
PREGĂTIRE

i. PreZeNTare GeNeralĂ
istoria lui ieroboam este un caz clasic de exempli-

ficare a urmărilor refuzului de a asculta de că lă uzirea
lui Dumnezeu. Prin profetul ahia, Dumnezeu l-a
chemat pe ieroboam să fie rege al celor 10 se minţii
ale lui israel. În ciuda acestui lucru, în loc să se
încreadă în Dumnezeu, ieroboam a considerat că tre-
buie să se descurce singur. iată ce spune ellen White:
„Cea mai mare temere a lui ieroboam era că, în viitor,
supuşii lui se vor ataşa de regele care stătea pe tronul
lui David. argumentul lui era că, dacă cele zece se -
min ţii aveau să fie lăsate să viziteze tronul străvechi al
monarhiei ebraice, unde mai aveau încă loc serviciile
de la templu, ca în timpul domniei lui solo mon, mulţi
s-ar fi simţit în demnaţi să îşi refacă legă mântul cu
regele din ieru salim.” (Profeţi şi regi, p. 99) această idee 
l-a determinat pe ieroboam să înfiin ţeze centre de
închinare la idoli în Betel şi în Dan. În acest fel, israel a
pă răsit calea cea dreaptă şi a ajuns pe calea durerii şi
a nimicirii.

acesta este deznodământul inevitabil al istoriei
păcatului. Neascultarea şi compromisul vor aduce
întotdeauna consecinţe nedorite. Biblia ne avertizea -
ză: „Dar, dacă nu faceţi aşa, păcătuiţi împotriva Dom -
nului şi să ştiţi că păcatul vostru vă va ajunge.”
(Numeri 32:23) Păcatul ar avea puţini adepţi dacă
rezultatele lui distructive ar apărea imediat. Însă, ca şi
în istoria lui ieroboam, păcatul ne cucereşte şi ne răs-
faţă înainte de a ne fura bucuria şi viaţa.

Din fericire, niciun păcat nu rămâne în afara ha -
rului lui Dumnezeu. Deşi nu putem scăpa de con-
secinţele amare ale alegerilor păcătoase, putem să ne
bucurăm de mila infinită a lui isus. Datorită Crucii,

putem fi absolut siguri de mântuirea noastră!
„Dumnezeu nu l-a părăsit pe israel înainte să facă tot
ce putea ca să-l aducă înapoi la el.” (Profeţi şi regi, 
p. 108) Dumnezeu nu vrea să ne abandoneze nici pe
noi.

ii. sCOP
membrii grupei:

• vor afla despre consecinţele nimicitoare ale
păcatului. (Nivelul intelectual)

• vor înţelege că Dumnezeu nu vrea să îi a ban -
doneze pe copiii lui. (Nivelul emoţional)

• vor primi iertarea pentru păcat care vine de la
Calvar. (Nivelul practic)

iii. sTuDiu aPrOFuNDaT
• Dumnezeu (iubitor, veşnic, personal)

• responsabilitatea

• Păcatul/răul/Diavolul

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 margi nea
răspunsurilor date.

sindromul ieroboamsindromul ieroboam
Referinţa biblică: 1 Împărați 12:16 – 14,20; 2 Cronici 13
Comentariu: Profeţi şi regi, capitolul 7

14 mai 2016
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ii. PasaJul BiBliC

Punct de pornire
Sugestie de introducere:
vă sună cunoscut? aveţi în viaţa voastră vreun şarpe

care este uşor de prins şi la care e dificil de renunţat?
să fim sinceri, şerpii se găsesc peste tot în soci-

etatea noastră. azi bei o bere, mâine un pahar de vin
şi, nu după mult timp, te trezeşti muşcat de un şarpe
veninos de care nu mai poţi să scapi. sau azi vizitezi o
pagină de internet pentru adulţi, mâine te uiţi pe
paginile revistei Playboy şi, înainte să-ţi dai seama, nu
te mai poţi elibera de ele. azi co piezi la testul de
chimie, mâine tragi chiulul la serviciu şi apoi te
trezeşti că eşti imobilizat de şarpele compromisului
care îţi distruge caracterul. Toate aces te obiceiuri sunt
uşor de învăţat, dar greu de dezvăţat.

