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De ce cartea Proverbelor?

Cartea Proverbelor prezintă Calea Înțelepciunii și se concentrează pe caracterul 
și comportamentul ființei umane. Istoricul Nicolae Iorga spunea: „Înțelepciunea 
vieții e simplă: fă ca pe unde ai trecut să fie mai bine decât înainte!” Cine umblă pe 
calea înțelepciunii este plăcut lui Dumnezeu și lasă în urma lui o lume mai bună.  
Foarte puțin se vorbește despre viața eternă. Accentul este pus pe modul în care 
trăiești aici, pe pământ, și pe consecințele directe în această viață. Un cuget 
sensibilizat de Duhul Sfânt va aprecia înțelepciunea descoperită în această carte.

Cartea Proverbelor vorbește totuși mult despre relația omului cu Dumnezeu, 
despre caracterul, atributele, lucrările și binecuvântările lui Dumnezeu.O relație 
corectă și bună cu Dumnezeu duce la o relație corectă și bună cu oamenii. 
Cartea este relevantă și folositoare în orice context social și cultural. Studiul 
cărții Proverbelor nu necesită o pregătire teologică deosebită, de aceea oricine 
meditează asupra ei va avea de câștigat. Strigarea Înțelepciunii reprezintă mai 
mult decât o chemare. Ea implică atenționare și urgență.  

Cel puțin două probleme s-ar putea ridica în legătură cu această carte: Inspirația 
și Harul. Cele mai multe proverbe sunt observații pertinente din viață. Sunt 
ele inspirate de Duhul Sfânt? Împărtășim convingerea că includerea lor în 
Sfânta Scriptură s-a făcut prin inspirația Duhului Sfânt. “Toată Scriptura este 
insuflată (inspirată) de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să 
dea înțelepciune în neprihănire...” (2 Timotei 3:16). Scriptura nu a fost dictată de 
Dumnezeu, ci scrierea ei a fost făcută sub îndrumarea tainică a Duhului Sfânt.  
Mai mult, Duhul Sfânt a inspirat și în alte culturi anumite gânduri și iluminări 
folositoare omului. În Areopagul din Atena, apostolul Pavel mărturisea, “Căci în El 
(în Dumnezeu) avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri: 
“Suntem din neamul Lui...”. (Fapte 17:28). Dumnezeu nu S-a lăsat fără mărturie în 
mijlocul celorlalte popoare și a înscris principiile Legii în conștiințele lor. (Vezi: 
Fapte 14:16-17 și Romani 1:19-20 și 2:14-15).

Vorbește cartea Proverbelor despre harul lui Dumnezeu? Dacă înțelegem că 
harul înseamnă, nu doar acceptare și iertare, ci și o nouă motivație și instruire 
pe calea neprihănirii în viață, cartea aceasta este plină de lecțiile harului divin. 



“Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat, 
și ne învață s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, și să trăim în veacul de 
acum cu cumpătare, dreptate și evlavie.” (Tit 2:11-12). Avertizările acestei cărți ne 
atenționează să nu schimbăm harul lui Dumnezeu în desfrânare (Iuda v. 4). 

În Vechiul Testament, proorocul Isaia vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu, 
Osea despre dragostea lui Dumnezeu, Amos despre dreptatea lui Dumnezeu. 
Proorocul Mica face o sinteză în versetul:

“Ți s-a arătat, omule, ce este binele, și ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci 
dreptate, să iubești mila, și să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” Mica 6:8

Dacă vom citi, vom medita și vom căuta să trăim învățăturile acestei cărți, ca 
îndemnuri ale Duhului Sfânt, harul lui Dumnezeu se va manifesta prin noi și se 
va revărsa spre alții!



Cuvântul “proverb” în ebraică “masal” se referă la o declarație sau zicere, de 
obicei scurtă, care conține o înțelegere profundă și practică. “Fiul omului, spune o 
vorbă cu tâlc, spune o pildă casei lui Israel.” (Ezechiel 17:2). Psalmistul mărturisește: 
“Gura mea va vorbi cuvinte înțelepte și inima mea are gânduri pline de judecată.               
Eu îmi plec urechea la pildele care îmi sunt insuflate.”(Psalmul 49:3-4). Învățăturile 
din cartea Proverbelor conduc cititorul către un mod înțelept de a trăi viața și îl 
ajută să evite capcanele nebuniei.  

Cartea Proverbelor se împarte în cinci secțiuni: (1) Pildele sau îndemnurile 
lui Solomon, cap. 1:1–9:18; (2) Pildele sau proverbele lui Solomon, cap. 10:1–
22:16; (3) Cuvintele înțelepților, cap. 22:17–24:34); (4) Colecția proverbelor lui 
Solomon, culese de oamenii lui Ezechia, cap. 25:1–29; (5) Cuvintele înțeleptului 
Agur și ale împăratului Lemuel, precum și Poemul dedicat femeii virtuoase, cap. 
30:1–31:31. Solomon a domnit între 971–931 î.H., iar Ezechia, între 729–686 
î.H. Cartea Proverbelor a fost scrisă în secolul 10 î.H. și completată înainte de 
anul 700 î.H. Scrierea și colectarea lor s-a făcut sub inspirația Duhului Sfânt.                  
(2 Timotei 3:16).      

Textul proverbelor este scris în stil poetic, caracterizat prin paralelismul 
versurilor și are tendința de a aranja declarațiile în perechi, asemenea unui sunet 
cu ecoul lui, numit și “ritm al simțului” sau “ritm al ideilor”. În poezia ebraică 
rimează ideile, nu cuvintele. Pe cât a fost posibil (în limba română) am aranjat 
textul cărții sub formă de versuri.

Paralelismul sinonimic, în care ideea din primul vers este repetată folosind 
alte cuvinte sau imagini în al doilea vers. De exemplu:

Ferice de omul care găseşte înţelepciunea 
şi de omul care capătă pricepere! Proverbe 3:13

Paralelismul antitetic sau contrastant, în care ideea primului vers este pusă 
în contrast în versul al doilea. De exemplu:

Cumpăna înşelătoare este urâtă Domnului, 
dar cântăreala dreaptă Îi este plăcută. Proverbe 11:1

Introducere



Paralelismul sintetic sau constructiv, în care versul al doilea adaugă o idee 
la primul vers prin completare, dezvoltare sau întărire. Cele două versuri pot 
sta în relație de cauză și efect, condiție și concluzie, expunere și completare, 
etc. De exemplu:

Numele Domnului este un turn tare; 
cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost. Proverbe 18:10

Forma cea mai simplă și cea mai obișnuită de paralelism este ansamblul de două 
versuri sau distihul, dar acesta se multiplică adesea în trei sau patru versuri, 
putând ajunge să aibă un număr considerabil de versuri într-o mare varietate 
de combinații.

