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#cele 5 desertaciuni de ‘sub soare’ 

 

1. monotonia & vremelnicia  tuturor lucrurilor (sub soare) 

2. moartea ca si final al vietii 

3. timpul ca si ciclu repetitiv 

4. raul ca si o problema permanenta si fara solutie 

5. existenta lui Dumnezeu ca si mister care nu poate fi deslusit (fara revelatie) 
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TESTUL Placerii 
  Care sunt ‘ingredientele’ placerii azi? 

     Care din ele le-a inclus Solomon?  

   Ecl 2.1-11/Prov.31.1-9 
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TESTUL Placerii 
Apoi, cînd m'am uitat cu băgare de seamă la toate 

lucrările pe cari le făcusem cu mînile mele, și la truda cu 

care le făcusem, am văzut că în toate este numai 

deșertăciune și goană după vînt, și că nu este nimic 

trainic sub soare (Ecl 2.11) 
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Morgan Freeman 

http://loon.ro/mesajul-lui-morgan-

freeman-care-te-va-face-sa-vezi-viata-cu-

alti-ochi-milioane-de-dolari-banca-dar/ 

Mai mult nu a fost niciodata de ajuns. Am 86 de ani si, din pacate, sunt pe patul de 

moarte. Am milioane de dolari in banca dar eu nu imi pot cumpara sanatatea 

pentru a-mi cumpara viata acum. Am o familie si milioane de fani in intreaga lume, 

dar eu ma simt singur. Nici macar copiii mei sau o sotie instrainata sau un frate nu 

stau la capul meu acum. Mi-am trait viata gresit si nu vreau ca asta sa se intample 

si cu voi. 

Daca asculti acest mesaj, atunci poti lua masuri… chiar si evazive. Te pot ajuta sa 

iti schimbi viitorul. Urmatoarele cateva momente pot schimba in bine viata ta. As 

vrea ca cineva sa imi fi spus si mie toate astea cand eram de varsta ta. 

Banii nu sunt rai prin ei insisi. Ei sunt doar o hartie cu o valoare perceputa pentru 

a obtine alte lucruri noi pe care noi le apreciem in alte moduri. Daca banii nu 

reprezinta Raul, atunci “Ce este Raul?” – poate ca te intrebi. Raul este dorinta 

obsesiva, excesiva si “morala” pentru mai mult. Raul este cautarea fara sfarsit, 

fara suflet si obsesiv posesiva a unui anumit vas cu aur la sfarsitul unui anumit 

curcubeu care nici macar nu exista. Raul este a avea o eticheta de pret pe inima si 

sufletul tau in schimbul succesului financiar cu orice pret. Raul este incercarea de 

a cumpara fericirea, din nou si din nou, pana cand toate acele efemere si false 

miraje sau emotii au disparut  
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RASCUMPARAREA  

PLACERII 
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#1 

   ‘Placerea este masura/indicatorul comorilor inimii tale’ 
     -pleasure is the measure of your treasure- 

 
...acolo unde este comoara voastra acolo va fi si inima voastra! (Mt 6.21) 

...Imparatia cerurilor se aseamana cu o comoara ascunsa intr-o tarina (Mt 13.44) 
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#2 

Dumnezeu vrea ca sa ne ofere PLACEREA RELATIEI cu El 
 

Domnul să-ți fie desfătarea, și El îți va da tot ce-ți dorește inima. (Ps 37.4) 

Îmi vei arăta cărarea vieții; înaintea Feței Tale sunt bucurii nespuse, și desfătări 

veșinice în dreapta Ta. (Ps 16.11) 
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#3 

Inchinarea ca PLACERE (reciproca)! 
[Inchinarea are loc atunci cind eu & Dumnezeu gasim placere unul in celalat] 

Psalm 149.2-4 

Tefania 3.17 

     

 



Renew Restore Reform 

 

 

 

God Is Most Glorified in Us  

When We Are Most Satisfied in Him 
                          JohnPipper 
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Exemplul Rick Warren 
https://www.youtube.com/watch?v=640BQNxB5mc&t=683s 

 
 


