VIAȚA LA SUPERLATIV (03): Probleme de viață și moarte
Prov. 11:19-21; Ioan 5:24
Introducere
-

Cina Domnului: o privire spre moarte și viață
Importanța subiectelor viață și moarte în Proverbe: miza uriașă a acestor învățături – „probleme de viață și
moarte”

I.

Reprezentarea vieții și morții în Proverbe (similară cu VT în general)
a. Termeni cheie: „cel neprihănit” (+ variații) vs. „cel rău” (+ variații): 11:19; 12:28 etc.
b. Fațete ale vieții și morții
i. Atitudinea față de Cuvântul/mustrarea/învățătura/înțelepciunea lui Dumnezeu (6:23; 10:17; 13:14;
14:27; 16:22)
ii. Atitudinea în fața ispitelor - sexuale, etc. (2:19; 5:6)
iii. Atitudinea față de bunurile materiale (avuție etc.) și în special față de modul de dobândire a
acestora (Prov. 10:2; 21:6)
1. Prin muncă cinstită
2. Prin furt / exploatare / înșelăciune
iv. Comunicarea (folosirea limbii): (15:4)
1. Limba mincinoasă (21:6), etc.
2. Gura celui neprihănit (10:11);
c. Metaforele vieții (i.e. ce trebuie să știe cei ce doresc viața)
i. „Izvorul” / „izvoarele”: viața are o sursă și aceea este inima predată lui Dumnezeu
1. Păzește-o! (4:23)
2. Hrănește-o sănătos! – cu înțelepciune dumnezeiască / cu Cuvântul lui Dumnezeu (13:14;
16:22)
ii. „Calea” / „cărarea”: alegerea de a păși / umbla pas cu pas (zi de zi) în direcția bună
iii. „Pomul” / „rodul”: fiecare culege ce a cultivat
1. Principiul: cine cultivă neprihănirea culege viața, iar cine cultivă răul culege moartea
2. Realitatea: cel rău adesea o duce bine și cel bun adesea o duce rău
3. Testarea: cel neprihănit continuă să se încreadă în Dumnezeu și să facă ce trebuie, chiar
până la moarte. El crede că daca va gusta moartea, aceasta nu va avea ultimul cuvânt
(14:32; eroii credinței din Evr. 11)

II.

Validarea acestei învățături în lucrarea Domnului Isus
a. Neprihănirea vieții Sale
b. Testarea credinței și ascultării Sale: în lucrarea Sa, în patimile Sale, în moartea Sa
c. Biruința Sa asupra morții: validarea învățăturii din Proverbe/VT și onorarea credincioșilor care fuseseră
(sau sunt) nedreptățiți
d. Oferta Sa pentru noi (Ioan 5:24)
i. Importanța credinței în El
ii. Importanța urmării modelului Său (vezi fațetele și metaforele vieții)
1. Prețuind Cuvântul lui Dumnezeu
2. Fugind de ispite
3. Muncind cinstit
4. Comunicând cu har
5. Păzindu-ne și hrănindu-ne inimile sănătos
6. Alegând la fiecare pas calea neprihănirii
7. Așteptând cu răbdare roadele neprihănirii noastre

Încheiere: „Calea-ngustă e greu de urmat”
Betel, 4 oct. 2015 am