Deci, stai departe de şerpi şi astfel te fereşti de
experienţa dureroasă a renunţării la posibilele obi-
ceiuri fatale! Nu e amuzant să fii muşcat. istoria lui
ieroboam ne aminteşte acest adevăr spiritual.

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:

• subliniaţi toate greşelile făcute de persona jele
acestui fragment.

• Care sunt personajele principale? Care sunt
personajele povestirii care nu apar în sec ţi -
unea Caz în studiu?

• Ce aspecte ale relatării sunt noi pentru voi?

• Ce parte a relatării biblice vi se adresează în
mod direct? De ce?

• Ce putem învăţa din viaţa lui ieroboam?

• Încercuiţi cuvintele sau expresiile care conţin
esenţa relatării.

• Dacă ieroboam ar trăi astăzi şi dacă ar merge la
aceeaşi şcoală cu voi, ce fel de persoană cre-
deţi că ar fi?

• Care sunt punctele tari ale lui ieroboam? Care
sunt slăbiciunile lui?

• Ce învăţăm din viaţa lui ieroboam despre
luarea deciziilor?

• Ce aflăm despre Dumnezeu din acest pasaj?

Folosiţi următoarele pasaje pentru a lărgi contextul
istoriei biblice studiate: matei 7:24-27; 1 Timotei
6:18,19; efeseni 4:17-32; ezechiel 33:10,11; Ga la teni
5:16-21.

O activitate posibilă ar fi să aduceţi la grupă un
rucsac plin cu pietre mari. Notaţi pe fiecare piatră un
păcat, cum ar fi copiatul, crima, relaţiile sexuale pre-
maritale, utilizarea materialelor pornografice etc.
invitaţi adolescenţi să-şi pună rucsacul în spate, să-l
poarte prin sală şi să descrie cum se simt. Notaţi
cuvintele pe care le folosesc pentru a descrie senti-
mentele lor. apoi, arătaţi-le ce conţine rucsacul şi
lăsaţi-i să vadă ce scrie pe pietre. spuneţi-le că aceste
păcate, dacă nu sunt mărturisite şi părăsite, ne
împovărează şi ne determină să ne simţim aşa cum 
s-au simţit cei care au dus rucsacul în spate.

Ilustraţie
Sugestie de povestire:
acel şarpe, lung de 4 metri, era întruchiparea ră -

ului. avea o cicatrice deasupra ochiului stâng, care îl
împiedica să năpârlească aşa cum trebuie. În con-
secinţă, de cel puţin două ori pe an, îngrijitorii gră-
dinii zoologice primeau cu groază un telefon de la
şeful secţiei de reptile: 

„Cobra a năpârlit săptămâna trecută, dar nu poate
să scape de pielea din zona ochiului.”

După cum ne povesteşte unul dintre îngrijitori,
Gary richmond, sarcina de îndepărtare a pielii nece-
sita o echipă de cinci persoane: doi îngrijitori, un
paznic, un veterinar şi richmond – care trebuia să îi
dea veterinarului scalpelul şi buretele. Cobra se târa
spre echipă, îşi umfla pieptul şi se ridica în sus cu tot
corpul. Paznicul o apuca din spatele zonei unde se
află glandele veninoase.

„Hai s-o facem şi pe asta”, zise veterinarul. Paznicul
l-a întrebat pe richmond dacă are vreo tăietură pe
mâini, iar acesta i-a răspuns că nu. 

apoi l-a rugat să aducă prosoape de hârtie şi să
umple gura cobrei cu ele. Cobra a muşcat prosoapele
şi le-a mestecat până s-au făcut galbene, pline de
venin.

