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LECŢIA 1

CĂRŢILE POETICE

Toate textele din Sfânta Scriptură sunt preluate din traducerea Bibliei 
în limba română după D. Cornilescu.

® Misiunea Biblică, 2015

Introducere

În acest studiu vom examina cele cinci cărţi poetice ale Vechiului 
Testament, şi anume cărţile Iov, Psalmii, Proverbele lui Solomon, 
Eclesiastul şi Cântarea Cântărilor lui Solomon. Cărţile poetice sunt, de 
asemenea, clasificate drept cărţi ale înţelepciunii, pentru a le distinge de 
cărţile Legii, cărțile istorice şi cărțile profetice ale Vechiului Testament.

Cărţile poetice sunt incluse în Sfânta Scriptură întrucât poezia 
reprezintă limbajul inimii. Dumnezeu ştie cât de important este ceea ce 
se petrece în inima poporului Lui. Prin intermediul cărţii Iov, Dumnezeu se 
adresează inimilor oamenilor din poporul Său, care trec prin perioade de 
suferinţă.

Psalmii reprezintă o adevărată capodoperă poetică a Sfintelor Scripturi. 
Prin Psalmi noi ne închinăm înaintea Domnului. De aceea Dumnezeu a 
dat oamenilor cartea Psalmilor, pentru a-i îndruma în închinarea înaintea 
Domnului.

Cartea Proverbelor este una dintre cele mai practice cărţi ale Bibliei. 
Ea include aproximativ o mie de proverbe scrise de Solomon. Aceste 
proverbe sunt adresate oamenilor lui Dumnezeu, pentru a-i ajuta să facă 
faţă problemelor vieţii cotidiene, aplicându-le la situaţiile concrete ale vieţii. 
Dumnezeu ne-a trimis această înţelepciune practică, care să ne ajute pe 
fiecare din noi să trecem biruitori prin viaţă.

Cartea Eclesiastul reprezintă o uimitoare predică a lui Solomon, pe 
care el, la sfârşitul vieţii sale, a adresat-o generaţiei tinere a Israelului. 
Cuvântul „Eclesiast” înseamnă „predicator”. Solomon le vorbeşte fiilor 
lui Israel despre experienţa și  îndoielile sale, despre căutarea lui după 
sensul şi scopul vieții. Cartea Eclesiastul ne transmite un mesaj important 
din partea lui Dumnezeu, adresat poporului Său, atunci când acesta trece 
prin momente de îndoială.
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Atmosfera generală din Cântarea Cântărilor lui Solomon poate fi 
comparată cu dispoziţia ce domneşte în luna de miere. Citind această 
carte, ai impresia că auzi discuţia celor proaspăt căsătoriţi în timpul lunii 
de miere, ce reprezintă o celebrare a dragostei dintre cei doi.  De ce este 
inclusă în Biblie o asemenea carte? Consider că scopul acestei cărţi 
este de a prezenta sfinţenia căsătoriei. Relaţiile fizice dintre doi oameni 
căsătoriţi sunt minunate şi sfinte, din punctul de vedere al lui Dumnezeu. 
Citind Cântarea lui Solomon, veţi înţelege felul în care Dumnezeu a 
intenţionat căsătoria atunci când a creat bărbatul şi femeia.

Prin intermediul poeziei, a limbajului inimii, Dumnezeu ne 
demonstrează grija pe care o are El faţă de inimile noastre. „Păzeşte-ţi 
inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii” (Prov. 4:23). 
Vorbind despre inimă, Dumnezeu ne-a poruncit  să-L iubim, să-L căutăm 
şi să credem în El cu toată inima noastră. Prin profetul Ieremia, Dumnezeu 
a afirmat că inimile noastre sunt înşelătoare şi rele, iar David l-a rugat pe 
Dumnezeu să zidească în el o inimă curată. Dumnezeu ne promite, în 
Scriptură, să ne dea inimi noi. El priveşte în interiorul inimii noastre, dar nu 
la aspectul nostru exterior. În Scriptură se accentuează destul de frecvent 
că trebuie să avem în noi, adică în inima noastră, sistemul de valori al lui 
Dumnezeu. Atunci când noi preţuim inima omului, dar nu exteriorul lui, noi 
suntem în acord cu principiile de evaluare ale lui Dumnezeu.

Omul dinafară este temporar, însă omul lăuntric este veşnic. 
Dumnezeu ştie şi nu uită niciodată faptul că aspectul nostru interior este 
mai important decât exteriorul nostru. De aceea Dumnezeu îngăduie 
deseori strâmtorarea în viețile noastre și ne conduce prin viaţă astfel încât 
omul dinafară trece prin multe încercări, care îl uzează. Atunci când în 
viaţa noastră vin încercările, suntem noi oare conştienţi de faptul că deşi 
aspectul exterior suferă, Dumnezeu foloseşte această modalitate pentru a 
căli şi a pregăti starea noastră interioară pentru viaţa veşnică?

Anume partea noastră lăuntrică a fost creată după chipul şi 
asemănarea lui Dumnezeu. Atunci când Sfânta Scriptură declară că 
Dumnezeu ne-a creat după chipul şi asemănarea Sa, această declaraţie 
nu se referă la trupul nostru. Potrivit Scripturii, Dumnezeu este Duh. În 
Evanghelia după Ioan Isus afirmă că adevăraţii închinători se vor închina 
Tatălui în duh şi adevăr.

În Sfânta Scriptură este, de asemenea, menţionată mâna Domnului. 
Teologii numesc acest procedeu „antropomorfism” (în gr. antropos – om, 
morfe - formă). Prin aceasta înţelegem că în Scriptură Dumnezeu este 

prezentat ca având, în exterior, ceva ce avem şi noi, sau că El face ceea 
ce ne este caracteristic și nouă. Însă trebuie să înţelegem că Dumnezeu 
nu are mâini, deoarece El este Duh. Dumnezeu nu are trup, deoarece El 
este Duh. Dumnezeu ne-a creat după chipul şi asemănarea Sa, atunci 
când ne-a făcut din ţărâna pământului, după care a suflat în noi suflare 
de viaţă, sau duh de viaţă, şi astfel omul a devenit o fiinţă vie. Noi am 
fost creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, atunci când El 
a suflat în noi duh de viaţă. Iată de ce anume omul lăuntric reprezintă 
chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Şi întrucât duhul nostru este chipul şi 
asemănarea lui Dumnezeu, aspectul interior, etern, al omului, este cu mult 
mai important decât aspectul exterior, care este temporar.

Sfânta Scriptură ne spune că omul interior, sau dimensiunea lăuntrică 
a celor ce sunt urmaşi ai Domnului, este în continuă schimbare. Credincioşii 
sunt în permanentă transformare, însă nu prin propriile lor puteri.

În Biblie se subliniază eşecul încercărilor noastre de a ne schimba 
singuri. „Poate un etiopian să-şi schimbe pielea sau un pardos să-şi 
schimbe petele? Tot aşa, aţi putea voi să faceţi binele, voi care sunteţi 
deprinşi să faceţi răul?” (Ier. 13:23). Sfânta Scriptură ne explică faptul că 
aceste schimbări nu se produc prin puterea voinţei. Noi avem nevoie de 
o minune care să afecteze omul nostru interior. În Biblie nu se spune că 
noi ar trebui să încercăm, cu disperare, să ne comportăm mai bine sau 
să începem viaţa de la început. Scriptura însă afirmă: „Schimbaţi-vă prin 
înnoirea minţii”.

Nu putem să ne transformăm doar cu propriile puteri, însă Dumnezeu 
ne poate transforma. Înainte de toate, se schimbă omul lăuntric. Apoi, 
schimbările produse în omul lăuntric se vor manifesta şi în aspectul 
exterior al omului. Dumnezeu doreşte foarte mult ca noi să experimentăm 
aceste schimbări ale aspectului nostru interior.

Întrebări pentru discuţie
1. În ce mod puteţi fi mângâiaţi, în momentele dificile, prin cuvintele 

din 2 Cor. 4:16-18? Ce este important să cunoaşteţi în momentele 
de suferinţă?

	Răspunsuri diverse.
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2. Cum putem explica unei persoane interesate importanţa 
preocupării faţă de suflet?

	Trupul omului este temporar. El va muri neapărat. Însă sufletul, care 
este de fapt cel mai important, va trece într-o altă dimensiune, care 
este eternă. Sfânta Scriptură subliniază, în repetate rânduri, că 
anume aspectul interior al omului (sufletul) este important, însă nu 
exteriorul lui. Trebuie încă de astăzi să ne preocupăm de ceea ce 
trăieşte veşnic.

3. În ce mod conştientizarea faptului că suntem creaţi după chipul 
şi asemănarea lui Dumnezeu, poate influenţa viaţa noastră de zi 
cu zi şi starea noastră lăuntrică?

 Conştientizarea acestui fapt ne motivează să trăim după principiile lui 
Dumnezeu. Omul îşi înţelege responsabilitatea pe care o are faţă de 
faptele, vorbele şi gândurile sale.

4. Ce puteţi spune omului care doreşte să se schimbe, însă nu 
reuşeşte?

 Doar atunci când Dumnezeu ne va schimba în interior, noi vom putea 
să ne schimbăm şi în exterior. Mai întâi trebuie ca mintea noastră să 
fie transformată. „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă 
prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia 
lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită” (Rom. 12:2).

ANALIZA LECŢIEI 

 Cum evaluaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai mult? 
 _______________________________________________

_______________________________________________
______________________________________________
_______________________________________________

  Cum evaluaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau aţi modifica? 
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?___________________

 Au venit şi persoane noi?_____________________________
_______________________________________________
_______________________________________________  

  Au participat membrii grupului la discuţii?___________________  

  Sunteţi mulţumit de atmosfera din interiorul grupului? ___________ 

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în grup să fie mai 
eficient? 

 _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat în procesul desfăşurării lecţiei?
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.
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LECŢIA 2

CARTEA IOV
Inima în suferinţă

Cartea Iov este cea mai veche carte a Bibliei, ea fiind scrisă încă 
înainte de cartea Geneza. Mulţi cercetători susţin că această carte a fost 
scrisă în timpul patriarhilor. Ei îşi bazează concluziile pornind de la vârsta 
lui Iov. Autorul ne spune că după ce Iov a trecut prin suferinţă, el a mai trăit 
încă 140 de ani şi a murit la bătrâneţe, fiind sătul de zile. Din câte se pare, 
această remarcă îl încadrează pe Iov în perioada patriarhilor.

Când citiţi Scriptura, urmăriţi adevărul (Ioan 17:17). Isus ne spune că 
dacă omul citeşte Scriptura având dorinţa de a face voia lui Dumnezeu, el 
va fi conştient de faptul că Scriptura nu este cuvântul omului, ci Cuvântul 
lui Dumnezeu (Ioan 7:17). Majoritatea oamenilor spun următoarele: „Când 
voi şti, atunci voi face”. Însă Dumnezeu ne spune: „Când veţi face, atunci 
veţi afla”.

Citind cartea Iov, puneţi-vă următoarele întrebări: Ce adevăr ne învaţă 
această carte? Cum pot aplica acest adevăr în viaţa mea? Ce le vorbeşte 
Dumnezeu inimilor aflate în suferinţă?

Cartea Iov reprezintă o ilustraţie a celei de-a doua fericiri: „Ferice de 
cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi” (Mat. 5:4). Cartea Iov prezintă inimilor 
suferinde cum pot face acei trei paşi care să conducă la binecuvântarea şi 
mângâierea pe care Isus le promite celor ce plâng.

Primul pas: dacă doriţi să experimentaţi binecuvântarea şi mângâierea, 
pe care Isus le promite celor ce plâng, lăsaţi ca plânsul şi tânguirea voastră 
să vă conducă spre momentul în care veţi începe să puneţi întrebări 
corecte. Atunci când sunteţi în suferinţă, atunci când în inima voastră 
este durere şi întristare, există întrebări corecte şi incorecte. Dumnezeu 
doreşte ca inimile aflate în suferinţă să învețe să pună întrebările corecte.

Al doilea pas: ascultaţi răspunsul lui Dumnezeu la întrebările corecte. 
Lăsaţi ca durerea şi tristeţea voastră să vă conducă spre momentul în 
care veţi pune întrebările corecte şi apoi ascultaţi răspunsul lui Dumnezeu. 

În Scriptură Dumnezeu oferă răspuns la întrebările corecte. Dumnezeu 
răspunde la întrebările pe care le adresează Iov.

Următorul pas: încredeţi-vă în răspunsurile lui Dumnezeu la întrebările 
corecte. Cartea Iov ne îndeamnă să facem al treilea pas pentru a cunoaşte 
binecuvântarea şi mângâierea pe care Dumnezeu le promite celor ce 
plâng. Când veţi crede răspunsurile lui Dumnezeu la întrebările corecte, 
veţi simţi şi veţi experimenta binecuvântarea şi mângâierea lui Dumnezeu.

Dacă doriţi să aflaţi şi să înţelegeţi la ce s-a referit Isus atunci când 
a spus: „Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi”, atunci puneţi 
întrebări corecte, ascultaţi răspunsul şi credeţi.

În cartea Eclesiastul, cuvintele „mai bine să te duci într-o casă de jale 
decât să te duci într-o casă de petrecere” (Ecl. 7:2), se aseamănă mult 
cu a doua fericire. În continuarea acestui capitol această afirmaţie este 
explicată în detalii și ni se spune de ce este mai bine să fii într-o casă de 
jale, decât într-o casă de petrecere. Mai devreme sau mai târziu, fiecare 
om va muri şi este important să fim conştienţi de lucrul acesta. De aceea 
este mai bine să fii într-o casă de jale, decât într-o casă de petrecere.

Reţineţi că poezia este limbajul inimii, iar inima este „omul lăuntric”. 
Acest om lăuntric este creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. 
Pe parcursul întregii vieţi, Dumnezeu creşte, formează şi dezvoltă omul 
nostru lăuntric, pregătindu-l pentru viaţa veşnică. Majoritatea din noi sunt 
de acord că omul nostru lăuntric creşte anume în vremurile de încercare. 

Dumnezeu doreşte ca noi să fim conştienţi de faptul că trupul nostru 
fizic nu va trăi veşnic şi astfel noi trebuie să ne străduim să fim de acord 
cu valorile Lui. De aceea, Dumnezeu ne spune: „Ferice de cei ce plâng”.

Aceasta este tema cărţii Iov, care reprezintă istoria unui om deosebit, 
neprihănit şi spiritual. Scriptura afirmă că Iov era un om nevinovat, corect 
şi temător de Dumnezeu. Dumnezeu permite ca acest om deosebit, 
neprihănit şi spiritual, să sufere. Drept rezultat al suferinţelor lui, el devine 
un om mai bun. Dumnezeu foloseşte suferinţa ca pe un instrument prin 
care să-l facă pe omul bun să devină mai bun. Aceasta este esenţa 
mesajului din cartea Iov.

Cartea Iov respinge în totalitate teologia prosperităţii (evanghelia 
bunăstării). Teologia prosperităţii susţine: „Dumnezeu nu doreşte ca 
oamenii Lui să fie bolnavi, să sufere şi să fie săraci”. Teologia prosperităţii 
mai zice: „Dacă eşti bolnav sau sărac, atunci nu eşti de fapt un om 
spiritual”. Însă aceasta este o minciună! Cartea Iov ne prezintă perspectiva 
lui Dumnezeu, vizavi de suferinţă.
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Aş dori să expun structura cărţii Iov asemenea structurii unei piese 
de teatru.

Actul întâi

„Împrejurarea sau cadrul acțiunii”
Scena iniţială a acestei drame este ţinutul Uţ, unde îl întâlnim pe omul 

deosebit, neprihănit şi spiritual, cu numele Iov. El era un om nevinovat, 
corect şi evlavios. În actul întâi Dumnezeu şi Satan discută despre acest 
om. Aici începem să înţelegem mai multe despre realitatea luptei spirituale 
dintre bine şi rău. Aici ni se spune că Satan întruchipează răul şi că 
Dumnezeu şi Satan vorbesc despre neprihănitul Iov.

Satan pune la îndoială motivele neprihănirii lui Iov. Satan îi spune lui 
Dumnezeu că dacă Iov şi-ar pierde toată averea, atunci el l-ar blestema 
pe Dumnezeu şi ar înceta să mai trăiască o viaţă neprihănită şi corectă. 
Dumnezeu îi permite lui Satan să ia toată averea lui Iov. Iov a pierdut tot 
ce avea, şi cel mai grav, şi-a pierdut toţi cei zece copii ai săi.

„Atunci Iov s-a sculat, şi-a sfâşiat mantaua şi şi-a tuns capul. Apoi, 
aruncându-se la pământ, s-a închinat şi a zis: Gol am ieşit din pântecele 
mamei mele şi gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat şi 
Domnul a luat – binecuvântat fie Numele Domnului! În toate acestea, Iov 
n-a păcătuit deloc şi n-a vorbit nimic necuviincios împotriva lui Dumnezeu” 
(Iov 1:20-22). Iov L-a slăvit pe Dumnezeu. El a rezistat în chip minunat în 
această încercare.

În scena a doua din primul act vedem un adevăr extraordinar. Teologii 
îl numesc „voia permisivă a lui Dumnezeu”. Dumnezeu îi spune lui Satan: 
„Bine. Voi îndepărta al doilea obstacol, însă nu îţi este permis totul: nu ai 
voie să te atingi de viaţa lui Iov”.

Iov este deprimat, descurajat şi copleşit. Prin ceea ce a spus soţia 
lui, Iov a înțeles că el nu avea nici o şansă de a primi ajutor din partea 
ei. „Nevasta sa i-a zis: Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta! Blestemă pe 
Dumnezeu, şi mori” (Iov 2:9). Drept răspuns, Iov a spus: „…vorbeşti ca 
o femeie nebună. Ce! primim de la Dumnezeu binele, şi să nu primim şi 
răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui” (Iov 2:10).

Actul doi
„Empatie sau compasiune”
În casa lui Iov vin trei prieteni şi văd cum suferinţele lui l-au schimbat 

într-atât de mult în exterior, încât ei nu pot să-l recunoască. Ei au plâns 
de durere, când l-au văzut pe Iov, deoarece suferinţele lui erau groaznice. 
Mai târziu, Iov le va spune prietenilor săi că tăcerea lor a fost cel mai 
mângâietor lucru pe care ei au putut să-l facă.

Prietenii lui Iov, care au venit să-l mângâie, sunt un exemplu de 
mângâietori care, de fapt, nici nu pot aduce mângâiere celui în suferinţă. 
După şapte zile şi şapte nopţi de post şi tăcere, Iov începe să vorbească. 
El blestemă noaptea în care a fost conceput; Iov blestemă ziua în care 
s-a născut. Satan a prezis că Iov îl va blestema pe Dumnezeu, însă Iov 
nu L-a blestemat pe Dumnezeu. După ce Iov spune toate acestea, unul 
din prietenii lui, Elifaz, îi răspunde. Atunci Iov respinge discursul lui Elifaz. 
Apoi un alt prieten al lui Iov, Ţofar, îşi expune părerea şi Iov respinge şi 
discursul lui. Apoi, al treilea prieten, Bildad, vorbeşte şi Iov respinge și cele 
spuse de Bildad. Pe rând, fiecare din ei rostesc cam trei discursuri.

Fiţi atenţi şi precauţi atunci când citaţi din cartea Iov. Reţineţi că 
discursurile celor trei prieteni nu au fost corecte în raport cu ceea ce au 
afirmat despre Dumnezeu, despre Iov.

La sfârşitul cărţii, citim că Dumnezeu îl laudă pe Iov. Iov vorbeşte mai 
mult decât prietenii lui şi Dumnezeu spune: „Iov a fost drept în ceea ce a 
vorbit despre Mine”. De aceea puteţi avea încredere în ceea ce a spus Iov 
despre Dumnezeu, deoarece el a vorbit adevărul.

Această secvență, care cuprinde cea mai mare parte a cărţii, este 
secţiunea în care oamenii, de obicei, se blochează atunci când citesc 
cartea Iov. Discursurile, rostite de cei trei prieteni ai lui Iov, sunt lungi, 
însă în cele din urmă se dovedesc a fi vorbe goale. Atrageți atenția la 
cele spuse de Iov și  la discursul lui Elihu. Discursul lui Elihu marchează 
începutul actului trei al acestei drame, intitulat „Hotărârea”.

Studiind cele trei acte ale acestei drame, reţineţi faptul că acesta este 
un mesaj din partea lui Dumnezeu, adresat inimii omului care se află în 
suferinţă.
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Întrebări pentru discuţie
1. Care sunt cei trei paşi ce trebuie întreprinşi pentru a avea parte 

de mângâierea lui Dumnezeu în suferinţă?

 Primul pas. În suferinţă trebuie să punem întrebări corecte.
 Al doilea pas. Este necesar să auzim răspunsurile lui Dumnezeu la 

întrebările corecte.
 Al treilea pas. Este necesar să ne încredem în răspunsurile lui Dum-

nezeu pe care le oferă la întrebările corecte.

2. Explicaţi cuvintele Eclesiastului: „Mai bine să te duci într-o casă 
de jale decât să te duci într-o casă de petrecere” (Ecl. 7:2). Care 
este legătura dintre acest verset şi a doua fericire?

 Dumnezeu formează şi pregăteşte omul nostru lăuntric pentru viaţa 
veşnică. Adesea aceasta se întâmplă prin intermediul încercărilor. 
Dumnezeu doreşte ca noi să fim în acord cu valorile Lui. Atunci când 
plângem, valorile noastre se armonizează mai uşor cu valorile lui 
Dumnezeu.

3. Ce argumente biblice puteţi oferi pentru a respinge teologia 
prosperităţii (evanghelia bunăstării)?

 Mulţi oameni ai lui Dumnezeu au parte de suferinţă, în rezultatul 
mărturisirii credinței lor în Dumnezeu. Dacă ei nu şi-ar recunoaște 
în mod deschis credinţa în Isus Hristos, în viaţa lor ar putea fi evitată 
prigoana și suferința. Însă deoarece ei îşi mărturisesc credinţa în 
Isus, ei ajung în sărăcie, în închisoare şi au parte de suferinţe de 
nedescris (Evr. 11:32-40, viaţa apostolilor, exemplul lui Hristos).

4. În ce mod în această lecţie autorul explică conceptul „voia 
permisivă a lui Dumnezeu”? Cum se aplică acest concept la 
viaţa noastră actuală?

 Dumnezeu oferă loc răului în limitele concrete stabilite de El, 
permiţându-i lui Satan să-l deposedeze pe Iov de tot ce avea. 
Dumnezeu nu aprobă uciderea, desfrâul şi orice alt păcat. El are 
putere să oprească toate acestea într-o clipă. Însă din dragoste 

pentru omenirea păcătoasă, El zăboveşte, oferind posibilitate  celor 
păcătoşi să se răzgândească şi să se împace cu El.

