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CONEXIUNI SALVATOARE

ac tual .consistent .prac t ic

Sindromul Ieroboam

14 MAI 2016

Referința biblică: 1 Regi 12:16 – 14:20; 
  2 Cronici 13

Comentariu: Profeți și regi, capitolul 7

Flash
„Așezat pe tron de către cele zece seminții ale lui Israel, care se 
răsculaseră împotriva casei lui David, Ieroboam, fostul slujitor al 
lui Solomon, era în situația de a produce reforme înțelepte, atât în 
viața religioasă, cât și în cea civilă. Sub conducerea lui Solomon, el 
dăduse dovadă de pricepere și judecată sănătoasă, iar cunoștin-
țele pe care le câștigase în anii de slujire credincioasă îl făceau în 
stare să conducă cu înțelepciune. Dar Ieroboam n-a ajuns să facă 
din Dumnezeu tăria lui.” (Profeți și regi, p. 99)

„După întâmplarea aceasta, Ie-
roboam nu s-a abătut de pe 
calea lui cea rea. A pus iarăși 
preoți pentru înălțimi, luați 
din tot poporul: pe oricine 
dorea, îl sfințea preot al înălți-
milor; și fapta aceasta a fost un 
prilej de păcătuire pentru casa 
lui Ieroboam, și pentru aceas-
ta a fost nimicită ea și ștearsă 
de pe fața pământului.” 

(1 Regi 13:33,34)

Text-cheie
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Ce părere ai?
Scrie în dreptul fiecărei afirmații de mai jos dacă e adevărată sau falsă:

__ Ceea ce e păcat pentru tine nu e păcat pentru mine.
__ Unele păcate sunt mai grave decât altele.
__ Nu există așa-zisul păcat de neiertat.
__ Păcatul nu e nimic altceva decât o alegere proastă.
__ Păcatul e urmat întotdeauna de consecințe nega-

tive. 
__ Dumnezeu urăște păcatul, dar întotdeauna îl 

iubește pe păcătos. 
__ Dacă păcatul meu nu face rău nimănui, 

înseamnă că nu e păcat.
__ Dacă ne cerem iertare pentru păcate, 

Dumnezeu ni le va ierta pentru tot-
deauna.

__ Păcatul înseamnă despărțire de 
Dumnezeu.

__ Păcatul este mult prea adesea 
ignorat în bisericile de astăzi.

Știai că?
n 1 Regi 13:33, se afirmă că „Ie-
roboam nu s-a abătut de pe 
calea lui cea rea. A pus iarăși 
preoți pentru înălțimi, luați 

din tot poporul: pe oricine dorea, îl 
sfințea preot al înălțimilor.” 
Acesta era un păcat grav înaintea lui 
Dumnezeu. Sub amenințarea pedep-
sei cu moartea, Dumnezeu interzisese 
să fie numit ca preot oricine nu făcea 
parte din seminția lui Levi (Numeri 

3:10). Leviții aveau un venit garan-
tat, provenit din zecimile 

aduse de popor. Acest 
lucru le permitea să se 
concentreze exclusiv asu-
pra obligațiilor lor de preoți, 
însă fără să aibă parte de lux 
în ce privește viața de zi cu zi. În 

schimb, preoții numiți de Iero-
boam erau plătiți de către rege. 
Așadar, ei îmbinau activitățile pre-
oțești cu cele seculare, nelipsind mult 

până să poată fi corupți prin mită și trădați 
de interesele politice ale regelui.

Caz
     în 

studiu
„Ieroboam a zis în inima 

sa: «Împărăția s-ar putea 
acum să se întoarcă la 

casa lui David. Dacă popo-
rul acesta se va sui la Ieru-

salim să aducă jertfe în Casa 
Domnului, inima poporului 

acestuia se va întoarce la dom-
nul său, la Roboam, împăratul 
lui Iuda, și mă vor omorî și se 
vor întoarce la Roboam, împă-
ratul lui Iuda.»
După ce s-a sfătuit, împăratul 
a făcut doi viței de aur și a zis 
poporului: «Destul v-ați suit la 
Ierusalim! Israele! Iată Dum-
nezeul tău, care te-a scos din 
țara Egiptului.» A așezat unul 
dintre acești viței la Betel, iar 
pe celălalt l-a pus în Dan. Și 

