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11 iuNie 2016

Îndoială în vale
Referinţa biblică: 1 Împărați 18:41-46; 19:1-18
Comentariu: Profeţi şi regi, capitolele 12 şi 13

PREGĂTIRE
i. PreZeNTare GeNeralĂ
După ce ilie a obţinut o victorie uluitoare pe muntele Carmel, regina izabela cea rea l-a ameninţat că îi
va lua viaţa. ilie nu s-a lăsat intimidat de înfruntarea cu
profeţii lui Baal, însă fuga ca să-şi scape viaţa l-a făcut
să cadă în disperare. Crezând că este singurul închinător adevărat al lui Dumnezeu din poporul israel, a
ajuns atât de descurajat, încât şi-a dorit să moară.
Dumnezeu a trimis un înger să îi slujească, apoi i-a
vorbit cu glasul lui ca „un susur blând şi subţire” pentru a-l asigura că nu era singur.
relatarea aceasta despre ilie subliniază faptul că
toţi urmaşii lui Dumnezeu vor trece atât prin clipe de
descurajare şi disperare, cât şi prin experienţe înălţătoare, asemănătoare cu cea a triumfului de pe
muntele Carmel. Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă
multe sfaturi care să ne ajute să depăşim momentele
de descurajare. Creştinii tineri trebuie să ştie că aceste căderi nu înseamnă că au o credinţă falsă sau că nu
sunt creştini „buni”, ci trebuie să le considere mai
degrabă oportunităţi pentru a creşte spiritual.

ii. sCOP
membrii grupei:
• vor afla că urcuşurile şi coborâşurile fac parte
din viaţa creştină. (Nivelul intelectual)
• vor crede că Dumnezeu încă le mai poartă de
grijă şi îi ajută chiar dacă se simt descurajaţi.
(Nivelul emoţional)
• vor elabora strategii care să le întărească
încrederea şi credinţa, în momentele de descurajare. (Nivelul practic)

iii. sTuDiu aPrOFuNDaT
• Oboseala
• Depresia
• emoţiile
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 răspunsurilor lor.
Întrebaţi-i ce strategii folosesc pentru a depăşi stările de descurajare. alcătuiţi pe o tablă o listă cu sugestiile lor pozitive, începând cu cele oferite în studiu.
Într-o altă coloană, scrieţi strategiile negative pe
care le folosesc oamenii pentru a-şi învinge sentimentele negative – cum ar fi drogurile, alcoolul, mâncarea peste măsură, comportamentul violent, vorbirea despre lucruri rele, autopedepsirea etc.
Întrebaţi: aţi folosit vreuna dintre strategiile de
mai sus când v-aţi simţit rău? le-aţi considerat, la
momentul respectiv, strategii în adevăratul sens al
cuvântului?
spuneţi: Noi reacţionăm în multe feluri când nu ne
simţim bine, dar nu ne gândim întotdeauna la modul
în care reacţionăm. Care dintre strategii sunt mai uşor
de aplicat (de multe ori, cele negative)? Care strategii
sunt mai eficiente?
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Ilustraţie
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Sugestie de povestire:
vă place să vă daţi în trenuleţele montagne russe?
unora le place senzaţia ce le-o provoacă, în vreme ce
alţii sunt îngroziţi şi nici măcar nu se apropie de
ele.
urcuşul spre vârf îţi termină nervii, dar e palpitant.
În vârf, trenuleţul sau maşinuţa se opreşte puţin,
după care începe să coboare în viteză. atunci încep
ţipetele. unii ţipă de plăcere, alţii de frică, dar foarte
puţini stau liniştiţi şi calmi când trenuleţul se avântă
spre partea cea mai de jos a sistemului de şine.
mulţi oameni descriu suişurile şi coborâşurile
emoţionale ca pe o cursă montagne russe. Pentru
unii, pantele sunt mai abrupte decât pentru alţii, dar
cu toţii ajung atât în vârf, cât şi în vale. spre deosebire
de acele montagne russe din parcurile de distracţii,
prea puţini oameni ţipă de fericire când încep să cadă
în descurajare şi disperare. Însă toţi trebuie să trecem
pe acolo mai devreme sau mai târziu. Întrebarea este:
Ce vei face când vei fi acolo?

ii. PasaJul BiBliC
Punct de pornire
Sugestie de introducere:
Cu toţii trecem prin perioade de descurajare –
chiar şi creştinii. unii sugerează că viaţa creştină este
plină de fericire şi lumină, fără nicio problemă, însă
toţi creştinii maturi ştiu că acest lucru nu este adevărat. Până şi ilie, profetul credincios, a fost atât de
descurajat, încât şi-a dorit să moară! Descurajarea nu
este semnul vieţii creştine eşuate – este semnul creşterii. Pe măsură ce creştem în credinţă, trebuie să
învăţăm să avem încredere în Dumnezeu atât în văi,
cât şi pe vârfuri.

