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CONEXIUNI SALVATOARE

ac tual .consistent .prac t ic

Confesiunile unui înțelept

30 APRILIE 2016

Referința biblică: Proverbele și Eclesiastul
Comentariu: Profeți și regi, capitolul 5

Flash
„Prin experiența lui amară, Solomon a învățat despre deșertăciu-
nea unei vieți care caută binele suprem în lucrurile pământești. 
[...] Cu toate acestea, Domnul nu l-a părăsit. Prin mesaje de mus-
trare și prin judecăți aspre, El a căutat să-l trezească pe rege, ca 
să-și dea seama de păcătoșenia căii lui.” (Profeți și regi, p. 76)

„Pocăința lui Solomon a fost sinceră, dar paguba pe care exemplul 
lui nelegiuit a produs-o nu putea fi ștearsă. [...] Cu toate că și-a 
mărturisit păcatul și a scris pentru binele generațiilor care aveau 
să vină după el un raport al nebuniei și pocăinței lui, regele nu 
a putut spera niciodată că se va putea anula complet influența 
dezastruoasă a faptelor lui rele.” (Idem, pp. 84, 85)

„Dar adu-ți aminte de Făcăto-
rul tău în zilele tinereții tale, 
până nu vin zilele cele rele și 
până nu se apropie anii când 
vei zice: «Nu găsesc nicio plă-
cere în ei».” 

(Eclesiastul 12:1)

Text-cheie
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Ce părere ai?
Pune în ordine de la 1 la 10 următoarele motive pentru care oame-
nii consideră că mărturisirea păcatelor și pocăința sunt greu de 
realizat (1 – motivul cel mai important, 10 – motivul cel mai 
puțin important).

__ Le e teamă să nu fie considerați ipocriți.
__ Se simt vinovați pentru ce au făcut.
__ Nu se cred în stare să înceteze a mai păcătui.
__ Le e teamă de ce ar putea crede cei din jur.
__ Nu vor să renunțe la obiceiurile lor.
__ Nu vor să se simtă umiliți.
__ Le e teamă de pedeapsă.
__ Nu consideră că Biblia acordă o impor-
tanță majoră mărturisirii și pocăinței.

Care dintre următoarele persoane con-
sideri că sunt mai vanitoase? De ce?

__ Josh se laudă permanent cu achizi-
țiile lui în materie de electronice.

__ Laurențiu își ignoră prietenii de fi-
ecare dată când prin preajmă apare 
o fată drăguță.

__ Pastorul nu ține cont de reacțiile 
și de părerile membrilor lui.

__ Rebeca tot pomenește că ea are 
notele cele mai bune.

__ Benito se poartă foarte urât cu 
ceilalți colegi din căminul liceului.

Știai că ?
n anul 1842, prima cadă de baie 
din lume a fost declarată „un lux 
și o dovadă de vanitate democrati-
că”. În Boston, a fost interzisă baia în 

cadă, cu excepția situațiilor 
când exista o prescriere 

de la medic. 
În 1843, între 15 martie și 
1 noiembrie, și în Philadel-
phia era interzis să faci baie 
în cadă. Oare câți creștini nu au 

adoptat un program similar de igi-
enă spirituală? Majoritatea dintre noi 

preferăm să suportăm duhoarea păcatelor 
noastre nemărturisite decât să venim și să le spă-

lăm înaintea lui Dumnezeu!

Caz
     în 

studiu
„Dumnezeu i-a dat lui So-
lomon înțelepciune, foar-

te mare pricepere și cunoș-
tințe multe ca nisipul de pe 

țărmul mării. Înțelepciunea 
lui Solomon întrecea înțelep-

ciunea tuturor fiilor Răsăritului 
și toată înțelepciunea egipteni-
lor.” (1 Regi 4:29,30)

„Am zis inimii mele: «Haide! 
Vreau să te încerc cu veselie; 
gustă fericirea.» Dar iată că și 
aceasta este o deșertăciune.” 
(Eclesiastul 2:1)
„Împăratul Solomon i-a între-
cut pe toți împărații pământu-
lui în bogății și înțelepciune. 
Toată lumea căuta să-l vadă 
pe Solomon, ca să audă în-
țelepciunea pe care o puse-

se Dumnezeu în inima lui.”  
(1 Regi 10:23,24)

„Înțelepciunea este mai 
de preț decât sculele 

de război; dar un sin-
gur păcătos nimi-

cește mult bine.” 
( E c l e s i a s t u l 

9:18)

 
„Este un rău 

pe care l-am văzut 
sub soare, ca o greșeală 

care vine de la cel ce cârmuieș-
te: nebunia este pusă în dregătorii 
înalte, iar bogații stau în locuri de 
jos.” (Eclesiastul 10:5,6)