fapta aceasta a fost un pri-
lej de păcătuire. Poporul 

se ducea să se închine 
înaintea unuia dintre 

viței până la Dan.”
„Dar iată că un om 

al lui Dumnezeu  
a venit din Iu-

da la Betel, 
trimis de

 
c u v â n t u l 

Domnului, tocmai 
pe când stătea Ieroboam 

la altar să ardă tămâie. El a stri-
gat împotriva altarului după cu-
vântul Domnului și a zis: «Altarule! 
Altarule! Așa vorbește Domnul: Iată 
că se va naște un fiu casei lui David; 
numele lui va fi Iosia, el va înjun-
ghia pe tine pe preoții înălțimilor, 
care ard tămâie pe tine, și pe tine 
se vor arde oseminte omenești!» Și, 
în aceeași zi, a dat un semn, zicând: 
«Acesta este semnul care arată că 
Domnul a vorbit: Altarul se va des-
pica, și cenușa de pe el se va vărsa.» 
Când a auzit împăratul cuvântul pe 
care-l strigase omul lui Dumnezeu 
împotriva altarului din Betel, a în-
tins mâna de pe altar, zicând: «Prin-
deți-l!» Și mâna pe care o întinsese 
Ieroboam împotriva lui s-a uscat și 
n-a putut s-o întoarcă înapoi. Alta-
rul s-a despicat și cenușa de pe el 
s-a vărsat, după semnul pe care-l 
dăduse omul lui Dumnezeu potri-
vit cu cuvântul Domnului.
Atunci, împăratul a luat cuvântul și 
i-a zis omului lui Dumnezeu: «Roa-
gă-te Domnului, Dumnezeului tău, 
și cere-I să-mi pot trage mâna îna-
poi.» Omul lui Dumnezeu s-a rugat 
Domnului și împăratul a putut să-și 
tragă înapoi mâna, care s-a făcut 
sănătoasă ca mai înainte. [...]
În Betel locuia un proroc bătrân. 
Fiii săi au venit și i-au istorisit toate 
lucrurile pe care le făcuse omul lui 
Dumnezeu la Betel în ziua aceea, 
precum și cuvintele pe care I le spu-
sese împăratului. După ce au istori-
sit tatălui lor toate, el le-a zis: «Pe ce 
drum a plecat?» Fiii săi văzuseră pe 
ce drum plecase omul lui Dumne-
zeu, care venise din Iuda. Și a zis fiilor 
săi: «Puneți-mi șaua pe măgar.» I-au 
pus șaua pe măgar și a încălecat pe 
el. S-a dus după omul lui Dumnezeu 

și l-a găsit stând sub un stejar 
și i-a zis: «Tu ești omul lui  

Dumnezeu care 
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Repere
„Nu vă înșelați: «Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.» Ce sea-

mănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui 
pământească va secera din firea pământească putrezi-

rea; dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul 
viața veșnică.” (Galateni 6:7,8)

„Le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în ei. 
Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da 

o inimă de carne.” (Ezechiel 11:19)

„Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El 
însuși este în lumină, avem părtășie unii 
cu alții; și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, 

ne curăță de orice păcat.” (1 Ioan 1:7)

„Deci cine știe să facă bine și nu face să-
vârșește un păcat!” (Iacov 4:17)

„Ierusalime, Ierusalime, care omori 
pe proroci și ucizi cu pietre pe cei 
trimiși la tine, de câte ori am vrut să 
îi strâng pe fiii tăi, cum își strânge 
găina puii sub aripi, și n-ați vrut!” 
(Luca 13:34)

Cu alți ochi
„Libertatea e doar jumătate de po-
veste și jumătate de adevăr. [...] De 

aceea recomand ca Statuia Libertății, 
de pe Coasta de Est, să fie completată 

cu Statuia Responsabilității, pe Coasta 
de Vest.” – Viktor Frankl (1905-1997), neurolog 

și psihiatru austriac, supraviețuitor al Holocaustu-
lui și autor al cărții Man’s Search for Meaning