Înţelepciunea şi-a zidit casa, 
şi-a tăiat cei şapte stâlpi.
Şi-a înjunghiat vitele, 
şi-a amestecat vinul, 
şi-a pus masa.
Şi-a trimis slujnicele 
şi strigă, de pe vârful înălţimilor cetăţii:
“Cine este prost, să vină încoace!” 
Celor lipsiţi de pricepere le zice:
“Veniţi de mâncaţi din pâinea mea 
şi beţi din vinul pe care l-am amestecat!
Lăsaţi prostia şi veţi trăi, 
şi umblaţi pe calea priceperii!”  Proverbe 9:1-6

Cartea Proverbelor abordează o mulțime de subiecte: Înțelepciunea, nebunia, 
ascultarea, frica de Domnul, pacea, încăpățânarea, neprihănirea, evlavia, 
nelegiuirea, cunoașterea, binecuvântarea, mustrarea, prostia, adulterul, beția, 
prostituția, lăcomia, integritatea, neascultarea, blestemul, înfrânarea, lenea, 
bunătatea, răutatea, naivitatea, batjocura, perseverența, minciuna, încurajarea, 
dragostea, bârfa, insulta, răutatea, tovărășiile rele, prieteniile adevărate, 
succesul, munca, onestitatea, falsitatea, fățărnicia, îngrijorarea, furtul, invidia, 
vorbăria, cicăleala, critica, anxietatea, tristețea, necurăția, stăpânirea de 
sine, gelozia, ordinea, nădejdea, generozitatea, sobrietatea, avariția, onoarea, 
adevărul, încrederea, puritatea, umilința, mila, bogăția, cumpătarea, sărăcia, 
viața, moartea, etc. 
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SĂPTĂMÂNA 1

LUNI: Valoarea Înțelepciunii. 

Izvorul Înțelepciunii - Proverbe 1 și 2

Proverbe 1:1-9

Proverbele au fost scrise pentru a fi aplicate în viața de zi cu zi și de a încuraja 
trăirea în evlavie, printr-o viață de disciplină spirituală. Prin informare, instruire 
și aplicare practică se dobândește înțelepciunea, ascuțimea minții, bunul simț, 
discernământul, chibzuința, spiritul de dreptate, corectitudine și nepărtinire. 
Meditația cu credință asupra Cuvântului lui Dumnezeu, frica de Domnul și 
reflecția asupra rostului vieții sunt izvorul înțelepciunii. Atât cel neîncercat, cât 
și cel experimentat au de câștigat din citirea acestei cărți.

Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel,
pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, 
pentru înţelegerea cuvintelor minţii;
pentru căpătarea învăţăturilor de bun simţ, 
de dreptate, de judecată şi de nepărtinire;
ca să dea celor neîncercaţi agerime de minte, 
tânărului cunoştinţă şi chibzuinţă -
să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa, 
şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă -
pentru prinderea înţelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, 
înţelesul cuvintelor înţelepţilor şi al cuvintelor lor cu tâlc.

Frica Domnului este începutul ştiinţei; 
dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura.

Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău 
şi nu lepăda îndrumările mamei tale!
Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău 
şi un lanţ de aur la gâtul tău.



S1 | Proverbe 1 și 2

2

OBSERVĂ:

MEDITEAZĂ:

Cheia care deschide calea înțelepciunii este frica de Domnul. Ea reprezintă 
începutul, punctul de pornire în dobândirea unui mod înțelept de a vedea 
(world-view) și de a trăi viața. În ebraică re’sît înseamnă început. (Genesa 1:1 
be re’sît = la început). Dacă înțelepciunea începe cu frica de Domnul, psalmistul 
spune: Nebunul zice în inima lui ”Nu este Dumnezeu!”  S-au stricat oamenii, fac fapte 
urâte... (Psalmul 14:1). Înțelepciunea și nebunia sunt cele două contraste în cartea 
Proverbelor. În viziunea autorului, nebunia nu este o afecțiune patologică, o 
boală, ci o alterare a personalității, o abatere de la atitudinea și purtarea normală 
în viață, din cauza lipsei de respect față de Dumnezeu.

APLICĂ:

Notează motivele pentru care ar trebui să citești această carte:

Ce se întâmplă cu copiii și adolescenții crescuți fără teamă de Dumnezeu?

Părinții sunt datori să-și crească copiii în teamă și respect față de Dumnezeu.
A nesocoti sfaturile părinților înseamnă a pierde șansa de a deveni mai înțelept. 
Cununa și medalia de aur sunt oferite campionilor. Părinți și copii, prețuiți 
oportunitățile! Zilele trec greu, dar anii zboară! De ce crezi că e mai important 
PE CINE ai, decât CE ai? 
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MARȚI: Prieteniile rele și lipsa înțelepciunii. Proverbe 1:10-19

Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, 
nu te lăsa câştigat de ei!
Dacă-ţi vor zice: “Vino cu noi! 
Haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, 
să întindem fără temei laţuri celui nevinovat;
haidem să-i înghiţim de vii, ca Locuinţa morţilor, 
şi întregi, ca pe cei ce se coboară în groapă;
vom găsi tot felul de lucruri scumpe 
şi ne vom umple casele cu pradă;
vei avea şi tu partea ta la fel cu noi, 
o pungă vom avea cu toţii!” -

Fiule, să nu porneşti la drum cu ei, 
abate-ţi piciorul de pe cărarea lor!
Căci picioarele lor aleargă la rău 
şi se grăbesc să verse sânge.

Dar degeaba se aruncă laţul înaintea ochilor tuturor păsărilor;
căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor, 
şi sufletului lor îşi întind ei laţuri.
Aceasta este soarta tuturor celor lacomi de câştig, 
lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea.

Promisiunea unor câștiguri imediate și fără efort este o capcană pentru cel 
neîncercat sau naiv. Cel înțelept nu se lasă amăgit. Nevoia de apartenență este 
cârligul care îi prinde pe mulți. Gang-urile tinerilor de culoare din sudul orașului 
Chicago fac ca speranța de viață în această zonă să fie de numai 25 de ani; mai 
mică decât în cele mai sărace state din Africa. Pavel spune: „Tovărășiile rele strică 
obiceiurile bune”. (1 Corinteni 15:33)

MEDITEAZĂ:
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De ce sunt adolescenții mai vulnerabili? Ce ispite îi atrag pe adolescenți?

APLICĂ:

Păsările sunt destul de grijulii să evite lațul, dar cei răi nu doar că ignoră 
capcana, dar își întind ei înșiși curse. Din lăcomie, își riscă libertatea și viața.  
Lăcomia este închinare la idoli (Coloseni 3:5). Întrebat “Cât îi trebuie cuiva să-i 
fie îndeajuns?”, unul din cei mai bogați oameni ai planetei a răspuns: “Puțin mai 
mult!” Proorocul Ieremia avertiza: “De la cel mai mic până la cel mai mare, toți sunt 
lacomi de câștig; de la prooroc până la preot, toți înșală.” (Ieremia 6:13). 
Ce viitor crezi că are o astfel de societate?

MIERCURI: Strigarea Înțelepciunii Proverbe 1:20-23

Înţelepciunea strigă pe uliţe, 
îşi înalţă glasul în pieţe:
strigă unde e zarva mai mare; 
la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei:
„Până când veţi iubi prostia, proştilor? 
Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura 
şi vor urî nebunii ştiinţa?
Întoarceţi-vă să ascultaţi mustrările mele! 
Iată, voi turna duhul meu peste voi, 
vă voi face cunoscut cuvintele mele…
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OBSERVĂ:

În ebraică există trei cuvinte pentru ”nebun”:  <kesîl>; <’ewîl> și <nabal>. 
Nebunul <kesîl> este cel cu mintea închisă, vedere scurtă, obtuz, indolent. El 
refuză să învețe de la alții și se caracterizează prin “lene intelectuală și spirituală”. 
Acest cuvânt este folosit de 49 de ori în cartea Proverbelor. Foarte apropiat de 
<kesîl> este <petî> care înseamnă naiv, neîncercat, prost. Nebunul <’ewîl> este 
cel nestatornic, ușuratic, arogant, obraznic, superficial. El este încăpățânat 
și nesocotește înțelepciunea. Acest cuvânt este folosit de 19 ori în cartea 
Proverbelor, inclusiv în acest paragraf. El este și batjocoritor, în ebraică <luț> 
care înseamnă “a lua în râs prin imitare”, “a maimuțări”. Nebunul <nabal> este 
cel căruia îi lipsește percepția spirituală, nechibzuit, nesimțit, împotrivitor, 
scandalos, răutăcios. Acest cuvânt este folosit de 3 ori în cartea Proverbelor. 

