
PREGĂTIRE

i. PreZeNTare GeNeralĂ
aceasta este ultima parte din istoria vieţii lui so lo -

mon. acest rege constituie un caz de studiu inte -
resant despre încercarea inutilă de a satisface ne voile
umane profunde cu lucruri înşelătoare – bo găţii, cu -
noştinţe, sex şi altele. Totuşi, în cele din urmă,
solomon află că numai Dumnezeu poate împlini do -
rinţele cele mai adânci ale sufletului.

Comentariul inspirat al lui ellen White cu privire la
acest om fascinant ne oferă o bază extraordinară
pentru eventuale discuţii captivante. În primul rând,
lecţia aceasta ne oferă ocazia de a discuta despre
beneficiile mărturisirii păcatului. Pocăinţa lui solo -
mon constituie un exemplu convingător al harului
nelimitat al lui Dumnezeu. Cu toate acestea, „răul pe
care l-au generat faptele lui rele nu putea fi anulat”
(Profeţi şi regi, p. 84). Consecinţele dureroase ale ale -
gerilor rele făcute de solomon ne arată că este impor-
tant să faci alegeri înţelepte în tinereţe. această lecţie
ne oferă posibilitatea de a discuta cu adolescenţii în
mod direct despre alegerile lor (sexul premarital, con-
sumul băuturilor alcoolice, fuga după bani, faimă
etc.) şi preţul pe care trebuie să-l plătească în urma
acestor alegeri. ellen White adaugă: „Dintre multele
învăţăminte care reies din viaţa lui solomon, niciuna
nu este subliniată mai mult decât puterea influenţei
spre bine sau spre rău.” (Profeţi şi regi, p. 85)

mai sunt şi alte idei pe care le puteţi sublinia. De
exemplu, aţi putea discuta despre mândria lui
solomon şi aţi putea să legaţi comportamentul lui
greşit de spiritul lui arogant, care încerca să gă seas că
sensul vieţii în orice altceva în afară de sursa împlinirii
autentice – Dumnezeu.

Pornind de la obsesia oamenilor de a avea succes, aţi
putea să îndreptaţi atenţia adolescenţilor spre că -
utarea succesului prin intermediul banilor, puterii,
plăcerilor etc. Însă solomon exclamă în final: „O,
deşertăciune a deşertăciunilor...! Totul este deşer tă -
ciune.” (eclesiastul 1:2) solomon ne arată, prin exem-
plul lui, că prin relaţia cu Dumnezeu putem să ne
împlinim cele mai profunde nevoi.

ii. sCOP
membrii grupei:
• vor înţelege beneficiile căutării sensului ultim

numai în Dumnezeu. (Nivelul intelectual)
• vor simţi nevoia de a-şi mărturisi păcatele şi de

a se pocăi. (Nivelul emoţional)
• vor căuta la Dumnezeu răspunsurile la cele

mai profunde întrebări ale sufletului. (Nivelul
practic)

iii. sTuDiu aPrOFuNDaT
• succesul

• mândria

• mărturisirea/pocăinţa
Pe site-ul www.leadoutministries.com veţi găsi, în
limba engleză, materiale auxiliare pentru tratarea
acestor subiecte.

CONexiuNisalvaTOareCONexiuNisalvaTOare

Confesiunile
unui înţelept
Confesiunile
unui înţelept

Referinţa biblică: Proverbele şi eclesiastul
Comentariu: Profeţi şi regi, capitolul 5
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Prin urmare, soţia mea, care alesese canapeaua şi
care o iubea foarte mult, i-a aliniat pe cei trei copii ai
noştri, laura, 4 ani; mallory, 2 ani şi jumătate şi
Johnny, 6 luni.

