
PREGĂTIRE

i. PreZeNTare GeNeralĂ
istoria lucrării lui ilie începe prin confruntarea

acestuia cu regele ahab. ilie apare brusc, ţine o
cuvântare şi apoi dispare, în vreme ce ahab este lăsat
să se gândească la anii fără ploaie ce îl aş tep tau.
Probabil că datorită acestui început surprin ză tor a
devenit ilie unul dintre profeţii cei mai renu miţi din
Biblie. sau poate că datorită luării lui la cer la
încheierea lucrării în favoarea poporului israel, nefi-
ind nevoit să guste moartea.

Totuşi, istoria lui ilie este incredibilă nu doar pen -
tru că Dumnezeu a avut grijă de el într-un mod atât
de minunat, ci şi pentru că ilie a ascultat de
Dumnezeu, chiar dacă acest lucru ar fi putut să-l
coste viaţa. Numai într-un singur moment din viaţă el
le-a îngăduit temerilor să îl cuprindă şi a fugit de
lucrarea pe cere i-o încredinţase Dumnezeu.

ilie era un om obişnuit, cu o fire la fel ca a noastră
(vezi iacov 5:17), însă el a ales să meargă împotriva
valului închinării la idoli şi să ia poziţie pentru ceea ce
credea. Şi era cât pe ce să fie omorât din cauza aceas-
ta. a fost urmărit şi hăituit, dar Dumnezeu l-a păzit de
fiecare dată şi a avut grijă de el. Oamenii se întreabă,
deseori, de ce Dumnezeu alege să îi protejeze pe unii
oameni, iar pe alţii nu. Într-un fel, studiul acesta ridică
această problemă din nou. Nu se întâmplă întotdeau-
na la fel. uneori, oamenii care au vestit solia lui Dum -
ne zeu au fost omorâţi şi la fel s-a întâmplat şi cu cei -
lalţi profeţi de pe vremea lui ilie (vezi 1 Împărați
19:10), însă ilie a fost ocrotit.

ii. sCOP
membrii grupei:
• vor înţelege că, deşi se întâmplă unele lu cruri

rele, Dumnezeu nu îi va părăsi niciodată.
(Nivelul intelectual)

• vor descoperi libertatea oferită de o viaţă de
încredere deplină în Dumnezeu. (Nivelul
emoţional)

• se vor lăsa în grija lui Dumnezeu. (Nivelul prac-
tic)

iii. sTuDiu aPrOFuNDaT
• Curajul
• Convingerea
• Darul profeţiei (punct de doctrină # 18)

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.

28 mai 2016

Niciodată singurNiciodată singur
Referinţa biblică: 1 Împărați 17:1-16
Comentariu: Profeţi şi regi, capitolele 9 şi 10 

(prima parte).
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analizaţi împreună cu membrii grupei evenimen -
tele din viaţa şi lucrarea lui ilie şi discutaţi despre
diferitele emoţii trăite cu fiecare ocazie. Gândiţi-vă la
fericirea şi uimirea incredibilă pe care trebuie să le fi
simţit ilie pe muntele Carmel (citiţi relatarea din 
1 Împărați 18) şi la groaza pe care a simţit-o când
regele ahab îl urmărea. subliniaţi urcuşurile şi co bo -
râşurile şi evenimentele memorabile din viaţa lui ilie,
încercând să îi ajutaţi pe membrii grupei să şi-l închipuie
pe ilie. apoi puneţi-le următoarele între bări:

Ce vă surprinde cel mai mult când citiţi istoria lui
ilie? ascultarea lui? Grija lui Dumnezeu faţă de el? Ce
aplicaţie puteţi face la viaţa voastră?

se mai întâmplă astăzi minuni? (De exemplu,
învierea fiului văduvei din sarepta [1 Împărați 17:17-
24], corbii care îl hrănesc sau focul care a coborât din
cer şi a mistuit jertfa.) Ori ele aveau loc numai în tre-
cut şi nu se mai petrec şi azi?

Context şi precizări
Folosiţi următoarele informaţii pentru a analiza 

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

• lucrarea lui ilie s-a petrecut în israel, în 
timpul dinastiei lui Omri (secolul xi î.Hr.), o perioadă
marcată de o pace şi prosperitate relativă. ilie apare
ca un luptător puternic pentru iehova, care se opune
închinării la Baal, practicate de casa regală.