APLICĂ:

Ce trăsătură comună au cele trei feluri de “nebunie” în raport cu înțelepciunea?  

Există trei strigări ale înțelepciunii în primele nouă capitole. În prima strigare 
(1:20-22), înțelepciunea se adresează celor trei categorii; celor proști sau naivi 
<petî>, celor batjocoritori <luț> și celor obtuzi, indolenți <kesîl>. Toți aceștia 
neglijează sau chiar refuză mustrarea. Ce sentimente nutresc cei avertizați de 
“doamna” Înțelepciune?
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JOI: Desconsiderarea Înțelepciunii. Proverbe 1:24-33

OBSERVĂ:

Dacă ar primi mustrarea ar deveni înțelepți. În a doua strigare (8:1-5), 
Înțelepciunea nu se mai adresează batjocoritorilor, iar în a treia strigare (9:1-6), 
se adresează doar celor naivi, neîncercați, proști <petî>. Consecința inevitabilă a 
refuzului este adesea depresia. 

Fiindcă eu chem şi voi vă împotriviţi, 
fiindcă îmi întind mâna şi nimeni nu ia seama,
fiindcă lepădaţi toate sfaturile mele 
şi nu vă plac mustrările mele,
de aceea şi eu voi râde când veţi fi în vreo nenorocire, 
îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza,
când vă va apuca groaza ca o furtună 
şi când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, 
când va da peste voi necazul şi strâmtorarea.

Atunci mă vor chema, şi nu voi răspunde; 
mă vor căuta, şi nu mă vor găsi.
Pentru că au urât ştiinţa şi n-au ales frica Domnului,
pentru că n-au iubit sfaturile mele 
şi au nesocotit toate mustrările mele.

De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor 
şi se vor sătura cu sfaturile lor.
Căci împotrivirea proştilor îi ucide, 
şi liniştea nebunilor îi pierde;
dar cel ce m-ascultă va locui fără grijă, 
va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun rău.
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VINERI: Înțelepciunea și Frica de Domnul. Proverbe 2:1-9

Ce consecințe au deciziile care le iei în diferite momente ale vieții?

Contrastul dintre cel ce ascultă și cei ce nu ascultă este evidențiat în toată cartea 
Proverbelor. De ce ascultarea presupune un răspuns personal și nu gregar (cu 
turma)?

APLICĂ:

Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, 
dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele,
dacă vei lua aminte la înţelepciune 
şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere;
dacă vei cere înţelepciune 
şi dacă te vei ruga pentru pricepere,
dacă o vei căuta ca argintul 
şi vei umbla după ea ca după o comoară,

Atunci vei înţelege frica de Domnul 
şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.

Căci Domnul dă înţelepciune; 
din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.
El dă izbândă celor fără prihană, 
dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie.
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SÂMBĂTĂ: Înțelepciunea Protejează. Proverbe 2:10-22

APLICĂ:
Câtă determinare și smerenie ai pentru a cere înțelepciune?

Căci înţelepciunea va veni în inima ta, 
şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău;
chibzuinţa va veghea asupra ta, 
priceperea te va păzi,

ca să te scape de calea cea rea, 
de omul care ţine cuvântări stricate;
de cei ce părăsesc cărările adevărate 

Ocroteşte cărările neprihănirii, 
şi păzeşte calea credincioşilor Lui.

Atunci vei înţelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, 
toate căile care duc la bine.

OBSERVĂ:

Subliniază verbele care indică cele opt acțiuni necesare pentru dobândirea 
înțelepciunii. Iacov, în epistolă, spune: 

„Dacă unuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă 
tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără 
să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și 
împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de 
la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale.” (Iacov 1:5-8). 
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MEDITEAZĂ:

Înțelepciunea nu este doar o problemă de înțelegere, ci și de inimă, de 
atașament. Calea cea rea are sensul de “abatere de la normal”. De aici vine 
cuvântul perversiune. Cărările strâmbe, drumurile sucite și întunecoase sunt 
plăcerea celor ce fac răul. Cei răi folosesc cuvântări stricate, corupte, iar 
femeile necredincioase legământului de căsnicie folosesc cuvinte ademenitoare. 
Înțelepciunea te face alert la astfel de capcane. Dar nu este suficient să eviți căile 
și tovărășia celor răi, ci să stăruiești în părtășia celor neprihăniți.
Roagă-te, mărturisește, cere, mijlocește, mulțumește pentru înțelepciune!

ca să umble pe drumuri întunecoase;
care se bucură să facă răul 
şi îşi pun plăcerea în răutate,
care umblă pe cărări strâmbe 
şi apucă pe drumuri sucite;

ca să te scape şi de nevasta altuia, 
de străina care întrebuinţează vorbe ademenitoare,
care părăseşte pe bărbatul tinereţii ei 
şi uită legământul Dumnezeului ei.
Căci casa ei coboară la moarte, 
şi drumul ei duce la cei morţi:
niciunul care se duce la ea nu se mai întoarce 
şi nu mai găseşte cărările vieţii.

De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine 
şi să ţii cărările celor neprihăniţi!
Căci oamenii fără prihană vor locui ţara, 
şi oamenii neîntinaţi vor rămâne în ea;
dar cei răi vor fi nimiciţi din ţară, 
şi cei necredincioşi vor fi smulşi din ea.
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SĂPTĂMÂNA 2
Studiu Aplicat

CITEȘTE DIN NOU: Proverbe cap. 1 și 2

CITEȘTE: Versete despre NEBUNIE

Nebunia în Proverbe nu este o boală psihică, așa cum s-ar crede, ci un 
comportament prostesc, infantil, răutăcios, invidios, batjocoritor și iresponsabil. 
Pentru a descrie o astfel de nebunie, autorul cărții folosește cuvintele: kesîl 
= minte închisă, vedere scurtă, obtuz, indolent; ‘ewîl = nestatornic, ușuratic, 
arogant, obraznic, superficial; nabal = nechibzuit, nesimțit, împotrivitor, 
scandalos, răutăcios. În Psalmii 14 și 53 citim: „Nebunul zice în inima lui: “Nu este 
Dumnezeu!” S-au stricat oamenii, fac fapte urâte; nu este niciunul care să facă binele.” 
Acestuia îi lipsește percepția și sensibilitatea spirituală. Poate să fie religios, dar 
religiozitatea lui este doar o formă de evlavie. „Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, 
dar cu faptele Îl tăgăduiesc, căci sunt o scârbă: nesupuşi şi netrebnici pentru orice faptă 
bună.” (Tit 1:16). Alături de ei sunt batjocoritorii și proștii sau naivii.

Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi 
învăţătura. (Prov.1:7)

“Până când veţi iubi prostia, proştilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor 
batjocura şi vor urî nebunii ştiinţa? (Prov.1:22)

Căci împotrivirea proştilor îi ucide, şi liniştea nebunilor îi pierde; (Prov.1:32)

 Înţelepţii vor moşteni slava, dar partea celor nebuni este ruşinea. (Prov.3:35)

El va muri din lipsă de înfrânare, se va poticni din prea multa lui nebunie. (Prov.5:23)

Învăţaţi-vă minte, proştilor, şi înţelepţiţi-vă, nebunilor! (Prov.8:5)
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Cel ce mustră pe un batjocoritor îşi trage dispreţ şi cel ce caută să îndrepte pe cel rău 
se alege cu ocară. (Prov.9:7)

Nu mustra pe cel batjocoritor, ca să nu te urască; mustră pe cel înţelept, şi el te va 
iubi! (Prov.9:8)

Dacă eşti înţelept, pentru tine eşti înţelept; dacă eşti batjocoritor, tu singur vei suferi. 
(Prov.9:12)

Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă şi care nu ştie nimic. (Prov.9:13)

Buzele celui neprihănit înviorează pe mulţi oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au 
judecată. (Prov.10:21)

Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înţelept este o plăcere să 
lucreze cu pricepere. (Prov.10:23)

Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa; dar cine urăşte mustrarea este prost. (Prov.12:1)

Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înţeleptul ascultă sfaturile. 
(Prov.12:15)

Nebunul îndată îşi dă pe faţă mânia, dar înţeleptul ascunde ocara. (Prov.12:16)

Împlinirea unei dorinţe este dulce sufletului, dar celor nebuni le este urât să se lase 
de rău.  (Prov.13:19)

Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cui îi place să se însoţească cu nebunii 
o duce rău. (Prov.13:20)

Înţelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor 
nesocotiţi îi înşală pe ei înşişi. (Prov.14:8) 

Cine este iute la mânie face prostii, şi omul plin de răutate se face urât. (Prov.14:17)

Cei proşti au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiţi sunt încununaţi cu ştiinţă. 
(Prov.14:18)
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Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute, face multe 
prostii. (Prov.14:29)

Limba înţelepţilor dă ştiinţă plăcută, dar gura nesocotiţilor împroaşcă nebunie.
(Prov.15:2) 

Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se duce la cei înţelepţi. 
(Prov.15:12)

Inima celor pricepuţi caută ştiinţa, dar gura nesocotiţilor găseşte plăcere în nebunie. 
(Prov.15:14)

Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte, dar un om priceput merge pe drumul 
cel drept. (Prov.15:21)

O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput, decât o sută de lovituri pe cel 
nebun. (Prov.17:10)

Chiar şi un prost ar trece de înţelept dacă ar tăcea, şi de priceput dacă şi-ar ţine gura. 
(Prov.17:28)

Nebunului nu-i este de învăţătură, ci vrea să arate ce ştie el. (Prov.18:2)

Vorbele nebunului aduc ceartă, şi gura lui înjură până stârneşte lovituri. (Prov.18:6)

Gura nebunului îi aduce pieirea, şi buzele îi sunt o cursă pentru suflet. (Prov.18:7)

Cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie şi îşi trage ruşinea. (Prov.18:13)

Nebunia omului îi suceşte calea, şi apoi cârteşte împotriva Domnului cu inima lui.
(Proverbe 19:3)

Loveşte pe batjocoritor, şi prostul se va face înţelept; mustră pe omul priceput, şi va 
înţelege ştiinţa. (Prov.19:25)

Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înţelept, şi când se dă învăţătură 
celui înţelept, el capătă ştiinţa. (Prov.21:11)
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MEDITEAZĂ:
În drama Peer Gynt, eroul care este călăuzit după principiul că trebuie să fie el 
însuși, vizitează un ospiciu de nebuni, unde, crede el, oamenii nu mai sunt ei 
înșiși. Dar directorul ospiciului îl corectează: 
“Tocmai aici este locul unde oamenii sunt mai mult ca oriunde ei înșiși – ei înșiși și 
nimic altceva decât ei înșiși – navigând cu toate pânzele eului întinse. Fiecare dintre ei 
s-a închis într-un butoi al eului, astupat cu un dop al eului și acum fermentează într-un 
beci al eului. Niciunuia nu-i pasă de vaiurile altora și niciunul n-are o lacrimă pentru 
vaiurile altora. Niciunuia nu-i pasă de ce gândesc alții.” 
(E.S.Jones, Viața din Abundență. Editura Cartea Creștină, Oradea, 1996, pg. 46)

Înţelepciunea este un izvor de viaţă pentru cine o are; dar pedeapsa nebunilor este 
nebunia lor.  (Prov.16:22) 

OBSERVĂ:

Ce trăsături de caracter sunt specifice acestor categorii de persoane?

Cel mândru şi trufaş se cheamă batjocoritor: el lucrează cu aprinderea îngâmfării. 
(Prov.21:24)

Omul chibzuit vede nenorocirea şi se ascunde, dar cei proşti merg înainte şi sunt 
pedepsiţi. (Prov.22:3)

Izgoneşte pe batjocoritor, şi cearta se va sfârşi, neînţelegerile şi ocările vor înceta. 
(Prov.22:10)

Gândul celui nebun nu este decât păcat, şi batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. 
(Prov.24:9)
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OBSERVĂ:

Ce poziție socială avea Nabal?

Ce fel de comportament avea Nabal?

Cum se raportau slujitorii la Nabal?

Cum s-a manifestat răutatea lui Nabal față de David?

Ce înveți din înțelepciunea cu care Abigail a rezolvat această criză? 

Iubirea narcisistă este o dragoste exagerată față de sine sau mai bine zis, 
de imaginea idealizată pe care cineva o are despre sine. În Mitul lui Narcis, 
protagonistul poveștii se îndrăgostește de reflexia sa din apă. Aparent, se 
îndrăgostește de sine însuși, dar nu de sine se îndrăgostește, ci de reflexia sa, 

CITEȘTE: 1 Samuel 25:2–35

MEDITEAZĂ: Nebunia iubirii Narcisiste
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CITEȘTE ANEXA 1: “Tulburarea Narcisică de Personalitate” (Pag.174)

Notează câteva concluzii desprinse din acest articol:

de Sinele Fals. Nu este capabil să se iubească pe sine pentru ceea ce este, pentru 
anumite părți pe care nu le acceptă la el însuși. Pentru a evita confruntarea cu 
aceste părți, narcisistul creează o imagine despre sine cu care se poate împăca și 
cu care se poate arăta în societate (și în biserică). Persoana care manifestă acest 
comportament are emoții intense și instabile, și nu este mulțumită aproape 
niciodată. Adesea folosește mânia pentru a-și apăra comportamentul. Nu se 
dezvăluie complet în public, ci mai degrabă în intimitate, într-un mediu în 
care se simte în siguranță: în cuplu sau în familie. Astfel de comportamente se 
dezvoltă încă din copilărie, se cristalizează la adolescență și pot însoți persoana 
de-a lungul întregii sale existențe.  

