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Prefaţa

Această carte este o compilare a unei serii de 23 de articole inti-
tulate „Învățături din viaţa lui Solomon” şi publicate în original 
în revista săptămânală adventistă Advent Review and Sabbath 

Herald, în ediţiile de la 17 august 1905 până la 22 februarie 1906.
În acestea Ellen G. White conturează profilul psihologico-spiri-

tual al personalităţii celui care a fost cel mai înţelept dintre oameni  
(2 Samuel 12:24; 1 Regi 1:11; 1 Cronici 28:5 – 2 Cronici 9). 

Solomon a fost descendentul seminţiei lui Iuda, fiul lui David şi 
al Bat-Şebei. El a guvernat Israelul între anii 973 – 931 î.Hr. Numele 
său în limba ebraică Shelomoh, înseamnă „pacificator”, sau “plin de 
pace”. Fără îndoială, domnia sa a fost o perioadă de pace şi prospe-
ritate pentru iudei. Liber de vrăjmaşi, Solomon a putut să se dedice 
realizărilor artistice, arhitecturale şi administrative. El a acumulat o 
mare cantitate de bogăţii, a scris cărţi pline de înţelepciune şi a luat 
în căsătorie aproximativ 1000 de femei, cu siguranţă pe cele mai fru-
moase şi atrăgătoare din generaţia sa. 

Totuşi bogăţia, frumuseţea şi înţelepciunea – trei monede de aur 
de acceptare umană – nu i-au oferit lui Solomon prosperitatea de 
care avea atâta nevoie. Prin influenţa soţiilor sale străine s-a depărtat 
atât de mult de Dumnezeu în ceea ce priveşte adevărata închinare, 
încât a sfârşit în cele din urmă prin construirea de tot felul de altare 
idolatre, alături de frumosul templu care era dedicat lui Dumnezeu. 

Deşi lucrul acesta s-a întâmplat în timpul „bătrâneţii” lui Solomon, 
nu trebuie să presupunem că apostazia sa a fost rezultatul senilităţii, 
de vreme ce fiul lui David era foarte tânăr când a ocupat tronul lui 
David (având în jur de 13-14 ani), iar domnia sa a fost de 40 de ani  
(1 Regi 11:1-8; 1 Cron. 29:1; 2 Cron. 9:30). 

Relatările nu spun că Solomon a abandonat complet închinarea 
în templu şi aducerea de jertfe. După câte se poate observa el a fost 
tentat să practice un fel de „ecumenism” sau sincretism religios – cu 
scopul de a face pe plac soţiilor sale păgâne. 

Atâta timp cât Solomon a păstrat o inimă înţeleaptă şi înţelegă-
toare, s-a bucurat de favoarea lui Dumnezeu şi a prosperat. Ruina sa 
finală poate demonstra că este imposibil să combini lumina cu întu-
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Capitolul 1

Istoria lui Solomon
(Review and Herald, 17 august 1905)

Am fost instruită de Domnul să aduc în atenţia poporului nostru 
istoria lui Solomon. Din relatarea domniei sale putem învăţa 
multe lecţii folositoare, cu scopul de a evita calea care a dus pe 

Israel la ruină. 
Primii ani ai vieţii lui Solomon au fost promiţători. Făcând din în-

ţelepciunea lui Dumnezeu alegerea sa, gloria regatului său a umplut 
lumea de uimire. El putea merge din putere în putere, din slavă în 
slavă, apropiindu-se de fiecare dată tot mai mult de asemănarea cu 
caracterul divin. 

Regatul lui Israel în timpul lui Solomon
În timpul domniei lui David şi Solomon, Israel a atins apogeul mă-

ririi sale. Solomon a fost uns şi proclamat rege în ultimii ani ai domniei 
tatălui său, David, care a abdicat în favoarea sa. După moartea tată-
lui său „Solomon a fost împărat peste tot Israelul”. În timpul său „Iuda 
şi Israel erau în număr foarte mare, ca nisipul de pe ţărmul mării”  
(1 Regi 4:1,20). 