5. Cum evaluaţi comportamentul prietenilor lui Iov?

 Ei erau sinceri în judecăţile lor, însă, de fapt, nu ştiau ce se întâmplă 
şi din ce motiv. Din punct de vedere omenesc, discursurile lor erau 
corecte, însă nu şi din punctul de vedere al lui Dumnezeu.

6. Care este lucrul cel mai dificil atunci când încerci să mângâi 
pe cineva? Împărtăşiţi observaţiile voastre, cum trebuie oferită 
mângâierea şi cum nu ar trebui făcută.

 Răspunsuri diverse.
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ANALIZA LECŢIEI 

 Cum evaluaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai mult? ______
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________

  Cum evaluaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau aţi modifica? 
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?___________________

 Au venit şi persoane noi?_____________________________
_______________________________________________
_______________________________________________  

  Au participat membrii grupului la discuţii?___________________  

  Sunteţi mulţumit de atmosfera din interiorul grupului? ___________ 

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în grup să fie mai 
eficient? 

 _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat în procesul desfăşurării lecţiei?
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.

LECŢIA 3

CARTEA IOV
Înfățișarea corectă înaintea Lui Dumnezeu

Să continuăm examinarea celui de-al doilea act pe care l-am intitulat 
„Empatie sau compasiune”. Întrebarea pe care Iov o adresează soţiei 
lui reprezintă cheia pentru cel mai important şi esenţial adevăr al cărţii 
Iov. Atunci când soţia lui i-a spus ca el să-L blesteme pe Dumnezeu şi 
să moară, Iov a întrebat-o: „Trebuie omul să primească de la Dumnezeu 
numai binele, doar din motivul că este neprihănit?” Descoperim aici o 
întrebare extrem de profundă.

Prietenii lui Iov erau de părerea că omul bun trebuie să se aştepte 
ca Dumnezeu să pună doar lucruri bune în mâinile lui. Prietenii lui Iov au 
ajuns la concluzia că Iov are un păcat tainic, din moment ce Dumnezeu l-a 
pedepsit într-un asemenea mod.

Pe parcursul întregului dialog, Iov insistă că el este un om neprihănit 
și că a procedat în toate corect. El chiar a presupus, la un moment dat al 
discursului său, că Dumnezeu trebuie să fie nedrept, întrucât a permis 
asemenea suferinţe în viaţa lui. Atunci când Iov afirmă lucrul acesta, 
prietenii lui încep să se mânie şi exclamă: „Dumnezeu nu poate fi nedrept. 
Tu eşti, de fapt, un om nedrept”. Când studiaţi discursul prietenilor lui Iov, 
să ţineţi cont de faptul că după încheierea cuvântărilor lor, Dumnezeu le 
spune prietenilor lui Iov că ei au fost nedrepţi în ceea ce au vorbit despre 
Dumnezeu şi despre Iov.

Prietenii lui Iov nu sunt corecţi în evaluarea pe care o fac lui Iov şi 
lui Dumnezeu, însă oricum beneficiem mult dacă  studiem cu atenţie 
discursurile lor. Fiecare din ei îşi are propria abordare şi propriile 
particularităţi, însă toţi cei trei prieteni ai lui au ajuns de acord cum că 
principala problemă din viaţa lui Iov este păcatul. Elifaz relatează că a 
avut o viziune îngrozitoare în timpul nopţii şi duhul s-a atins de el (a trecut 
peste el). Elifaz nu a văzut pe nimeni, însă în mijlocul tăcerii de mormânt, 
o voce i-a vorbit şi i-a dat un sfat cu care Elifaz a venit la Iov. Aceasta ne 
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mai dezvăluie încă o caracteristică a „mângâietorului” lui Iov. Trebuie să 
fim foarte atenţi şi precauţi atunci când spunem: „Sfatul meu pentru tine 
se bazează pe un cuvânt primit direct din partea lui Dumnezeu, pe care El 
ţi-l transmite prin mine”. Este o mare responsabilitate. Dumnezeu i-a spus 
lui Elifaz că el nu avuse dreptate și astfel descoperim că Dumnezeu nu i-a 
vorbit lui Elifaz.

Bildad îi învinuieşte pe copiii lui Iov. Ne amintim că Iov își pierduse 
cei zece copii ai săi. A fost cea mai mare pierdere a lui Iov, din tot ceea 
ce pierduse. În fiecare discurs al său, Bildad îi spune lui Iov că motivul 
suferinţelor lui este fie păcatul copiilor lui, fie păcatul personal al lui Iov. În 
al treilea discurs al său, Bildad face aluzie că Iov trebuie să fie un păcătos 
extrem de depravat.

Ţofar, al treilea prieten al lui Iov, este agnostic. Ţofar întreabă: „Ar 
putea cineva cunoaşte? Dumnezeu cunoaşte, însă voi nu”. Apoi el ajunge, 
de asemenea, la concluzia că în viaţa lui Iov există păcat: „Dumnezeu te 
pedepseşte cu milă, într-o măsură mult mai mică decât ai merita tu”.

Iov pune o mulţime de întrebări. El plânge cu amar: „Dacă ar fi fost 
cineva care să judece între mine şi Dumnezeu, cineva care să-şi pună 
mâna peste amândoi. O, dacă ar fi fost un apărător, un mijlocitor, un 
împăciuitor, care ne-ar fi adus la un numitor comun”. Apoi auzim cum, cu 
mare îndrăzneală, Iov exclamă: „Eu ştiu că Răscumpărătorul meu este 
viu. Şi ştiu că El va veni odată pe acest pământ şi în ciuda faptului că 
viermii au distrus acest trup, îl voi vedea pe Dumnezeu şi fără de acest 
trup”. Este unul dintre cele mai minunate şi cunoscute versete din cartea 
Iov. Iov întreabă, caută şi bate. În Noul Testament vedem că Isus le spune 
ucenicilor Săi: „Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va 
deschide”.

Iov găseşte şi primeşte, deoarece lui Iov i-a fost descoperit unde se 
află Răscumpărătorul care îi poate pune împreună pe Dumnezeu şi pe 
om: „Există un Mijlocitor, Care îşi va pune mâinile peste noi amândoi şi 
ne va aduce împreună”. Însă încă mai auzim plânsul lui Iov: „Dacă aş ști 
unde îl pot găsi! O, dacă l-aş putea găsi”. Acesta este mesajul Vechiului 
Testament. „Isus vine, însă numai dacă aş şti unde l-aş putea găsi”. 
Aceasta este esenţa Vechiului Testament.

Atunci când se deschide actul al treilea, pe care eu l-am numit 
„Hotărârea”, auzim discursul lui Elihu. El îi spune lui Iov să privească în 
sus. Iov îşi înalţă capul, îl vede pe Dumnezeu în mijlocul furtunii şi vorbeşte 
cu El. În timp ce discută cu Dumnezeu, Iov nu spune că el este un om 

neprihănit, ci afirmă că este un om nenorocit. Iov spune următoarele 
cuvinte: „Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu 
Te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine şi mă pocăiesc în ţărână şi 
cenuşă” (Iov 42:5-6).

Cuvântarea lui Elihu reprezintă esenţa şi centrul cărţii Iov. Elihu 
vorbeşte drept răspuns la întrebarea pe care Iov o adresează soţiei lui: 
„Ce trebuie să primească cel neprihănit din mâna lui Dumnezeu? Ar trebui 
ca cel neprihănit să primească doar binele din mâna Lui şi niciodată să 
nu primească și răul?” Întreaga carte Iov reprezintă un răspuns la această 
întrebare.

Atunci când prietenii lui Iov şi-au expus discursurile, Iov a respins de 
câteva ori cele susţinute de ei, însă el nu respinge cele spuse de Elihu. 
Iov pur şi simplu face ceea ce Elihu îi spune să facă. Iov priveşte în sus şi 
în mijlocul furtunii îl vede pe Dumnezeu. Discuţia dintre Iov şi Dumnezeu 
durează un timp îndelungat. Răspunsul pe care Iov îl oferă lui Dumnezeu 
este înregistrat în doar câteva versete. Acest om insistă din nou şi din nou 
că el este neprihănit, însă spre sfârşitul discuţiei sale cu Dumnezeu, Iov 
îşi schimbă total atitudinea şi perspectiva asupra propriei persoane. Iov 
spune: „Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu 
Te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine şi mă pocăiesc în ţărână şi 
cenuşă”.

De ce şi-a schimbat Iov atitudinea şi îi este acum scârbă de sine? De 
care fapte se pocăieşte Iov? Iov era un credincios pragmatic. Iov credea 
că Dumnezeu va pune în mâinile lui doar lucruri bune anume din cauza că 
el este neprihănit şi bun. Iov s-a pocăit de faptul că fusese un credincios 
pragmatic.

Dumnezeu vine la cei trei prieteni ai lui Iov şi îi condamnă. Dumnezeu 
le spune că tot ce au spus ei despre Dumnezeu şi tot ce au spus ei 
referitor la Iov – este neadevărat. Iov mijloceşte pentru prietenii săi, atunci 
când Dumnezeu îi condamnă. După ce Iov s-a rugat pentru prietenii săi, 
Dumnezeu i-a dat lui Iov de două ori mai mult decât ceea ce avusese 
înainte.

Cartea lui Iov ne vorbeşte despre faptul că există trei perspective 
asupra vieţii, pe care Dumnezeu doreşte ca noi să le înţelegem. Dumnezeu 
doreşte ca noi să privim în interior, până la momentul în care vom vedea 
adevărul despre noi înşine, şi anume, păcatul din viaţa noastră. Dumnezeu 
doreşte ca noi să ne pocăim de păcatul din viaţa noastră. Dumnezeu 
doreşte ca noi să privim în sus şi să vedem totul din perspectiva Lui.
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Un om matur spiritual reușește să vadă perspectiva lui Dumnezeu în 
tot ceea ce se întâmplă în viaţa lui şi învaţă să pună întrebări de genul: 
Doamne, ce pun eu în mâna Ta? Ce doreşti Tu ca eu să fac? Ce doreşti 
să fac pentru slava Ta?

Foarte adesea, suferinţele pe care Dumnezeu le îngăduie în viaţa 
noastră, au o anumită rațiune. Dacă suferiţi acum, dacă inima voastră 
este plină de durere, întoarceţi-vă la cartea Iov şi vedeţi ce i-a arătat 
Dumnezeu lui Iov, prin suferinţă. Priviţi în interiorul vostru, apoi priviţi în 
sus, la Dumnezeu, şi apoi, asemenea lui Iov, priviţi în jur şi găsiţi pe cineva 
pentru care să vă puteţi ruga.

Întrebări pentru discuţie
1. De care fapt s-a pocăit Iov atunci când L-a văzut pe Dumnezeu?

	El nu s-a pocăit de păcatele tainice, despre care au vorbit cu atâta 
încredințare prietenii săi. El s-a pocăit de faptul că amărăciunea, 
supărarea şi mândria au pus stăpânire pe el (Iov 32:2). În perspectiva 
lui, el se punea mai presus de Dumnezeu. Conştientizând faptul că 
Dumnezeu nu este dator cu nimic omului şi că omul nu are dreptul 
să-L învinuiască pe Creator, Iov a fost eliberat de amărăciunea care 
îi mistuia sufletul.

2. Potrivit explicaţiei din această lecţie, cum este un credincios 
pragmatic? Ce este rău în lucrul acesta?

	Mulţi consideră, în mod eronat, că dacă ei trăiesc o viaţă neprihănită, 
Dumnezeu este dator cu ceva faţă de ei. Dacă Dumnezeu nu le dă un 
anumit lucru, ei se simt dezamăgiţi şi Îl învinuiesc pe Dumnezeu de 
nedreptate.

3. În ce mod privirea ridicată în sus ne ajută să ne schimbăm 
atitudinea faţă de suferinţă?

	Dumnezeu doreşte ca noi să privim în sus şi să vedem totul din 
perspectiva Lui. Dumnezeu doreşte ca noi să-L punem pe El în 
centrul vieţii noastre. Dacă noi privim în sus şi vedem perspectiva 
lui Dumnezeu, atunci ajungem să dorim ca El să fie slăvit prin 

circumstanţele în care ne aflăm. Începem să vedem sensul suferinţelor 
prin care trecem şi ne încredem tot mai mult călăuzirii din partea lui 
Dumnezeu.

4. Discutaţi încă o dată schimbarea care s-a petrecut în interiorul 
lui Iov. Cum a fost el influenţat de suferinţele îngrozitoare prin 
care a trecut?

	Răspunsuri diverse.
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ANALIZA LECŢIEI 

 Cum evaluaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai mult? ______
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________

  Cum evaluaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau aţi modifica? 
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?___________________

 Au venit şi persoane noi?_____________________________
_______________________________________________
_______________________________________________  

  Au participat membrii grupului la discuţii?___________________  

  Sunteţi mulţumit de atmosfera din interiorul grupului? ___________ 

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în grup să fie mai 
eficient? 

 _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat în procesul desfăşurării lecţiei?
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.

LECŢIA 4

CAUZELE BIBLICE CARE EXPLICĂ PROBLEMA 
SUFERINȚEI ÎN VIAȚA OAMENILOR LUI 

DUMNEZEU

Cartea Iov este cea mai dramatică  şi convingătoare carte. Ea ne 
oferă cel mai complet răspuns din întreaga Scriptură la întrebarea cu care 
se frământă oamenii lui Dumnezeu de-a lungul mileniilor: de ce oamenii 
evlavioşi şi neprihăniţi suferă?

Mesajul cărţii Iov îl găsim, de asemenea, şi în multe alte locuri din 
Biblie.

Apostolul Petru se referă frecvent la problema suferinţei în epistolele 
sale. În prima sa epistolă, Petru menţionează cuvântul suferinţa de 
paisprezece ori. El scrie: „În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, 
dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări, 
pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul 
care piere, şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, 
slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos” (1 Pet. 6-7). Petru le spune 
oamenilor care suferă că suferinţa lor are un scop. El foloseşte ilustraţia 
cu aurul, care se curăţă în foc. În acelaşi mod, credinţa, care este cu mult 
mai scumpă decât aurul, se curăţă în focul încercărilor. Petru scrie, de 
asemenea, că suferinţele sunt temporare.

Potrivit cu Iacov 1:2-12, în suferinţele noastre există o anumită 
succesiune. Înainte de toate, încercarea credinţei ne îndeamnă să cerem 
înţelepciune, iar înţelepciunea duce la triumful credinţei.

În primele versete din 2 Corinteni, Pavel se adresează, de asemenea, 
oamenilor aflaţi în suferinţă. Pavel scrie: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, 
Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul 
oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru 
ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, 
să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz!”



22 23

LECŢIA 4 CAUZELE BIBLICE CARE EXPLICĂ PROBLEMA 
SUFERINȚEI ÎN VIAȚA OAMENILOR LUI DUMNEZEU

În acest pasaj extraordinar, Pavel Îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind 
Sursa mângâierii. Mulţi dintre noi nu înţeleg lucrul acesta. Noi pur şi 
simplu nu ştim că mângâierea trebuie s-o căutăm în Însuşi Dumnezeu, 
că relaţia personală cu Dumnezeu ne poate oferi mângâiere. Oamenii pot 
veni la Dumnezeu prin suferinţele în care doar Dumnezeu le poate oferi 
mângâiere. 

Pavel scrie că atunci când suferinţele noastre ne aduc la Dumnezeu, 
noi dobândim calitatea de a putea fi noi înșine o sursă a mângâierii pentru 
alții – și astfel devenim consilieri competenți. Întâlnind pe cineva care 
suferă, îl putem, la rândul nostru, conduce la Sursa care ne-a oferit și 
nouă mângâiere.

Cuvântul „compasiune” înseamnă „să-ţi însuşeşti sentimentele cuiva, 
să-l compătimeşti”. Cum v-aţi putea identifica cu sentimentele oamenilor, 
dacă nu aţi simţit niciodată ceea ce simt ei? Dacă nu aţi trecut niciodată 
prin boală, cum puteţi avea compasiune faţă de cei care sunt bolnavi? Să 
ştiţi că suferinţele produc consilieri competenţi.

Apostolul Pavel a vindecat mulţi oameni şi pe unii i-a înviat din morţi. 
Însă el însuşi a avut o boală. De trei ori l-a rugat pe Dumnezeu să-l scape 
de această boală (2 Cor. 12:6-10) şi de trei ori Dumnezeu i-a spus „nu”. 
Când Pavel a primit acest răspuns de la Dumnezeu, el a spus: „Cu cât 
am mai puţin, cu atât mai mult am nevoie de Dumnezeu. Dacă aşa stau 
lucrurile, mă voi lăuda cu neputinţa mea, pentru ca puterea lui Hristos să 
poată fi în mine”. Atunci când Dumnezeu doreşte să facă o lucrare prin 
noi, El îngăduie ca noi să plângem, pentru ca prin aceasta să învăţăm să 
fim săraci în duh.

Potrivit celor afirmate de Pavel, Dumnezeu i-a permis lui Satan să-i 
producă durere, deoarece Dumnezeu ştia că această boală îl va smeri pe 
Pavel. Una din cauzele biblice ale suferinţei oamenilor lui Dumnezeu este 
faptul că Dumnezeu doreşte ca oamenii Lui să fie smeriţi şi blânzi.

Pentru a confirma suficienţa şi plinătatea lui Dumnezeu, trebuie să 
experimentăm şi să ne simţim propria insuficienţă. Iată de ce Dumnezeu 
a permis ca apostolul Pavel să experimenteze neputința cauzată de 
boala lui.

Scriptura ne spune că noi culegem ceea ce semănăm: „Cei ce seamănă 
cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând, când 
aruncă sămânţa, se întoarce cu veselie când îşi strânge snopii” (Ps. 126:5, 
6). În acest pasaj, aruncarea seminţei reprezintă suferinţele, iar seminţele 
– lacrimile. Atunci când vărsaţi lacrimi, după cum este scris în Psalmul 126, 

de fapt semănaţi seminţe preţioase. Vestea bună constă în faptul că odată 
vă veţi întoarce cu bucurie, ducând snopii sau rodul suferinţelor voastre. 
Cu alte cuvinte, suferinţele sau experienţa de a semăna, vor avea drept 
rezultat, în cele din urmă, strângerea roadelor. Mulţi dintre noi avem în 
viaţa noastră snopi sau roade pe care le-am dobândit în urma suferinţelor 
noastre. Sunt lecţii pe care le-am învăţat şi sunt domenii în care am 
crescut spiritual, şi toate acestea au avut loc ca și rezultat al suferinţelor 
noastre. Aceste binecuvântări spirituale sunt snopii pe care i-am adunat, 
iar seminţele din spicele acestor snopi au fost lacrimile noastre, pe care 
le-am semănat atunci când am trecut prin suferinţă.

Psalmii vorbesc mult despre suferinţă. Chiar de la începutul Psalmului 
4 este scris: „Răspunde-mi, când strig, Dumnezeul neprihănirii mele: 
scoate-mă la loc larg, când sunt la strâmtorare! Ai milă de mine, ascultă-
mi rugăciunea”. Ce descriere minunată a uneia dintre cauzele pentru care 
oamenii lui Dumnezeu suferă! „Tu m-ai eliberat, atunci când sufeream”. 
Amintiţi-vă întregul parcurs al vieţii voastre şi răspundeţi la următoarea 
întrebare: când creşteţi cel mai mult în călătoria voastră spirituală? În 
timp ce aveţi succes, în timp de binecuvântare sau perioadele de creştere 
spirituală au coincis în viaţa voastră cu perioadele de încercare? Nu este 
neapărat să treceţi prin încercări ca să creşteţi, însă majoritatea din noi 
creştem cu adevărat atunci când trecem prin încercări.

În primele şase versete din Psalmul 3, David mai menţionează o 
cauză biblică a suferinţei. În timp ce scrie acest psalm, David trece prin 
mari greutăţi în viaţa lui. El scrie că mulţi oameni zic despre el că nu mai 
este scăpare pentru el la Dumnezeu. Toată ţara s-a răsculat împotriva lui 
David. El scapă fugind dinaintea propriului fiu, Absalom, care a întors tot 
poporul Israel împotriva tatălui său. Însă David scrie: „Dar, Tu, Doamne, Tu 
eşti scutul meu, Tu eşti slava mea şi Tu îmi înalţi capul”. De unde ştie David 
că Dumnezeu îl va scoate din toată această situaţie? David ne spune: „Eu 
strig cu glasul meu către Domnul, şi El îmi răspunde din muntele Lui cel 
sfânt. Mă culc, adorm şi mă deştept iarăşi, căci Domnul este sprijinul meu. 
Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară din toate 
părţile. La Domnul este scăparea” (Ps. 3:4-6, 8). Iată ce ne propune David, 
atunci când se confruntă cu greutăţi şi suferinţe: El ştie că Dumnezeu îl va 
scăpa din circumstanţele actuale, deoarece de multe ori în trecut, atunci 
când David a avut probleme, el a strigat la Dumnezeu şi Dumnezeu i-a 
răspuns şi l-a izbăvit.
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Atunci când în repetare rânduri strigaţi la Dumnezeu şi de fiecare 
dată El vine la voi, în momentul în care din nou aţi ajuns în situaţii dificile, 
deja nu mai cădeţi pradă panicii, deoarece ştiţi cum a acţionat Dumnezeu 
în situaţiile anterioare şi sunteți sigur că va acţiona la fel şi acum. Aveți 
deja experiența evenimentelor uimitoare din trecutul vostru, modul în care 
Dumnezeu v-a scăpat - şi astfel vă puteţi întări în credinţă. Dar ce s-ar fi 
întâmplat dacă în viaţa voastră nu ați fi avut niciodată greutăţi?  Nu aţi fi 
avut aceşti minunaţi indicatori ai ajutorului lui Dumnezeu? Nu aţi fi avut 
nevoie de Dumnezeu?

În capitolul doisprezece din Epistola către Evrei, descoperim un 
pasaj minunat, în care ni se spune că greutăţile din viaţă nu indică în mod 
neapărat că sunteţi un om necredincios. Adevărul este, de fapt, opusul. 
Circumstanţele dificile pot însemna că Dumnezeu confirmă faptul că 
sunteţi copilul Lui, mai ales dacă singuri aţi fost cauza declanșării acestor 
circumstanţe dificile. Noi, credincioşii, culegem ceea ce semănăm. Noi 
putem semăna seminţe rele în grădina vieţii noastre şi atunci, respectiv, 
vom culege roade rele.