Psihologii vorbesc despre tulburarea narcisică de personalitate și consideră că 
este nevoie de terapie pentru a schimba acest comportament. Deoarece familia 
are de suferit cel mai mult din pricina acestui comportament este nevoie să 
înțelegem câteva dintre trăsăturile lui. Studiile psihologice arată că majoritatea 
cazurilor de narcisism se manifestă la bărbați.
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Dacă ați citit articolul “Tulburarea Narcisică de Personalitate” ați observat că 
trăsăturile unui comportament narcisic evidențiate de psihologi sunt simptome. 
Adevărata cauză este întoarcerea egoistă și exagerată spre sine. Există o pocăință 
superficială față de anumite păcate, fără o predare reală înaintea lui Dumnezeu. 
Un astfel de om poate fi foarte religios, iar în biserică să poarte doar o mască. 
Roagă-te ca studiul Proverbelor să însemne cercetare din partea Duhului Sfânt 
și să ducă la o pocăință autentică. 

Cum evaluezi propria ta convertire?

APLICĂ:
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SĂPTĂMÂNA 3
Cultivarea Înțelepciunii- Proverbe 3 și 4

LUNI:  Înțelepciunea în Relația cu Domnul Proverbe 3:1-10

Solomon se adresează propriului său fiu, dar îndemnul lui este potrivit pentru 
orice fiu și fiică. La rândul lui, tânărul Solomon a primit sfaturi de la tatăl 
său, David și de la mama sa, Batsheba. Influența lui David se vede în faptul că 
Solomon a cerut lui Dumnezeu doar înțelepciune (1 Împărați 3:5-14).

Fiule, nu uita învăţăturile mele 
şi păstrează în inima ta sfaturile mele!
Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale 
şi-ţi vor aduce multă pace.

Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: 
leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii tale.
Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă, 
înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.

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.

Nu te socoti singur înţelept; 
teme-te de Domnul şi abate-te de la rău!
Aceasta va aduce sănătate trupului tău 
şi răcorire oaselor tale.

Cinsteşte pe Domnul cu averile tale 
şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău:
căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug, 
şi teascurile tale vor geme de must.
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APLICĂ:
Care sunt valorile spirituale și morale pe care le-ai moștenit din familia ta?

MEDITEAZĂ:

OBSERVĂ:

“Încrede-te în Domnul”, “teme-te de Domnul” și “cinstește pe Domnul” sunt 
îndemnuri prețuite de cel înțelept. Înțelepciunea noastră are limite în fața 
provocărilor vieții. Este important să-L recunoaștem pe Dumnezeu în toate căile 
noastre. Vom avea astfel parte nu doar de călăuzirea Lui, ci și de netezirea și 
îndepărtarea obstacolelor din calea noastră. Smerenia este trăsătura de bază a 
celui înțelept. 

Evreii dădeau zeciuială din toate veniturile lor și ofereau Domnului daruri din 
primele roade ale câmpului și ale turmei. Îndemnul de a-L onora pe Dumnezeu 
face ca zeciuielile și darurile să nu fie privite ca tranzacții pentru a obține 
binecuvântare și belșug. Importantă este atitudinea inimii. Apostolul Pavel va 
spune: “Pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu.” (2 Corinteni 9:7).

Memorează cel puțin o strofă din acest pasaj, roagă-te și caută să o aplici. 
Notează o concluzie: 

“Nu uita și păstrează” este un apel adresat minții și inimii. Cuvântul “shalom” 
tradus cu “pace” include prosperitate, plinătate, armonie, sănătate. Cel înțelept 
are o viață mai ușoară și mai sigură. “Bunătatea și credincioșia” sunt termeni ai 
legământului. Cuvântul folosit pentru bunătate este “hesed” tradus cu bunătatea 
dragostei legământului, care indică loialitate și atașament în lumina valorilor 
practicate în familie.
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MARȚI: Înțelepciunea și Mustrarea Domnului. Proverbe 3:11-20

MEDITEAZĂ:

Mustrarea Domnului sau disciplinarea reprezintă unul din mijloacele pe care 
Dumnezeu le folosește pentru a ne păstra în harul Său și de a ne face părtași 
sfințeniei Sale. Citește Evrei 12:4-14 și notează ce ți-a descoperit Duhul 
Domnului.

Cuvântul ferice este traducerea ebraicului “esher” care înseamnă “nivel” sau 
“fundament”.  Fericit este cel ce în construcție a trasat mai întâi un nivel sau un 

Fiule, nu dispreţui mustrarea Domnului 
şi nu te mâhni de pedepsele Lui.
Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, 
ca un părinte pe copilul pe care-l iubeşte!

Ferice de omul care găseşte înţelepciunea 
şi de omul care capătă pricepere!
Căci câştigul pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului, 
şi venitul adus de ea este mai de preţ decât aurul;
ea este mai de preţ decât mărgăritarele, 
şi toate comorile tale nu se pot asemui cu ea.

În dreapta ei este o viaţă lungă; 
în stânga ei, bogăţie şi slavă.
Căile ei sunt nişte căi plăcute, 
şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice.
Ea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă, 
şi cei ce o au sunt fericiţi.

Prin înţelepciune a întemeiat Domnul pământul, 
şi prin pricepere a întărit El cerurile;
prin ştiinţa Lui s-au deschis adâncurile 
şi strecoară norii roua.
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MIERCURI: Înțelepciunea în Relația cu ceilalți. Proverbe 3:21-35

Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi: 
păstrează înţelepciunea şi chibzuinţa!
Căci ele vor fi viaţa sufletului tău 
şi podoaba gâtului tău.

Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău, 
şi piciorul nu ţi se va poticni.
Când te vei culca, vei fi fără teamă, 
şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce.

Nu te teme nici de spaimă năprasnică, 
nici de o năvălire din partea celor răi;
căci Domnul va fi nădejdea ta, 
şi El îţi va păzi piciorul de cădere.

fundament sănătos. Tot așa este și în viață. Se spune că omul nu e sărac decât 
de minte. Înțelepciunea oferă un profit mai bun decât toate posesiunile cuiva. 
Ea oferă cu generozitate, cu mâinile amândouă. O viață lungă în mizerie nu este 
nicio bucurie. Înțelepciunea este “pomul vieții” plin de roade. “Cei sădiți în Casa 
Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. Ei aduc roade și la bătrânețe; sunt 
plini de suc și verzi.” (Psalmul 92:13-14). 

Dumnezeu a creat Universul prin înțelepciune. Câtă nevoie avem noi de 
înțelepciune pentru a ne zidi viața!

Cât de serios te preocupă dobândirea înțelepciunii?
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MEDITEAZĂ:
“Fiule,” (fiul meu, în ebraică) introduce un nou apel, atât ca avertizare – “să 
nu se depărteze”, cât și ca îndemn – “păstrează”!  Viața, podoaba, încrederea, 
siguranța, liniștea, odihna, ocrotirea, nădejdea, păzirea de capcane sunt 
binecuvântările înțelepciunii. 
Cum ai putea experimenta aceste adevăruri în viața ta?

Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, 
când poţi s-o faci.
Nu zice aproapelui tău: “Du-te şi vino iarăşi; îţi voi da mâine!” 
când ai de unde să dai.

Nu gândi rău împotriva aproapelui tău, 
când locuieşte liniştit lângă tine.
Nu te certa fără pricină cu cineva, 
când nu ţi-a făcut niciun rău.

Nu pizmui pe omul asupritor 
şi nu alege niciuna din căile lui!
Căci Domnul urăşte pe oamenii stricaţi, 
dar este prieten cu cei fără prihană.

Blestemul Domnului este în casa celui rău, 
dar locuinţa celor neprihăniţi o binecuvântă.
Când are a face cu cei batjocoritori, Îşi bate joc de ei, 
dar celor smeriţi le dă har.