Extinderea domniei 
„Solomon mai stăpânea şi toate împărăţiile de la Râu până la ţara 

filistenilor şi până la hotarul Egiptului. Aceste regate plăteau tribut 
şi au fost supuse lui Solomon în tot timpul vieţii sale… Stăpânea … 
peste toată ţara de dincoace de Râu (Eufrat), şi avea pace pretutin-
deni de jur împrejur. Iuda şi Israel, de la Dan până la Beer-Şeba au 
locuit în linişte, fiecare sub via lui şi sub smochinul lui, în toate zilele 
lui Solomon”. (1 Regi 4:21-25). 
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Capitolul 6

Darul înţelepciunii
(The Review and Herald, 19 octombrie 1905)

În tinereţea lui, Solomon a făcut aceeaşi alegere ca David. Curat şi 
nobil la caracter, el a fost numit Iedidia, „iubitul Domnului.” (2 Sa-
muel 12:25). Mai presus de orice bun pământesc, el şi-a dorit o ini-

mă înţeleaptă şi pricepută. Asupra lui se aflau marile poveri ale statu-
lui şi nu se simţea în stare să le poarte singur. Nu numai că trebuia să 
se străduiască să fie un conducător drept, dar trebuia să îndeplineas-
că şi planul mult timp nutrit de tatăl lui, prin construirea templului la 
Ierusalim. Când a început să înţeleagă mărimea lucrării sale speciale 
şi datoriilor legate de slujba lui regească, el a căutat marele Izvor al 
înţelepciunii pentru călăuzire divină.

O jertfă la Gabaon
La începutul domniei sale, regele Solomon s-a dus împreună cu 

sfetnicii lui de seamă la Gabaon ca să aducă jertfe lui Dumnezeu, şi să 
se reconsacre în serviciul Domnului. Pe vremea lui Moise, israeliţilor li 
s-a poruncit să-şi aducă jertfele la uşa cortului adunării. În timpul dom-
niei lui David, chivotul legământului fusese adus la Ierusalim şi aşezat 
„în mijlocul cortului pe care-l întinsese David pentru el”; şi el a „adus 
acolo arderi de tot şi de mulţumire înaintea Domnului.” (1 Cornici 16:1). 
Vechiul cort al adunării se afla încă la Gabaon. David „a pus pe preotul 
Ţadoc şi pe preoţi, fraţii săi, înaintea locaşului Domnului, pe înălţimea 
din Gabaon, ca să aducă necurmat Domnului arderi de tot, dimineaţa 
şi seara, pe altarul arderilor de tot şi să împlinească tot ce este scris în 
legea Domnului, poruncită lui Israel de Domnul.” (1 Cronici 16:39, 40).

Împreună cu „căpeteniile peste mii şi peste sute,” „judecătorii” şi 
„mai marii întregului Israel, căpeteniile caselor părinteşti”, Solomon 
s-a dus „cu toată adunarea la înălţimea de la Gabaon. Acolo se afla 
cortul întâlnirii lui Dumnezeu făcut în pustie de Moise, robul Dom-
nului. Dar chivotul lui Dumnezeu fusese mutat de David din Chiriat-
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Capitolul 8

Clădirea templului
(The Review and Herald, 2 noiembrie 1905)

Planul atât de mult timp nutrit de David de a ridica un templu 
Domnului a fost dus la îndeplinire în mod înţelept de Solomon 
care „a poruncit să se zidească o casă Numelui Domnului.” (2 

Cronici 2:1).

Scrisoarea lui Solomon către Hiram
„Solomon a trimis vorbă lui Hiram: ‚Ştii că tatăl meu David n-a pu-

tut să zidească o casă Domnului, Dumnezeului lui, din pricina războa-
ielor cu care l-au înconjurat vrăjmaşii lui, până ce Domnul i-a pus sub 
talpa picioarelor lui. Acum Domnul, Dumnezeul meu mi-a dat odihnă 
din toate părţile; nu mai am nici potrivnic, nici nenorociri! Iată că am 
de gând să zidesc o casă Numelui Domnului, Dumnezeului meu, cum 
a spus Domnul tatălui meu David, zicând: ‚Fiul tău pe care-l voi pune 
în locul tău, pe scaunul tău de domnie, el va zidi o casă Numelui Meu.” 
(1 Regi 5:2-5).