Autorul Epistolei către Evrei ne spune că pedeapsa lui Dumnezeu 
este confirmarea faptului că suntem fiii şi fiicele Lui (Evr. 12:1-13). De 
asemenea,  în acest pasaj se spune că o asemenea pedeapsă produce 
rodul neprihănirii şi al păcii şi duce la creştere în har şi la formarea 
caracterului.

Scriptura ne spune că suferinţele produc lucruri bune în viaţa noastră. 
Suferinţele dezvoltă un caracter spiritual. Suferinţele aduc sfinţenie. 
Suferinţele ne întăresc credinţa. Suferinţele confirmă că suntem copiii lui 
Dumnezeu.

Întrebări pentru discuţie

1. Care aspecte importante ale suferinţei le menţionează apostolul 
Petru în 1 Pet. 1:3-9?

	Petru afirmă că suferinţele au un scop, că credinţa se curăţă prin 
focul suferinţei şi că suferinţele sunt temporare.

2. Explicaţi fraza: „Suferinţele produc consilieri competenţi”.

	Cuvântul „compasiune” înseamnă „să-ţi însuşeşti sentimentele cuiva, 
să-l compătimeşti”. Suferinţele ne învaţă să simţim ceea ce simt cei 
care au nevoie de ajutorul nostru. Noi devenim capabili să înţelegem 
suferinţele aproapelui nostru.

3. Citiţi 2 Cor. 12:7-10. Împărtăşiţi gândurile pe care le aveţi cu 
privire la acest pasaj. Cum înţelegeţi cuvintele „când sunt slab 
atunci sunt tare”?

	Răspunsuri diverse.

4. Citiţi Psalmul 3. În ce împrejurări se află David şi ce îl ajută să 
depăşească greutăţile prin care trece?

	El ştie că Dumnezeu îl va scăpa din situaţia în care se află, deoarece 
de multe ori în trecut, atunci când David a avut probleme, el a strigat 
la Dumnezeu şi Dumnezeu i-a răspuns şi l-a izbăvit. El se sprijină pe 
experienţa sa spirituală.

5. Ce puteţi spune despre pedeapsa lui Dumnezeu, potrivit cu Evr. 
12:1-13?

	Pedeapsa din partea lui Dumnezeu reprezintă o confirmare a faptului 
că suntem copiii Lui iubiţi. Pedeapsa Lui produce rodul neprihănirii şi 
al păcii, duce la creştere în har şi la formarea caracterului spiritual.
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LECŢIA 4

ANALIZA LECŢIEI 

 Cum evaluaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai mult? ______
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________

  Cum evaluaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau aţi modifica? 
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?___________________

 Au venit şi persoane noi?_____________________________
_______________________________________________
_______________________________________________  

  Au participat membrii grupului la discuţii?___________________  

  Sunteţi mulţumit de atmosfera din interiorul grupului? ___________ 

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în grup să fie mai 
eficient? 

 _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat în procesul desfăşurării lecţiei?
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.

LECŢIA 5

ATITUDINEA CORECTĂ 
ÎN FAŢA DIFICULTĂŢILOR VIEŢII

Vom examina principiile biblice care explică problema suferinţei în 
viața oamenilor. Din pasajele prezentate în continuare, care vorbesc 
despre suferinţă, unul din cele mai proeminente este scris în 2 Cor., cap. 6, 
în care Pavel vorbeşte despre suferinţă ca fiind o școală, prin intermediul 
căreia Dumnezeu pregăteşte slujitori calificaţi. Pavel afirmă, de asemenea, 
că scopul bisericii este să-i desăvârşească pe sfinţi în vederea lucrării de 
slujire (Efes. 4:12). Folosind cuvântul „sfinţi”, el se referă la cei care sunt 
dedicaţi şi Îl urmează pe Isus Hristos. Pavel scrie că orice om, care a fost 
sfinţit sau este dedicat  urmării lui Isus, este un sfânt. Pavel ne spune că 
scopul adunărilor bisericii este desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de 
slujire. 

Dumnezeu foloseşte suferinţa cu scopul pregătirii noastre pentru 
slujire (2 Cor. 6:3-10). În însăşi miezul relatării lui Pavel cu privire la școala 
lui Dumnezeu, descoperim tema suferinţei şi rolul important pe care ea îl 
are în pregătirea noastră pentru slujire.

Capitolul unsprezece din Evanghelia după Ioan ar putea fi considerat 
o miniatură a cărţii Iov. Isus se afla la o distanţă de patru zile de mers de 
localitatea Betania, unde murea bolnavul Lazăr. Atunci când, în cele din 
urmă, Isus ajunge în Betania, pentru El cel mai important era să vadă o 
atitudine corectă a celor două surori vizavi de evenimentele pe care El le-a 
îngăduit în viaţa lor.

Aceste două surori erau foarte diferite. Prima, Marta, a alergat în 
întâmpinarea lui Isus şi i-a spus: „Doamne! Dacă ai fi fost aici, nu ar fi murit 
fratele meu”. Noi nu ştim cu ce ton au fost rostite aceste cuvinte, însă, se 
pare că ele exprimau un reproș dureros: „Unde ai fost atunci când am avut 
atât de mare nevoie de Tine?”
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Maria, a doua soră, se deosebea mult de Marta. Atunci când Domnul 
a trimis după Maria, ea a venit la El pronunțând aceleaşi cuvinte: „Doamne! 
Dacă ai fi fost aici, nu ar fi murit fratele meu”. În ciuda faptului că cuvintele 
Mariei au fost o repetare exactă a cuvintelor Martei, citim că înainte de a 
rosti aceste cuvinte, Maria a căzut la picioarele lui Isus. Doar după aceasta 
ea a exclamat: „Doamne! Dacă ai fi fost aici, nu ar fi murit fratele meu”. 
Domnul a dorit să vadă o atitudine corectă a acestor surori faţă de situaţia 
vieţii ce a implicat boală şi moarte. Isus a primit un asemenea răspuns 
de la Maria, atunci când ea a căzut la picioarele Lui. Maria este frecvent 
menţionată în Evanghelii şi o găsim permanent la picioarele lui Isus.

În cazul dat, răspunsul ei indică o atitudine corectă faţă de Isus. De 
asemenea, atitudinea corectă faţă de Isus este pentru ea o sursă de 
putere pentru a reacţiona corect la furtuna din viaţa ei – la problema ei. 
Isus le salvează pe aceste două surori din furtuna în care se află: El îl învie 
pe fratele lor.

Un alt pasaj despre suferinţă întâlnim la profetul Isaia (Isaia 40:3-5). 
În Luca 3:1-6 este menţionată predica lui Ioan Botezătorul, care foloseşte 
cuvintele lui Isaia. Este o predică în care se spune că pentru a construi 
un drum, este important să facem patru lucruri. În primul rând, trebuie 
să nivelăm dealurile; în al doilea rând, trebuie umplute văile; în al treilea 
rând, este necesar să îndreptăm curburile şi serpentinele, şi în al patrulea 
rând – să nivelăm toate denivelările. Toate acestea au avut loc atunci când 
Dumnezeu a venit în lume prin Isus Hristos. Ioan Botezătorul a anunţat 
venirea lui Isus, predicând: „Iată-L! El este calea prin care Dumnezeu vine 
în lume”. După moartea şi învierea Sa, Hristos le-a spus ucenicilor Săi: 
„După cum m-a trimis pe mine Tatăl, tot aşa vă trimet şi Eu pe voi”. În 
mod practic, aceasta înseamnă că Dumnezeu doreşte ca lumea să vadă 
mântuirea Lui prin viaţa noastră. Aceasta se întâmplă în viaţa noastră la 
fel cum s-a întâmplat şi în viaţa lui Mesia. Viaţa Lui a reprezentat o cale 
pentru Dumnezeu şi El doreşte ca viaţa noastră de asemenea să fie o cale 
pentru Dumnezeu.

Dacă ne vom ruga cu privire la aceasta, să nu ne mirăm atunci când 
Dumnezeu va începe să niveleze dealurile mândriei noastre. Să nu ne 
mirăm atunci când El va începe să umple văile noastre, golurile noastre. 
Să urmăriţi modul în care Dumnezeu va îndrepta căile voastre sucite. Însă 
înainte de toate, Dumnezeu vă va arăta cum să reacţionaţi la porţiunile 
dificile şi să le transformaţi într-un drum neted, pe care El l-ar putea folosi 
pentru a veni în această lume.

În Epistola către Romani, mai găsim un pasaj, în care apostolul Pavel 
vorbeşte despre modul în care Dumnezeu creşte slujitori prin intermediul 
suferinţei (Rom. 5:3-5). Pavel ne spune că un caracter încercat conduce la 
încredere sau nădejde. Această încredere este foarte importantă, întrucât 
dacă omul a trecut deja un drum atât de lung, putem fi siguri că acest om 
nu se va împiedica în timpul alergării.

Dumnezeu foloseşte suferinţele în viaţa noastră pentru a ne conduce 
spre îndelungă răbdare. Această trăsătură de caracter trebuie să o aibă 
fiecare misionar.

Potrivit celor afirmate de Pavel, suferinţele sunt necesare, întrucât 
ele produc răbdare, răbdarea dezvoltă caracterul, iar caracterul oferă 
încredere. Această siguranţă ne ajută să nu o luăm la fugă atunci când 
împrejurările se complică și totodată ea ne oferă har, pentru a rezista 
presiunii şi pericolului.

În Filip. 3:10, apostolul Pavel scrie: „Şi să-L cunosc pe El şi puterea 
învierii Lui, şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea 
Lui”. Aici apostolul Pavel ne vorbeşte despre un principiu de importanţă 
vitală a creştinismului. El ne spune că există o putere a lui Dumnezeu, care 
L-a înviat pe Isus Hristos din morţi. Pavel afirmă că noi putem cunoaşte 
această putere și să o recunoaștem în dimensiunea vieții practice. 
Apostolul scrie: „Eu am ajuns la cunoştinţa că singura modalitate de a 
cunoaşte această putere deosebită, este să învăţăm să suferim”. Se pare 
că nu există o altă metodă.

Pavel ne compară cu nişte vase de lut (2 Cor. 4:7). În aceste vase noi 
purtăm o bogăţie inestimabilă – pe Isus Hristos cel înviat şi care acum 
locuieşte în noi. Dumnezeu doreşte ca întreaga lume să afle că în acest 
vas simplu de lut se află o mare Comoară.

Dumnezeu îngăduie suferinţele în viața noastră, care conduc la 
uzarea omului nostru exterior, deoarece El doreşte ca noi să învăţăm să 
preţuim nu aspectul vizibil, ci esenţa interioară a omului (2 Cor. 4:16-18).

Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, realitatea spirituală este o 
realitate eternă (Evr. 12:28). Oamenii lui Dumnezeu trebuie să preţuiască 
realitatea spirituală. Dumnezeu ne va arăta cum tot ce este palpabil, vizibil 
şi material pe pământ va fi distrus (2 Pet. 3:10-12).

Autorul Epistolei către Evrei îşi dezvoltă în continuare gândul: 
„Dumnezeul nostru este un foc mistuitor”. Anume în timpul suferinţelor noi 
simţim asupra noastră focul mistuitor al lui Dumnezeu, care doreşte să ne 
cureţe de tot ce contrazice natura lui Dumnezeu. Dumnezeu doreşte să 
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ne pregătească pentru veşnicie, de aceea El foloseşte suferinţele pentru 
a nu curăţa de tot ce contrazice natura Lui spirituală. Pregătirea pentru 
eternitate reprezintă încă o explicaţie biblică pentru care există suferință 
în viața copiilor lui Dumnezeu.

În Gal. 6:7-8 Pavel scrie că adesea noi trecem prin suferinţe pentru că 
noi înşine le-am provocat. Aceasta înseamnă că fiind oameni spirituali, noi 
putem semăna în grădina vieţii noastre lucruri spirituale, pentru ca drept 
rezultat să secerăm viaţa; sau putem semăna lucruri fireşti şi să secerăm 
putrezirea.

Deseori noi suferim pentru că facem o alegere greşită. Deseori suferim 
amarnic din cauza păcatului nostru. Păcatul are întotdeauna consecinţe. 
Am văzut lucrul acesta din exemplul păcatului comis de David.

Multe alte pasaje din Biblie tratează subiectul suferinţei. Apostolul 
Pavel, spre exemplu, le-a scris credincioşilor din Filipi, că suferinţa este 
un dar: „…vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi 
pentru El” (Filip. 1:29). Așadar, Pavel consideră că suferinţa este un dar, 
un privilegiu. Potrivit cuvintelor lui Isus, suferinţa este un dar ce are în 
spate promisiunea unei mari răsplăţi. În Predica de pe Munte, Isus ne 
învaţă: „Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă 
vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva 
voastră! Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare 
în ceruri”.

Petru ne spune că suferinţa este o chemare, amintindu-ne că atunci 
când Isus a suferit, El ne-a lăsat un exemplu de urmat.

Isus ne spune, de asemenea, că încă una din cauzele suferinţei este 
faptul că lumea manifestă o ostilitate înverşunată împotriva lui Dumnezeu 
şi a Fiului Său, Isus Hristos. Isus a spus: „În lume veţi avea necazuri…”. 
Mulţi creştini suferă din cauza că ei îşi mărturisesc credinţa în Isus Hristos. 
Isus promite o binecuvântare deosebită celor care suferă pentru motivul 
că sunt persecutaţi din cauza credinţei în El.

Examinaţi, în spirit de rugăciune, această listă a principiilor biblice 
pentru care Dumnezeu îngăduie suferinţa în viaţa oamenilor Săi şi 
rugaţi-L pe Dumnezeu Duhul Sfânt să vă dea o înţelegere a suferinţei prin 
care treceţi. Apoi rugaţi-L pe Dumnezeu să vă folosească pentru a aduce 
lumină asupra suferinţelor din viaţa altor oameni.

Întrebări pentru discuţie

1. Citiţi 2 Cor. 4:16-18. Ce anume îl ajută pe Pavel să suporte 
suferinţele? Despre care valori importante şi perspective 
vorbeşte el?

	Perspectiva principală pentru Pavel este veşnicia. Valorile principale 
din viaţa lui sunt valorile veşnice. De dragul veşniciei, el este gata să 
suporte suferinţele temporare, care să-l formeze pentru veşnicie.

2. Citiţi Ioan 11:1-45. Două surori trec prin suferința morții fratelui 
lor. Este vreo diferenţă în modul în care fiecare din ele L-au 
întâmpinat pe Isus Hristos?

	Principala diferenţă a fost în faptul că Maria a căzut la picioarele lui 
Isus. Spunând aceleaşi cuvinte, Marta şi Maria s-au comportat totuşi 
diferit.

3. Cum este explicată în această lecţie legătura dintre pasajele 
Isaia 40:3-5; Luca 3:1-6; Ioan 20:21? Care este responsabilitatea 
noastră în această privinţă?

	Hristos este calea prin care Dumnezeu intră în lume. Dumnezeu 
doreşte ca lumea să vadă mântuirea Lui prin viaţa noastră. Viaţa 
Lui reprezintă calea pentru Tatăl şi El doreşte ca viaţa noastră să 
fie scumpă pentru Dumnezeu. Este important să ne rugăm pentru 
aceasta.

4. Care cauze biblice ale suferinţei le înţelegeţi mai bine şi vă sunt 
mai aproape? De ce?

	Răspunsuri diverse.
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ANALIZA LECŢIEI 

 Cum evaluaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai mult? ______
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________

  Cum evaluaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau aţi modifica? 
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?___________________

 Au venit şi persoane noi?_____________________________
_______________________________________________
_______________________________________________  

  Au participat membrii grupului la discuţii?___________________  

  Sunteţi mulţumit de atmosfera din interiorul grupului? ___________ 

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în grup să fie mai 
eficient? 

 _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat în procesul desfăşurării lecţiei?
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.

LECŢIA 6

INTRODUCERE ÎN CARTEA PSALMII

Psalmii reprezintă o colecţie de o sută cincizeci de imnuri de inspirație 
divină, cântate de poporul vechi-testamentar al lui Dumnezeu. Dumnezeu 
i-a dat poporului Său Psalmii pentru a-l ajuta să-şi exprime rugăciunea, 
lauda şi dragostea faţă de Dumnezeu, în momentele de închinare. Aceste 
imnuri de inspirație divină vă vor duce în prezenţa lui Dumnezeu şi vă vor 
ajuta să vă exprimaţi dragostea, lauda şi rugăciunea în închinarea înaintea 
lui Dumnezeu. În Psalmi autorii vorbesc uneori cu Dumnezeu şi despre 
Dumnezeu, aceasta fiind numită laudă şi închinare. Uneori psalmistul 
vorbeşte cu Dumnezeu despre om – rugăciunea. Uneori psalmistul nu 
vorbeşte deloc cu Dumnezeu. El îi vorbeşte omului despre Dumnezeu – 
predicarea. Citind psalmii, întrebaţi-vă întotdeauna: „Cui i se adresează 
autorul? Despre cine vorbeşte el?”

Tema centrală, întâlnită cel mai frecvent, este tema fericirii. Această 
temă răspunde la întrebarea: ce este fericirea? Ea este reflectată în psalmii 
1, 23, 128, precum şi în mulţi alţi psalmi.

O altă temă ce poate fi observată în întreaga carte, sunt psalmii 
trăirilor sufleteşti. Mulţi din aceşti psalmi redau trăirile emoţionale. În orice 
stare emoţională ne-am afla, în cartea Psalmii vom putea descoperi trăiri 
care să exprime și starea noastră interioară. Citind psalmii, puneţi-vă 
întrebarea: ce făcea psalmistul în timp ce era cuprins de frică, de temeri 
sau de alte emoţii? Drept exemple de psalmi ai emoţiilor şi trăirii sufleteşti 
pot servi psalmii 3, 4, 34, 51, 55.

Încă una din temele centrale în cartea Psalmii este tema închinării, 
atunci când psalmistul vorbeşte cu Dumnezeu despre Dumnezeu – și este 
vorba de imnurile bisericeşti, în care psalmistul ne arată ce înseamnă 
închinarea şi cum trebuie să-L slăvim pe Dumnezeu. Asemenea psalmi 
sunt 8, 63, 100, 103, 108.

În timp ce citiţi psalmii binecuvântării, psalmii trăirilor emotive şi psalmii 
închinării, printre ei puteţi întâlni rugăciuni ale psalmistului. La mijlocul unui 
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psalm el îşi poate întrerupe relatarea  pentru a se ruga referitor la vrăjmaşii 
săi. Psalmistul poate rosti cele mai dure cuvinte în adresa duşmanilor săi. 
El poate să-L roage pe Dumnezeu să-i nimicească pe duşmanii săi. Am 
putea avea impresia că ceva nu e în regulă, deoarece asemenea cuvinte 
nu se înscriu în nici un fel în contextul psalmului. Reţineţi că autorul scria 
această carte cu o mie de ani înainte de Predica de pe Munte. Etica 
general valabilă în acea perioadă era „iubeşte-ţi aproapele şi urăşte-
ţi duşmanul”. David L-a rugat pe Dumnezeu să-i dea puteri pentru a-şi 
distruge duşmanii. Pentru a înţelege corect aceste rugăciuni din psalmi, 
trebuie să cunoaştem istoria.

O altă temă este tratată în psalmii mesianici. Unii psalmi, mai ales 
psalmii 16, 22, 8 şi 2, conţin profeţii ce vizează venirea lui Mesia. În ziua 
Cincizecimii, predicând în Ierusalim, Petru a spus că David a fost un profet. 
În ziua Cincizecimii, în predica sa, Petru face referire la Psalmul 16, în care 
a fost profeţită nu doar prima venire a lui Isus Hristos, ci se indica în mod 
concret că El urma să învie. Unii psalmi indică în mod direct că David a 
prevăzut atât prima, cât şi a doua venire a lui Isus Hristos.

Contextul istoric al multor psalmi poate fi găsit în cărţile 1 şi 2 Samuel, 
1 şi 2 Împăraţi, precum şi în 1 şi 2 Cronici. Aproape jumătate din psalmi 
au fost scrişi de David, şi anume în aceste cărţi istorice este descrisă 
biografia lui. Această informaţie suplimentară vă va ajuta să interpretaţi şi 
să aplicaţi psalmii pe care îi citiţi.

Înainte ca Vechiul Testament să fie tradus în limba greacă, fapt produs 
cu 200 de ani înainte de Naşterea lui Hristos, Psalmii au fost împărţiţi în 
cinci cărţi separate: psalmii 1-41, psalmii 42-72, psalmii 73-90, psalmii 91-
107, psalmii 108-150. Şaptezeci şi trei din aceşti psalmi îi aparţin lui David. 
De asemenea, printre psalmişti se numără: Asaf, fiii lui Core, Moise, Ezra 
şi Solomon.

Psalmul 23
Dintre toate capitolele din Biblie, opinia mea este că Psalmul 23 este 

cel mai măreţ capitol din Scriptură.
Se vede clar că Psalmul 23 este un psalm-predică. David afirmă că 

paharul este plin de dă peste el. Aceasta este o metaforă a fericirii. Toţi 
doresc să fie fericiţi. În Psalmul 23 David ne spune că omul credincios 
este un om fericit. Cheia spre aceste binecuvântări şi fericiri se ascunde 
în primul vers al acestui psalm: „Domnul este Păstorul meu”. Această 

introducere ne vorbeşte despre două lucruri. Ea ne vorbeşte despre 
Dumnezeu, despre felul în care noi Îl vedem pe El, precum şi despre felul 
în care ne vedem pe noi înşine: „Domnul este Păstorul meu” şi „Eu sunt 
oaia lui”. În general, este o lipsă de bun-simț să-l numeşti pe un om „oaie”. 
Oameni de succes îmi spuneau: „Eu nu sunt oaie, eu nu am nevoie de 
păstor. Eu nu am avut niciodată o problemă pe care să n-o pot rezolva”. În 
asemenea cazuri, eu le spuneam acestor oameni: „Pot să mă rog pentru 
dvs.?” După ce m-am rugat timp de doi ani pentru o asemenea persoană, 
am fost uimit să aud de la ea: „Pentru prima dată în viaţă eu nu ştiu ce să 
fac. Am o problemă pe care nu pot să o rezolv”. 

Dacă relaţia dintre oaie şi Păstor este elementul-cheie al tuturor 
binecuvântărilor lui Dumnezeu, atunci în mod firesc apare întrebarea: cum 
putem avea o asemenea relaţie cu Dumnezeu? Păstorul avea un toiag şi o 
nuia. Cu ajutorul toiagului păstorul îşi apăra turma de prădători, iar nuiaua 
o folosea pentru a da direcţie şi a disciplina oile. Un capăt al toiagului 
era în formă de cârlig. Celălalt capăt era tocit şi greu. Păstorul folosea 
capătul de cârlig pentru a readuce înapoi oaia pierdută. Când păstorul 
vedea necesitatea de a-i aminti oii cine este stăpânul, el o lovea cu capătul 
greu al toiagului între coarne şi îi spunea: „Linişteşte-te!”