„vedeţi voi asta, copii? i-a întrebat ea. este o pată.
O pată roşie. O pată roşie de gem. Omul de la maga -
zinul de mobilă mi-a spus că nu iese la spălat. va
rămâne aşa o veşnicie. Ştiţi voi ce înseamnă veşnicie,
copii? O veşnicie vom sta aici până când unul dintre
voi îmi va spune cine a pătat canapeaua mov.”

mallory a izbucnit prima. Cu buzele tremurânde şi
cu lacrimi în ochi, a zis: „laura a murdărit-o.” laura a
insistat că nu a fost ea. apoi s-a făcut tăcere pentru
mai multe minute. Nimeni nu spunea o vorbă. Ştiam
că, de vorbit, copiii nu vor vorbi, fiindcă nu o mai
văzuseră până atunci pe mama lor atât de supărată.
Ştiam că nu vor vorbi, căci erau conştienţi că, dacă ar
fi făcut-o, ar fi fost pedepsiţi să stea o veşnicie pe
scaunul cuminţeniei.

Ştiam că nu vor vorbi, fiindcă eu eram cel care
pătase canapeaua mov, şi mai ştiam că nu voi spune
nimic. (John Ortberg, The Life You’ve Always Wanted
[Grand rapids, mich.: Zondervan, 1997], pp. 119, 120)

ii. PasaJul BiBliC

Punct de pornire

Sugestie de introducere:

aţi trecut printr-o experienţă asemănătoare, când,
la fel ca John, v-a fost greu să vă mărturisiţi gre şeala?
Care sunt „petele” pe care tinerii de azi încearcă să le
ascundă? De ce este mărturisirea un element impor-
tant al vieţii spirituale? Când nu suntem sinceri cu
privire la păcatele noastre, în ce fel este afectată
relaţia noastră cu Dumnezeu şi cu ceilalţi?

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:

• După cum notează în jurnalul lui, solomon a
avut multe regrete spre sfârşitul vieţii. identificaţi
câteva dintre aceste regrete. Pe care dintre ele speraţi
să nu le aveţi niciodată? Cum trebuie să trăim în
fiecare zi ca să nu avem aceste regrete?

• Ce credeţi că voia să spună solomon prin ur -
mă toarele observaţii? În ce mod ne ajută ele să trăim
înţelept?

„Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogaţii
stau în locuri de jos.” (eclesiastul 10:6)

PREDARE

i. iNTrODuCere

Activitate
rugaţi-i pe membrii grupei să completeze rubrica

Ce părere ai? din ghidul lor, apoi invitaţi-i să joace un
joc de asociere de cuvinte, spunând primul cuvânt
care le vine în minte atunci când aud cuvintele urmă-
toare:

• mărturisire

• Pocăinţă

• umilinţă

• sensul vieţii

• scopul vieţii

• aroganţă

• succes

Discutaţi despre aceste concepte împreună cu
ado lescenţii. Faceţi referire la viaţa lui solomon. este
evident că solomon era bucuros să vorbească despre
momentul acela al mărturisirii şi pocăinţei de la vâr -
sta bătrâneţii, dar cum ar fi fost viaţa lui dacă ar fi ră -
mas tot timpul umil şi pocăit înaintea lui Dumnezeu?
au legătură cu viaţa lui solomon toate cuvintele din
lista de mai sus? Dacă da, cum?

Ilustraţie
Sugestie de povestire:

John Ortberg scrie:
În urmă cu câţiva ani, am vândut un volkswagen

vechi şi am cumpărat prima noastră piesă nouă de
mobilier: o canapea mov. De fapt avea o tentă de roz,
dar, întrucât era pentru noi o investiţie substan ţială,
ne-am gândit că „mov” sună mai bine.

Când a auzit că aveam copii mici, omul de la ma -
gazinul de mobilă ne-a avertizat să nu o cumpărăm.
„O canapea mov nu este potrivită pentru voi, ne-a
sfătuit el. luaţi o canapea de culoare mai închisă.”

Însă noi aveam naivitatea părinţilor tineri. „Ştim
cum să ne creştem copiii, am zis. Daţi-ne canapeaua
mov.”