Fişă de studiu pentru instructori
Privind din nou la experienţa lui ilie din acest pasaj
şi din cele din ultimele săptămâni, încercaţi să realizaţi o „hartă” a credinţei lui ilie. Desenaţi pe tablă,
respectând sugestiile membrilor grupei. „Harta”
poate fi o simplă axă a timpului, pe care să punctaţi
experienţele lui ilie, dar în loc să trasaţi o linie orizontală, desenaţi o sinusoidă pentru a indica suişurile şi
coborâşurile din călătoria spirituală a lui ilie (vezi
Secretele instructorului bine pregătit pentru a afla mai
multe despre realizarea hărţilor). Folosiţi imagini, simboluri sau texte biblice pentru a puncta diferitele
momente din viaţa lui.
apoi invitaţi-i pe membrii grupei să traseze sinusoida vieţii lor, indicând urcuşurile şi coborâşurile din

viaţa lor şi, în mod special, cele legate de viaţa spirituală. suişurile pot include următoarele: predarea inimii
lui isus, botezul, participarea la o tabără de tineret,
discuţia cu un prieten despre isus, răspunsul la o
rugăciune; iar coborâşurile pot fi: experienţe care i-au
determinat să se îndoiască, să fie descurajaţi şi trişti.
asiguraţi-i că nu e nevoie să-şi arate harta nimănui.
După ce termină, folosiţi câteva versete biblice de la
secţiunea Repere din manualul pentru adolescenţi
pentru a le reaminti că Dumnezeu este cu ei la fiecare
pas al călătoriei lor spirituale – şi când sunt bucuroşi,
şi când sunt trişti.
Folosiţi următoarele pasaje pentru a lărgi contextul
istoriei biblice studiate: matei 11:28-30; isaia 43:1.2;
ioan 16:33.

Context şi precizări
Folosiţi următoarele informaţii pentru a analiza
într-un context mai larg pasajul studiat. Redaţi-le în
propriile cuvinte.
studiul acesta are în centru suişurile şi coborâşurile care fac parte din experienţa creştină. Tinerii
trebuie să afle că nu sentimentele constituie temelia
credinţei; este important să rămână credincioşi chiar
dacă sunt trişti şi descurajaţi, întrucât şi acestea fac
parte din creşterea în isus.
Când discutaţi acest subiect, este important să nu
ignoraţi problema depresiei clinice. sentimentele de
tristeţe şi descurajare fac parte din viaţa oricui, dar, în
cazul unora, ele devin exagerate şi duc la o depresie
gravă. mulţi adolescenţi suferă de depresie, care
poate fi declanşată de diferite evenimente, ca de
exemplu pierderea cuiva drag, violenţa sau abuzul,
destrămarea familiei etc. Depresia se poate produce
şi atunci când nu există o cauza clară, posibil ca
urmare a dezechilibrului chimic din creier.
studiul de săptămâna aceasta sugerează câteva
strategii utile pentru depăşirea stărilor de descurajare: rugăciunea, credinţa, încrederea în făgăduinţele
lui Dumnezeu, exerciţiile fizice, menţinerea unei atitudini pozitive, slujirea altora etc. Deşi ele sunt utile şi
pentru cei ce suferă de depresie gravă, de obicei nu
sunt suficiente. ajutorul de specialitate, sub forma
consilierii şi terapiei şi, în unele cazuri, sub forma terapiei medicamentoase, poate face parte din planul
lui Dumnezeu pentru a-i ajuta pe tinerii care se luptă
cu depresia. Nu îi ajutaţi cu nimic pe cei care suferă de
depresie clinică, dacă doar le spuneţi să fie veseli şi să
aibă încredere în Dumnezeu!
Pentru a-i ajuta pe membrii grupei să facă o distincţie clară între formele uşoare de depresie şi
depresia clinică, gravă, prezentaţi-le câteva semnale

