănătos (se închinau lui
iehova), dar celălalt picior era bolnav (se închi nau şi
lui Baal). acest fapt a condus la confruntarea de pe
muntele Carmel – ori unul, ori celălalt, nu amândoi!

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.

rugaţi fiecare adolescent să prezinte câte un text
biblic ca dovadă a poziţiei pe care o adoptă în fiecare
situaţie. 

Ilustraţie
Sugestie de povestire:
unora le este dificil să înţeleagă cum e posibil ca o

majoritate de oameni să se poată înşela într-o anumită
problemă. e de aşteptat ca atunci când se unesc mai
multe capete, să se obţină o claritate mai mare, nu-i
aşa?

În urmă cu câţiva ani, s-a întâmplat ceva interesant
cu ocazia unui eveniment sportiv. În timpul unui
campionat de atletism, atleţii s-au confruntat cu o
dilemă. la un moment dat, au trebuit să aleagă în ce
direcţie să alerge. ajunseseră la o anumită porţiune
din cursă în care traseul nu era marcat bine şi puteau
fie să coboare pe o stradă, fie să meargă în direcţia
opusă. ambele drumuri păreau la fel de bune.

atleţii care veneau din urmă i-au urmat pe cei din
frunte. Cei din frunte aleseseră în locul acestora şi toţi
îi urmau, în afară de mike Delcavo şi alţi câţiva. mike
ştia că primii atleţi o luaseră pe un drum greşit şi i-a
îndemnat pe ceilalţi să îl urmeze. mulţi au râs de el,
însă câţiva l-au urmat. mike a terminat cursa însoţit
de alte patru persoane. Dintre cei 128 de participanţi,
123 au apucat pe un drum greşit. (Preluare din
Defining Moments [Clipe definitorii], de Daniel
schaeffer) 

Ce lecţii de viaţă surprindeţi în această ilustraţie?

ii. PasaJul BiBliC

Punct de pornire
Sugestie de introducere:
este adevărat că în unele momente din viaţă sin-

gurătatea ne va da un sentiment de goliciune, iar
rămânerea de partea lui Dumnezeu ni se va părea de
neconceput şi chiar absurdă. Însă, la fel cum au
descoperit mike Delcavo şi colegii lui de cursă, ma -
joritatea nu are întotdeauna dreptate, iar părerea
celor mai mulţi oameni nu este întotdeauna cea mai
documentată opinie. viaţa lui ilie, în calitate de sluji-
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"Dumnezeu spune răspicat: „să nu ai alţi dumnezei în
afară de mine.” (exodul 20:3) este posibil ca una dintre
cauzele pentru care simţim că umblarea noastră cu
Dumnezeu şchiopătează, să fie tocmai încercarea de
a fi loiali mai multor dumnezei!

De ce se simţea ilie singur? (1 Împărați 18:22;
19:10,14)

După ce ilie îi cheamă să Îl aleagă fie pe Dumne zeu, fie
pe Baal, israeliţii nu răspund nimic. În ce alte relatări
biblice aţi întâlnit persoane sau grupuri de persoane
care s-au simţit singure în credincioşia lor faţă de
Dumnezeu? De multe ori considerăm că plângerea
lui ilie, „eu singur am rămas”, este una jalnică. Însă
lucrarea de conducere trebuie îndepli nită deseori de
unul singur, la început. Când este nevoie de un volun-
tar, oamenii privesc în jur ca să vadă dacă se oferă
altcineva. aţi putea să-i întrebaţi pe adolescenţi dacă
li s-a întâmplat să fie singurii care s-au oferit pentru o
anumită activitate. i-a mai urmat cineva?

Cum este posibil ca oameni care au asistat la o
manifestare atât de senzaţională a puterii lui Dum -
nezeu (foc din cer, hrană asigurată de păsări) să alu -
nece atât de repede în îndoială şi depresie?

Comparaţi tăcerea lui Baal pe muntele Carmel cu
tăcerea lui Dumnezeu la gura peşterii. Deoarece
Dumnezeu vorbise pe Carmel cu atâta putere, ilie nu
se aştepta ca evenimentele să ia o aşa întorsă tură.
acest lucru l-a derutat. Ce facem când vocea lui
Dumnezeu nu este atât de uşor de înţeles? este demn
de observat faptul că vocea lui Dumnezeu, deşi nu este
răsunătoare, poate fi auzită şi este reală, spre deosebire
de glasul lui Baal pe muntele Carmel. aţi putea pune
întrebarea: „Ce faceţi când, într-o zi, Dumnezeu vă vor-
beşte clar, iar în altă zi pare inexistent?”