Din acel moment, ne-am dat seama cu toţii care
este regula numărul unu a casei: Nu vă aşezaţi pe
canapeaua mov! „Puteţi să vă aşezaţi pe orice scaun
din casă, dar pe canapeaua asta, pe canapeaua mov,
nu puteţi sta, fiindcă în ziua în care vă veţi aşeza pe
ea, veţi muri negreşit.”

apoi a venit Căderea.
Într-o zi a apărut pe canapeaua mov o pată. O pată

roşie. O pată roşie de gem.
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„un singur păcătos nimiceşte mult bine.”
(eclesiastul 9:18)

„mai bine o mână plină de odihnă, decât amândoi
pumnii plini de trudă şi goană după vânt.” (eclesiastul
4:6)

• eclesiastul 12:13 constituie o recapitulare
potri vită a ceea ce putea să spună cel mai înţelept om
din toate timpurile la încheierea faimoasei lui vieţi.
Întreaga lui înţelepciune este cuprinsă în acest verset.
Citiţi acest text în cât mai multe versiuni posibile.
rugaţi-i pe adolescenţi să citească, pe rând, din
fiecare versiune disponibilă. apoi rugaţi pe cineva să
citească următoarele texte şi discutaţi despre le -
gătura dintre ele şi eclesiastul 12:13: Filipeni 2:12,13;
1 Corinteni 15:58; 1 ioan 3:16; marcu 12:28-31; 1 Petru
2:21.

Context şi precizări

Folosiţi următoarele informaţii pentru a analiza 
într-un context mai larg pasajul studiat. Redaţi-le în
propriile cuvinte.

1. Mărturisirea – Dacă folosiţi lecţia pen tru a dis-
cuta despre mărturisire, este important să le spuneţi
ce este şi ce nu este mărturisirea. iată apelul pe care îl
face iacov: „apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi el se va
apropia de voi. Curăţaţi-vă mâinile, păcătoşilor, cură -
ţaţi-vă inima, oameni cu ini ma împărţită! sim ţiţi-vă
ticăloşia; tânguiţi-vă şi plân geţi!” (iacov 4:8,9)

este adevărat că mulţi avem destule de mărturi sit.
apelul de a-şi curăţa inima, pe care îl adre sea ză iacov
păcătoşilor ipocriţi, este cheia unei vieţi fru moase
alături de Dumnezeu. Dacă ne mărturisim păcatele,
ne apropiem de Dumnezeu, iar el se apropie de noi.

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!

Utilizarea mijloacelor auxiliare în predare

Wikipedia.com defineşte această metodă
de predare astfel: „Punerea la dispoziţia elevului
a suficiente mijloace care să stimuleze învă ţa -
rea, atunci când îi sunt prezentate concepte şi
de prinderi noi. Dintre aceste mijloace, men ţio -
năm:

• resurse
• Teme practice convingătoare
• modele şi ghiduri
• asistare în procesul de formare a deprin -

derilor cognitive şi sociale.”
Prin această metodă, profesorul îi oferă ele -

 vului un anumit suport care să-l ajute să înve ţe.
Cu alte cuvinte, profesorul încearcă să-i ajute pe
elevi să-şi însuşească un concept, pu nându-le
la dispoziţie un element ajutător.

În acest studiu, când le prezentaţi adoles -
cen ţilor un concept, gândiţi-vă la mijloacele-
suport pe care aţi putea să le folosiţi ca să vă
ilustraţi ideile şi să consolidaţi învăţarea. aceste
materiale-suport pot lua diferite forme, ca de
pildă: scheme, imagini, texte suplimentare, în -
trebări-cheie, mijloace de memorare şi/sau
instruirea altor elevi.



De ce nu tolerează Dumnezeu mândria? Cum
putem avea un spirit smerit?

iii. ÎNCHeiere

Activitate
O modalitate antrenantă de a încheia studiul este

improvizaţia.
realizaţi o scenetă în care un adolescent, cu

numele solomon, vine la un pastor ca să-şi mărturi -
sească păcatele. apoi tânărul revine şi in terpretează
rolul lui solomon din Biblie, care îşi măr  tu riseşte
păcatele făcute de-a lungul vieţii. Încura ja ţi-i pe mem-
brii grupei să fie cât mai fideli relatării bi bli   ce. Cu alte
cuvinte, solomon ar trebui să-şi mărtu ri  sească păcatele
pe care s-a străduit să le biru iască. la final, rugaţi ado-
lescentul care joacă rolul lui solomon să spună ce a
învăţat din viaţa lui. Din nou, încurajaţi-l să fie cât mai
fidel relatării biblice.