„În fiecare an, câţiva elefanţi maturi mor din cauza
muşcăturii cobrei regale”, ne-a explicat paznicul.
Niciun om nu ar putea rezista la toată cantitatea de
venin eliberată de cobră într-o muşcătură. [...] mâinile
paznicului erau pline de transpiraţie şi nu putea să-şi
mai simtă degetele. [...] Nu era sigur că se putea mişca
suficient de repede în clipa în care aveau să-i dea dru-
mul cobrei. (Preluat de pe www.christchurch-virgini-
awater.co.uk/sermons/matthew18pdl.htm)

richmond spune că cea mai dificilă parte este
momentul când cobra este eliberată. Şerpii muşcă în
timp ce sunt eliberaţi mai mulţi oameni decât atunci
când sunt prinşi şi ţinuţi în mână. Fiindcă sunt uşor de
prins, dar greu de lăsat să plece.
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păgâni pe altarele lor. Citiţi despre acest eveniment în
2 Împărați 23:1-20. vă întăresc astfel de profeţii cre -
dinţa? Cum putem înţelege aceste profeţii, dacă ţi -
nem cont de libertatea noastră de alegere?

3. ieroboam a ales cetăţile Dan şi Betel ca locuri de
închinare, şi nu ierusalimul. el a ales în sud Betelul,
fiindcă era socotit sfânt în istoria lui israel (Judecătorii
20:26-28; 1 samuel 7:16). În partea de nord a
Palestinei a ales cetatea Dan, care deşi nu avea
aceeaşi aură sfântă ca şi Betelul, era conside rată de
mulţi israeliţi a fi un loc sfânt. rezultatul alegerii lui
ieroboam de a desemna cetăţi sfinte, în locul
ierusalimului, s-a dovedit a fi dezastruos.

Omul lui Dumnezeu din iuda despre care se vor -
beşte în 1 Împărați 13 rosteşte o avertizare so lemnă
împotriva lui ieroboam din cauza neascultării acestu-
ia. În mod ironic, deşi profetul primise de la
Dumnezeu porunca de a nu mânca şi de a nu bea în
această misiune (13:9), el a murit din cauză că a ascul-
tat de un om care pretindea că are o solie de la
Dumnezeu, în loc să asculte de Dumnezeu Însuşi.
atât istoria lui ieroboam, cât şi a profetului anonim
accentuează ideea că trebuie să ne încredem în Cu -
vântul lui Dumnezeu fără rezerve; să nu ne în -
cumetăm să ascultăm de premoniţiile noastre sau de
interpretările altora.

lansaţi-le adolescenţilor provocarea de a trăi
numai după Cuvântul lui Dumnezeu. Discutaţi de spre
întâmplarea cu profetul anonim. vi se pare că
Dumnezeu a fost prea aspru cu el? a fost Dum nezeu
prea îngăduitor cu ieroboam, când i-a vindecat mâna
paralizată? Cum putem să înţelegem care este
intenţia lui Dumnezeu în această relatare?

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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Context şi precizări

Folosiţi următoarele informaţii pentru a analiza 
într-un context mai larg pasajul studiat. Reformulaţi.

În 2 Împărați 17:22,23 descoperim tabloul dureros
al moştenirii lăsate de ieroboam: „Copiii lui israel se
dă duseră la toate păcatele pe care le făcuse
ieroboam; nu s-au abătut de la ele, până ce Domnul 
l-a izgonit pe israel dinaintea lui, cum vestise prin toţi
slujitorii săi proroci. Şi israel a fost dus în robie,
departe de ţara lui, în asiria, unde a rămas până în
ziua de azi.” Herbert lockyer, în comentariul său All
the Men of the Bible, subliniază faptul că cei 18
împărați care l-au succedat pe ieroboam s-au închi-
nat în continuare la viţeii de aur. Despre 15 dintre ei,
Biblia spune că nu s-au înde părtat de păcatele lui
ieroboam. (Herbert lockyer, All the Men of the Bible
[Grand rapids, mich.: Zondervan Publishing House,
1958], p. 185)

1. Într-adevăr, numele pătat al lui ieroboam con-
tinuă să fie pomenit, căci înseamnă: „el l-a făcut pe
israel să păcătuiască”. Ce învăţăm de aici despre
impactul pe termen lung al alegerilor pe care le
facem?