• Însă imaginea lui ilie – ca personaj istoric –
rămâne ascunsă sub vălul evenimentelor miracu-
loase. unii consideră că până şi numele profetului
(„iehova este Dumnezeul meu”) reflectă zelul lui. el
este numit în mod repetat „Tişbitul”, însă nu se cu -
noaş te cu exactitate semnificaţia acestui nume.

• ilie deţine multe dintre trăsăturile caracteris-
tice profeţilor din istoria lui israel. el face minuni, iar
cuvântul lui plin de putere poate aduce binele sau
răul (1 Împărați 17:1,16; 2 Împărați 1:10,12; 2:8). el
mijloceşte cu putere pentru diferite persoane sau
pentru întreaga naţiune (1 Împărați 17:20-22; 18:42-
45). Îl înfruntă pe rege cu un mesaj de condamnare
din pricina necredincioşiei religioase şi din pricina
nedreptăţilor sociale (1 Împărați 17:1; 18:18; 21:20-22;
2 Împărați 1:16).

• aluzii la evenimente din exodul se găsesc în
tot pasajul 1 Împărați 17 – 19, stabilind astfel o legă -
tură între lucrarea lui ilie şi cea a lui moise. spaţiul
geo grafic al întâmplărilor din cele trei capitole ne
reaminteşte de călătoria lui moise: amândoi îşi încep
călătoria cu o fugă înspre răsărit ca să scape de mânia
unui împărat; amândoi se refugiază în sânul unei
familii. amândoi revin în patria lor ca să îl înfrunte şi
să îl provoace pe împărat şi să trezească din nou cre -

Ilustraţie
Sugestie de povestire:
În zilele teribile ale atacului aerian asupra londrei

din timpul celui de-al Doilea război mondial (atac
cunoscut sub numele de Blitzkrieg – „război fulger”),
un tătic, ţinându-l de mână pe fiul lui, a ieşit în fugă
dintr-o clădire care fusese lovită de o bombă. În
curtea din faţă era o gaură de obuz. În încercarea de
a găsi adăpost cât mai repede cu putinţă, tatăl a sărit
în groapă şi s-a întors cu braţele ridicate ca să-l ia şi pe
băiat. Îngrozit, dar auzind vocea tatălui său care îl stri-
ga să sară, băiatul îi zise: „Nu te văd!”

Tatăl, privind spre cerul înroşit de focul care
cuprinsese clădirile, strigă spre băiat, a cărui siluetă
de-abia se mai zărea: „Dar eu te văd. sari!”

Băiatul a sărit, căci avea încredere în tatăl lui.
Credinţa creştină ne face în stare să înfruntăm viaţa sau
moartea, nu pentru că putem vedea, ci având certi-
tudinea că Cineva ne vede; nu pentru că ştim răspun-
surile la toate întrebările, ci pentru că Cineva ne ştie. 

ii. PasaJul BiBliC

Punct de pornire
Sugestie de introducere:
uneori trecem prin situaţii dificile, când nu mai

ştim încotro să mergem şi când singurele soluţii posi-
bile nu par deloc uşoare. la fel s-a întâmplat şi cu ilie,
în mod repetat, dar el a avut încredere că Dumnezeu
îl va scoate din necaz şi s-a bazat pe faptul că el are o
soluţie. Chiar şi atunci când Dumnezeu ne spune să
„sărim” şi când ni se pare că noi ştim mai bine ce tre-
buie să facem, îndemnul lui de a păşi prin credinţă se
va dovedi cel mai bun, în cele din urmă.

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

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

• aţi trecut până acum printr-o situaţie în care
aţi simţit cum Dumnezeu vă protejează?

• vi s-a întâmplat să vă aflaţi într-o împrejurare
în care Dumnezeu v-a oferit o soluţie la care nu
v-aţi gândit? Ce aţi făcut?