„Iată, eu înalţ o casă Numelui Domnului, Dumnezeului meu, ca să 
i-o închin Lui, să ard înaintea Lui tămâie mirositoare, să aduc necur-
mat în ea pâinile pentru punerea înainte şi să aduc arderile de tot de 
dimineaţă şi de seară, în zilele de Sabat, de lună nouă şi de sărbătoare 
ale Domnului Dumnezeului nostru, după o lege veşnică pentru Israel. 
Casa pe care o voi zidi trebuie să fie mare, căci Dumnezeul nostru este 
mai mare decât toţi dumnezeii. Dar cine poate să-I zidească o casă, 
când cerurile şi cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde? Şi cine sunt eu, 
ca să-I zidesc o casă, decât doar ca să ard tămâie înaintea Lui? Trimite-
mi dar un om iscusit în lucrarea aurului, argintului, aramei şi fierului, 
a materiilor vopsite în purpură, a materiilor de culoarea cârmâzului 
şi de culoare albastră, şi care să cunoască săpătura în lemn, ca să lu-
creze cu meşterii iscusiţi care sunt la mine în Iuda şi la Ierusalim şi pe 
care i-a ales tatăl meu David. Trimite-mi din Liban şi lemn de cedru, 
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Capitolul 9

Chivotul legământului
(The Review and Herald, 9 noiembrie 1905)

Dincolo de perdeaua dinăuntru a tabernacolului din pustie 
construit pe vremea lui Moise se afla Sfânta sfintelor, unde se 
concentra serviciul simbolic al ispăşirii şi mijlocirii. În această 

despărţitură se afla chivotul, o ladă din lemn de salcâm, poleită în 
interior şi exterior cu aur, şi având o coroană de aur în jurul capacului. 
A fost construit ca depozitar al tablelor de piatră, pe care Dumnezeu 
Însuşi a scris cele zece porunci. De aceea este numit chivotul testa-
mentului, sau chivotul legământului, de vreme ce cele zece porunci 
reprezentau temelia legământului făcut între Dumnezeu şi Israel.

Capacul lăzii sfinte se numea tronul harului. Acesta era făcut din-
tr-o piesă masivă de aur, iar deasupra lui se aflau heruvimii de aur, 
unul la fiecare capăt. O aripă a fiecărui înger era întinsă în sus, în timp 
ce cealaltă era îndoită în jurul corpului în semn de reverenţă şi umilin-
ţă. Poziţia heruvimilor cu feţele întoarse una spre cealaltă, şi privind 
cu reverenţă în jos către chivot, reprezenta reverenţa cu care oştirea 
cerească priveşte legea lui Dumnezeu şi interesul lor faţă de planul de 
răscumpărare. Deasupra tronului de har se afla Shekina, manifestarea 
prezenţei divine; Dumnezeu Îşi făcea de cunoscut voia din mijlocul 
heruvimilor.

Pe vremea lui Moise, a lui Iosua, a judecătorilor şi a regilor lui Israel, 
chivotul legământului era privit ca simbol al prezenţei lui Dumnezeu 
în mijlocul poporului Său. Chivotul a fost acela care a deschis calea 
pentru oştirile lui Israel atunci când au trecut Iordanul şi au intrat în 
ţara făgăduinţei. Înconjurat de un nimb de slavă, chivotul a fost pur-
tat în jurul zidurilor Ierihonului de preoţii înveşmântaţi cu haine ce 
indicau slujba lor sfântă. În timpul cuceririi Canaanului, Ghilgalul era 
sediul naţiunii ebraice şi locul unde se afla tabernacolul. După aceea, 
Şilo, un mic orăşel la care toate seminţiile ajungeau cu uşurinţă, a fost 
ales ca cel mai potrivit loc pentru tabernacolul adunării.
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Capitolul 12