„Esența păcatului este gestul omului de a-L înlo-
cui pe Dumnezeu, în timp ce esența mântuirii este 

gestul lui Dumnezeu de a-l înlocui pe om.” – John Stott, 
predicator, evanghelist și profesor britanic de Biblie

 
a venit din 
Iuda?» El a răspuns: 
«Eu sunt.» 
Atunci, el i-a zis: «Vino cu mine 
acasă să iei ceva să mănânci.» 
Dar el a răspuns: «Nu pot nici să mă întorc 
cu tine, nici să intru la tine. Nu voi mânca pâi-
ne și nici nu voi bea apă cu tine în locul acesta, 
căci mi s-a spus, prin cuvântul Domnului: Să nu mă-
nânci pâine, să nu bei apă acolo și nici să nu te întorci 
pe drumul pe care te vei duce.» 
Și el i-a zis: «Și eu sunt proroc ca tine și un înger mi-a vorbit 
din partea Domnului și mi-a zis: «Adu-l acasă cu tine ca să 
mănânce pâine și să bea apă.» Îl mințea.
Omul lui Dumnezeu s-a întors cu el și a mâncat pâine și a băut 
apă în casa lui. Pe când stăteau ei la masă, cuvântul Domnului i-a 
vorbit prorocului care-l adusese înapoi. Și el i-a strigat omului lui 
Dumnezeu care venise din Iuda: «Așa vorbește Domnul: Pentru că 
n-ai ascultat porunca Domnului și n-ai păzit porunca pe care ți-o 
dăduse Domnul..., trupul tău mort nu va intra în mormântul părin-
ților tăi.»”

(1 Regi 12:26-30; 13:1-6,11,22)

Fișă
de 
studiu
În capitolul intitulat „Ieroboam”, Ellen White se referă la trei situații. 
Iată afirmațiile ei: „În altarul crăpat, în brațul paralizat și în soarta 
teribilă a celui care a îndrăznit să nu asculte porunca expresă a lui 
Iehova, Ieroboam ar fi trebuit să discearnă nemulțumirea evidentă 
a unui Dumnezeu insultat, iar aceste judecăți ar fi trebuit să con-
stituie pentru el o avertizare de a nu persista în comiterea răului.” 
(Profeți și regi, p. 107)

Analizează atent aceste trei situații și scrie mai jos lecția prin-
cipală pe care o avem de învățat din fiecare dintre ele:

1. Altarul crăpat 

2. Brațul paralizat 

3. Profetul anonim care nu a ascultat 
de Dumnezeu și a stat la masă 
alături de profetul fals 

Adolescenti_2_2016.indd   31 28/01/2016   11:44:13



32

c
o

n
e

x
iu

n
i 

s
a

lv
a

to
a

re

Experienţa ta zilnică
Sabat

Compară răspunsul tău dat la 
rubrica Ce părere ai? cu răspun-

sul unui coleg de grupă. Discutați 
eventualele diferențe.
Definește păcatul, apoi dă exem-
ple de trei păcate pe care adoles-
cenții nu le consideră a fi, cu ade-
vărat, păcate.

Duminică

Citește din nou, cu atenție, cele 
trei pasaje biblice de la secți-

unea Caz în studiu. Meditează la 
următoarele întrebări:

• 1 Regi 12:26-30 – Ieroboam pri-
mise asigurări, prin intermediul 
profetului Ahia, că Dumnezeu 
îl va numi rege peste cele zece 
seminții ale lui Israel. Cu toate 
acestea, Ieroboam era foarte ne-
sigur cu privire la domnia lui. Prin 
urmare, a înființat centre de închi-
nare la Betel și în Dan, pentru a-i 
descuraja pe israeliți să meargă 
la Ierusalim, în Regatul de Sud al 
lui Iuda. Crezi că experiența lui 
Ieroboam ar fi fost alta dacă ar fi 
permis poporului să meargă la 
Ierusalim? În ce domeniu al vieții 
tale ai tendința să te simți nesigur 
din punct de vedere spiritual?

• 1 Regi 13:1-6 – Ce ne spune des-
pre Dumnezeu acest incident? 
Gândește-te la curajul acelui pro-
fet anonim. Ce îți spune această 
istorie, despre curajul de a spune 
adevărul? În ce domenii Dumne-
zeu te cheamă la o consacrare fără 
niciun compromis? 