Înţelepţii vor moşteni slava, 
dar partea celor nebuni este ruşinea.
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Există aici cinci avertizări referitoare la ce să nu faci în relația cu semenii tăi. 
“Nu opri o binefacere”, se referă la generozitate. “Nu zice, îți voi da mâine”, are 
în vedere achitarea cu promptitudine a obligațiilor. Înțelepciunea îți cere să fii 
onest, drept și corect în relațiile tale contractuale. “Să nu oprești până a doua 
zi plata celui tocmit cu ziua.” (Levitic 19:13). “Să-i dai plata pentru ziua lui înainte 
de apusul soarelui.” (Deuteronom 24:15). Vorbind despre îndatoririle stăpânilor de 
sclavi și sclavilor (astăzi, angajaților și angajatorilor), Pavel scrie: “Stăpânilor, 
dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine, căci știți că și voi aveți un Stăpân în 
cer. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești; nu numai când 
sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii 
care vă temeți de Domnul.” (Coloseni 4:1; 3:22). “Iar cei ce au stăpâni credincioși să nu-i 
disprețuiască sub cuvânt că sunt frați, ci să le slujească și mai bine, tocmai fiindcă cei 
ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioși și preaiubiți.” (1 Timotei 6:2).  
În biserica din Corint erau unii care profitau de frații lor de credință: 
„Dar voi singuri sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți, și încă pe frați!”
(1 Corinteni 6:8).
De ce îi pasă lui Dumnezeu de modul în care ne îndeplinim obligațiile 
contractuale?

“Nu gândi rău” sau nu urzi lucruri rele (vezi: 6:14 și 18) și “nu te certa” fără 
pricină. Nici nu invidia pe cel ce profită de alții, chiar dacă se pare că este în 
câștig. Deoarece Dumnezeu urăște astfel de oameni; ceea ce pare binecuvântare 
este blestem și de batjocoritori Își bate joc. În schimb El binecuvântează pe cel 
neprihănit, Îi este prieten, iar celor smeriți le dă har. Mai bine să fii smerit, dar 
prieten cu Dumnezeu, decât să te bucuri de avantaje stoarse prin violență și 
asuprire, dar să-L înfrunți pe Dumnezeu. 
Ce ecou au în inima ta aceste sfaturi?

MEDITEAZĂ:
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Sfârșitul celor două categorii de persoane va fi, slava pentru cei înțelepți și ocara 
sau rușinea pentru cei nebuni. Moștenirea are o dimensiune escatologică, la 
înviere, în Ziua de Apoi. “Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, 
unii pentru viața veșnică, și alții pentru ocară și rușine veșnică.” (Daniel 12:2). “Cei ce 
au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată.” 
(Ioan 5:29). În ziua dreptei judecăți, Dumnezeu “va da viață veșnică celor ce prin 
stăruința în bine, caută slava, cinstea și nemurirea, și va da mânie și urgie celor ce, din 
duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire.” (Romani 2:7-8). 

Cât de mult realizezi că atât înțelepciunea, cât și nebunia au consecințe veșnice?

JOI: Înțelepciunea transmisă prin generații. Proverbe 4:1-9

Ascultaţi, fiilor, învăţătura unui tată 
şi luaţi aminte, ca să pricepeţi;
căci eu vă dau sfaturi bune: 
nu lepădaţi învăţătura mea.
Căci când eram încă fiu la tatăl meu 
şi fiu gingaş şi singur la mama mea,
el mă învăţa atunci şi-mi zicea: 

“Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, 
păzeşte învăţăturile mele şi vei trăi!
Dobândeşte înţelepciune, 
dobândeşte pricepere; 
nu uita cuvintele gurii mele şi nu te abate de la ele.
N-o părăsi, şi ea te va păzi; 
iubeşte-o, şi te va ocroti!
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VINERI: Calea înțelepciunii și cărările răutății. Proverbe 4:10-19

OBSERVĂ:
Solomon redă aici sfaturile primite de la David, tatăl său. Sunt trei generații 
implicate aici, David, Solomon și fiii săi. Acest model se aplică în orice familie 
care cultivă înțelepciunea. Cine prețuiește înțelepciunea este încununat cu cinste 
și faimă.
Ce obiceiuri și sfaturi bune ai vrea să transmiți mai departe copiilor tăi?

Ascultă, fiule, primeşte cuvintele mele, 
şi anii vieţii tale se vor înmulţi.
Eu îţi arăt calea înţelepciunii, 
te povăţuiesc pe cărările neprihănirii.

Când vei umbla, pasul nu-ţi va fi stânjenit; 
şi când vei alerga, nu te vei poticni.
Ţine învăţătura, n-o lăsa din mână; 
păstrează-o, căci ea este viaţa ta.

Nu intra pe cărarea celor răi 
şi nu umbla pe calea celor nelegiuiţi!

Iată începutul înţelepciunii: 
dobândeşte înţelepciunea, 
şi cu tot ce ai, dobândeşte priceperea.
Înalţă-o, şi ea te va înălţa; 
ea va fi slava ta, dacă o vei îmbrăţişa.
Ea îţi va pune pe cap o cunună plăcută, 
te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească.”



Cultivarea Înțelepciunii |  S3  

25

MEDITEAZĂ:

Calea înțelepciunii este calea neprihănirii. Cine merge pe ea umblă în lumina 
unui răsărit strălucitor, lumină care merge crescând până la amiază. Cu cât 
înaintează pe această cale, cu atât are mai multă siguranță. El poate anticipa 
pericolele și le poate evita. Se spune că un lider nu rezolvă probleme; le 
anticipează. Înțelepciunea dă această abilitate. 

Dimpotrivă, calea celor răi este ca întunericul care plutea peste adâncul de ape 
înainte de a fi lumina (Genesa 1:2). Întunericul unei nopți sub bolta înstelată și 
sub razele palide ale lunii nu se compară cu întunericul primordial. Întunericul 
acesta gros este ca întunericul ce a venit peste țara Egiptului prin a noua urgie: 
“Domnul a zis lui Moise: Întinde-ți mâna spre cer și va fi întuneric peste țara Egiptului, 
așa de întuneric de să se poată doar pipăi.” (Exodul 10:21). Cei răi umblă cu ochii 
închiși, nu pot anticipa pericolele în viață. Pun atât de mult zel în a-i răni pe alții 
încât nu au somn, iar păcatul le este hrană și desfătare.

Solomon a experimentat ambele căi. Când a îmbătrânit “Solomon a făcut ce este 
rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul, ca tatăl său, David.” (1 Împărați 
11:6). Dar asta nu face mai puțin credibile sfaturile lui. Biblia nu cosmetizează 
viața eroilor săi. Fiul său, Roboam a pierdut zece din cele douăsprezece seminții 
ale lui Israel și împărăția s-a dezbinat. Cine refuză să învețe din greșelile altora 

Fereşte-te de ea, nu trece pe ea; 
ocoleşte-o şi treci înainte!

Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul, 
le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă;
căci ei mănâncă pâine nelegiuită 
şi beau vin stors cu sila.

Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, 
a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.
Calea celor răi este ca întunericul gros: 
ei nu văd de ce se vor poticni.
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este condamnat să le repete.
Ce înveți din stăruința lui Solomon în a-și sfătui spre bine fiul?