Slava primei părţi a domniei  
lui Solomon

(The Review and Herald, 7 decembrie 1905)

Bunăstarea şi înţelepciunea lui Solomon, clădirile grandioase şi 
lucrările publice realizate în primii ani ai domniei lui, energia 
şi evlavia date pe faţă prin cuvânt şi faptă, au lăsat o impresie 

profundă asupra întregului Israel şi i-au adus faimă şi onoare de la na-
ţiunile înconjurătoare. Prin dreptatea şi generozitatea lui, a câştigat 
loialitatea lui Israel şi admiraţia conducătorilor multor ţări.

„Dumnezeu a dat lui Solomon înţelepciune, foarte mare pri-
cepere şi cunoştinţe multe… El era mai înţelept decât orice om… 
şi faima lui se răspândise printre toate neamurile, dimprejur.”  
(1 Împăraţi 4:29, 31). Solomon era interesat în mod special de isto-
ria naturală, dar cercetările lui nu erau limitate la vreo o ramură de 
studiu. Printr-o cercetare sârguincioasă a tuturor lucrurilor create, 
atât însufleţite cât şi neînsufleţite, el a câştigat o concepţie mai clară 
despre Creator. În forţele naturii, în lumea minerală şi animală, şi în 
fiecare copac şi arbust sau floare, el vedea o descoperire a înţelep-
ciunii infinite a lui Dumnezeu; şi pe măsură ce căuta să înveţe tot 
mai mult, cunoştinţa lui despre Dumnezeu şi dragostea lui pentru 
El creşteau în mod constant.

Tributul regilor
„Toţi împăraţii pământului căutau să vadă pe Solomon, ca să audă 

înţelepciunea pe care o pusese Dumnezeu în inima lui. Şi fiecare din 
ei îşi aducea darul lui, lucruri de aur, haine, arme, mirodenii, cai şi ca-
târi; aşa era în fiecare an.” (1 Regi 9:23, 24).

Când oameni din multe ţări îl vizitau pe Solomon, el îi învăţa des-
pre Dumnezeu ca şi Creator al tuturor lucrurilor. Aceşti vizitatori se 
întorceau acasă cu o înţelegere mai clară a Dumnezeului lui Israel şi 
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Capitolul 13

Primejdiile prosperităţii
(The Review and Herald, 14 decembrie 1905)

În mijlocul prosperităţii minunate a lui Solomon, pericolul se furi-
şa. Păcatele din ultimii ani ai tatălui său David, deşi pocăite sincer 
şi pedepsite aspru, încurajaseră poporul în călcarea poruncilor lui 

Dumnezeu. Prin asocieri cu naţiunile înconjurătoare, influenţele rele 
au pătruns treptat în împărăţia care fusese binecuvântată într-un 
mod atât de deosebit. Dumnezeu nu a fost întrebat. Bunăstarea, cu 
toate ispitele ei, a ajuns în zilele lui Solomon la un număr de oameni 
care creştea rapid. „Împăratul a făcut argintul şi aurul tot atât de obiş-
nuite la Ierusalim ca pietrele, şi cedrii tot atât de obişnuiţi ca sicomorii 
care cresc în câmpie.” (2 Cronici 1:15).

De-a lungul veacurilor, bogăţiile şi onoarea au fost însoţite de o 
mare primejdie pentru umilinţă şi spiritualitate. Când omul prosperă, 
când toţi ceilalţi oameni îl vorbesc de bine, atunci el se află într-un pe-
ricol deosebit. Omul este pământesc. Prosperitatea spirituală se men-
ţine doar atât timp cât omul depinde în întregime de Dumnezeu în ce 
priveşte înţelepciunea şi desăvârşirea caracterului. Iar cei care îşi simt 
cel mai mult nevoia de dependenţă de Dumnezeu sunt de obicei cei 
care au cea mai puţină comoară pământească şi onoare omenească 
de care să depindă.