• 1 Regi 13:11-22 – Ce aplicație 
poate avea această întâmplare la 
viața noastră? Simți compasiune 
pentru profetul din Iuda? Ce i-ai 
răspunde cuiva care ar susține că 
această întâmplare prezintă un 
Dumnezeu aspru și nerezonabil?

Luni

Wayne E. Oates afirmă: „Ideea 
că prezența lui Dumnezeu 

se manifestă oriunde face dova-
da unei familiarități sentimentale. 
Cântecele din țările occidentale 
vorbesc despre «discuții amicale 
cu Isus», de parcă Domnul ar fi un 
tovarăș cu care oricine poate sta 
la palavre. [...] În schimb, într-un 
contrast izbitor, înțelepciunea 
Bibliei ne transmite faptul că pre-
zența lui Dumnezeu ne învăluie 
atunci când nu ne dăm seama. 
În cel mai bun caz, recunoaștem 
prezența lui Dumnezeu abia după 
ce aceasta s-a manifestat.” Cum se 
potrivește această opinie cu Tex-
tul-cheie? Oare familiaritatea lui 
Ieroboam cu Dumnezeu să fi con-
dus la alegerea lui dezastruoasă 
de a permite oricui să slujească 
în calitate de preot? Ce putem 
învăța despre reverența datorată 
Dumnezeului nostru sfânt?

Marți

Concentrează-te asupra citatu-
lui aparținând lui Ellen White: 

„Ieroboam... era în situația de a 
produce reforme înțelepte, atât în 
viața religioasă, cât și în cea civilă. 
[...] Dar Ieroboam n-a ajuns să facă 
din Dumnezeu tăria lui.” (Profeți și 
regi, p. 99)
Citește Psalmul 91. Scrie și tu un 
psalm, în care să-ți exprimi încre-
derea în Dumnezeu.

Miercuri

Unul dintre textele de la Repere 
exprimă promisiunea lui Dum-

nezeu: „Le voi da o altă inimă și 
voi pune un duh nou în ei. Voi lua 
din trupul lor inima de piatră și le 
voi da o inimă de carne.” (Ezech. 
11:19) Compară această făgăduin-
ță cu cea din Ezechiel 36:26, unde 
Dumnezeu spune: „Vă voi da o ini-

mă nouă și voi pune în voi un duh 
nou; voi scoate din trupul vostru 
inima de piatră și vă voi da o inimă 
de carne.”

Citește Psalmul 51 ca o rugăciune, 
cerându-I Domnului să-ți dea o 
inimă nouă, neîmpărțită.

Joi

Ce încearcă Dumnezeu să mă 
învețe prin intermediul istoriei 

de viață a lui Ieroboam? 

Cum influențează această istorie 
modul în care sunt chemat să tră-
iesc?

Care sunt avantajele de care mă 
bucur când mă predau integral lui 
Dumnezeu?

Vineri

Meditează, cu rugăciune, la 
cuvintele lui Ellen White din 

încheierea capitolului despre Ie-
roboam: „Cu toate acestea, Dom-
nul nu l-a părăsit pe Israel, fără ca 
mai înainte să facă tot ce putea fi 
făcut pentru a-l aduce înapoi la 
ascultarea de El. De-a lungul ani-
lor lungi și întunecați, când con-
ducător după conducător s-a ridi-
cat sfidând cu îndrăzneală cerul și 
conducându-l pe Israel din ce în ce 
mai adânc în idolatrie, Dumnezeu 
a trimis solie după solie către po-
porul Său abătut. Prin prorocii Săi, 
i-a dat toate ocaziile să oprească 
valul de apostazie și să se întoarcă 
la El. [...] Chiar și în ceasurile cele 
mai sumbre, unii aveau să rămână 
credincioși Conducătorului lor di-
vin și, în mijlocul idolatriei, aveau 
să trăiască fără pată înaintea unui 
Dumnezeu sfânt. Acești credin-
cioși erau socotiți ca făcând parte 
din rămășița evlavioasă, prin care 
planul cel veșnic al lui Iehova avea 
să fie în cele din urmă adus la în-
deplinire.” (Profeți și regi, p. 108)
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