de avertizare care marchează depresia clinică. Tinerii
care au experimentat câteva semne mai mult de
două săptămâni la rând ar trebui să caute ajutor de
specialitate:
• senzaţia de tristeţe sau descurajare aproape
tot timpul, mai ales „fără motiv”
• lipsa de energie sau senzaţia permanentă de
oboseală
• incapacitatea de a se bucura de activităţile ce
le plăceau înainte
• izolarea de prieteni şi de familie
• iritabilitatea şi anxietatea
• incapacitatea de a se concentra
• Pierderea semnificativă în greutate sau creştere semnificativă în greutate
• schimbarea orelor de somn
• sentimente de vinovăţie şi inutilitate
• Dureri fără vreo cauză fizică
• Pesimism; indiferenţă faţă de viitor
• Gânduri despre moarte şi sinucidere

iii. ÎNCHeiere
Activitate
Încheiaţi cu o activitate şi cu o scurtă recapitulare în
propriile cuvinte:
Distribuiţi hârtie şi instrumente de scris. spuneţi:
Când ilie era foarte descurajat, Dumnezeu i-a vorbit
cu un glas ca un „susur blând şi subţire”, adică o voce
blândă. Gândiţi-vă la ce am discutat şi la versetele

biblice pe care le-am citit şi imaginaţi-vă ce vă transmite Dumnezeu astăzi. Poate că este un verset biblic
sau numai o propoziţie de încurajare. Notaţi pe foaie
care credeţi că este mesajul ce vi-l transmite
Dumnezeu atunci când sunteţi descurajaţi şi când
aveţi nevoie de ajutor. Păstraţi-o în Biblie şi citiţi-o
oricând aveţi nevoie.

Recapitulare
Sugestie de încheiere:
ilie se afla pe vârful muntelui când Dumnezeu a
trimis foc din cer. experienţa aceasta l-a încurajat şi
l-a umplut de Duhul sfânt, la fel cum se întâmplă cu
toţi creştinii care tocmai au fost botezaţi sau care
şi-au predat inima lui isus. Însă, imediat după aceea,
ilie a trebuit să înfrunte frica şi pericolul şi a fost atât
de descurajat, încât şi-a dorit să moară.
Poate că şi voi v-aţi simţit vreodată aşa. aţi fost
deprimaţi, trişti, descurajaţi. suişurile şi coborâşurile
fac parte din viaţă, chiar şi din viaţa unui creştin. sau,
mai bine spus, mai ales din viaţa unui creştin.
Dumnezeu vrea să creştem în credinţă, învăţând să
avem încredere în el şi atunci când ne este bine, şi
când ne este rău. Putem avea încredere că Dumnezeu
va trimite „foc din cer” atunci când vom avea nevoie
pe vârful muntelui. De asemenea, putem să avem
încredere că ne va vorbi cu glasul lui blând atunci
când suntem descurajaţi şi când avem nevoie de
credinţă şi speranţă. Când sunteţi trişti, aveţi
încredere că Dumnezeu vă va încuraja.
,
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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 legătură cu subiectul studiului de astăzi. Spuneţi-le
participanţilor să le citească şi fiecare să aleagă
un verset care i se adresează 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.

"

Î NSEMNĂRILE

INSTRUCTORULUI

Secretele instructorului bine pregătit!
Harta vieţii
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Harta vieţii este o metodă bună de a studia
viaţa unui personaj biblic sau a unei personalităţi istorice; de asemenea, adolescenţilor le
prinde bine să mediteze la propria călătorie spirituală. Harta vieţii se aseamănă cu trasarea unei
axe a timpului pe care marcăm evenimentele
importante, cu deosebirea că, în loc să desenăm
o linie orizontală, desenăm o linie sinusoidală
pentru a ilustra urcuşurile şi coborâşurile şi
punctele de cotitură. Pot fi utilizate simboluri
vizuale pentru a ilustra evenimentele importante. În cazul în care cunoaşteţi limba engleză,
puteţi găsi câteva sugestii şi exemple pe următoarele pagini de internet sau introducând pe
Google cuvintele „life map” (harta vieţii).
site-ul următor conţine câteva sugestii, dar
nu are exemple în imagini. Pentru alcătuirea
graficului vieţii, sugerează numai folosirea imaginilor, nu şi a cuvintelor, prezentând câteva
principii, care însă nu trebuie urmate întru totul;
adaptaţi această idee la situaţia dumneavoastră:
www.educationworld.com/a_tsl/archives/
05-1/lesson023.html.
site-ul www.readwritethink.org/lessons/lesson_view.asp?id=74 conţine link-uri spre pagini
care vă vor ajuta să vă faceţi o idee despre felul
în care arată o hartă sau un grafic al vieţii.
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amintiţi-le membrilor grupei să lectureze capitolele din seria
de istorie biblică scrisă de ellen White. Pentru săptămâna aceasta li se recomandă capitolele 12 şi 13 din Profeţi şi regi.