„Dar adu-ți aminte de Făcătorul tău 
în zilele tinereții tale, până nu vin zi-
lele cele rele și până nu se apropie 
anii când vei zice: «Nu găsesc nicio 
plăcere în ei»; până nu se întunecă 
soarele și lumina, luna și stelele și 
până nu se întorc norii îndată după 
ploaie; până nu încep să tremure 
paznicii casei (mâinile) și să se înco-
voaie cele tari (picioarele); până nu 
se opresc cei ce macină (dinții), căci 
s-au împuținat; până nu se întune-
că cei ce se uită pe ferestre (ochii); 
până nu se închid cele două uși 
dinspre uliță (buzele); când uruitul 
morii slăbește, te scoli la ciripitul 
unei păsări, glasul tuturor cântăre-
țelor se aude înăbușit, te temi de 
orice înălțime și te sperii pe drum; 
până nu înflorește migdalul cu peri 
albi și de abia se târăște lăcusta; 
până nu-ți trec poftele, căci omul 
merge spre casa lui cea veșnică și 
bocitorii cutreieră ulițele; până nu 
se rupe funia de argint, până nu 
se sfarmă vasul de aur, până nu se 
sparge găleata la izvor și până nu 
se strică roata de la fântână; până 
nu se întoarce țărâna în pământ, 
cum a fost, și până nu se întoarce 
duhul la Dumnezeu, care l-a dat.
O, deșertăciune a deșertăciunilor, 
zice Eclesiastul; totul este deșertă-
ciune.” 

„Să ascultăm dar încheierea tuturor 
învățăturilor: Teme-te de Dumne-
zeu și păzește poruncile Lui. Aceas-
ta este datoria oricărui om.” 
(Eclesiastul 12:1-8,13)
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Repere
„Nu vă încredeți în asuprire și nu vă puneți nădejdea zadarni-

că în [furt]; când cresc bogățiile, nu vă lipiți inima de ele.” 
(Psalmii 62:10)

„Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de 
copiii lui după el!” (Proverbele 20:7)

„Și la ce i-ar folosi unui om să câștige toată lu-
mea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da 

un om în schimb pentru sufletul său?” (Ma-
tei 16:26)

„Să veghem unii asupra altora, ca să ne 
îndemnăm la dragoste și la fapte bune. 
Să nu părăsim adunarea noastră, cum 
au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii 
pe alții și, cu atât mai mult, cu cât 
vedeți că Ziua [Judecății] se apropie.” 
(Evrei 10:24,25)

„Mândria merge înaintea pieirii și 
trufia merge înaintea căderii. Mai 
bine să fii smerit cu cei smeriți, de-
cât să împarți prada cu cei mândri.” 
(Proverbele 16:18,19)

Cu alți ochi
„Mărturisind... ne deschidem viața 
în fața harului Său, care ne vindecă, 

ne împacă, ne reface și ne înnobilea-
ză, iubindu-ne în ciuda a ceea ce sun-

tem.” – Louis Cassels (1922-1974), editor pe 
probleme de religie la United Press International

„Dumnezeu nu va planta sămânța vieții Sale 
într-un sol cu un spirit tare și nedesțelenit. El 

va planta sămânța doar acolo unde convingerea 
Duhului Sfânt a produs desțelenirea și unde solul a 

fost udat cu lacrimile pocăinței, precum și ale bucuriei.” 
– Alan Redpath, pastor, evanghelist și autor britanic, secolul XX

Fișă
de 
studiu
Cum a fost posibil ca cel mai înțelept om al lu-
mii să facă niște alegeri atât de proaste în viață?

Dacă ar fi ca la Hollywood să se producă un film bazat pe 
viața lui Solomon, care crezi că ar fi titlul potrivit?

Ce ne învață despre Dumnezeu pocăința lui Solomon?

E posibil să atingi succesul asemenea lui Solomon, dar să rămâi pe 
deplin smerit și dependent de Dumnezeu? Argumentează.

După părerea ta, care este cea mai importantă lecție pe care o avem 
de învățat din istoria vieții lui Solomon?

Citește la întâmplare câteva proverbe culese de Solomon și 
apoi notează mai jos câteva proverbe pe care tu le consi-
deri interesante și importante.
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Experienţa ta zilnică
Sabat

Rezolvă exercițiul de la rubrica 
Ce părere ai? și meditează la ur-

mătoarele întrebări: 
• E mai ușor să mărturisești sau să 

ascunzi o faptă rea? De ce?
• Ce părere are Dumnezeu des-

pre practica mărturisirii?
• Cum poate mărturisirea unui 

păcat să aducă pe cineva mai 
aproape de Dumnezeu?