În încheiere, îndreptaţi atenţia membrilor grupei
spre citatul din rubrica Flash de săptămâna aceasta:
„există printre locuitorii pământului din toate ţările
oameni care nu şi-au plecat genunchiul înaintea lui
Baal. asemenea stelelor cerului, care se văd numai
noaptea, aceşti credincioşi vor străluci atunci când
întunericul acoperă pământul şi negură mare
popoarele. [...] De aceea nimeni să nu încerce să

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!

Metaforele

Dacă aţi spune: „ai grijă când lucrezi cu Bob!
este un şarpe!” ce idee aţi dori să transmiteţi? Ce
trăsături ale şarpelui ne vin imediat în minte?
viclean. iscusit. Periculos. Înşelător. unii pot
adăuga şi cuvântul „unsuros”, însă şerpii sunt, de
fapt, uscaţi şi au pielea aspră. aşadar, în ce fel ne
ajută metaforele să transmitem o idee? metafora
înseamnă utilizarea unui cuvânt sau a unei
expresii pentru a de scrie o persoană sau un
lucru, nu literal, ci prin realizarea unei compara-
ţii vii, plastice sau empirice. Încercaţi următoarea
activitate în timpul studiului de săptămâna
aceasta: „Dacă ar fi să asemănaţi experienţa lui
ilie cu un tip de vreme, cu o maşină sau o plan-
tă, care credeţi că ar surprinde cel mai bine viaţa
lui? De ce?”



numere israelul de astăzi, ci fiecare să aibă o inimă de
carne, o inimă plină de compasiune şi bunătate, o
inimă care, asemenea inimii lui Hristos, caută mân-
tuirea unei lumi pierdute.” (Profeţi şi regi, pp. 188, 189)

schimbă în vreun fel citatul acesta modul în care îi
percepem pe cei din jur?

iii. ÎNCHeiere

Activitate
Încheiaţi cu o activitate şi cu o scurtă recapitulare.
rugaţi-i pe membrii grupei să formeze echipe de

două sau trei persoane şi să citească ioan 10:14-16 şi
matei 7:13,14. Cereţi-le să discute şi să pregătească
răspunsurile la următoarele întrebări: se contrazic
aceste versete? Cum împăcăm cele două idei pe care
le transmite isus ucenicilor lui?

„eu sunt Păstorul cel bun. eu Îmi cunosc oile mele,
şi ele mă cunosc pe mine, aşa cum mă cunoaşte pe
mine Tatăl şi cum Îl cunosc eu pe Tatăl; şi eu Îmi dau
viaţa pentru oile mele. mai am şi alte oi, care nu sunt
din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. ele
vor asculta de glasul meu, şi va fi o turmă şi un Păstor.”
(ioan 10:14-16)

„intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este
poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi
sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta,
îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei
ce o află.” (matei 7:13,14) 

Recapitulare
Sugestie de încheiere:
este greu să asemănăm viaţa noastră cu cea a lui

ilie. Probabil că nu vom avea niciodată o experienţă
asemănătoare cu cea de pe muntele Carmel şi poate
că niciodată nu ne vom simţi complet abandonaţi.
Însă, dacă există o idee pe care să o reţinem din expe-
rienţa lui ilie, atunci aceea este că Dumnezeu ne
cheamă să Îi auzim glasul, atât în foc, cât şi în linişte.
De asemenea, când Îl căutăm pe Dumnezeu şi când Îi
slujim, putem avea certitudinea că nu suntem sin-
guri, indiferent de problema cu care ne confruntăm.
undeva în lumea aceasta, poate chiar persoana de
lângă voi sau unul dintre tinerii din cealaltă parte a
lumii, cineva se luptă cu aceeaşi problemă spirituală.
uneori pare de nesuportat ideea de a fi prima per-
soană care se ridică de partea binelui, care se oferă să
dea ajutor sau care este socotită între oamenii lui
Dumne zeu. Dar avem astăzi nevoie de oameni ca ilie,
care să fie primii de partea binelui. la început suntem
singuri, însă făgăduinţa este că vom vedea nu după
mult timp că nu suntem singuri şi, chiar mai mult, că
nu suntem „ciudaţi” din cauză că am ales să fim de
partea lui 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 14 din Profeţi şi regi.
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