Recapitulare
Sugestie de încheiere:
a fost odată un păianjen care a început să-şi ţea să

pânza de acoperişul unui hambar. Zi după zi, păian-
jenul îşi întindea pânza tot mai mult, până când a
acoperit o zonă mare, în care zburau multe insecte. În
fiecare zi se prindeau în pânza lui multe insecte, spre
invidia tuturor celorlalţi păianjeni.

Într-o zi, păianjenul se plimba pe pânza lui ne mai -
pomenită, când a observat că firul cu care-şi în cepuse
pânza dispărea după scândurile acope ri şu lui. Hmmm,
îşi zise, ce contează un singur fir? Tot o să mai prind
insecte şi fără el. spunând aceasta, păianjenul s-a în -
dreptat spre acel fir, ca să-l rupă. Desigur, toată pânza
s-a desprins, iar păianjenul a căzut odată cu pânza 
lui. la fel ca şi pă ian jenul, solomon a învăţat ce se 
întâmplă când renunţi la legătura cu Dumnezeu. la
finalul vieţii, el mărturiseşte că viaţa nu are nicio sem-
nificaţie fără Dumnezeu. (adaptare după max
lucado, Turn # 1 Toward God’s Glory [Portland, Oreg.;
multnomah Publishers, 2005])

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 5  din Profeţi şi regi.

În acest fel, am preveni conflictele şi am alimenta o
relaţie de părtăşie. mărturisirea este asemenea
unguentului cu aloe pe o piele arsă de soare.

mărturisirea nu înseamnă vărsarea păcatelor noastre
în public, astfel încât toţi să fie impresionaţi. ea este
un proces de purificare, prin care Dumnezeu ne ajută
să experimentăm harul său. Dietrich Bonhoeffer
spunea: „Omul care-şi mărturiseşte păcatele în pre -
zenţa unui frate ştie că nu mai este singur; el experi-
mentează prezenţa lui Dumnezeu prin realitatea
prezenţei altei persoane.” (Citat din Bible Illustrator
editat de Parsons Technology)

2. Succesul – Biblia este plină de relatările succe-
sului unor tineri care au fost un exemplu de principi-
alitate. De exemplu, isaac a refuzat să se răz vră tească
împotriva tatălui său – chiar dacă ştia că trebuia să se
urce pe altar ca să fie ucis. iosif a refuzat să distrugă
încrederea pe care o avea Potifar în el – chiar dacă
alegerea aceasta l-a tri mis la închisoare. David a re fu -
zat să accepte insultele lui Goliat – chiar dacă aceasta
a însemnat să lupte numai cu o praştie împotriva uri-
aşului. În Biblie, găsim relatări despre tineri care nu au
renunţat la principiile lor – indiferent de preţul plătit.

rugaţi-i pe membrii grupei să se gândească la cât
mai multe personaje biblice care ne arată ce înseam-
nă adevăratul succes.

3. Mândria – Discutaţi care este originea păcatu -
lui. luaţi în considerare pretenţiile înfumurate ale lui
satana: „mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de
domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi
şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul
miazănoaptei; mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel
Preaînalt.” (isaia 14:13,14)

Dacă ne uităm în Biblie, ne amintim că Dumnezeu
nu acceptă mândria. „Căci Domnul păzeşte pe cei
credincioşi şi îi pedepseşte aspru pe cei mândri.”
(Psalmii 31:23) „Pe cel ce cleveteşte în ascuns pe
aproapele său, îl voi nimici; pe cel cu priviri trufaşe şi
cu inima îngâmfată, nu-l voi suferi.” (Psalmii 101:5)
„Orice inimă trufaşă este o scârbă înaintea Domnului;
hotărât, ea nu va rămâne nepe depsită.” (Proverbele
16:5) „Dumnezeu stă împo tri va celor mândri, dar dă har
celor smeriţi.” (iacov 4:6)

30

C
O
N
e
x
i
u
N
i

s
a
l
v
a
T
O
a
r
e