Când Dumnezeu ni se descoperă ca și Păstor al nostru, El vrea să ne 
dea odihnă. Dumnezeu foloseşte deseori problemele pe care nu le putem 
rezolva, pentru a ne atrage atenţia şi a avea acces în viaţa noastră.

Dumnezeu, de asemenea, ne înnoieşte, conducându-ne „pe cărări 
drepte, din pricina Numelui Său”. După ce ne împiedicăm şi cădem, noi 
avem nevoie de reînnoire. Marele Păstor ne înnoieşte, conducându-ne pe 
cărările dreptăţii. Şi toate acestea El le face de dragul numelui Său.

Psalmul 23 ne descoperă faptul că cheia spre o viaţă cu Domnul ca 
şi Păstor constă în faptul că El ne protejează. Smerenia este esenţială în 
viaţă. Dacă doriţi să aveţi păşuni verzi şi ape de odihnă şi un pahar plin – 
care se revarsă – atunci învăţaţi să recunoaşteţi: „Domnul este Păstorul 
meu. El mă paşte…” Trebuie să învăţaţi nu doar să rostiţi aceste cuvinte, 
ci şi să le trăiţi.

Acest psalm al lui David ne învaţă, de asemenea, filosofia morţii. Mulţi 
oameni ştiu cum să trăiască, însă ei nu ştiu cum să moară. Acest psalm 
ne prezintă o perspectivă creştină asupra vieţii şi a morţii. În Scriptură se 
menţionează permanent că realitatea este de natură veşnică şi de aceea 
esenţa noastră veşnică este partea cea mai importantă. El mă odihneşte 
în moarte, deoarece doreşte să-mi dea binecuvântările veşnice.
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Psalmul 23 ne oferă, de asemenea, o prescripţie privitor la cum să faci 
față falimentului. Mulţi oameni ştiu cum să trăiască şi unii chiar ştiu cum 
să moară, însă foarte puţini ştiu cum să depăşească eşecul. Mulţi oameni 
trăiesc cu frica de eşec. Ei nu ştiu deloc cum să facă faţă falimentului şi 
mulţi chiar îşi pot lua viaţa din această cauză. Eu cred că în acest psalm 
găsim învăţătura cu privire la depăşirea eşecului, atunci când citim că 
trebuie să venim la Păstor şi pur şi simplu să spunem: „Eu am nevoie de 
întărire”. Atunci marele Păstor ia capătul făcut cârlig al toiagului Său şi 
corectează eşecul. Păstorul cel Bun corectează greşelile, conducându-
ne pe cărările neprihănirii. S-ar putea să fie necesar mai mulţi ani, însă 
aceste cărări drepte vor corecta greşelile noastre.

Cel mai important lucru din acest psalm este primul vers introductiv: 
„Domnul este Păstorul meu”. Păstorul ne poate conduce doar după ce El 
ne dă odihnă. Când El începe să ne conducă, putem spune cu încredere că 
nu avem de ce să ne fie frică. Nu ne va fi frică de rău, deoarece cunoaştem 
că El este cu noi. Ştim că toiagul Lui, care simbolizează posibilitatea Lui de 
a ne ocroti, şi nuiaua Lui, care este simbolul conducerii Lui, ne dau odihnă. 
Când asupra noastră se năpustesc problemele şi înfrângerile, cunoaştem 
că El poate pregăti o masă pentru noi, adică El ne poate asigura tot ceea 
ce avem nevoie.

Întrebări pentru discuţie
1. Pentru care motiv Psalmul 16 este considerat un psalm mesianic?

	Pe baza faptului că în ziua Cincizecimii apostolul Petru în predica sa 
face referire la Psalmul 16, confirmând veridicitatea venirii, morţii şi 
învierii lui Hristos.

2. Cum se explică în această lecţie rugăciunea lui David în ce 
priveşte nimicirea duşmanilor săi?

	Autorul a scris această carte cu o mie de ani înainte de Predica de 
pe Munte. Etica general valabilă în acea perioadă era: „iubeşte-ţi 
aproapele şi urăşte-ţi vrăjmaşul”. David L-a rugat pe Dumnezeu să-i 
dea putere să-şi distrugă vrăjmaşii anume din cauza că ei se ridicau 
împotriva lui Dumnezeu. David era motivat de dragostea pentru 
Dumnezeu şi de râvna pentru lucrarea Lui.

3. De ce este important ca în timp ce citim psalmii să cunoaştem 
cărţile Samuel, Împăraţi şi Cronici? Citiţi începutul Psalmului 51. 
Găsiţi contextul istoric în cartea 1 Samuel. Discutaţi împrejurările 
în care a fost scris acest psalm.

	Răspunsuri diverse.
 Contextul istoric al multor psalmi poate fi găsit anume în aceste cărţi. 

Această informaţie suplimentară ne ajută să interpretăm şi să aplicăm 
învățătura psalmilor lecturaţi.

4. Ce puteţi spune despre primul vers din Psalmul 23? Despre 
care două adevăruri importante se vorbeşte aici? De ce multor 
oameni le este atât de greu să facă din aceste cuvinte motoul 
vieţii lor?

	„Domnul este Păstorul meu”. Această introducere ne vorbeşte despre 
Dumnezeu şi despre modul în care noi Îl vedem pe El. De asemenea, 
ne vorbeşte despre modul în care ne percepem pe noi înşine (eu sunt 
oaia Lui). Oamenilor le este greu să păşească peste mândria lor şi să 
se supună Păstorului lor.

5. Ce semnificaţie are expresia „Domnul este Păstorul meu” 
pentru dvs.? Când aţi auzit pentru prima dată aceste cuvinte şi 
care a fost reacţia pe care ați avut-o? Vă este de ajutor această 
expresie în viaţa dvs.? Ce puteţi spune despre odihna pe care o 
dă Păstorul?

	Răspunsuri diverse.
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ANALIZA LECŢIEI 

 Cum evaluaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai mult? ______
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________

  Cum evaluaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau aţi modifica? 
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?___________________

 Au venit şi persoane noi?_____________________________
_______________________________________________
_______________________________________________  

  Au participat membrii grupului la discuţii?___________________  

  Sunteţi mulţumit de atmosfera din interiorul grupului? ___________ 

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în grup să fie mai 
eficient? 

 _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat în procesul desfăşurării lecţiei?
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.

LECŢIA 7

CARTEA PSALMII
Portretul omului credincios, care este un om fericit

Omul  fericit
Psalmul 1 – este psalmul care descrie caracterul omului credincios, 

care este un om fericit. Toţi ceilalţi psalmi care se referă la omul 
credincios urmează modelul Psalmului 1 şi ne arată că omul credincios şi 
binecuvântările lui nu sunt la întâmplare, nu sunt o coincidenţă, ci fericirea 
omului credincios este rezultatul convingerilor şi al alegerilor lui foarte bine 
gândite.

În Psalmul 1 vedem doi oameni – omul fericit, care este un om 
credincios, şi omul rău. Acest psalm a fost scris într-o manieră tipică 
poeziei evreieşti, care prezintă adevărul pozitiv prin intermediul afirmaţiilor 
negative. David ne prezintă imaginea omului fericit, spunându-ne cine 
nu este el. De exemplu, omul credincios „nu se duce la sfatul celor răi” 
(versetul 1), ceea ce înseamnă că el se duce la sfatul lui Dumnezeu. Sfatul 
lui Dumnezeu el îl găseşte în Cuvântul lui Dumnezeu, la care el „zi şi 
noapte cugetă” (versetul 2).

De asemenea, omul credincios „nu se aşază pe scaunul celor 
batjocoritori” (versetul 2). Această afirmaţie ne spune că fericit este omul 
care se află în adunarea credincioşilor – el este un om credincios. El crede 
în Cuvântul lui Dumnezeu şi „îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului” 
(versetul 2). El ştie că pentru a descoperi puterea deosebită a lui Dumnezeu 
în viaţa lui, el trebuie să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu. El se duce la 
sfatul lui Dumnezeu, pe care îl găseşte în Cuvântul lui Dumnezeu.

Acest psalm a fost scris de David, care a fost al doilea împărat al 
Israelului şi cel mai bun împărat pe care l-a avut vreodată Israelul. Potrivit 
legii lui Moise, în responsabilităţile împăratului intra transcrierea atentă a 
legii şi această lege trebuia să fie permanent la dispoziţia împăratului: „Va 
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trebui s-o aibă cu el şi s-o citească în toate zilele vieţii lui, ca să înveţe să 
se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească şi să împlinească toate 
cuvintele din Legea aceasta şi toate poruncile acestea” (Deut. 17:19). 
Pornind de la mesajul Psalmului 1, putem presupune că această ocupaţie 
a contribuit la îndrăgostirea lui David faţă de Cuvântul lui Dumnezeu şi 
această dragoste l-a făcut un om fericit.

Care sunt binecuvântările omului fericit? După exprimarea convingerilor 
şi a alegerii, care sunt, de fapt, condiţiile ce duc la binecuvântările omului 
fericit? David enumeră aceste binecuvântări: statornicia, rodnicia, viaţa 
lungă, succesul şi siguranţa.

Statornicia
Omul fericit „este ca un pom sădit lângă un izvor de apă” (versetul 

3), unde solul este umed, iar rădăcinile lui sunt bine dezvoltate şi pătrund 
adânc în pământ, în toate direcţiile. Dacă un camion cu câteva tone greutate 
s-ar lovi într-un stejar imens, maşina va fi avariată, iar pomul nu va fi clintit 
nici cu un centimetru măcar. Aici se vorbeşte anume despre o asemenea 
statornicie – statornicia unui pom bine plantat şi care se alimentează 
bine; cu acest pom se aseamănă statornicia omului credincios. Isus a 
spus acelaşi lucru, atunci când a vorbit despre omul care aude şi aplică 
învăţătura Lui (Mat. 7:24-25).

Rodnicia
Omul fericit aduce multă roadă; pomul ce descrie viaţa lui „îşi dă 

rodul la vremea lui” (versetul 3). Aceasta înseamnă că în orice perioadă a 
vieţii lui el aduce roadă la timpul potrivit. Întrucât el este un om credincios 
şi iubeşte Cuvântul lui Dumnezeu, cunoştinţa pe care o are despre 
Dumnezeu, trece dincolo de paginile sfinte, având o relaţie cu Dumnezeul 
viu. Această relaţie este cheia pentru rodnicie. Isus ne învaţă că dacă 
dorim să aducem roadă, trebuie să rămânem în El, asemenea mlădiţei 
care creşte în viţă.

Viaţa lungă
Omul fericit nu ajunge, când înaintează în vârstă, un bătrân morocănos 

și respingător. Citim că el este un om „ale cărui frunze nu se veştejesc” 
(versetul 3). Fiecare zi pe care o trăieşte îl pregăteşte pentru următoarea 

zi din viaţa lui. Acest aspect al vieţii devine din ce în ce mai bun, atunci 
când la viaţa lui se adaugă numărul anilor.

Succesul
Citim de asemenea că „tot ce începe (omul credincios), duce la bun 

sfârşit” (versetul 3). Aici David nu vorbeşte despre succesul material, 
ci despre cel spiritual. Întrucât în cărţile poetice accentul principal este 
pus pe omul dinăuntru, însă nu pe cel din exterior, putem presupune că 
succesul omului fericit este un succes al omului interior, ce are influență 
asupra condiției lui eterne. Toate valorile materiale pe care le vom lăsa 
în urmă, atunci când vom părăsi acest pământ, nu merită să fie scopul 
pentru care ne trăim viaţa în această lume.

Siguranţa
Ultima binecuvântare a omului credincios, care este un om fericit, 

începe, de asemenea, cu o negaţie: „Cei răi nu pot ţine capul sus în 
ziua judecăţii, nici păcătoşii în adunarea celor neprihăniţi” (versetul 5). 
Omul fericit se află în siguranţă în această lume şi în cea viitoare, întrucât 
el se duce la sfatul lui Dumnezeu, pe care îl găseşte în Cuvântul lui 
Dumnezeu. În ziua judecăţii el va sta tare pe ceea ce a făcut Hristos şi se 
va alătura adunării celor neprihăniţi, pentru toată eternitatea. Asemenea 
binecuvântărilor redate în psalmul despre Păstor, binecuvântările omului 
fericit continuă în toate zilele vieţii lui şi până în veşnicie!

David îl descrie pe omul rău, care este un om nelegiuit, prin aceste 
cuvinte: „Nu tot aşa este cu cei răi…” (versetul 4). Cei răi nu văd voia lui 
Dumnezeu în Cuvântul Său şi nu cugetă la el zi şi noapte. Drept rezultat, 
ei nu sunt statornici, roditori, nu au viaţă lungă, succes şi siguranţă, şi ei 
nu vor vedea veşnicia aşa cum o va vedea omul credincios.

De ce este omul credincios binecuvântat? Totul depinde de alegerile 
pe care le face. El alege să creadă şi să mediteze la Cuvântul lui Dumnezeu, 
să se depărteze de cei răi şi de căile necredincioșiei. Binecuvântările lui 
sunt o sărbătoare a consecinţelor, în urma alegerilor înțelepte.

În fiecare psalm despre omul fericit apare întrebarea: eşti tu un om 
credincios, fericit, datorită milei lui Dumnezeu? Crezi tu Cuvântul lui 
Dumnezeu? Meditezi la el zi şi noapte? Găseşti sfat în el? După cum afirmă 
Psalmul 1, în aceasta constă cheia binecuvântărilor omului credincios, 
care este un om fericit.
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Întrebări pentru discuţie
1. Enumeraţi caracteristicile esenţiale ale omului credincios, care 

este un om fericit, descrise în această lecţie.

	Stabilitatea, productivitatea, bunăstarea, viaţa lungă, nu merge pe 
căile celor păcătoşi.

2. În ce mod dragostea faţă de Cuvântul lui Dumnezeu îl influenţează 
pe omul fericit din Psalmul 1?

	Versetul 2 este în antiteză cu versetul 1. Cuvântul lui Dumnezeu 
îl ajută pe omul credincios să se depărteze de părtăşia cu cei răi, 
păcătoşi şi răzvrătiţi. El îşi supune voia lui legii lui Dumnezeu.

3. Examinaţi cu atenție Deut. 17:18-20. Ce trebuia să facă împăratul? 
Cum trebuia lucrul acesta să influenţeze domnia lui?

	Împăratul trebuia să transcrie legea şi să o poarte cu sine, să o 
citească, să o înveţe, să o împlinească, să nu o ignore, să nu se 
depărteze de ea.

4. Explicaţi cum înţelegeţi comparaţia dintre omul neprihănit și 
pomul sădit lângă un izvor de apă? În ce mod această ilustraţie 
se manifestă în viaţa de zi cu zi a creştinului?

	Pomul sădit lângă izvorul de apă este bine înrădăcinat, are rădăcini 
puternice şi aduce rod la timp. Creştinul îşi împlineşte scopul pentru 
care se află în această lume, cu viaţa lui el îl slăveşte pe Dumnezeu. 
Viaţa lui este în ordine, din moment ce ea îşi are temelia în Cuvântul 
lui Dumnezeu (Mat. 7:24-25).

ANALIZA LECŢIEI 

 Cum evaluaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai mult? ______
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________

  Cum evaluaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau aţi modifica? 
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?___________________

 Au venit şi persoane noi?_____________________________
_______________________________________________
_______________________________________________  

  Au participat membrii grupului la discuţii?___________________  

  Sunteţi mulţumit de atmosfera din interiorul grupului? ___________ 

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în grup să fie mai 
eficient? 

 _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat în procesul desfăşurării lecţiei?
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.
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LECŢIA 8

CARTEA PSALMII
Ferice de oricine se teme de Domnul

Psalmul 128
„Ferice de oricine se teme de Domnul şi umblă pe căile Lui! Căci 

atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, eşti fericit şi-ţi merge bine. Nevasta 
ta este ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale; copiii tăi stau ca nişte lăstari 
de măslin împrejurul mesei tale. Aşa este binecuvântat omul care se 
teme de Domnul. Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea 
Ierusalimului, în toate zilele vieţii tale, şi să vezi pe copiii copiilor tăi! Pacea 
să fie peste Israel!”

Multor oameni le place să pună punct după al treilea cuvânt din acest 
psalm, întrucât ei consideră că toţi sunt fericiţi. Însă Scriptura ne spune că 
binecuvântările omului fericit sunt condiţionate: „Ferice de oricine se teme 
de Domnul şi umblă pe căile Lui” (versetul 1). După cum am menţionat 
deja, omul credincios, care este un om fericit, este binecuvântat, deoarece 
el este convins de credinţa lui şi a făcut o alegere bine gândită.

Acest psalm ne învaţă că oricine se teme de Domnul este binecuvântat. 
Însă apare o altă întrebare: oare nu ne-a învăţat cartea Iov că Dumnezeu 
nu îi binecuvântează întotdeauna pe oamenii buni? Când prietenii lui Iov 
i-au spus că Dumnezeu îi pedepseşte pe păcătoşi şi îi binecuvântează pe 
cei ce nu păcătuiesc, Dumnezeu a afirmat că ei nu au avut dreptate. Însă 
din psalmii despre omul fericit aflăm că omul credincios, în mod obişnuit, 
ceea ce seamănă aceea şi culege şi când un om evlavios suferă, ca şi în 
cazul lui Iov, lucrul acesta este o excepţie, însă nu o regulă.

Psalmul 128 ne învaţă că omul fericit şi binecuvântările lui sunt o 
expresie a planului lui Dumnezeu, care vrea să aducă o mărturie înaintea 
lumii. După cum am aflat din cartea Iov, răspunsul corect la binecuvântările 

noastre nu trebuie să fie cuvintele: „Doamne, dar ce îmi vei da mie?” ci 
„Doamne, cum aș putea eu, ca și om credincios, să îți fiu de folos Ţie?”

Planul lui Dumnezeu urmează un model anume. El găseşte omul care 
va crede în El şi Îl va asculta şi El decide să-l binecuvânteze (versetele 
1-2). Apoi, binecuvântarea lui Dumnezeu se transmite prin bărbat la 
soţie şi soţia lui devine ca o viţă roditoare în casa lui (versetul 3). Apoi 
binecuvântarea trece de la bărbat şi soţia lui roditoare, la copiii lor, care, 
potrivit celor citite, devin „ca nişte lăstari de măslin împrejurul mesei [lor]” 
(versetul 3). Lăstarii de măslin sunt simbolul rodniciei.

Binecuvântarea lui Dumnezeu se transmitea prin familie spre 
binecuvântarea întregului Sion, care era adunarea duhovnicească în 
Vechiul Testament. Prin adunarea duhovnicească (Sionul), binecuvântarea 
lui Dumnezeu revărsată peste această familie are o influenţă asupra 
oraşului (Ierusalim), poporului (Israel) şi, în cele din urmă, asupra întregii 
lumi. Acest psalm ne învaţă că Dumnezeu foloseşte familiile binecuvântate 
pentru a vorbi lumii despre Sine. Atunci când Dumnezeu doreşte să 
influenţeze un oraş, o ţară sau lumea întreagă, El începe cu un bărbat 
credincios şi cu o familie credincioasă.

Psalmul 127
„Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; 

dacă nu păzeşte Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzeşte. 
Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi vă culcaţi târziu, ca să mâncaţi o pâine 
câştigată cu durere; căci preaiubiţilor Lui El le dă pâine ca în somn. Iată, fiii 
sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. 
Ca săgeţile în mâna unui războinic aşa sunt fiii făcuţi la tinereţe. Ferice de 
omul care îşi umple tolba de săgeţi cu ei! Căci ei nu vor rămâne de ruşine 
când vor vorbi cu vrăjmaşii lor la poartă.”

Acesta este un psalm nu prea mare, care, după cum se consideră, 
formează un întreg cu Psalmul 128 – singurul psalm scris de Solomon. 
Întrucât el a fost un mare constructor, este normal ca în psalmul său el să 
apeleze la metafore luate din construcţie. Solomon zideşte templul, care 
îi poartă numele; el zideşte oraşe întregi, parcuri, curţi şi corăbii. Însă 
Solomon ne spune că este, totuşi, posibil să zideşti în zadar: „Dacă nu 
zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc” (versetul 1). El 
afirmă că omul poate depune efort, poate munci şi construi ceva în zadar, 
întrucât poţi depune efort, poţi munci şi construi nu ceea ce ar trebui.
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Acest psalm se aseamănă cu ultimele cuvinte ale înţelepciunii lui 
Solomon, ce pot fi citite în cartea Eclesiastul, în care el predică şi spune 
că multe din ceea ce a făcut în viaţa lui, el a făcut în zadar. Trecând de 
la metafora despre construcţie la frumoasa metaforă despre copii, prin 
aceasta el doreşte să le spună părinţilor că cel mai important lucru pe 
care ei îl pot face este să investească în viaţa copiilor lor. Posibil că la acel 
moment Solomon regreta faptul că nu a pus deoparte destul timp pentru a 
investi în creșterea și educarea copiilor săi, edificând în aspectul spiritual 
al vieții lor, ci în loc de aceasta a zidit multe alte lucruri.

Solomon ne spune: „Ca săgeţile în mâna unui războinic aşa sunt fiii 
făcuţi la tinereţe” (v. 4). Săgeţile, din această metaforă, sunt copiii voştri, 
iar voi înşivă sunteţi arcul. Puterea şi direcţia cu care copiii vor ieşi în 
această lume, sunt determinate de arc, care îi propulsează în această 
lume. Acest arc este casa voastră.

Ideea centrală a acestui psalm este expusă chiar în primele lui cuvinte: 
„Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc”. Sunt 
multe lucruri pe care le poate face doar Dumnezeu. Doar Dumnezeu poate 
dărui o viaţă nouă copiilor voştri. Doar Dumnezeu le poate dărui darul 
credinţei. Dumnezeu poate zidi, edifica, viaţa copiilor voştri, doar dacă îi 
veţi permite lucrul acesta. Apoi Solomon ne spune: „…preaiubiţilor Lui El 
le dă pâine ca în somn” (versetul 2). Atâta timp cât noi vom fi treji, El nu 
va putea înnoi trupul nostru. Însă atunci când devenim pasivi şi adormim, 
Dumnezeu trece la acţiune şi pune o viaţă nouă în trupul nostru. Aplicaţi 
această metaforă la responsabilităţile şi dificultăţile rolului de părinți.