SÂMBĂTĂ: Păzește-ți inima! Proverbe 4:20-27

Fiule, ia aminte la cuvintele mele, 
pleacă-ţi urechea la vorbele mele!
Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, 
păstrează-le în fundul inimii tale!

Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc 
şi sănătate pentru tot trupul lor.
Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, 
căci din ea ies izvoarele vieţii.

Izgoneşte neadevărul din gura ta 
şi depărtează viclenia de pe buzele tale!
Ochii tăi să privească drept, 
şi pleoapele tale să caute drept înaintea ta.

Cărarea pe care mergi să fie netedă, 
şi toate căile tale să fie hotărâte:
nu te abate nici la dreapta, nici la stânga 
şi fereşte-te de rău.

OBSERVĂ:

Atenția acordată cuvintelor înțelepte este subliniată prin îndemnurile, “ia 
aminte”, “pleacă-ți urechea”, “să nu se depărteze de ochii tăi”, “păstrează-le în 
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adâncul inimii!” Adică întreaga ființă să dea atenție acestor învățături. Sfaturile 
date sunt nu doar simple observații de viață, ci sunt inspirate de Duhul Sfânt. 
Domnul Iisus reia ideea izvorului vieții, care este inima, centrul personalității 
noastre. „Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău 
scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vorbește gura.” 
(Luca 6:45). Ceea ce omul aude, vede, spune sau face se filtrează prin modul în 
care este setată inima. „Pentru că unde este comoara voastră acolo va fi și inima 
voastră.” (Matei 6:21). De aici și cărarea și determinarea omului în viață.

Cum îți păzești inima de influențele nocive în viață?

Onestitatea și corectitudinea trebuie să-l caracterizeze pe cel credincios. Biblia 
are foarte multe de spus despre vorbirea și purtarea noastră. “Niciun cuvânt 
stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea 
har celor ce-l aud.” (Efeseni 4:29). Calea și mersul se referă la purtarea noastră. Ea 
trebuie să fie în armonie cu ceea ce pretindem că suntem. Întrebarea este: Crezi 
ceea ce spui? Trăiești ceea ce crezi?   

Răspunde sincer la aceste întrebări:
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SĂPTĂMÂNA 4
Studiu Aplicat

CITEȘTE: Proverbe cap. 3 și 4

MEDITEAZĂ:

Moștenirea culturală se referă la transmiterea din generație în generație a unor 
obiceiuri și învățături, a unor standarde morale și spirituale cultivate în familie.  
Biblia sfătuiește în această privință: “Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze 
și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” (Proverbe 22:6). David și Solomon au 
cugetat profund la Cuvântul lui Dumnezeu. David, inspirat de Duhul Sfânt, a 
compus psalmi și cântări, în care a vorbit despre relația sa cu Dumnezeu și a 
proorocit despre Mesia. “David fiind prooroc, despre învierea lui Hristos a proorocit 
și a vorbit el.” (Fapte 2:30-31). Pentru credincioși, educația copiilor presupune o 
muncă asumată de cugetare și aplicare a Sfintelor Scripturi.
Dumnezeu a poruncit poporului Israel să-și educe copiii în Cuvântul Domnului:
 

Poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în 
mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, 
când te vei culca şi când te vei scula... Când fiul tău te va întreba într-o zi: “Ce 
înseamnă învăţăturile acestea, legile acestea şi poruncile acestea, pe care vi le-a dat 
Domnul Dumnezeul nostru?” să răspunzi fiului tău: “Noi eram robi ai lui faraon în 
Egipt, şi Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna Lui cea puternică.

Domnul a făcut, sub ochii noştri, minuni şi semne mari şi nenorocite împotriva 
Egiptului, împotriva lui faraon şi împotriva întregii lui case; şi ne-a scos de acolo, ca 
să ne aducă în ţara pe care jurase părinţilor noştri că ne-o va da.

Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi şi să ne temem de 
Domnul Dumnezeul nostru, ca să fim întotdeauna fericiţi şi să ne ţină în viaţă, cum 
face astăzi.Vom avea parte de îndurarea Lui, dacă vom împlini cu scumpătate toate 
aceste porunci înaintea Domnului, Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El.”

(Deuteronom 6:6-7, 20-25)



Studiu Aplicat |  S4  

29

Ce bogăție de înțelepciune s-a transmis din generație în generație de-a lungul 
a mii de ani, din aplicarea acestui paragraf inspirat de Duhul Sfânt! Progresul 
societății poartă cu sine și tarele decăderii ființei umane. Cuvântul lui Dumnezeu, 
sub inspirația Duhului Sfânt, răspunde nevoilor fiecărei generații, deoarece 
omul, în natura lui, rămâne același. Oricât de mari ar fi schimbările culturale 
de la o generație la alta, există adevăruri și principii general valabile care nu se 
schimbă. Ai datoria să preiei de la părinții tăi tot ce este bun și să transmiți mai 
departe copiilor tăi, aceste sfaturi ale înțelepciunii. 

Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. “Să cinsteşti pe tatăl tău 
şi pe mama ta” - este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă - “ca să fii fericit 
şi să trăieşti multă vreme pe pământ.” Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe 
copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului.”

(Efeseni 6:1-4) 

CITEȘTE: Îndemnuri la ascultare

Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei tale! (Prov.1:8)

Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele.
(Prov.2:1)

Fiule, nu uita învăţăturile mele şi păstrează în inima ta sfaturile mele! (Prov.3:1)

Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi: păstrează înţelepciunea şi 
chibzuinţa! (Prov.3:21)

Ascultaţi, fiilor, învăţătura unui tată şi luaţi aminte, ca să pricepeţi; (Prov.4:1)

Ascultă, fiule, primeşte cuvintele mele, şi anii vieţii tale se vor înmulţi. (Prov.4:10)

Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la vorbele mele! (Prov.4:20)

Fiule, ia aminte la înţelepciunea mea şi pleacă urechea la învăţătura mea. (Prov.5:1)
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Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă şi nu vă abateţi de la cuvintele gurii mele (Prov.5:7)

Fiule, păzeşte sfaturile tatălui tău şi nu lepăda învăţătura mamei tale (Prov.6:20)

Fiule, păstrează cuvintele mele şi ţine la tine sfaturile mele. (Prov.7:1)

Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă şi luaţi aminte la cuvintele gurii mele. (Prov.7:24)

Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele! (Prov.8:32)

Un fiu înţelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. 
(Prov.10:1) 

Un fiu înţelept ascultă învăţătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea.  
(Prov.13:1)

Un fiu înţelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit dispreţuieşte pe mama 
sa. (Prov.15:20)

Cine dă naştere unui nebun va avea întristare, şi tatăl unui nebun nu poate să se 
bucure. (Prov.17:21)

Un fiu nebun aduce necaz tatălui său şi amărăciune celei ce l-a născut. (Prov.17:25)

Încetează, fiule, să mai asculţi învăţătura, dacă ea te depărtează de învăţăturile 
înţelepte. (Prov.19:27)

Fiule, dacă-ţi va fi inima înţeleaptă, inima mea se va bucura. (Prov.23:15)

Ascultă, fiule, şi fii înţelept; îndreaptă-ţi inima pe calea cea dreaptă. (Prov.23:19)

Ascultă pe tatăl tău, care te-a născut, şi nu nesocoti pe mama ta, când a îmbătrânit. 
(Prov.23:22)
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OBSERVĂ:

Adresarea: “Fiule!” nu se referă doar la copii. Ea îi are în vedere și pe cei ce sunt 
adulți. Este modul de adresare a unui părinte, a unui învățător, a unei generații 
cu experiență către generația următoare. Observă “ștafeta” nevăzută, transmisă 
de la o generație la alta: “Ascultați învățătura unui tată ... când eram eu încă fiu 
la tatăl meu,... el mă învăța și-mi zicea ...”. Pentru o mamă, fiul ei nu încetează 
niciodată să fie un copil. Iată cum se adresa mama împăratului Lemuel: 
“Ce să-ţi spun, fiule? Ce să-ţi spun fiul trupului meu? Ce să-ţi spun, fiule, rodul 
juruinţelor mele?” (Proverbe 31:2).  