Cuvintele elogioase ale omului
A revărsa daruri bogate sau cuvinte elogioase asupra agenţilor 

omeneşti este periculos. Cei care au fost favorizaţi de către Domnul 
trebuie să fie în gardă în mod constant, ca nu cumva mândria să ră-
sară şi să obţină supremaţia. Cel care a primit multe cuvinte de elo-
giere din partea solilor Domnului, are nevoie de rugăciuni speciale 
de la străjerii credincioşi ai lui Dumnezeu, ca el să poată fi apărat de 
primejdia nutririi de gânduri de înălţare de sine şi mândrie spirituală. 
Niciodată un astfel de om să nu dea pe faţă importanţa de sine, sau 
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Capitolul 14

Apostazia
(Review and Herald, 21 decembrie 1905)

Mulţi ani Solomon a umblat pe calea dreaptă. I-a fost dată înţe-
lepciune cerească pentru a conduce poporul lui Dumnezeu 
imparţial şi cu milă. Însă viaţa lui, după o dimineaţă atât de 

promiţătoare, a fost întunecată de apostazie. Istoria raportează tristul 
fapt că cel care a fost numit Iedidia (iubitul Domnului) – el care fuse-
se onorat într-un mod deosebit de Dumnezeu cu dovezi ale favorii 
divine atât de remarcabile încât înţelepciunea şi integritatea lui i-au 
câştigat o faimă mondială – el care dăduse de atât de multe ori sfaturi 
înţelepte altora – s-a întors de la închinarea adevăratului Dumnezeu 
ca să se închine înaintea idolilor păgânilor.

Apostazia lui Solomon a fost atât de treptată încât, înainte ca el 
să-şi dea seama de ea, se depărtase mult de Dumnezeu. Treptat dar 
sigur, el a pierdut din vedere nevoia de ascultare implicită faţă de 
preceptele clare din Scrierile Sfinte, şi s-a conformat tot mai mult obi-
ceiurilor naţiunilor înconjurătoare. Cedând la ispitele inerente pros-
perităţii şi poziţiei sale onorate, el L-a uitat pe Dumnezeu şi condiţiile 
succesului.

Cu sute de ani înainte ca Solomon să urce pe tron, Domnul, pre-
văzând pericolele care aveau să-i ameninţe pe cei aleşi în calitate de 
conducători ai lui Israel, i-a dat lui Moise instrucţiuni speciale pentru 
îndrumarea lor. Au fost date directive ca cel care stă pe tronul lui Israel 
să „scrie pentru el, într-o carte, o copie a acestei legi, pe care s-o ia de 
la preoţii din neamul Leviţilor. Va 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, pentru ca inima lui să nu se înalţe mai presus 
de fraţii lui, şi să nu se abată de la poruncile acestea nici la dreapta, 
nici la stânga, şi să aibă astfel multe zile în împărăţia lui, el şi copiii lui, 
în mijlocul lui Israel.” (Deuteronomul 17:18-20).
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Capitolul 18

Etalarea exterioară
(The Review and Herald, 18 ianuarie 1906)

Un aspect trist al experienţei lui Solomon a fost că el şi-a în-
chipuit că edificiile masive şi mobilierul somptuos dădeau 
expresivitate lucrării lui Dumnezeu. El a încercat să imite şi să 

intre în competiţie cu lumea. A pierdut din vedere principiul de bază 
ce stă la temelia influenţei care trebuie să fie exercitată întotdeauna 
de poporul lui Dumnezeu – ascultarea de toate preceptele Scrieri-
lor Sfinte. Adevărata putere a poporului lui Dumnezeu nu se află în 
număr, nici în bogăţie sau prosperitate lumească ce se poate etala, 
ci în aderarea constantă la Cuvântul Său. Adevărul ascultat devine  
puterea lui Dumnezeu spre mântuire.