Ce înseamnă aceasta? Putem depune efort, putem munci şi construi 
în zadar, din cauză că priorităţile noastre nu au o ordine corectă. Acest 
psalm ne cheamă să ne cercetăm pe noi înşine, precum şi pe copiii noştri, 
deoarece anume prin familie Dumnezeu influenţează lumea.

Doar un om credincios şi ascultător poate fi fericit şi binecuvântările 
lui au o influenţă asupra acestei lumi. Eşti tu un asemenea om?

Întrebări pentru discuţie

1. Ce puteţi spune despre viaţa omului care umblă pe căile lui 
Dumnezeu (Ps. 128)? Cum se reflectă aceasta în viaţa lui şi a 
familiei lui?

	El este înconjurat de binecuvântările lui Dumnezeu. El se bucură de 
ceea ce face, are plăcere de lucrul mâinilor lui. Familia lui se află sub 
protecţia lui Dumnezeu. Viitorul lui este în mâinile lui Dumnezeu.

2. Citiţi Gal. 6:7-9. Ce legătură este între acest pasaj şi Psalmul 
128?

	Umblarea pe căile lui Dumnezeu – este o decizie zilnică a omului. 
Dedicându-şi viaţa lui Dumnezeu, omul investeşte în valorile veşnice. 
Nu doar pe pământ, ci şi în cer, el va culege ceea ce a semănat în anii 
vieţii lui pământeşti.

3. De ce este atât de important să acordăm o atenţie deosebită 
stării spirituale anume a bărbaţilor? În ce mod credincioșia unui 
om înaintea lui Dumnezeu are o influenţă asupra lumii?

	Dumnezeu influenţează lumea prin familiile evlavioase. Bărbatul este 
capul familiei. Dacă un asemenea bărbat merge pe căile Domnului, 
Dumnezeu îl va binecuvânta. Binecuvântările lui Dumnezeu se 
transmit de la bărbat la soţie, iar apoi și la copii. Apoi, această familie 
are  influenţă asupra societății din jur, asupra lumii.

4. De ce autorul acestui studiu afirmă că Solomon a avut cel mai 
mare eșec?

	Având bogăţii imense şi autoritate, Solomon, din câte se vede, nu a 
acordat suficientă atenţie copiilor săi. Cu siguranţă că i-a părut rău 
pentru aceasta. Viaţa lui a fost, de asemenea, un mare eşec.

5. Cum înţelegeţi comparaţia copiilor cu săgeţile? Explicaţi 
Psalmul 127:4-5.

	Direcţia, distanţa zborului şi exactitatea săgeţii depind de arcul din 
care a fost trasă această săgeată şi de arcaşul care a lansat-o. Arcul 
reprezintă căsnicia, familia. Puterea şi direcţia transmise copiilor ce 
intră în viaţă, depind de arcul din care sunt propulsaţi în lume. Părinţii 
sunt pentru copii ceea ce este arcul pentru săgeţi.
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ANALIZA LECŢIEI 

 Cum evaluaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai mult? ______
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________

  Cum evaluaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau aţi modifica? 
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?___________________

 Au venit şi persoane noi?_____________________________
_______________________________________________
_______________________________________________  

  Au participat membrii grupului la discuţii?___________________  

  Sunteţi mulţumit de atmosfera din interiorul grupului? ___________ 

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în grup să fie mai 
eficient? 

 _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat în procesul desfăşurării lecţiei?
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.

6. Ce învăţătură oferă Psalmul 127:1 unui cuplu căsătorit, capului 
familiei sau  femeii casnice? Ce concluzii practice poate lua 
fiecare om pentru sine, pentru a le aplica în orice domeniu de 
activitate?

	Omul este slab și puțin este ceea ce depinde de el. El nu poate avea 
influenţă hotărâtoare asupra multor domenii din viaţa lui. Cel mai 
important lucru pe care el trebuie să-l facă este să se încreadă în 
Dumnezeu şi să-I permită Lui să acţioneze.
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LECŢIA 9

CARTEA PSALMII 
Biruinţa asupra îngrijorării

Psalmul 4
După ce am examinat câţiva psalmi ce tratează tema omului 

credincios, care este un om fericit, să discutăm acum despre, aşa cum 
îi numesc eu, psalmii sufleteşti. Deseori aceştia sunt psalmi-rugăciuni în 
care autorul se adresează lui Dumnezeu şi îi vorbeşte despre om – de 
obicei despre sine însuşi. Unul din aceşti psalmi este Psalmul 4.

„Răspunde-mi, când strig, Dumnezeul neprihănirii mele: scoate-mă la 
loc larg, când sunt la strâmtorare! Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea! 
Fiii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Până când veţi iubi 
deşertăciunea şi veţi umbla după minciuni? Să ştiţi că Domnul Şi-a ales 
un om pe care-l iubeşte: Domnul aude când strig către El. Cutremuraţi-vă, 
şi nu păcătuiţi! Spuneţi lucrul acesta în inimile voastre când staţi în pat: 
apoi tăceţi. Aduceţi jertfe neprihănite şi încredeţi-vă în Domnul. Mulţi zic: 
„Cine ne va arăta fericirea?” Eu însă zic: „Fă să răsară peste noi lumina 
feţei Tale, Doamne!” Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea, decât au 
ei când li se înmulţeşte rodul grâului şi al vinului. Eu mă culc şi adorm în 
pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte deplină în locuinţa mea”.

Starea spirituală a autorului Psalmului 4 este strâmtorarea. Înţelegem 
că aici autorul ridică problema strâmtorării spirituale şi a unei situaţii 
zguduitoare. Lumea încordată în care trăim astăzi, este numită „veacul 
strâmtorării”. În acest psalm citim despre modul în care să depăşim 
strâmtorarea spirituală, cu care avem de a face în fiecare zi.

Rugăciunea
În Psalmul 4 David răspunde la strâmtorarea spirituală cu rugăciune. 

El s-a rugat: „Răspunde-mi, când strig, Dumnezeul neprihănirii mele!” 
(versetul 1). Rugăciunea este o discuţie cu Dumnezeu. Discuţia include 
în sine două aspecte – să vorbeşti şi să asculţi. Dumnezeu doreşte ca noi 
să vorbim cu El, însă El de asemenea doreşte să ne vorbească nouă. În 
majoritatea psalmilor de rugăciune, vedem mai întâi cum autorul îi vorbeşte 
lui Dumnezeu, iar apoi auzim răspunsul lui Dumnezeu. Autorul Psalmului 
se adresează lui Dumnezeu cu anumite cereri  şi apoi are încrederea că 
Dumnezeu i-a auzit rugăciunea, întrucât El îi răspunde.

David şi-a început rugăciunea vorbindu-i despre originea strâmtorării 
lui (versetul 2). Dumnezeu i-a răspuns, revelându-i lui David următoarele: 
„Să ştiţi că Domnul Şi-a ales un om pe care-l iubeşte: Domnul aude când 
strig către El. Cutremuraţi-vă, şi nu păcătuiţi…” (versetele 3-4). Gândiţi-vă 
la ce ar însemna o rugăciune la care primeşti răspuns. Aceasta înseamnă 
că noi nu-i suntem indiferenţi Dumnezeului întregului univers, El ne 
aude şi ne răspunde atunci când discutăm cu El. Imediat ce înțelegem 
ce înseamnă o rugăciune la care primim răspuns, viaţa noastră nu mai 
trebuie să fie cum a fost.

Cercetaţi-vă inimile
Dumnezeu i-a spus lui David să facă ceva: „…spuneţi lucrul acesta 

în inimile voastre când staţi în pat: apoi tăceţi” (versetul 4). Spunându-i 
lui David „să tacă”, El dorea ca David să-L asculte. Spunându-i lui David 
„să spună lucrul acesta în inima lui când stă în pat”, El dorea ca David să 
vorbească cu sine însuşi. El dorea ca David să-şi cerceteze inima.

Acţionaţi în mod drept, neprihănit
În timp ce David îşi cerceta inima, Dumnezeu i-a spus cum să înfrunte 

strâmtorarea. Dumnezeu i-a făcut de cunoscut lui David că el trebuia „să 
aducă jertfe neprihănite şi să se încreadă în Domnul” (versetul 5). De ce 
trebuia el să facă aceasta? Deoarece mulţi se uitau şi întrebau: „…cine 
ne va arăta fericirea…” (versetul 6). Oamenii îl urmăreau pe David. Din 
exemplul lui David ei aflau despre Dumnezeu.

Putem presupune că David era în faţa luării unei decizii, care implica 
o alegere importantă. El ar fi putut face ceea ce ar fi fost de aşteptat de 
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la el şi să supravieţuiască. Sau el putea acţiona potrivit cu ceea ce știa 
că este drept. Dacă el ar fi ales calea neprihănirii, el se gândea că nu ar 
fi trecut prin acest necaz. Întrucât el era un om integru, el nu putea trăi 
purtând pe umerii săi povara vinovăţiei. După ce a vorbit cu Dumnezeu, el 
a luat decizia să acţioneze potrivit cu ceea ce știa că este drept, indiferent 
cât l-ar fi costat lucrul acesta. El ştia că oamenii aşteptau să vadă pe 
cineva care să acţioneze potrivit cu ceea ce este drept, chiar dacă lucrul 
acesta ar fi cerut sacrificii mari.

Atunci când David a decis să aducă jertfa neprihănirii, el a fost 
transformat spiritual. El a spus: „Tu-mi dai mai multă bucurie în inima 
mea… Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte 
deplină în locuinţa mea” (versetele 7-8).

Dacă starea voastră spirituală se aseamănă cu strâmtorarea lui David, 
cercetaţi-vă inima şi vorbiţi cu Dumnezeu. Dacă vă îngrijoraţi cu privire la 
ceea ce se aşteaptă de la voi să faceţi şi cum să acţionaţi într-un mod 
drept, corect, luaţi decizia în inima voastră să aduceţi jertfa neprihănirii 
şi încredeţi-vă în Dumnezeu. Daţi dovadă de faptul că decizia lui David 
referitor la strâmtorarea spirituală poate să vă transforme sentimentele de 
încordare şi stres, de îngrijorare şi frică, într-o stare de linişte spirituală, 
care rezultă din încredere și pace lăuntrică.

Psalmul 55
David îşi exprimă trăirile lui emoţionale şi în Psalmul 55. David este 

zdrobit de durere. În acel moment al vieţii sale, David nu spunea: „Domnul 
este Păstorul meu”. David nu era în părtăşie cu Dumnezeu. Inima lui David 
era plină de durere, era zdrobită.

După un timp, David a depăşit dorinţa de a se ascunde de 
circumstanţele sale tragice. El a ajuns la următoarea concluzie: „Dar eu 
strig către Dumnezeu, şi Domnul mă va scăpa”. El este total convins de 
faptul că Dumnezeu l-a şi scăpat. Căci dacă Dumnezeu promite să facă 
ceva, acel lucru poate fi considerat ca şi făcut.

David ştia cum să depăşească asemenea emoţii precum sunt frica 
şi groaza: „Dar eu strig către Dumnezeu, şi Domnul mă va scăpa… 
Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini” (versetele 
16, 22).

Fiecare din noi va trece prin experienţa morţii cuiva drag, sau prin 
alte tragedii în viaţa personală. Viaţa fiecăruia din noi va fi străbătută de 

durere. Însă când vine durerea şi vă loveşte cu frică şi groază, apelaţi la 
Psalmul 55 şi încredinţaţi-vă soarta în mâna Domnului.

Când sunteţi trădat de un prieten foarte apropiat, lucrul acesta, 
probabil, provoacă cea mai profundă ofensă posibilă. Aţi avut vreodată 
parte de aşa ceva în viaţa voastră? Aţi fost trădat de un prieten apropiat?

Ideea pe care David doreşte să o transmită în Psalmul 55 nu este 
să se clarifice cine este cel vinovat. David nu încearcă să învinuiască pe 
cineva atunci când vorbeşte despre aceste circumstanţe tragice din viaţa 
sa. În acest psalm, David ne spune ce să facem în asemenea circumstanţe 
tragice. El ne sfătuieşte să aducem înaintea lui Dumnezeu toate aceste 
dureri, indiferent dacă suntem noi responsabili de ele sau sunt generate 
de starea de confuzie care s-a creat.

Să nu uitaţi niciodată că în Psalmul 55 David ne arată ce trebuie 
să facem atunci când experimentăm frică şi groază, cutremur şi durere 
interioară: „Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini”.

Întrebări pentru discuţie

1. Citiţi Psalmul 4. Transcrieţi cuvintele care au o nuanță de sens 
negativă. Ce credeţi despre experienţele lui David? Cum a făcut 
el faţă greutăţilor?

	Strâmtorare, batjocoră, deşertăciune, minciuni, cutremur, păcat. 
Starea lui David poate fi numită depresie, stres. David strigă la 
Dumnezeu în circumstanţe dificile. Principala nădejde şi linişte pentru 
el este Domnul.

2. Care este diferenţa dintre a acționa în mod drept, neprihănit, și 
a acționa după cum cere situaţia? Cum este reflectată această 
dilemă în Psalmul 4?

	A acționa în mod drept, neprihănit, poate costa mult. Nimeni nu face 
sacrificii de dragul neprihănirii. Fiecare face ceea ce îi este convenabil 
în situaţia dată. Nimeni, în realitate, nu se încrede în Dumnezeu. 
Aceasta este problema despre care vorbeşte David în Psalmul 4.
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3. Care este legătura dintre Psalmul 4 şi Mat. 6:25-34?

	În Psalmul 4 cuvintele referitoare la siguranţă sună la fel ca şi cuvintele 
lui Isus din Predica de pe Munte. Cine este Cel Care îmbracă crinii în 
câmpie, dă hrană păsărilor cerului, vă hrăneşte şi vă îmbracă pe voi? 
La cine căutaţi siguranţă? Apelaţi la Dumnezeu ca El să fie Păstorul 
vostru?

4. Faceţi o caracteristică a relaţiei dintre David şi Dumnezeu, 
pornind de la mesajul Psalmului 4. Cine este Dumnezeu pentru 
David? Argumentaţi cu versete concrete.

	Răspunsuri diverse.

5. Ce factori provoacă frica şi panica la oameni, astăzi? Găsiţi în 
Psalmul 55 cuvintele care îl ajută pe om să biruie frica şi groaza.

	David ştia cum să facă faţă sentimentelor de frică şi groază: „Dar 
eu strig către Dumnezeu, şi Domnul mă va scăpa… Încredinţează-ţi 
soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini”.

ANALIZA LECŢIEI 

 Cum evaluaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai mult? ______
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________

  Cum evaluaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau aţi modifica? 
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?___________________

 Au venit şi persoane noi?_____________________________
_______________________________________________
_______________________________________________  

  Au participat membrii grupului la discuţii?___________________  

  Sunteţi mulţumit de atmosfera din interiorul grupului? ___________ 

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în grup să fie mai 
eficient? 

 _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat în procesul desfăşurării lecţiei?
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.
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LECŢIA 10

CARTEA PSALMII 
Psalmii – Rugăciune

Psalmul 32 şi 51
În Psalmul 32 David descrie în detaliu simptomele ce apar în urma 

sentimentului de vinovăţie. El scrie despre înșelăciunea, suferinţa și 
dezamăgirea în faptul că prospeţimea lui s-a evaporat, ca apa la soare. El 
vorbeşte despre o secetă spirituală.

Mărturisirea este metoda de a rezolva sentimentul vinovăţiei. Atunci 
când profetul Natan l-a mustrat pe David, el a înţeles că trebuie să-şi 
mărturisească păcatul.

În Psalmul 32 David îşi descrie starea de bucurie de care a fost 
copleşit după ce şi-a mărturisit păcatul. În Cuvântul Său, Dumnezeu 
afirmă: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne 
ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9). Când nu mai 
simţim povara vinovăţiei, atunci ştim că păcatele noastre au fost iertate.

Toţi ar trebui să avem dorinţa să schimbăm urmările distructive ale 
sentimentului de vinovăţie pe binecuvântările iertării. În Psalmul 32 David 
ne vorbește despre un asemenea schimb emoţional. David ne arată ce să 
facem cu sentimentul vinovăţiei: trebuie să aducem înaintea lui Dumnezeu 
acest sentiment al vinovăţiei, citind Psalmul 32, şi să i-l dăm lui Dumnezeu. 
Astfel vom primi bucuria care vine împreună cu binecuvântarea iertării lui 
Dumnezeu.

Psalmul 19
Psalmul 19 este un exemplu minunat de psalm – rugăciune. El se 

împarte în trei părţi. În prima parte, acest psalm ne descoperă adevărul 
prin intermediul naturii. De aceea în prima parte a Psalmului 19 David 

spune că cerurile predică şi predica lor este despre slava lui Dumnezeu. 
Nu există zi sau noapte în care ele să nu predice. În această predică se 
vorbeşte despre măreţia lui Dumnezeu, Care, desigur, este de necuprins. 
David a petrecut multe nopţi culcat pe pământ şi contemplând stelele. El 
se gândea la Dumnezeu, Care s-a descoperit pe Sine prin aceste corpuri 
cereşti.

A doua parte a Psalmului 19 descrie încă o metodă prin care Dumnezeu 
îi descoperă omului adevărul. În a doua parte ni se spune că Dumnezeu îi 
dă omului Cuvântul din Scriptură. Teologii numesc mesajul lui Dumnezeu 
descoperit prin intermediul naturii „revelaţie naturală”, iar mesajul lui 
Dumnezeu transmis prin intermediul Scripturii – „revelaţie specială”. Biblia 
este o revelaţie specială despre Dumnezeu, oferită omului. În a doua parte 
a Psalmului 19, David scrie că Scriptura ne poate lumina ochii, ne poate 
înveseli inima, poate face lucrurile înţelepte simple şi cel mai important, 
ne poate îndrepta sufletele către Dumnezeu. A doua parte a Psalmului 19 
ne dezvăluie ce este Cuvântul lui Dumnezeu şi ce poate face el în viaţa 
noastră.

În ultima parte a Psalmului 19, David se roagă: „Cine îşi cunoaşte 
greşelile făcute din neştiinţă? Iartă-mi greşelile pe care nu le cunosc! 
Păzeşte, de asemenea, pe robul Tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea 
peste mine! Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Primeşte 
cu bunăvoinţă cuvintele gurii mele şi cugetele inimii mele, Doamne, Stânca 
mea şi Izbăvitorul meu” (Ps. 19:12-14).

Dumnezeu ne descoperă adevărul în diferite moduri. El ne descoperă 
adevărul prin intermediul naturii. Dumnezeu ne descoperă adevărul prin 
Scriptură. Dumnezeu doreşte, de asemenea, să descopere adevărul prin 
mine şi prin tine. Tu şi eu suntem singura Biblie pe care mulţi oameni o vor 
fi citit vreodată (2 Cor. 3:2). Ce fel de Biblie citesc ei, atunci când citesc 
viaţa mea şi viaţa ta?

Psalmul 73
Psalmul 73 a fost scris de un om cu numele Asaf. El ne spune că a 

invidiat bogăţia celor răi şi s-a îndoit de dreptatea lui Dumnezeu. Astfel, 
problema lui Asaf era îndoiala şi invidia. Oferind har sfinţilor Săi aflaţi în 
suferinţă, ca ei să poată face faţă suferinţelor, Dumnezeu se descoperă 
lumii prin aceşti sfinţi care suferă. Dumnezeu topeşte durerea din inimile 
sfinţilor Săi pe candelabre, de pe care aceşti sfinţi luminează înaintea 
întregii lumi.
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Venind la credinţă, nu înseamnă că soarele de deasupra noastră va 
lumina mai tare, că viaţa va deveni mai dulce şi păsările vor cânta doar 
pentru noi. Uneori, decizia de a deveni un om evlavios, un om al credinţei, 
poate aduce multe probleme. Dumnezeu doreşte ca întreaga lume să 
ştie că în această mică bucăţică de lut, care suntem noi, se găseşte o 
Comoară şi viaţa noastră se zideşte pe Stâncă.

Această stare a lucrurilor era de neînțeles pentru Asaf. Însă noi vom 
rezolva problema îndoielii doar atunci când vom intra în sanctuar. Asaf a 
spus că în sanctuar Dumnezeu i-a descoperit sfârşitul celor răi. Dumnezeu 
i-a arătat urmările care îi aşteaptă pe cei răi la sfârşitul vieţii lor. Asaf a 
intrat în sanctuar cu un sentiment de invidie, însă a ieşit de acolo rugându-
se pentru cei răi şi compătimindu-i.

La fel ca şi Asaf, noi trebuie să dorim să ajungem în cer, deoarece 
acolo vom fi cu Dumnezeu. Când veţi conştientiza că odată vă veţi împlini 
menirea şi veţi ajunge în cer, ca să petreceţi veşnicia cu Dumnezeu, oare 
nu ar trebui acest fapt să vă influenţeze profund sistemul de valori pe care 
îl aveţi în timpul trăirii pe acest pământ?

Psalmul 139
„Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi 

cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea 
veşniciei” (Ps. 139:23, 24).

Iată încă un exemplu de psalm – rugăciune, în care David se roagă şi 
îi vorbeşte lui Dumnezeu despre om. În acest psalm vedem că Dumnezeu 
este marele Mângâietor al lui David. Când Dumnezeu îi spune lui Saul, 
prin Samuel, că El a găsit un alt rege pentru Israel, Dumnezeu îl descrie 
pe David ca fiind un om după inima Lui, care va face voia Dumnezeului 
său. Întrucât David dorea să umble potrivit cu voia lui Dumnezeu, el 
se adresează în această rugăciune frumoasă către Dumnezeu. Ideea 
centrală a acestei rugăciuni este sintetizată în ultimele două versete. Dacă 
restul Psalmului îl împărţim pe secţiuni, în fiecare secţiune vom vedea ce 
fel de Dumnezeu este Cel Căruia se roagă David şi motivul pentru care 
David îşi adresează rugăciunea acestui Dumnezeu. Atunci când David se 
ruga cu această rugăciune, erau mulţi zei şi idoli cărora națiunile păgâne 
li se adresau în rugăciune.

În prima secţiune (versetele 1-5), David ne spune că el se roagă unui 
Dumnezeu Care îl cunoaşte. Cunoaşterea lui Dumnezeu despre David 

este nelimitată. David s-a rugat: „Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi 
mă cunoşti” (versetul 1). Să presupunem că ați putea afirma că ştiţi vreo 
persoană faimoasă, poate chiar pe unul din liderii politici ai ţării noastre. 
Însă ar fi cu mult mai impresionant dacă acea persoană ar declara în mod 
public că vă cunoaşte pe dvs., nu-i aşa? David este uimit de realitatea 
minunată a faptului că Dumnezeul universului îl cunoaşte!