2. În 1 Împărați 13:2 este consemnată următoarea
profeţie: „el a strigat împotriva altarului după cu vân -
tul Domnului şi a zis: «altarule! altarule! aşa vor beşte
Domnul: iată că se va naşte un fiu casei lui David;
numele lui va fi iosia, el îi va junghia pe tine pe preoţii
înălţimilor, care ard tămâie pe tine, şi pe tine se vor
arde oseminte omeneşti!»” După 300 de ani, această
profeţie s-a împlinit când iosia a omorât preoţii



iii. ÎNCHeiere

Activitate

Încheiaţi cu o activitate şi cu o scurtă recapitulare.
O metodă plăcută de a încheia acest studiu este să

reveniţi la rucsacul cu pietre din activitatea introduc-
tivă. amintiţi-le membrilor grupei că atunci când Îi
cerem lui Dumnezeu să ne ierte păcatele, el aruncă
pietrele în zona cea mai adâncă a oceanului. le în -
groapă acolo şi nu le mai scoate niciodată la supra -
faţă.

Dumnezeu este nerăbdător să ne asculte rugă -
ciunile de mărturisire a păcatelor. la urma urmei, el
ne cunoaşte oricum toate defectele mai bine decât
noi. Încheiaţi studiul încurajându-i pe adolescenţi să
Îi ceară iertare lui Dumnezeu. el este dispus întot-
deauna să ne ierte păcatele şi să le uite!

Recapitulare
Sugestie de încheiere:
istoria lui ieroboam este o comoară care ne arată

că viaţa oamenilor mari poate fi distrusă de decizii
mici. ea ne aminteşte că Dumnezeu nu se va lăsa
batjocorit. Când spune că nu va îngădui alţi dum-
nezei în afară de el, se ţine de cuvânt! Dacă alegem
altceva, ne punem sufletul într-un mare pericol.

istoria profetului din iuda subliniază ideea impor-
tantă că Dumnezeu nu glumeşte când ne cere con-
sacrare deplină. a asculta de alte voci, şi nu de glasul
lui Dumnezeu înseamnă a invita greutăţile şi peri-
colele în viaţa noastră. Dumnezeu este profund
interesat de binele nostru şi putem avea deplină
încredere în el.

Păcatul distruge. ascultarea de Dumnezeu are ca
rod viaţa – adevărată şi îmbelşugată! invitaţi-i pe ado-
lescenţi să trăiască această viaţă împreună cu
Dumnezeu!

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 capitolul 7 din Patriarhi şi profeţi.
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"
Secretele instructorului bine pregătit!

Stiluri de învăţare

„avem felurite daruri după harul care ne-a
fost dat.” (romani 12:6) să aveţi acest text în
minte atunci când predaţi lecţia! există mai
multe metode de învăţare şi fiecare om învaţă
în mod diferit. Fiecare dintre noi avem un anu-
mit stil de asimilare, mai eficient sau mai puţin
eficient. ispita profesorilor este aceea de a pre-
supune că toţi elevii învaţă cel mai bine dacă îşi
însuşesc stilul de învăţare al profesorului. aceste
modalităţi de învăţare nu se ex clud reciproc.
Dacă reţi neţi anumite criterii, veţi putea obser-
va în ce fel se diferenţiază personalitatea ele -
vilor. schiţa de mai jos con ţi ne câteva dintre
elementele de bază ce nu trebuie trecute cu
vederea atunci când pre zen taţi studiul.
(adaptare după http://www.ebibleteacher.
com/children/ learning_styles.htm)

Stilul de învăţare Învaţă dacă:

Lingvistic recită, aude şi citeşte
Logic-matematic Face/vede scheme, 

numere, răspunsuri 
corecte şi incorecte

Muzical ascultă sunete, ritmuri,
cântece

Vizual-spaţial Desenează, vizualizează,
face schiţe

Tactil-chinestezic atinge obiecte, observă cum
funcţionează, se mişcă


