ECLESIASTUL - Programa de studiu biblic
Contează nu ce adunăm din deşertăciune,
ci ceea ce se adună în noi în urma umblării noastre prin ea!

Lecţia
Lecţia 1

Textul
Titlul şi ideea centrală
Eclesiastul Ce folos are omul din toată truda pe care şi-o dă sub soare?
La întrebarea „Ce folos are omul din toată truda pe care şi-o dă supt soare?”
1:1-11
(1:3) există un singur răspuns: „O, deşertăciune a deşertăciunilor!… Totul
este deşertăciune… şi goană după vînt” (1:2; 2:11).

Lecţia 2

Eclesiastul Există cineva care să aibă şanse mai mari decît a avut Solomon?
Este cineva între noi care să-l egaleze pe Solomon în înţelepciune, putere
1:12-2:11
politică şi economică sau în ce priveşte poziţia lui socială privilegiată, ca să
poată nădăjdui că va reuşi mai mult decît a reuşit el şi, astfel, va ajunge să
tragă concluzii mai bune decît a tras el?

Lecţia 3

Eclesiastul Limitele sistemului de valori care pare să ordoneze sfera deşertăciunii
În faţa morţii, se destramă pînă şi sistemul de valori după care Solomon a
2:12-2:24a

ordonat sfera deşertăciunii şi care se părea că dă sens acesteia, iar realizarea
acestui fapt ne umple de cea mai adîncă deznădejde.

Lecţia 4

Eclesiastul O prezenţă incomodă în sfera deşertăciunii
„Nu este altă fericire pentru om decît să mănînce şi să bea, şi să-şi veselească
2:24b-3:10
sufletul cu ce este bun din agoniseala lui! Dar am văzut că şi aceasta vine din
mîna lui Dumnezeu. Cine, în adevăr, poate să mănînce şi să se bucure fără
El?” (2:24-25, s.n.).

Lecţia 5

Eclesiastul Deşertăciunea există prin voia lui Dumnezeu şi este controlată de El
În sfera deşertăciunii, Dumnezeu nu este o prezenţă incidentală şi incomodă,
3:11-5:9

Lecţia 6

Eclesiastul Dumnezeu este acela care îngăduie sau nu omului să se bucure de
5:10-6:12 agoniseala lui

ci Acela care a conceput-o şi Acela care l-a închis pe om în ea cu un scop.

„Dacă a dat Dumnezeu cuiva avere şi bogăţii, şi i-a îngăduit să mănînce din
ele, să-şi ia partea lui din ele, şi să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta
este un dar de la Dumnezeu” (5:19).

Lecţia 7

Eclesiastul Beneficiile sistemului de valori care ordonează sfera deşertăciunii
„Mai bine să te duci într-o casă de jale decît să te duci într-o casă de
7:1-8:17
petrecere; căci acolo îţi aduci aminte de sfîrşitul oricărui om, şi cine trăieşte
îşi pune la inimă lucrul acesta” (7:2).

Lecţia 8

Eclesiastul Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată
„Adu-ţi aminte de Făcătorul tău… pînă nu se rupe funia de argint,… pînă nu
9:1-12:14

se întoarce ţărîna în pămînt, cum a fost, şi pînă nu se duce duhul la
Dumnezeu, care l-a dat… 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”
(12:1-14).

Lecţia 9

Eclesiastul Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos
Singura noastră şansă la judecată este să fie judecat Domnul Isus Hristos în
12:13-14;
Rom.2:1-13;
3:9-26

locul nostru, de aceea trebuie să ne aducem aminte de Făcătorul nostru pînă
nu se rupe funia de argint.