Atunci când căutaţi sfatul oamenilor, capacitatea lor de a înţelege 
situaţia voastră este limitată, oricât le-aţi relata despre dvs. Nu contează 
cât de buni specialişti pot fi ei, posibilitatea lor de a vă ajuta este limitată de 
volumul de informaţie pe care îl veţi oferi despre dvs. şi despre problema 
în care vă aflaţi. Însă Dumnezeu vă cunoaşte pe deplin. El cunoaşte 
gândurile voastre chiar înainte ca să le aveţi şi „cunoaşte toate căile 
[voastre]” (versetul 3).

În a doua secţiune (versetele 6-12), vedem că David îşi adresează 
rugăciunea Dumnezeului adevărat şi viu, de Care el nu se poate ascunde. 
David se roagă: „Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi 
fugi departe de faţa Ta?”. Cât de repede trebuie să mergi ca să fugi de 
prezenţa lui Dumnezeu? Cât de departe trebuie să mergi? Pe ce înălţimi 
sau în ce adâncimi trebuie să te duci ca să te ascunzi, să fugi sau să-L 
ignori pe Dumnezeu? David adresează această rugăciune Dumnezeului 
atotprezent, de Care el nu se poate ascunde.

A treia secţiune (versetele 13-16), ne arată că David se roagă 
Dumnezeului Care l-a creat. David se adresează lui Dumnezeu cu 
următoarele cuvinte: „Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai ţesut în pântecele 
mamei mele…în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, 
mai înainte de a fi fost vreuna din ele” (versetele 13, 16). Încă înainte de 
apariţia noastră în această lume, Dumnezeu ne-a scris toate zilele  într-o 
carte. Gândiţi-vă la aceasta atunci când vă planificaţi zilele, săptămânile şi 
lunile într-un an calendaristic. Lucrul acesta ne vorbeşte, de asemenea, că 
nu există conceptul de coincidenţă. Cu toţii trăim pentru că suntem incluşi 
în planul lui Dumnezeu. Nu uitaţi de aceasta și atunci când vă gândiţi la 
problema avortului.

A patra secţiune (versetele 17-18), ne arată că David se adresează în 
rugăciune Dumnezeului Care se gândeşte la el. Gândurile lui Dumnezeu 
cu privire la noi sunt nenumărate şi infinite (versetul 18). Una din cele mai 
emoţionante expresii ale apropierii este atunci când cineva le spune celor 
pe care îi iubeşte că se gândeşte des la ei. Dumnezeu se gândeşte la noi 
mai des decât ne gândim noi înşine la noi.
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În ultimă instanţă, David îşi adresează rugăciunea Dumnezeului Care 
îl ocroteşte (versetele 19-22). El îl roagă pe Dumnezeu să-i nimicească 
duşmanii. El se roagă pentru protecţie cu o mare încredere în faptul că 
Dumnezeu îl va ajuta să-şi nimicească vrăjmaşii.

David L-a descris pe Dumnezeul Căruia se roagă, iar apoi exprimă 
cel mai important gând, rugându-l pe Dumnezeu să-l cerceteze şi să vadă 
dacă nu este pe o cale periculoasă (versetele 23-24). El cere aceasta de 
la Dumnezeul de Care nu poate fugi, Care îl cunoaşte, Care l-a creat, Care 
se gândeşte la el şi Care îl va proteja.

Acesta este Dumnezeul Căruia noi îi adresăm toate rugăciunile 
noastre. Când nu sunteţi siguri de intenţiile inimii voastre, însă doriţi să 
mergeţi pe calea veşniciei, urmărind voia lui Dumnezeu, apropiaţi-vă 
de tronul marelui Mângâietor, Căruia i s-a rugat David. Rugaţi-L să vă 
descopere taina inimii voastre şi să vă arate intenţiile care nu ar trebui să 
existe în inima voastră. Rugaţi-L să vă descopere taina minţii voastre şi să 
vă arate gândurile voastre, care nu ar trebui să fie acolo, întrucât doriţi să 
umblaţi pe calea veşnică a voii Lui desăvârşite în viaţa voastră.

Întrebări pentru discuţie

1. Ce anume simte omul care este copleșit de sentimentul vinovăţiei 
(Ps. 32)? În ce mod oamenii nespirituali încearcă să reducă la 
tăcere vocea conştiinţei?

	„Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele 
necurmate. Căci zi şi noapte mâna Ta apăsa asupra mea; mi se 
usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii” (Ps. 32:3-4). 
Sentimentul de vinovăţie se intensifică atunci când omul este singur 
cu sine însuşi. De aceea mulţi încearcă să-şi umple viaţa cu distracţii 
şi plăceri păcătoase, pentru a înăbuşi glasul lăuntric al conştiinţei.

2. Citiţi psalmii 32 şi 51. Care este soluţia lui Dumnezeu oferită 
omului care se simte vinovat de păcat?

	Singura soluţie este pocăinţa şi credinţa în iertarea lui Dumnezeu.

3. În ce mod Dumnezeu poate descoperi omului adevărul (Ps. 19)?

	Dumnezeu a descoperit adevărul prin intermediul naturii. Dumnezeu a 
descoperit adevărul prin Scriptură. Dumnezeu doreşte, de asemenea, 
să descopere acestei lumi adevărul prin mine şi prin tine.

4. Ce anume vă atinge în mod special inima, atunci când citiţi 
Psalmul 73? Ce concluzii puteţi face pentru sine?

	Răspunsuri diverse.

5. De ce uneori este atât de greu să exprimăm în rugăciune 
cuvintele scrise în Psalmul 139:23-24?

	Oamenii se tem de consecinţe. Puţini sunt cei ce ar dori să privească 
cu sinceritate în interiorul vieţii lor. Mulţi înţeleg la ce ar trebui să 
renunţe dacă Dumnezeu va răspunde la această rugăciune. De 
cele mai multe ori, dragostea pentru păcat este un obstacol în calea 
rugăciunii care să rostească aceste cuvinte ale psalmului.
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ANALIZA LECŢIEI 

 Cum evaluaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai mult? ______
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________

  Cum evaluaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau aţi modifica? 
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?___________________

 Au venit şi persoane noi?_____________________________
_______________________________________________
_______________________________________________  

  Au participat membrii grupului la discuţii?___________________  

  Sunteţi mulţumit de atmosfera din interiorul grupului? ___________ 

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în grup să fie mai 
eficient? 

 _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat în procesul desfăşurării lecţiei?
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.

LECŢIA 11

CARTEA PSALMII 
Psalmii de laudă și închinare

Psalmul 100
Psalmul 100 este un exemplu de psalm al închinării. În el ni se spune 

că închinarea reprezintă intrarea în prezenţa lui Dumnezeu. Există ceea ce 
noi numim „prezenţa supranaturală a lui Dumnezeu” şi intrarea în această 
prezenţă este, de fapt, cel mai important aspect al închinării. În acest 
psalm David ne oferă nu doar definiţia închinării, ci, folosind o metaforă, el 
ne arată cum să ne închinăm lui Dumnezeu.

În timpurile Vechiului Testament, pentru a intra la recepţia oferită de 
împărat, trebuia să urmezi o anumită ordine. Mai întâi trebuia să treci prin 
porţile curţii împărăteşti. Dacă împăratul respectiv avea o mare faimă, 
atunci vizitatorul străbătea coridoare lungi printre şiruri de soldaţi, după 
care intra printr-o uşă imensă şi apoi ajungea în prezenţa împăratului. 
David ne spune că închinarea înseamnă să intri în prezenţa lui Dumnezeu.

Intrarea în prezenţa lui Dumnezeu trebuie să înceapă cu intrarea 
„cu laude pe porţile Lui” (versetul 4). Trebuie să ne începem închinarea 
înaintea lui Dumnezeu cu cuvinte de laudă şi mulţumire pentru toate 
binecuvântările pe care El ni le-a dat. Mulţumirea dă naştere la închinare. 
O inimă mulţumitoare reprezintă porţile ce duc în prezenţa lui Dumnezeu.

David scrie că „porţile mulţumirii” duc spre „curţile laudei” (versetul 
4). Începând închinarea cu mulţumire, noi Îl glorificăm pe Dumnezeu. De 
la mulţumirea adusă lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările primite, 
trecem la glorificarea Lui pentru Cine este El. Trecând prin „porţile 
mulţumirii”, noi privim la mâna lui Dumnezeu, care ne dă atât de multe. 
Intrând cu laude în curţile Lui, noi privim deja la faţa lui Dumnezeu.

Secole la rând oamenii au considerat şi au crezut că uşa care duce 
în prezenţa lui Dumnezeu este uşa laudei. În metafora de inspirație divină 
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folosită de David, uşa ce duce în prezenţa lui Dumnezeu este cântarea. 
David scrie: „…veniţi cu veselie înaintea Lui” (versetul 2). Anume David 
a fost cel care a pus laolaltă muzica şi închinarea. El avea patru mii de 
leviţi, care aveau singura ocupaţie de a-L preamări pe Dumnezeu cu 
instrumentele pe care David le-a făcut pentru acest scop (1 Cron. 23:5).

Există momente în viaţă când trebuie să exprimăm inexprimabilul. 
Dumnezeu ne-a dat minunea muzicii pentru a putea exprima închinarea 
noastră inexprimabilă  în prezenţa Lui divină. După cum afirmă David, 
anume muzica ne deschide uşile în prezenţa lui Dumnezeu.

Venind în prezenţa lui Dumnezeu, putem simţi ceea ce până atunci 
am ştiut doar cu mintea. În primul rând, ştim sigur că El este Dumnezeu. 
Închinându-ne, noi recunoaştem că Domnul este Dumnezeu şi că noi 
suntem doar nişte oi din turma păşunii Lui (versetul 3). Aceasta poate fi 
ceea ce a avut în vedere apostolul Pavel când a scris: „…nimeni nu poate 
zice: Isus este Domnul decât prin Duhul Sfânt” (1 Cor. 2:3).

Apoi aflăm că „Domnul este bun”. În acest psalm se spune că în 
prezenţa lui Dumnezeu noi nu doar că ştim că Domnul este Dumnezeu, 
ci de asemenea că „Domnul este bun” (versetul 5). Voia lui Dumnezeu cu 
privire la noi este bună, întrucât El Însuşi este bun.

În prezenţa Lui ştim, de asemenea, că El doreşte ca oamenii din toate 
generaţiile şi de pe tot pământul să vină în prezenţa Lui şi să afle ceea ce 
noi ştim deja. Primul verset din acest psalm se încheie prin cuvintele „toţi 
locuitorii pământului”. Ultimul verset se încheie cu cuvintele „din neam în 
neam” (versetul 5). Cei care se închină în prezenţa lui Dumnezeu, ştiu că 
Dumnezeu doreşte ca oamenii să-L cunoască. Biblia şi istoria Bisericii 
sunt pline de exemplele acelora care s-au întors la Dumnezeu.

Acest model de închinare este exprimat în al doilea verset al Psalmului, 
unde răsună chemarea „Slujiţi Domnului cu bucurie”. Când ne închinăm 
cu adevărat lui Dumnezeu, noi îi slujim cu bucurie, dar nu pentru că am 
avea obligaţia de a-L sluji pe El. În acest psalm de laudă și închinare, am 
aflat ce este închinarea, cum să ne închinăm, ce trebuie să se întâmple 
cu noi atunci când ne închinăm şi ce rezultă dintr-o închinare adevărată.

Psalmul 107
Mulţi psalmi ai închinării nu doar că Îl glorifică pe Dumnezeu, ci în ei 

se spune, de asemenea, că fiecare din noi trebuie să-L glorifice în mod 
personal.

Atunci când Isus a vindecat zece leproşi (Luca 17:11-19), doar unul 

din ei s-a întors ca să-I mulţumească.  Acest om era samaritean. Isus 
a spus: „Oare n-au fost curăţaţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă unde 
sunt?” Trebuie să avem în vedere permanent acest lucru. Psalmul 107 se 
adresează celor 90 de procente care aşa şi nu I-au mulţumit lui Dumnezeu 
pentru izbăvire.

Acest psalm este împărţit în cinci secţiuni. În prima secţiune se 
vorbeşte despre răscumpărarea celor pierduţi, asemenea oilor rătăcite. 
Aici vedem imaginea mântuirii noastre, sau a răscumpărării: când venim la 
Dumnezeu asemenea unor oi rătăcite, El ne eliberează de sete şi foame. 
Apoi El ne conduce pe un drum drept, la fel cum a condus pe copiii lui Israel 
din robia egipteană în Ţara Promisă. Autorul Psalmului ne îndeamnă: „O, 
de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui 
faţă de fiii oamenilor!” (Ps. 107:8).

În a doua secţiune a acestui imn al răscumpărării, autorul ne prezintă 
imaginea rătăcirii noastre. El îi descrie pe oamenii răscumpăraţi care s-au 
ridicat împotriva lui Dumnezeu. Ei au fost salvaţi, răscumpăraţi, însă apoi, 
ca şi fiul risipitor, ei au protestat şi au plecat în ţări îndepărtate. El scrie că 
aceşti oameni, în cele din urmă, vor ajunge în necaz şi suferinţă, deoarece 
s-au răsculat împotriva principiilor lui Dumnezeu. Citim că aceşti oameni 
„în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile 
lor”. El i-a scos din întuneric şi din umbra morţii şi a rupt lanţurile lor. Cu 
alte cuvinte, Dumnezeu i-a răscumpărat pe aceşti oameni a doua oară, la 
fel cum a procedat și tatăl cu fiul risipitor. Dumnezeu i-a scos din mizeria în 
care au alunecat. În versetul cincisprezece citim: „O, de ar lăuda oamenii pe 
Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!”

A treia secţiune reprezintă un glorios imn al răscumpărării şi ne arată 
încă o dată imaginea rătăcirii noastre. În Luca 4:18 Isus descoperă planul 
şi scopul slujirii Sale. Prin învăţătura Sa, Isus a dat vedere orbilor, i-a 
vindecat pe cei cu inima zdrobită, a dat vindecare celor bolnavi.

Toate aceste trei categorii de oameni care rătăcesc sunt descrise în 
Psalmul 107. În prima secţiune a acestui psalm sunt prezentaţi cei orbi, 
care sunt asemănaţi cu oile, deoarece nu ştiu cum să găsească calea cea 
dreaptă. În a doua secţiune citim despre oamenii chinuiţi, care nu sunt liberi. 
A treia secţiune a acestui psalm îi prezintă pe oamenii pe care Isus i-a numit 
„cu inima zdrobită”. Aceşti oameni sunt zdrobiţi din cauza propriului păcat.

În a treia secţiune a acestui psalm extraordinar, se spune că atunci 
când păcatele şi neadevărul le-a provocat suferinţă, ei au strigat către 
Domnul în mijlocul strâmtorării lor şi El i-a scăpat din necazurile lor. Citim 
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că „a trimis cuvântul Său şi i-a tămăduit şi i-a scăpat de groapă” (v. 20). 
Aici vedem încă un adevăr minunat referitor la Cuvântul lui Dumnezeu. 
Scriptura are putere să întoarcă sufletele de la pierzare, are putere să 
vindece. În versetul douăzeci şi unu citim chemarea: „O, de ar lăuda 
oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii 
oamenilor”. Să venim dar la Dumnezeu cu mulţumire, pentru că El ne-a 
răscumpărat.

În acest psalm este redat încă un fel de răscumpărare – răscumpărarea 
celor binecuvântaţi. În a patra secţiune sunt descriși cei care pornesc pe 
mare şi văd „…lucrările Domnului şi minunile Lui în mijlocul adâncului” (v. 
24). Ei fac lucrări pe ape adânci. Aceasta este imaginea oamenilor care 
au darul credinţei. Fiecare om mântuit are darul credinţei, însă unii au 
o credinţă care depăşeşte credinţa mântuitoare. Ei au capacitatea de a 
face lucrări mari pentru Dumnezeu, prin credinţă. Ei merg spre ape adânci 
şi urmăresc cum Dumnezeu face lucrări mari prin ei. Rareori ei trăiesc 
o viaţă uşoară. După cum scrie autorul psalmului, uneori Dumnezeu 
stârneşte o furtună pentru a-l pune la încercare pe omul care are darul 
credinţei. Acest vânt puternic ridică valurile mării. Ele urcă până la cer şi 
coboară până în adânc. Sufletul oamenilor se istoveşte. După ce credinţa 
lor a trecut testul, Dumnezeu transformă furtuna în linişte şi ei se liniştesc. 
Apoi Dumnezeu îi duce la locul dorit.

În acest psalm este şi a cincea parte, care face o concluzie a mesajului 
din acest psalm. În ultima secţiune ni se vorbeşte despre lucrarea lui 
Dumnezeu în viaţa oamenilor răscumpăraţi de El. „Tot El preface pustiul 
în iaz, şi pământul uscat, în izvoare de ape” (versetul 35). Există perioade 
în care Dumnezeu îşi binecuvântează poporul şi există perioade în care 
El permite ca ei să ajungă slabi şi umiliţi, în suferinţă şi necaz. Dumnezeu 
procedează în acest mod, deoarece El îşi pune la încercare poporul. El 
îl testează şi îl îndreaptă spre o relaţie mai profundă cu El. La sfârşitul 
acestui imn măreţ al răscumpărării, autorul lui scrie: „Oamenii fără prihană 
văd lucrul acesta şi se bucură…” (versetul 42).

Oare întotdeauna sunt seceta şi foamea o catastrofă? Sunt oare 
acestea întotdeauna calamităţi? În Vechiul Testament, atunci când poporul 
lui Dumnezeu se întorcea de la Dumnezeu, pământul lor înceta să mai 
aducă roadă. Apoi poporul lui Dumnezeu cădea în genunchi în faţa lui 
Dumnezeu. Şi atunci Dumnezeu transforma pustia, sau pământul secetos, 
în izvoare de apă.

În ultimul verset al acestui imn scrie: „Cine este înţelept să ia seama 

la aceste lucruri şi să fie cu luare aminte la bunătăţile Domnului”. Acest 
psalm ne îndeamnă să-L slăvim pe Dumnezeu, Care ne-a răscumpărat. 
Intraţi cu laude pe porţile Lui, cu cântări în curţile Lui. Rămâneţi în prezenţa 
Dumnezeului Care v-a răscumpărat.

Întrebări pentru discuţie
1. Pornind de la mesajul Psalmului 100, spuneţi ce reprezintă 

propriu-zis închinarea înaintea lui Dumnezeu?

	Închinarea înseamnă intrarea în prezenţa lui Dumnezeu, laudă şi 
mulţumire, slavă, cântare, slujire înaintea Domnului, cu bucurie.

2. Cum înţelegeţi expresia „mulţumirea dă naştere la închinare”? 
Pentru ce anume, la moment, îi sunteţi mulţumitor în mod aparte 
lui Dumnezeu?

	Trebuie să începem închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu cu 
proslăvire şi mulţumire pentru toate binecuvântările pe care El ni 
le-a dat. O inimă mulţumitoare este poarta ce duce în prezenţa lui 
Dumnezeu.

3. În câte secţiuni de bază poate fi împărţit Psalmul 107? Care este 
tema secţiunilor?

	V. 1-8 – răscumpărarea celor pierduţi, asemenea oilor rătăcite; v. 9-15 
– neascultarea celor răscumpăraţi; v. 16-21 – vindecarea oamenilor 
care au inima zdrobită; v. 22-31 – răscumpărarea celor binecuvântaţi; 
v. 32-43 – concluzia întregului mesaj.

4. Care este tema centrală a Psalmului 107?

	Acest psalm ne cheamă să-L slăvim pe Dumnezeu, Care ne-a 
răscumpărat. Intraţi cu laude pe porţile Lui, cu cântări în curţile Lui. 
Rămâneţi în prezenţa Dumnezeului Care v-a răscumpărat.



68 69

LECŢIA 11

ANALIZA LECŢIEI 

 Cum evaluaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai mult? ______
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________

  Cum evaluaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau aţi modifica? 
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?___________________

 Au venit şi persoane noi?_____________________________
_______________________________________________
_______________________________________________  

  Au participat membrii grupului la discuţii?___________________  

  Sunteţi mulţumit de atmosfera din interiorul grupului? ___________ 

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în grup să fie mai 
eficient? 

 _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat în procesul desfăşurării lecţiei?
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.

LECŢIA 12

CARTEA PSALMII 
Speranţa şi încrederea în viitor

Psalmul 34
Psalmul 34 este unul din psalmii sufleteşti ai rugăciunii, dar de 

asemenea este şi un psalm al închinării şi un psalm-predică. Cuvintele 
introductive de la începutul Psalmului 34 ne oferă câteva repere ale 
circumstanţelor scrierii lui. El ne descoperă o pagină întunecată  din 
perioada timpurie a vieții lui David, în momentele când el se ascundea 
de Saul, fiind un biet fugar. Această perioadă neagră din viaţa lui David 
este descrisă şi în 1 Sam. cap. 21-22. Fugind de Saul, David a devenit, 
implicit, și un duşman al ţării – de aceea pentru a-și asigura viața – el se 
gândea să se alăture forţelor împăratului filistenilor. Când nu i-a reuşit 
acest lucru, David a devenit un fugar, trăind în peşteri şi în pustie. Apoi 
citim că acolo, în pustie, la David au venit „…toţi cei ce se aflau în nevoie, 
care aveau datorii sau care erau nemulţumiţi” (1 Sam. 22:2). În cultura 
acelor timpuri străvechi, să fii datornic însemna să fii în pericolul de a fi 
aruncat în închisoarea datornicilor, după cum scrie în Mat., cap. 18. Este 
interesant faptul că aceasta a fost prima întâlnire a lui David cu oamenii 
despre care mai târziu se va afirma că sunt „oamenii viteji ai lui David” (1 
Sam. cap. 23).

Psalmul 34 este rezultatul predicării lui David în faţa acestor fugari, 
care mai apoi au devenit oameni viteji, întrucât ei au înţeles şi au trăit în 
practică cele predicate de David.

Omul care are speranţă, crede că există ceva bun în această viaţă 
şi că el va găsi acest lucru bun. Dumnezeu oferă speranţă fiecărui om. 
Dumnezeu seamănă în inimile noastre speranţa, deoarece ea ne poate 
conduce spre credinţă. De aceea capitolul credinţei din Biblie începe cu 
cuvintele care ne spun că credinţa este o realizare a lucrurilor nădăjduite 
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(Evrei 11:1). Anume credinţa ne duce la Dumnezeu. Noi avem această 
speranţă, deoarece suntem născuţi cu speranţă în inimile noastre. 
Dumnezeu doreşte ca speranţa semănată în inimile noastre să ne conducă 
spre credinţă, iar mai apoi credinţa noastră să ne conducă la o relație de 
comuniune cu El.