• De ce încearcă oamenii să-și as-
cundă faptele rele?

• Care sunt pericolele nemărturi-
sirii păcatelor comise?

Compară cu membrii grupei mo-
dul cum ai rezolvat exercițiul, apoi 
discutați:

- Care este motivul cel mai des 
plasat pe primul loc?

- Ce alte motive ar mai putea 
avea oamenii pentru refuzul de 
a-și mărturisi păcatele?

- Explică legătura pe care o vezi 
între mândrie și refuzul de a 
mărturisi și regreta un păcat.

Duminică

Recapitulează versetele biblice 
care descriu căutarea lui So-

lomon după un sens în viață, cău-
tare care s-a îndreptat spre bogă-
ție, plăcere și înțelepciune. De ce 
acestea nu l-au ajutat pe Solomon 
să-și liniștească sufletul?

Ce personalități publice actuale 
se aseamănă mult cu Solomon?

Luni

Citește Textul-cheie al studiului. 
Ce înseamnă să-ți aduci amin-

te de Creatorul tău? Solomon ne 
îndeamnă să facem acest lucru 
înainte de a îmbătrâni, iar în ca-
pitolul 12 din Eclesiastul oferă 
ilustrații expresive a ceea ce în-
seamnă a îmbătrâni. Citește atent 
metaforele create de Solomon 

enumerate mai jos și notează în 
dreptul fiecăreia litera corespun-
zatoare semnului îmbătrânirii la 
care face referire din lista care ur-
mează.

Metaforele create de Solomon

__ „se opresc cei ce macină, căci 
s-au împuținat” 

__ „se întunecă cei ce se uită pe 
ferestre” 

__ „uruitul morii slăbește, te scoli 
la ciripitul unei păsări, glasul 
tuturor cântărețelor se aude 
înăbușit” 

__ „te temi de orice înălțime și te 
sperii pe drum”

__ „înflorește migdalul cu peri 
albi” 

__ „de abia se târăște lăcusta... îți 
trec poftele”

__ „se rupe funia de argint..., se 
sfarmă vasul de aur..., se spar-
ge găleata la izvor... și se strică 
roata de la fântână”

__ „încep să tremure paznicii ca-
sei”

__ „se încovoaie cele tari” 

Semnele îmbătrânirii

A. Slăbirea vederii
B. Slăbirea auzului
C. Fobii și paranoia
D. Slăbirea și pierderea danturii
E. Agitație continuă
F. Moartea
G. Părul încărunțește
H. Slăbirea puterii în picioare
I. Boli debilitante (Boala Parkin-

son – tremuratul mâinilor)

Marți

Citatul de la rubrica Flash evi-
dențiază „deșertăciunea unei 

vieți care caută binele suprem în 
lucrurile pământești”. Roagă un 
creștin cu experiență să te ajute 
să găsești strategii de a fi echili-
brat în lupta pentru dobândirea 

de valori materiale. Identifică mo-
dalități prin care materialismul ni 
se strecoară în minte (spectacole, 
televiziune, prieteni etc.) Citește 
Matei 6:24. Tu cui îi slujești?

Miercuri

Citește Reperele, în care vei găsi 
exprimate câteva principii pro-

funde pentru o viață împlinită. 
Analizează textele  până simți că 
le-ai înțeles. Apoi pune-le în prac-
tică și încearcă să le folosești în ca-
drul unui experiment de a umbla 
în smerenie cu Dumnezeu, astăzi.

Joi

Recapitulează evenimentele  vie-
ții lui Solomon, apoi întreabă-te: 

Ce aspect al vieții lui Solomon 
conține lecția pe care trebuie să o 
învăț eu?

Vineri

Iată ce afirmă Ellen White: „Nu nu-
mai pentru tineri, ci și pentru cei 

din anii maturității... viața lui So-
lomon este plină de avertismen-
te. [...] În vigilență și rugăciune se 
găsește siguranța atât la tânăr, cât 
și la bătrân. [...] Oricât de multe ca-
lități intelectuale ar avea un om și 
oricât de credincios I-ar fi slujit lui 
Dumnezeu în trecut, el nu se poa-
te încrede în propria înțelepciune 
și integritate.” (Profeți și regi, p. 82)
Întreabă-te:
• Ce fel de caracter am? Care este 

starea mea actuală?
• Sunt eu vigilent și mă rog eu în 

fiecare zi?
• Cum pot să mă încred în Dum-

nezeu mai degrabă decât în 
propria înțelepciune și integri-
tate?
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