Solomon a devenit ambiţios şi a dorit să fie superior celorlalte 
naţiuni în putere şi grandoare. Dorinţa lui era să ajungă să aibă o  
putere politică mai mare, ceea ce l-a făcut să încheie alianţe cu naţi-
unile idolatre şi să sigileze aceste alianţe prin căsătorii cu prinţesele 
păgâne. Conform cu obiceiurile popoarelor înconjurătoare, el a între-
ţinut o curte luxoasă, care, în multe privinţe, depăşea în splendoare 
curţile conducătorilor altor regate. Luxul a fost urmat de extravagan-
ţă nebunească. Au fost irosite bogăţii imense. Aceasta a dus la perce-
perea unor impozite grele pentru poporul sărac.

„Am făcut lucruri mari,” declară Solomon. (Eclesiastul 2:4). Printre 
acestea au fost casa lui din „Milo şi zidul Ierusalimului, Haţorului, Me-
ghidoului şi Ghezerului.” (1 Regi 9:15). „A întărit Tadmorul în pustie şi 
toate cetăţile care slujeau ca cetăţi pentru merinde în Hamat. A întărit 
apoi Bet-Horonul de sus şi Bet-Horonul de jos, ca cetăţi întărite cu 
ziduri, porţi şi zăvoare; Baalatul şi toate cetăţile care slujeau ca cetăţi 
pentru merinde şi care ţineau de el, toate cetăţile pentru cară, cetăţile 
pentru călărime şi tot ce a găsit cu cale Solomon să zidească la Ierusa-
lim, la Liban, şi în toată ţara al cărei stăpân era.” (2 Cronici 8:4-6).
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Capitolul 23

„Statornici până la sfârşit”
(The Review and Herald, 22 februarie 1906)

Viaţa lui Solomon este plină de avertismente, nu numai pentru 
tineri, ci şi pentru cei în anii maturităţii şi pentru cei în vârstă, 
pentru cei care coboară dealul vieţii spre apus. Vedem şi au-

zim de nestatornicia celor tineri – tineri care oscilează între bine şi 
rău, şi de curentul de patimi rele care se dovedesc prea puternice 
pentru ei. De la cei maturi nu ne aşteptăm la nestatornicie şi necre-
dincioşie; aşteptăm un caracter statornic, principii înrădăcinate pu-
ternic. De multe ori se întâmplă aşa, dar sunt şi excepţii aşa cum a 
fost Solomon: „Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă.”  
(1 Corinteni 10:12). Atunci când ar fi trebuit să aibă un caracter ase-
menea unui stejar falnic, Solomon a căzut de la statornicia lui sub 
puterea ispitei. Când ar fi trebuit să aibă cea mai mare putere, el s-a 
dovedit a fi cel mai slab.

Din exemple ca acesta ar trebui să învăţăm că vegherea şi rugă-
ciunea sunt singura siguranţă atât pentru cei tineri, cât şi pentru cei în 
vârstă. O persoană nu se află în mai mare siguranţă pentru că ocupă o 
poziţie înaltă şi pentru că i s-a acordat mari privilegii. Cei care timp de 
mulţi ani s-au bucurat de o experienţă creştină veritabilă sunt, totuşi, 
expuşi atacurilor lui Satan şi sunt pasibili de a cădea în păcate grele. 
În lupta cu stricăciunile interioare şi ispitele din afară, chiar şi înţelep-
tul şi puternicul Solomon a fost înfrânt. Eşecul lui ne arată că, oricare 
ar fi calităţile intelectuale ale omului, şi oricât de credincios ar fi servit 
Domnului în anii trecuţi, niciodată nu se poate aventura în siguranţă 
să se încreadă în propria lui înţelepciune şi integritate.

Ori de câte ori omul realizează ceva în domeniul spiritual sau 
vremelnic, să reţină că el face aceasta numai prin harul şi coopera-
rea Făcătorului său. Când este lăsat de unul singur, omul dă pe faţă 
temperamentul lui firesc; apare egoismul; înţelepciunea omenească 
ocupă tronul inimii. Dar cei care fac din Dumnezeu puterea lor, îşi dau 
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