După cum afirmă apostolul Pavel, acum rămân aceste trei: nădejdea, 
credinţa şi dragostea (1 Cor. 13:13). Dragostea este cea mai mare dintre 
ele, deoarece dragostea este cea care ne duce la Dumnezeu.

Există oameni care nu au nădejde. Omul care încearcă să se opună 
lui Dumnezeu – este fără nădejde. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine 
poate fi împotriva noastră? Însă dacă Dumnezeu este împotriva noastră, 
cine poate fi pentru noi? Apostolul Pavel era de acord cu bătrânul rabin 
Gamaliel, atunci când scria: „…Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va 
fi împotriva noastră?” (Rom. 8:31; vezi Fapte 5:34-40). Omul care merge 
împotriva lui Dumnezeu, merge într-o direcţie care face viaţa lui să fie 
lipsită de speranţă. Acest adevăr David îl exprimă în cuvintele: „Domnul 
Îşi întoarce faţa împotriva celor răi… Pe cel rău îl omoară nenorocirea…” 
(Ps. 34:16, 21).

David ne vorbeşte despre propria sa experienţă, modul în care el a 
trecut de la deznădejde la nădejde deplină şi apoi la starea de om fericit. 
Atrageţi atenţia la propriile cuvinte ale lui David: „Eu am căutat pe Domnul, 
şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îţi întorci privirile 
spre El, te luminezi de bucurie, şi nu ţi se umple faţa de ruşine. Când strigă 
un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui” (Ps. 34:4-6). 
Aceasta este mărturia personală a întoarcerii lui David la Dumnezeu.

„Înălţaţi pe Domnul împreună cu mine. Să lăudăm cu toţii Numele 
Lui” (Ps. 34:3). Acest legământ este o frumoasă imagine a adunării celor 
credincioşi. Datorită acestei predici, oamenii viteji ai lui David au fost 
întăriţi.

În imaginea oamenilor viteji ai lui David vedem din nou adevărul ce 
poate fi urmărit și în viaţa lui Moise, a judecătorilor şi a lui David. Acest 
adevăr constă în faptul că Dumnezeu realizează lucrări uimitoare folosind 
pentru aceasta pe cei mai obişnuiţi oameni. Psalmul 34, precum şi istoria 
oamenilor viteji ai lui David, reflectă patru principii spirituale:

- Eu sunt nimic, însă Dumnezeu este totul şi El este cu mine.
- E nu pot nimic, însă Dumnezeu poate totul şi El este cu mine.
- Eu nu doresc ceva anume, însă Dumnezeu doreşte şi El este cu 

mine.

- Nu eu am făcut, ci totul a făcut Dumnezeu, deoarece El a fost cu 
mine.

Psalmul 46
Pentru fiii lui Core, autorii acestui psalm, ideea de munte care cade 

în mare era ceva de neconceput. Gândul central a ceea ce au dorit să 
transmită aceşti fraţi-leviţi, este că atunci când această lume, sau lumea 
noastră interioară, se destramă, se prăbușește, noi trebuie să ne oprim şi 
să conştientizăm că există Dumnezeu, să înțelegem și să aflăm care este 
voia Lui (versetul 10).

În această lume trebuie să recunoaștem realitatea: că există valori 
temporare şi există valori veşnice. Metafora ce prezintă valorile veşnice şi 
cele temporare – este râul care curge prin lumea materială şi trecătoare, 
iar acest râu nu poate fi mutat (distrus). Apostolul Ioan astfel a descris pe 
poporul lui Dumnezeu: „…cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac” (1 
Ioan 2:17).

Faptul că acest râu nu poate fi mutat, înseamnă că acest râu exprimă 
valorile veşnice, în mijlocul lumii materiale şi temporare. Autorii psalmilor 
ne spun că atunci când lumea noastră se va destramă, în sens direct 
sau în sens figurativ, noi trebuie să ne oprim şi să ne concentrăm asupra 
adevărului că există Dumnezeu, iar tot ce se referă la Dumnezeu este  
veşnic!

În Noul Testament citim că nu putem veni la Dumnezeu până când 
nu vom crede în existenţa Lui (Evrei 11:6). Potrivit celor scrise în acest 
psalm, atunci când lumea noastră se distruge, noi, cei care am recunoscut 
existenţa lui Dumnezeu, trebuie să ne oprim şi să vedem în ce constă voia 
lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este ca El să fie înălţat printre popoarele 
de pe pământ. În Psalmul 46 se spune că în timpul suferințelor noi trebuie 
să ne oprim şi să recunoaştem că Dumnezeu are un plan pentru lumea 
noastră şi pentru viaţa fiecăruia din noi.

Psalmul 46 conţine mai multe cuvinte de mângâiere şi ne spune cum 
trebuie să abordăm subiectele spirituale în timp ce lumea noastră este în 
proces de autodistrugere.

Atunci când poporul lui Dumnezeu suferă de pe urma pierderii 
posesiunilor pământeşti, în urma calamităţilor naturale (cum ar fi cutremurul, 
inundațiile, incendiile), sau drept rezultat al nenorocirilor produse de mâna 
omului (cum ar fi războaiele), Dumnezeu foloseşte aceste necazuri pentru 
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a-şi învăţa poporul să facă deosebire între comorile din cer şi comorile de 
pe pământ. Isus ne învaţă să ne adunăm comori în cer, întrucât comorile 
de pe pământ se devalorizează, iar  hoţii le pot fura de la noi (Mat. 6:19-
21).

Psalmul 46 este, de asemenea, considerat un psalm profetic, 
deoarece el prezintă metaforic ceea ce profeţii şi apostolii au numit „Ziua 
Domnului”. Profeţind despre un anumit eveniment, uneori profeţii prezintă 
acest eveniment ca și cum el ar fi avut loc deja. Aceasta se numeşte „timpul 
profeţiei împlinite”. Fiii lui Core prezintă Ziua Domnului ca şi cum ea ar fi 
avut loc deja. În aceste circumstanţe, primul şi ultimele versete se repetă 
şi suntem chemaţi să ne oprim şi să vedem că există Dumnezeu şi trebuie 
să cunoaştem voia Lui (versetele 1, 10, 11). Toate pasajele din Scriptură 
în care se vorbeşte de Ziua Domnului, afirmă următoarele: „Deci, fiindcă 
toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi…” 
(vezi 2 Pet. 3:11).

Dumnezeu nu are nimic în comun cu terorismul şi nu este nimic bun în 
catastrofele ce ni se întâmplă din cauza oamenilor nelegiuiți. Însă uneori 
Dumnezeu îngăduie necazurile pentru a trezi pe poporul Său şi pentru a-l 
îndrepta spre sistemul de valori spiritual şi veşnic. Acesta este mesajul 
central al acestui psalm deosebit, scris de fiii lui Core.

Întrebări pentru discuţie
1. În ce circumstanţe a fost scris Psalmul 34? Ce puteţi spune 

despre oamenii care s-au alăturat lui David în pustie? În ce mod 
Psalmul 34 se referă la ei?

	Citim în 1 Sam. cap. 21, 22 că David și însoțitorii lui, oameni datornici, 
nemulţumiţi şi asupriţi, erau consideraţi niște rataţi. Psalmul 34 este o 
concluzie a predicii lui David, datorită căreia aceşti fugari şi rataţi au 
devenit oameni numiţi ulterior „oamenii viteji ai lui David”.

2. De ce este atât de important ca omul să aibă speranţă? În ce 
mod ne motivează Psalmul 34 să avem speranţă? Ce versete din 
acest psalm vă însufleţesc în mod aparte?

	Să ai speranţă înseamnă să crezi că în viaţa ta vei avea neapărat 
parte de bine. Credincioşii au o temelie pentru această convingere – 
Însuşi Domnul. (Ps. 34:4, 6, 10, 15, 17, 18, 22).

3. Ce puteţi spune despre caracterul lui Dumnezeu şi despre 
metodele Lui de acţiune (Ps. 46)?

	Răspunsuri diverse.

4. Cum înţelegeţi Psalmul 46:10? Cum trebuie să se realizeze lucrul 
acesta în mod practic în viaţa noastră?

	Cuvântul „a cunoaşte” în contextul dat înseamnă să-l cunoşti pe 
cineva de aproape, prin proprie experienţă. Psalmul dat ne cheamă să 
ne oprim şi să-L cunoaştem pe Dumnezeu printr-o relaţie personală 
cu El, înțelegând care este voia Lui pentru viaţa noastră.
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 Cum evaluaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai mult? ______
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________

  Cum evaluaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau aţi modifica? 
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?___________________

 Au venit şi persoane noi?_____________________________
_______________________________________________
_______________________________________________  

  Au participat membrii grupului la discuţii?___________________  

  Sunteţi mulţumit de atmosfera din interiorul grupului? ___________ 

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în grup să fie mai 
eficient? 

 _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat în procesul desfăşurării lecţiei?
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.

LECŢIA 13

CARTEA PROVERBELOR LUI SOLOMON 

În afaceri există două profituri – banii şi experienţa. Când credincioşii 
fac afaceri în această lume, de obicei oamenii lumeşti capătă profitul de 
bani, iar oamenii lui Dumnezeu – capătă experienţă. Dumnezeu ne-a 
dăruit cartea Proverbe ca să nu învăţăm toată viaţa doar din experienţă.

Solomon a scris trei mii de proverbe (1 Împ. 4:29-34). Cartea Proverbe 
este, putem spune, cea mai practică dintre scrierile Bibliei. Aceasta este o 
carte de inspiraţie divină, în care Solomon ne pune la dispoziţie aproximativ 
o mie de proverbe. Solomon este considerat cel mai înţelept om care a 
trăit vreodată pe pământ. În cartea Proverbe, împreună cu alţi înţelepţi ai 
acelui timp, el ne sfătuiește cum să procedăm în toate domeniile practice 
ale vieţii noastre.

Solomon a scris, de asemenea, peste o mie de cântări. În cartea 
Proverbe găsim mai puţin de o mie din proverbele lui şi doar o singură 
cântare care este inclusă în Biblie – Cântarea Cântărilor lui Solomon. 
Nu toate proverbele pe care le citim în cartea Proverbe au fost scrise de 
Solomon. El a adunat cuvintele înţelepte scrise și de alţi înţelepţi, iar mai 
apoi alţi înţelepţi au adunat unele proverbe ale lui Solomon, pe care le 
citim în această carte.

În capitolele 1-9 este exprimat cu claritate scopul acestei cărţi – să-i 
înveţe pe oameni înţelepciune. În proverbele de la 10:1 şi până la 22:16 
sunt scrise proverbele lui Solomon; proverbele înţelepţilor sunt înregistrate 
în capitolele de la 22:17 la 24:34; Proverbele lui Solomon adunate de 
înţelepţii lui Ezechia sunt incluse în capitolele 25-29. În capitolul 30 găsim 
proverbele lui Agur, iar în capitolul 31 – proverbele împăratului Lemuel, pe 
care el le-a primit de la mama sa. Capitolele 1-10 sunt adresate tinerilor; 
11-20 – tuturor oamenilor; şi 21-31 – conducătorilor de popoare.

Deşi Solomon era cunoscut ca şi cel mai înţelept om de pe pământ (1 
Împ. 4:31), el a fost, de asemenea, în multe privinţe, și omul care a eșuat 
cel mai mult pe acest pământ. După cum deja am examinat în studiul 
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de  ansamblu al cărţilor istorice, divizarea împărăţiei şi captivitatea au 
fost consecințele păcatului lui Solomon, însă nu a păcatului lui David. 
Întrebarea pe care și-o pun mulți este cum a putut un asemenea om să 
înveţe pe poporul lui Dumnezeu despre cum să-şi trăiască viaţa?

La această întrebare există câteva răspunsuri. Înţelepciunea acestor 
proverbe nu depinde de faptul dacă autorul le-a aplicat sau nu în viaţa sa; 
ele reprezintă înţelepciunea inspirată de Însuși Dumnezeu. De asemenea, 
aceste proverbe, Psalmul 127 şi cartea Eclesiastul, au fost scrise pentru 
a-i învăţa pe tineri să nu procedeze aşa cum a procedat Solomon. El 
a învăţat multe din propriile greşeli şi a dorit să-şi transmită experienţa 
căpătată cu greu și altora, mai ales tinerilor.

Indicând care este scopul acestor proverbe, Solomon scrie: „Eu îţi 
arăt calea înţelepciunii, te povăţuiesc pe cărările neprihănirii” (Prov. 4:11); 
„De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor şi se vor sătura cu sfaturile 
lor” (Prov. 1:31); „Începutul înţelepciunii este frica de Domnul; şi ştiinţa 
sfinţilor este priceperea” (Prov. 9:10).

Aceste versete exprimă ceea ce a experimentat Solomon însuşi 
în viaţa sa. El ştia că a căzut, însă dorea ca și noi să ştim că se poate 
dobândi înţelepciune în urma  căderii şi prin urmările acesteia. Unul 
din cele mai eficiente moduri de învăţare este să înveţi gândindu-te la 
consecinţele faptelor tale necugetate şi păcătoase. Când înţelegem 
grozăvia căilor pe care le alegem, noi plătim un preţ foarte mare ca să 
dobândim înţelepciune, şi astfel, din experienţă, putem spune că viaţa se 
găseşte pe căile neprihănirii.

Dumnezeu ne arată adevărul, El ni-l spune în mod direct, pentru că 
ne iubeşte. El doreşte ca noi să trăim în neprihănire, deoarece El ştie 
că urmările unui mod de viață neprihănit sunt bune. Când Dumnezeu ne 
vorbeşte despre nelegiuire - El ne atenționează, deoarece ştie că urmările 
nelegiuirii sunt rele.

Avertizări referitoare la femeile seducătoare
Pasajul din Proverbe 5:15-19 este adresat tinerilor şi îi avertizează cu 

privire la ispita femeilor seducătoare. Aceste versete ne învaţă că cea mai 
bună apărare împotriva imoralităţii este o căsnicie solidă. Tinerii trebuie să 
fie copleșiți de dragostea soţiilor lor, în orice timp. Solomon se adresează 
tinerilor: „Izvorul tău să fie binecuvântat, şi bucură-te de nevasta tinereţii 
tale” (v. 18), pentru ca trăind în această lume, să fii invulnerabil în fața 

seducției femeilor străine. Solomon îl avertizează pe omul care se dedă la 
imoralitate: „…Cel rău este prins în înseşi nelegiuirile lui şi este apucat de 
legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare, se va poticni din 
prea multa lui nebunie” (Prov. 5:22-23).

Autodisciplina
Cu privire la autodisciplină, Solomon scrie următoarele: „Du-te la 

furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te! 
Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân” (Prov. 6:6-7). Când 
suntem tineri, părinţii noştri ne învaţă, ne spun ce aşteptări au de la noi, şi 
noi trebuie să dăm întotdeauna socoteală înaintea lor. Când creştem, noi 
singuri trebuie să avem grijă de noi şi să ne controlăm acţiunile. După cum 
ne spune Solomon, putem învăţa autodisciplina de la furnică, care, fără 
să aibă conducător, de cu vară îşi pregăteşte proviziile de hrană pentru 
tot anul.

Să dai şi să primeşti
În această carte găsim învăţături care sunt în paralel cu învăţăturile 

lui Isus: „Unul care dă cu mâna largă, ajunge mai bogat; şi altul, care 
economiseşte prea mult, nu face decât să sărăcească. – Sufletul 
binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el” (Prov. 11:24-
25). Acest proverb ne învaţă că sufletul nostru se satură atunci când suntem 
generoşi şi că este flămând atunci când suntem egoişti. Dacă ţinem prea 
strâns ceea ce avem, putem pierde totul, la un moment dat. Însă dacă dăm 
cu generozitate, devenim mai bogaţi. Isus a prezentat acelaşi principiu, 
atunci când ne-a învăţat că trebuie să ne pierdem sufletul ca să-l putem 
câştiga pentru veşnicie (Mat. 16:24-27; Fapte 20:35). Potrivit cuvintelor lui 
Isus, dacă doriţi cu adevărat să vă câştigaţi sufletul, atunci trebuie în mod 
conştient să-l pierdeţi, în sensul că să-l aduceţi drept jertfă lui Dumnezeu, 
fiind în slujba oamenilor, pentru binele lor.

Fără îndoială că putem extrage multă înţelepciune din cartea 
Proverbe, care etalează multe ziceri înţelepte. Reţineţi că scopul pentru 
care Solomon a adunat aceste proverbe, a fost ca înţelepţii să poată deveni 
conducători înţelepţi, iar oamenii simpli să poată dobândi inteligenţa şi să 
poată cunoaşte cum să trăiască corect.

Întrucât o lună are treizeci sau treizeci şi una de zile, tinerii ar putea 
să folosească această carte ca pe un calendar şi să citească câte un 
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capitol din cartea Proverbe, corespunzător cu data fiecărei zi din lună. 
De asemenea, vă sugerez să faceţi un tabel cu cel puţin zece coloane 
verticale. Deasupra coloanelor scrieţi aspectele tematice ale cărții, cum 
ar fi autodisciplina, femeile, educarea copiilor şi altele. Citind cartea 
Proverbe, sub fiecare nucleu tematic scrieţi referinţele din această carte. 
Astfel veţi avea în final o listă a temelor fundamentale tratate în această 
carte a înţelepciunii.

În această carte se menţionează de şaptezeci de ori cuvintele „inimă”, 
„duh” şi „suflet”, ceea ce înseamnă că Dumnezeu doreşte să ne înveţe 
cum să trăim corect. Prin această carte El se adresează inimii, duhului 
şi sufletului nostru. Iată cuvintele caracteristice, versetele preferate ale 
multor cititori ai acestei cărţi: „Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi 
nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va 
netezi cărările” (Prov. 3:5-6).

Întrebări pentru discuţie
1. Cum a primit Solomon înţelepciune de la Dumnezeu (1 Împ. 3:5-

14; 4:29-30)? Care a fost rezultatul guvernării înţelepte (1 Împ. 
4:25-34)?

	Dumnezeu i-a dat lui Solomon înţelepciune, după ce el s-a rugat pentru 
aceasta. În zilele guvernării lui, Israel a avut pace şi a prosperat.

2. În câte secţiuni putem împărţi cartea Proverbe? Care este scopul 
scrierii cărţii Proverbe (Prov. 1:1-7)?

	Cap. 1-10 – proverbe pentru tineri; cap. 11-20 – proverbe pentru toţi 
oamenii; cap. 21-31 – proverbe pentru conducători.

3. Când un om eșuează, el îşi pierde repede respectul şi încrederea 
celor din jur. Cunoscând viaţa lui Solomon şi depărtarea lui de 
Dumnezeu (1 Împ. 11:1-10), mai putem ţine cont de sfaturile lui?

	Solomon a predicat aceste proverbe, Psalmul 127 şi cartea Eclesiastul 
tinerilor israeliţi, spunându-le astfel: „Nu faceţi ce am făcut eu. În loc 
să învăţaţi din propria experienţă dureroasă, mai bine învățați din 
greşelile mele”.

4. Care proverbe, menţionate în această lecţie, le-aţi reţinut cel mai 
bine? De ce?

	Răspunsuri diverse.
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ANALIZA LECŢIEI 

 Cum evaluaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai mult? ______
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________

  Cum evaluaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau aţi modifica? 
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?___________________

 Au venit şi persoane noi?_____________________________
_______________________________________________
_______________________________________________  

  Au participat membrii grupului la discuţii?___________________  

  Sunteţi mulţumit de atmosfera din interiorul grupului? ___________ 

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în grup să fie mai 
eficient? 

 _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat în procesul desfăşurării lecţiei?
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.

LECŢIA 14

CARTEA ECLESIASTUL 

Eclesiastul se adresează oamenilor din poporul lui Dumnezeu, care 
caută răspuns la situațiile dificile şi confuze ale vieţii. Cuvântul „Eclesiast” 
înseamnă „predicator” şi această carte este, de fapt, o predică a lui 
Solomon, adresată tinerilor, la sfârşitul vieţii lui. Îndemnul de fond acestei 
predici este că, deşi experienţa este un învăţător destul de convingător, 
ea totuşi nu este singurul nostru învăţător. Nu este absolut necesar să 
învăţăm toate lucrurile din propria experienţă. Predicatorul îndeamnă 
generaţia tânără să înveţe mai degrabă din experienţa lui. Întrucât această 
predică este o relatare de inspirație divină despre modul în care un om, 
care avea reputaţia de cel mai înţelept om care a trăit vreodată pe pământ, 
şi-a folosit toată înţelepciunea lui pentru a căuta sensul şi scopul vieţii, 
Dumnezeu a folosit această predică pentru a se adresa inimilor urmaşilor 
Săi, în diverse situaţii ale vieţii lor.

O privire de ansamblu asupra predicii
Cartea Eclesiastul este a doua carte poetică a lui Solomon. În 

această predică, Solomon s-a adresat tinerilor lui Israel, atunci când el 
era deja bătrân. În Psalmul 127, Solomon afirmă că privind la viaţa lui, el 
recunoaște că a lucrat din greu, s-a îngrijorat de multe şi multe a construit 
– toate acestea fiind în zadar! Cartea Eclesiastul  este o versiune extinsă a 
Psalmului 127. Solomon spera că tinerii, auzind această predică, să poată 
lua o lecţie din experienţa lui amară.

Trei direcții de căutare a scopului în viaţă
În cartea Eclesiastul, Solomon le vorbeşte tinerilor din Israel că el a 

încercat să caute scopul vieţii în trei aspecte sau direcții şi că la sfârşitul 
fiecărei căutări el nu a găsit nimic în afară de deşertăciune. Aici luăm 
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cunoştinţă de cuvântul lui preferat. În Psalmul său nu prea mare, în care 
el îşi recunoaşte falimentele, este scris: „Dacă nu zideşte Domnul o casă, 
degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzeşte Domnul o cetate, 
degeaba veghează cel ce o păzeşte. Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi 
vă culcaţi târziu, ca să mâncaţi o pâine câştigată cu durere…” (Ps. 127:1-
2). Vom vedea că cuvântul „deşertăciune” se întâlneşte destul de frecvent 
în această predică extinsă a lui Solomon cu privire la scopul şi sensul 
vieţii.

Bogăţiile
Solomon afirmă în predica sa că a căutat scopul şi sensul vieţii în 

acumularea bogăţiilor şi astfel a devenit cel mai bogat om care a trăit 
vreodată pe pământ. Însă, privind la bogăţiile sale din perspectiva morţii, 
el a spus: „Mi-am urât până şi toată munca pe care am făcut-o sub soare, 
muncă pe care o las omului care vine după mine, ca să se bucure de ea” 
(Ecl. 2:18).