• Povestiţi o situaţie când Dumnezeu v-a ocrotit.
• Cum a fost luat ilie la cer? explicaţi.
• ilie este unul dintre cei mai renumiţi profeţi

biblici. În timpul lucrării lui ioan Botezătorul şi,
mai târziu, în timpul lucrării lui isus, oamenii se
întrebau dacă ei nu erau cumva ilie. De ce cre-
deau israeliţii acest lucru?
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dinţa israeliţilor. amândoi îşi părăsesc din nou pa tria
pentru a pleca la sinai/Horeb, unde se întâl nesc cu
Dumnezeu. amândoi se reîntorc în israel, traversând
iordanul.

• urcarea misterioasă a lui ilie la cer, într-un
vârtej, are loc imediat după traversarea iordanului.
Înainte de aceasta, în 1 Împărați 19, ilie călătorise sin-
gur spre Horeb, de unde s-a întors cu misiuni noi,
inclusiv cu aceea de a desemna un succesor. De data
aceasta, călătoria de întoarcere este a lui elisei. el îl
înso ţeş te pe învăţătorul lui pe drumul unde ilie este
ră pit. acesta este momentul întâlnirii supranaturale,
de unde elisei se întoarce transformat şi împuternicit
în calitate de profet. 

iii. ÎNCHeiere

Activitate

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

Formaţi grupe de două-patru persoane şi cereţi-le să
discute despre motivele pentru care Dumnezeu a
ales să îi ia pe enoh şi pe ilie la cer. apoi să aleagă unul
dintre cele două personajele biblice, ci tind versetele
de mai jos, care conţin idei ajută toare. apoi discutaţi
cu toată grupa reunită despre răspunsurile oferite de
grupe.

enoh: Geneza 5:18-24; evrei 11:5
ilie: 2 Împărați 2 

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!

Luaţi-vă suficient timp!

un instructor pregătit Îi va da voie Duhului
sfânt să îl ajute în pregătirea lecţiei. Parcur ge rea
în grabă a lecţiei, vineri seara, poate că vă va
ajuta să obţineţi suficiente cunoştinţe ca să le
puteţi vorbi membrilor grupei timp de 30-40 de
minute. Dar este oare suficient pentru a putea
percepe mesajul potrivit ce trebuie să îl trans-
miteţi tinerilor dumneavoastră?

renumitul scriitor Bruce Wilkinson le reco-
mandă profesorilor să pună deoparte ghidul
special alcătuit pentru ei, să ia câteva bucăţi de
hârtie şi să se gândească. „Notează gân du rile
care conţin posibile adevăruri eterne. ia-ţi timp
să meditezi în fiecare zi a săptă mânii. Nu aştep-
ta să îţi vină în minte cele mai grozave idei încă
de la început. Propune-ţi să meditezi de cel
puţin trei ori pe săptămână şi vei avea din ce în
ce mai multe idei de transmis.” (Bruce Wilkinson,
The Seven Laws of the Learner: How to Teach
Almost Anything to Practically Anyone! (sisters,
Oreg.: multnomah Press, 1992)

"



Recapitulare

Sugestie de încheiere:
Chiar dacă Dumnezeu nu face pentru voi aceleaşi

minuni pe care le-a făcut pentru ilie, nu înseamnă că
el nu este cu voi. Dacă Îi predaţi lui viaţa, el nu vă va
părăsi; viaţa voastră se află în mâinile sale. uneori se
întâmplă şi lucruri rele, dar Dumnezeu vă va salva în
cele din urmă.

Când şi-a încredinţat lui Dumnezeu viaţa şi când a
ascultat de el chiar dacă se afla în pericol, ilie s-a
încrezut cu totul în grija lui Dumnezeu. s-a îndoit la
un moment dat că Dumnezeu îl va ocroti şi chiar i-a
cerut să-i ia viaţa. Însă Dumnezeu i-a arătat lui ilie că,
deşi credinţa îl părăsise, el nu avea de gând să îl
părăsească.

Încredinţarea vieţii noastre în mâinile lui Dum -
nezeu, pentru ca el să ne trimită să vestim solia lui
asemenea lui ilie, e posibil să fie uneori riscantă şi
înspăimântătoare, dar, atâta timp cât stăm aproape
de el, putem fi siguri că el nu ne va părăsi niciodată.

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 9 şi 10 (prima parte) din Profeţi şi
regi.
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ÎNSEMNĂRILE INSTRUCTORULUI