În piaţă Solomon întâlneşte un nebun şi înţelege că omul care 
poate moşteni bogăţiile lui ar putea fi la fel de nechibzuit ca și acest om. 
Realitatea evidentă a acestei posibilităţi reale l-a determinat pe Solomon 
să ajungă la concluzia că a căuta sensul în bogății nu este altceva decât 
DEŞERTĂCIUNE.

Înţelepciunea
Conştientizând că scopul şi sensul vieţii nu pot fi găsite în bogăţii, 

Solomon s-a dedicat căutării mai departe a sensului vieții în înţelepciune, 
în sensul de cunoaștere. El a devenit cel mai înţelept om care a trăit 
vreodată pe pământ, însă şi în această căutare el nu a găsit sensul vieţii. 
El şi-a numit bogăţiile deşertăciune, deoarece el nu le putea lua cu sine în 
mormânt. Curând însă căutarea sensului şi a scopului vieţii în acumularea 
de cunoștințe – el de asemenea o va numi deşertăciune. Motivul este că 
el şi-a dat seama că nu poate transforma cunoașterea în fericire: „Căci 
unde este multă înţelepciune este şi mult necaz, şi cine ştie multe are şi 
multă durere” (Ecl. 1:18). Întrucât căutările intense ale cunoştinţelor nu 
sporesc fericirea, Solomon a numit căutarea sensului şi a scopului vieţii în 
înţelepciune – DEŞERTĂCIUNE.

Plăceri
Următoarele căutări ale scopului şi sensului în viaţă, l-au condus spre 

alergarea după plăceri şi distracţii. El a încercat toate plăcerile pe care le 
poate oferi lumea aceasta: „Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat; nu mi-am 
oprit inima de la nicio veselie” (Ecl. 2:10). Nimeni niciodată nu a organizat 
petreceri ca ale lui Solomon. Însă după toate aceste desfătări ale vieţii, 
Solomon rămâne cu trei întrebări: este ceva bun în aceasta? Are vreun 
folos oarecare? Ce voi atinge în final? Solomon a înţeles, în adâncul inimii, 
că în viaţa lui există un scop şi acest scop nicidecum nu este să te distrezi 
zi şi noapte.

Concluzia
Spre sfârşitul predicii, Solomon face o concluzie a celor spuse de el şi 

le spune ascultătorilor că în viaţa lui el a învăţat un adevăr important: „Să 
ascultăm, dar, încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi 
păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu 
va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire 
la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău” (Ecl. 12:13-14). Sensul acestor 
versete în ebraică este că frica de Domnul şi păzirea poruncilor Lui îl face 
pe om împlinit. Începutul înţelepciunii este frica de Domnul, deoarece ea îl 
face pe om aşa cum trebuie el să fie. Acesta este scopul pe care l-a căutat 
Solomon întreaga lui viaţă.

Înţelepciunea lui Solomon, justificată aici pe deplin, cerea existenţa 
unei judecăţi, întrucât în predica lui el afirmă că viaţa este plină de 
nedreptate. Oamenii moşteneau bogăţii pe care nu ei le-au dobândit, cei 
asupriţi nu erau mângâiaţi şi cei ce aveau mult erau deseori nemulţumiţi. 
Nedreptatea, deznădejdea, folosirea săracilor pentru interesele personale, 
faptele nelegiuite nepedepsite şi multe alte rele, l-au determinat pe 
Solomon să ajungă la concluzia că, fără îndoială, trebuie să fie o judecată.

Adevărurile de inspirație divină din cartea Eclesiastul
Citind cartea Eclesiastul, veţi găsi un sistem bilateral al adevărului. 

Uneori se pare că Solomon joacă rolul celui ce se îndoieşte, a celui pus 
la încercare şi chiar a omului nesigur, care nu Îl cunoaște pe Dumnezeu 
şi care gândeşte ca un necredincios, ca un om complet lumesc. Alteori 
însă, el gândeşte şi vorbeşte ca un om credincios, care Îl cunoaște pe 
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Dumnezeu. Deşi în prima postură Solomon are multe îndoieli, adevărul 
profund pe care el îl exprimă în postura celui de-al doilea om, ne ajută să 
înţelegem scopul şi sensul vieţii.

În capitolul 3 citim următoarele cuvinte: „Toate îşi au vremea lor, şi 
fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui. Naşterea îşi are vremea ei, 
şi moartea îşi are vremea ei; săditul îşi are vremea lui, şi smulgerea celor 
sădite îşi are vremea ei” (versetele 1-2). Acest pasaj ne aminteşte de 
Psalmul 1, unde scrie că omul credincios „…îşi dă rodul la vremea lui…” 
(versetul 3). Dumnezeu acţionează în viaţa omului la timpul Său.

Solomon ne ilustrează, de asemenea, imaginea căsătoriei, scriind: 
„Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. 
Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul…şi funia împletită 
în trei nu se rupe uşor” (Ecl. 4:9-10, 12).

Când Dumnezeu a creat relaţiile conjugale, dorinţa Lui a fost ca 
bărbatul şi femeia să aibă unitate în gândire, trup şi duh. Planul Lui a fost şi 
este ca profunzimile intime ale duhului şi gândirii să se exprime cu bucurie 
prin intermediul relaţiilor fizice intime.

În capitolul 9 Solomon vorbeşte despre cetatea care a fost salvată 
prin sfatul înţeleptului: „Era o mică cetate, cu puţini oameni în ea; şi a venit 
asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o şi a ridicat mari întărituri 
împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înţelept, care a scăpat cetatea 
cu înţelepciunea lui. Şi nimeni nu se gândise la omul acela sărac” (Ecl. 
9:14-15). Solomon spune că cetatea a uitat de înţelept şi aceasta este o 
nedreptate. Deși eforturile înţeleptului nu au fost răsplătite, el ajunge totuşi 
la această concluzie: „Cuvintele înţelepţilor, ascultate în linişte, sunt mai 
de preţ decât strigătele unuia care stăpâneşte între nebuni” (Ecl. 9:17). 
Pentru el, cu mult mai importantă a fost îndeplinirea sarcinii date, decât să 
primească răsplată pentru cele făcute.

Încheindu-şi predica, Solomon le dă tinerilor următorul sfat: „…adu-
ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale…” (Ecl. 12:1). El ştia că 
tinereţea este un timp binecuvântat şi roditor, însă el de asemenea ştia 
că bătrâneţea este inevitabilă. „Adu-ţi aminte, - ne îndeamnă Solomon, - 
până nu se rupe funia de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până 
nu se sparge găleata la izvor şi până nu se strică roata de la fântână; 
până nu se întoarce ţărâna în pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce 
duhul la Dumnezeu, care l-a dat” (Ecl. 12:6-7). Tinerii trebuie să-şi aducă 
aminte de Dumnezeu şi să trăiască în credincioșie, deoarece la sfârşit 
se vor întâlni cu El. Ultimele cuvinte ale lui Solomon declară în ce constă 

sensul vieţii: „…teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta 
este datoria oricărui om” (Ecl. 12:13).

Întrebări pentru discuţie

1. Care este legătura dintre cartea Eclesiastul şi Psalmul 127?

	Acest psalm, într-un anume sens, ne relatează însăşi viaţa lui 
Solomon. El a înţeles că nu s-a îngrijit de ceea ce trebuia să se 
îngrijească, că nu a lucrat la ceea ce trebuia să lucreze, şi că a zidit 
nu ceea ce ar fi trebuit să zidească. Cartea Eclesiastul este o versiune 
extinsă a Psalmului 127.

2. Pe baza următoarelor texte, discutaţi care era atitudinea lui 
Solomon faţă de bogăţie: Ecl. 2:9-11; 4:8; 5:9-16.

	Răspunsuri diverse.

3. Cum este explicat în această lecţie Ecl. 4:12, în raport cu familia? 
Despre care trei aspecte componente se vorbeşte aici?

	Căsătoria poate fi o funie împletită în trei, care constă din unitatea 
spirituală, intelectuală şi fizică. Atunci când relaţiile fizice nu vor mai fi 
posibile din cauza bolii sau a vârstei înaintate a unuia din soţi, rămâne 
unitatea spirituală şi intelectuală. Anume acestea sunt cele mai bune 
şi cele mai importante aspecte ale căsătoriei. Căci ele alcătuiesc 
două treimi din dimensiunea căsniciei.

4. De ce este „mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te 
duci într-o casă de petrecere…” (Ecl. 7:2)?

	La înmormântare oamenii se gândesc la realitatea veşniciei şi înţeleg 
că valorile veşnice trebuie să ocupe locul primordial în viaţa lor. 
Oamenii cresc spiritual mai degrabă atunci când merg la înmormântări, 
decât atunci când merg la petreceri.
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5. Ce concluzie importantă putem face în baza cărţii Eclesiastul? 
De ce nu este atât de simplu pentru tineri să accepte această 
concluzie?

	„Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de 
Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om” 
(Ecl. 12:13).

ANALIZA LECŢIEI 

 Cum evaluaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai mult? ______
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________

  Cum evaluaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau aţi modifica? 
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?___________________

 Au venit şi persoane noi?_____________________________
_______________________________________________
_______________________________________________  

  Au participat membrii grupului la discuţii?___________________  

  Sunteţi mulţumit de atmosfera din interiorul grupului? ___________ 

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în grup să fie mai 
eficient? 

 _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat în procesul desfăşurării lecţiei?
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.
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LECŢIA 15

CÂNTAREA CÂNTĂRILOR LUI SOLOMON

Cartea Cântarea Cântărilor lui Solomon este ultima carte poetică din 
Biblie. Cunoaştem că Solomon a scris 1005 cântări, însă până la noi a 
ajuns doar una singură, care s-a păstrat în Scriptură. Această cântare de 
dragoste prezintă relaţia romantică şi discuţia intimă dintre doi îndrăgostiţi. 
Tinerilor bărbaţi evrei, care nu atingeau vârsta de treizeci de ani, nu li se 
permitea să citească această carte din Vechiul Testament.

Probabil că vă întrebați de ce această carte este inclusă în canonul 
Scripturilor de inspirație divină. Există câteva răspunsuri la această 
întrebare. Această carte ne învaţă despre sfinţenia căminului conjugal. 
După cum scrie în cartea Geneza, Dumnezeu a spus că nu este bine 
ca omul să fie singur. De aceea Dumnezeu a creat femeia, care să-l 
completeze. În relatarea despre creaţie citim că la încheierea tuturor 
lucrărilor Sale Dumnezeu a declarat că tot ceea ce a creat El este bun. 
După ce Dumnezeu a creat bărbatul şi femeia, El a afirmat că totul este 
„foarte bun”.

Dacă nu ar exista o semnificaţie mai profundă a acestei cântări de 
dragoste, singurul mesaj transmis referitor la sfinţenia relaţiilor intime 
ar fi fost suficient pentru ca această carte minunată să fie parte a cărţii 
sfinte – Biblia. Este foarte important ca părinţii să-şi înveţe copiii să aibă o 
perspectivă corectă în ce privește relaţiile intime. Nu este o responsabilitate 
uşoară să ne învăţăm copiii că relaţiile intime sunt doar pentru cadrul 
căsătoriei, fără să le dăm impresia, în acelaşi timp, că aceste relaţii sunt 
păcat. Dacă le spunem că relaţiile intime sunt rele, ei se pot gândi că şi 
relaţiile intime din cadrul căsătoriei sunt, de asemenea, păcat. Ei pot păşi 
în viaţa conjugală cu percepții distorsionate în ce privește relațiile intime şi 
lucrul acesta le poate limita mult plinătatea fericirii și a armoniei conjugale.

Această cântare a dragostei ne învaţă că Dumnezeu binecuvântează, 
aprobă şi dă ungere divină asupra căminului conjugal şi a fericirii conjugale. 

Citind cartea Cântarea Cântărilor lui Solomon, veţi descoperi că planul lui 
Dumnezeu este ca în căsnicia unui bărbat cu o femeie să existe expresia 
plină de bucurie a apropierii intime.

Totodată, oamenii evlavioşi au văzut în cartea Cântarea Cântărilor o 
semnificaţie mai de profunzime. Ei au văzut o alegorie dintre relația acestor 
doi îndrăgostiţi şi relaţia noastră cu Dumnezeu şi cu Hristos, care deseori 
este exprimată în termenii relaţiei de căsătorie. Ei consideră că Cântarea 
Cântărilor a fost introdusă în Scriptură ca să reprezinte o alegorie a 
dragostei lui Dumnezeu Iehova faţă de Israel. Citind Noul Testament, veţi 
descoperi că metafora relaţiilor apropiate se referă şi la Hristos şi Biserica 
Sa. Hristos este Mirele, iar Biserica este Mireasa Lui (Mat. 25:1-13; Apoc. 
21:2; 22:17).

Aplicarea practică-spirituală a Cântării Cântărilor lui 
Solomon

Alegoria finală pe care o întâlnim în această cântare de dragoste, se 
referă la relaţia noastră personală cu Hristos Cel viu. În Vechiul Testament, 
Israel a primit porunca să-L iubească pe Dumnezeu din toată inima. Isus a 
confirmat această învăţătură, atunci când a fost rugat să spună care este 
cea mai mare poruncă din Lege (Mat. 22:35-40). În relația dintre aceşti doi 
îndrăgostiţi recunoaștem alegoria relației noastre personale cu Dumnezeu 
şi cu Hristos. Pornind de la o asemenea perspectivă, cartea Cântarea 
Cântărilor lui Solomon poate deveni una din cele mai practice, din punct 
de vedere spiritual, cărţi din Biblie, care ne învaţă mult despre subiectul 
relaţiei apropiate şi intime cu Hristos cel înviat şi viu.

În cartea Cântarea Cântărilor lui Solomon se relatează că la început 
mirele îşi aduce mireasa în odăile lui (1:3), iar apoi – la masa lui de 
sărbătoare (2:4). Aceasta ne comunică faptul că relaţia noastră cu Hristos 
trebuie să fie o realitate lăuntrică şi doar apoi trebuie exteriorizată şi în 
fața altora. Isus a tratat mai profund acest subiect în Predica de pe Munte. 
El i-a criticat pe cei care se rugau ca să fie auziţi de oameni şi făceau 
milostenie în public, deoarece scopul rugăciunilor şi a binefacerilor era să 
primească laudă de la oameni, și nu de la Dumnezeu (Mat. 6:5-7).

Isus scoate în evidenţă faptul că trebuie să ne rugăm în solitudine 
înaintea lui Dumnezeu, iar binefacerile noastre trebuie făcute în anonimat, 
ca pentru Dumnezeu Însuşi. Martin Luther a scris: „Sfinte Isus, Copil 
gingaş, fă-ţi un pătuţ moale şi nepătat în interiorul inimii mele, ca ea să 
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devină o cameră liniştită şi păstrată doar pentru Tine”. Este inima ta o 
cameră liniştită şi păstrată doar pentru El?

Urmăriţi acest fapt în cartea Cântarea Cântărilor lui Solomon: de 
fiecare dată când unitatea celor doi îndrăgostiţi era întreruptă, lucrul acesta 
nu se întâmpla niciodată din cauza mirelui. Această imagine se referă la 
unitatea noastră cu Hristos. Relaţia noastră cu El poate fi îndelungată, dar 
atunci când este întreruptă brusc, aceasta se întâmplă din vina noastră, 
însă nu din vina lui Hristos. Relaţia cu Hristos nu se întrerupe niciodată din 
cauză că Hristos ne înșală, ci din cauza că noi nu-I suntem credincioşi.

În capitolul 5 din cartea Cântarea Cântărilor citim că atunci când 
mirele vine la locuinţa miresei, el este ţinut afară până când ea îşi dă 
trupul cu uleiuri aromate şi se înfrumuseţează pentru el. Când, în cele 
din urmă, ea deschide uşa, vede că mirele a plecat deja (versetele 1-6). 
Uneori suntem atât de preocupaţi de ungerea sau de darurile Duhului, 
încât scăpăm din vedere relaţia noastră cu Cel Care ne dăruieşte aceste 
binecuvântări spirituale. În preocuparea noastră peste măsură de mare 
cu aceste manifestări minunate ale darurilor Duhului Sfânt, noi îl lăsăm 
pe Mire să stea după uşă, în timp ce El doreşte să aibă o relaţie apropiată 
cu noi.

Mireasa din cartea Cântarea Cântărilor înţelege acţiunile mirelui ei: 
„Vino, iubitule, haidem să ieşim pe câmp, să rămânem noaptea în sate! 
Dis-de-dimineaţă ne vom duce la vii să vedem dacă a înmugurit via, dacă 
s-a deschis floarea şi dacă au înflorit rodiile…” (7:11-12). Potrivit celor 
spuse de Isus lui Petru, noi ne putem exprima dragostea faţă de Isus, 
arătând interes faţă de turma Lui, prin grija şi dragostea pe care o putem 
arăta oiţelor Lui, pe care El le iubeşte foarte mult (Ioan 21:15-17).

În ce constă modalitatea de  aplicare a mesajului acestei cărți 
poetice? Cântarea romantică a  lui Solomon a fost scrisă în limbajul inimii 
şi vorbeşte despre cel mai important sentiment – dragostea. Ea redă 
cea mai importantă relaţie de dragoste pe care o putem avea vreodată – 
relaţia noastră cu Hristos, ilustrând alegoric dragostea Lui faţă de noi şi 
răspunsul nostru la dragostea Lui.

Pentru a înţelege acel aspect minunat al dragostei, trebuie să începem 
cu dragostea lui Dumnezeu. În Noul Testament putem găsi două locuri în 
care este descoperită şi prezentată dragostea lui Dumnezeu. În capitolul 
iubirii, scris de apostolul Pavel, şi în capitolul iubirii, scris de apostolul 
Ioan, dragostea lui Dumnezeu este prezentată sub forma unui evantai al 
virtuţilor (1 Cor. 13; 1 Ioan 4:7-21). Ioan şi Pavel ne spun că dragostea lui 

Dumnezeu este de nedescris, de neînlocuit, incomparabilă, indestructibilă, 
necondiţionată, motivatoare, spirituală, eternă şi specială.

Atunci când iubim cu o asemenea dragoste, noi obţinem capacitatea 
de a ne iubi soţii, copiii, părinţii şi pe acei oameni din viaţa noastră pe care, 
posibil, uneori este mai greu să-i iubeşti. Cartea Cântarea Cântărilor lui 
Solomon ne învaţă că dragostea faţă de Hristos este personală, intimă, 
exclusivă, puternică, neegoistă, reciprocă, satisfăcătoare, ziditoare, fără 
frică, roditoare şi permanentă.

Întrebări pentru discuţie
1. În ce constă dificultatea studierii cărţii Cântarea Cântărilor?

 Relaţiile intime sunt tema centrală a acestei cărţi. Pentru mulţi oameni 
această temă este închisă. Ei consideră că despre relaţiile intime nu 
doar că a vorbi, dar și a gândi este necuviincios. Principala dificultate 
în studierea acestei cărţi constă în înţelegerea greşită pe care o avem 
cu privire la relaţiile sexuale.

2. De ce, de cele mai multe ori, părinţii le dau de înţeles copiilor 
că relaţiile sexuale sunt ceva murdar? Care este pericolul unei 
asemenea educaţii?

 Și părinții, la rândul lor, au fost învăţaţi astfel. Ei nu pot vorbi pe 
această temă corect şi deschis. Este mai comod să declari această 
temă închisă şi nepotrivită.

 Copilul îşi face o impresie greşită referitor la ceea ce a intenționat 
Dumnezeu pentru viaţa de căsnicie. El devine complexat în această 
privinţă, fapt care va influenţa ulterior viaţa lui familială.

3. „Relaţia dintre tine şi Isus trebuie să fie intimă”. Cum este 
explicat acest concept în lecţia de faţă?

 Această relaţie nu trebuie orientată spre public. Rugăciunea nu trebuie 
rostită la colţul străzii, la amiază. Acest exemplu avea scopul să-i 
mustre pe oamenii religioşi. Dacă dorim să avem o relaţie apropiată 
cu Dumnezeu, trebuie să reţinem că viaţa de rugăciune începe în 
cămăruţa ascunsă.
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4. Cum, în mod practic, ne putem arăta dragostea noastră faţă 
de Hristos? Ce ne poate ajuta să ne întărim şi să creştem în 
dragostea faţă de Hristos?

 Potrivit cu Ioan 21:15-17, dragostea este exprimată prin interesul faţă 
de turma lui Dumnezeu, atunci când iubim şi ne îngrijim de oiţele Lui, 
pe care Hristos le iubeşte. Dragostea faţă de Hristos se manifestă 
prin ascultarea de El (Ioan 14:15). Dragostea faţă de Hristos creşte 
atunci când noi medităm la dragostea Lui nemărginită față de noi.

ANALIZA LECŢIEI 

 Cum evaluaţi lecţia parcursă? Ce v-a plăcut cel mai mult? ______
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________

  Cum evaluaţi materialul de studiu? Ce aţi completa sau aţi modifica? 
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

  Câte persoane au fost prezente la lecţie?___________________

 Au venit şi persoane noi?_____________________________
_______________________________________________
_______________________________________________  

  Au participat membrii grupului la discuţii?___________________  

  Sunteţi mulţumit de atmosfera din interiorul grupului? ___________ 

 Cum credeţi, ce trebuie să se întreprindă, ca lucrul în grup să fie mai 
eficient? 

 _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

 Ce dificultăţi aţi întâmpinat în procesul desfăşurării lecţiei?
 _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Mulţumiţi-I încă o dată lui Dumnezeu pentru întâlnirea petrecută.
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ANALIZA CURSULUI STUDIAT

Numele şi prenumele ________________________________

E – mail ___________________________________________

Telefon mobil ______________________________________

1. Cum evaluaţi acest curs? Ce aţi învăţat dvs. personal şi membrii 
grupului dvs.?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

2. Câte persoane noi s-au alipit grupului pe parcursul studiului acestui 
curs?  

_______________________________________________

3. Câte persoane au încetat să frecventeze studiul? Din ce 
motive? 

________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________

4. Care este vârsta medie a membrilor grupului ?    ____________

5. Care este atitudinea persoanelor din grup vizavi de materia 
parcursă ? 

________________________________________________
________________________________________________"
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______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_______________________________________________

6. Observaţi schimbări spirituale în viaţa membrilor grupului ?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________
_______________________________________________

7. Ce ar trebui să întreprindeţi, după opinia dvs., pentru ca grupul 
dvs. să crească ?

______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________

8. Ce întreprindeţi dvs. pentru a creşte noi lideri pentru lucrarea de 
slujire în grupurile mici?

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Vă rugăm să decupaţi această foaie şi să o expediaţi pe adresa 
Misiunii Biblice: 

Chișinău, str. S. Lazo 27/2, 2004

De asemenea aţi putea expedia informaţia respectivă în forma 
electronică pe adresa:  bmissionmd@yahoo.com
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