Unele mame își iubesc copiii în mod egoist, de parcă copiii ar exista pentru 
propria lor împlinire. Alte mame își iubesc copiii ca niște sclave, de parcă ele 
însele n-ar exista decât să le fie de folos copiilor. Există însă și mame care au 
găsit calea cea bună și își iubesc copiii cu spirit de sacrificiu, considerând că și 
ele și copiii lor există ca să facă voia Domnului.  

Cum poți să sfătuiești fără să-ți impui părerea?

Ucenicul lui Pavel, tânărul Timotei, era fiul unei iudeice credincioase și al unui 
tată grec. Faptul că a avut un tată păgân nu a fost o piedică în calea educației 
biblice primită de la bunica sa, Lois și de la mama sa, Eunice: 

Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci 
ştii de la cine le-ai învăţat; din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea 
înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Iisus. Toată Scriptura 
este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea 
înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul 
destoinic pentru orice lucrare bună. 

(2 Timotei 3:14-17)
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Ce greutăți întâmpini în educația biblică a copiilor tăi?  

Decăderea spirituală și morală a societății începe în famile. Fie părinții nu 
au principii sănătoase, fie nu aplică o disciplină sănătoasă. Disprețul și lipsa 
de respect față de părinți sunt urmate de convingerea falsă a corectitudinii 
personale, de atitudinea trufașă, iar finalul este violența, nedreptatea și abuzul. 
Dacă acum trei mii de ani existau astfel de generații, de ce am fi surprinși de 
situația din prezent!

• Este un neam de oameni (o generație) care blesteamă pe tatăl său şi nu binecuvântă 
pe mama sa.

• Este un neam de oameni (o generație) care se crede curat şi totuşi nu este spălat de 
întinăciunea lui.

• Este un neam de oameni (o generație) ai căror ochi sunt trufaşi şi care îşi ţin 
pleoapele sus.

• Este un neam de oameni (o generație)  ai căror dinţi sunt nişte săbii şi ale căror 
măsele sunt nişte cuţite, ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ şi pe cei 
lipsiţi dintre oameni. – (Proverbe 30:11-14)

Fără principii biblice cresc generații de adulți obraznici, încrezuți, îngâmfați și 
violenți. În zilele din urmă vor fi vremuri grele, spune apostolul Pavel: 

“Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, 
neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, 
neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, 
obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu;  
având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.”

2 Timotei 3:1-5
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APLICĂ:

Care dintre sfaturile psihologului Pickhard Apter le consideri cele mai folositoare?

Cât de entuziasmat ești în fața copilului tău de ceea ce descoperi în Biblie?

Discutați despre abuzurile unor tați asupra copiilor, atitudinea posesivă a unor 
mame, precum și despre răzvrătirea adolescenților și tinerilor acestor generații!

Înțelepciunea Duhului Sfânt transcende textul biblic. Solomon a căutat să 
înțeleagă rostul vieții și astfel a scris trei mii de pilde și o mie cinci cântări, 
dintre care cea mai importantă este Cântarea Cântărilor (1 Împărați 4:32-33). 
Multe dintre pildele și cântările lui nu sunt incluse în cărțile Bibliei, dar scrierea 
lor este menționată pentru valoarea lor practică. Tot așa, exită cuvinte de 
înțelepciune din alte culturi sau tradiții religioase care oferă sfaturi folositoare 
pentru viața de zi cu zi. De asemenea, observațiile pedagogice și psihologice 
sunt de real folos.

CITEȘTE: Sfaturi practice pentru părinți

CITEȘTE ANEXA 2: Sfaturi pentru a crește un copil încrezător. (pag.178)
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SĂPTĂMÂNA 5
Virtuțile înțelepciunii - Proverbe 5-7

LUNI: Prețul nebunesc al infidelității Proverbe 5:1-23

Experiența de viață a lui Solomon nu a fost întotdeauna pe măsura înțelepciunii 
lui. Pacea împărăției a fost asigurată nu doar prin încrederea în Dumnezeu, 
ci și prin alianțele făcute de Solomon cu națiunile vecine. Fiecare alianță era 
pecetluită cu o căsătorie. Mai mult, a zidit altare pentru zeii păgâni, chiar pe 
muntele din fața Ierusalimului. “Așa a făcut el pentru toate nevestele lui străine, care 
aduceau tămâie și jertfe dumnezeilor lor.” (1 Împărați 11:8). 

Fiule, ia aminte la înţelepciunea mea 
şi pleacă urechea la învăţătura mea,
ca să fii cu chibzuinţă, 
şi buzele tale să aibă cunoştinţă.

Căci buzele femeii străine strecoară miere, 
şi cerul gurii ei este mai lunecos decât untdelemnul;
dar la urmă este amară ca pelinul, 
ascuţită ca o sabie cu două tăişuri.

Picioarele ei coboară la moarte, 
paşii ei dau în Locuinţa morţilor.
Aşa că ea nu poate găsi calea vieţii, 
rătăceşte în căile ei şi nu ştie unde merge.

Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă 
şi nu vă abateţi de la cuvintele gurii mele:
depărtează-te de drumul care duce la ea 
şi nu te apropia de uşa casei ei,
ca nu cumva să-ţi dai altora vlaga ta, 
şi unui om fără milă anii tăi;
ca nu cumva nişte străini să se sature de averea ta, 
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APLICĂ:

IUBIREA ÎN CĂSNICIE:

Avertizarea este pentru cei ce se lasă ispitiți de adulter. Ceea ce pare atractiv la 
început sfârșește în amărăciune, rușine și risipă. Atenționarea, “Ca nu cumva!” 
– se repetă de trei ori. Iar regretul, “Cum am putut eu?” – este de multe ori prea 
târziu. Dar, cine ia aminte la aceste sfaturi într-o epocă a “revoluției sexuale”?!

Cum te ajută Cuvântul lui Dumnezeu în lupta pentru puritate morală?

şi tu să te trudeşti pentru casa altuia;
ca nu cumva să gemi, la urmă, 
când carnea şi trupul ţi se vor istovi,
şi să zici: “Cum am putut eu să urăsc certarea 
şi cum a dispreţuit inima mea mustrarea?
Cum am putut să n-ascult glasul învăţătorilor mei 
şi să nu iau aminte la cei ce mă învăţau?
Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului şi adunării!”

Bea apă din fântâna ta şi din izvoarele puţului tău.
Ce, vrei să ţi se verse izvoarele afară? 
Şi să-ţi curgă râurile pe pieţele de obşte?
Lasă-le să fie numai pentru tine, 
şi nu pentru străinii de lângă tine.

Izvorul tău să fie binecuvântat, 
şi bucură-te de nevasta tinereţii tale.
Cerboaică iubită, căprioară plăcută: 
fii îmbătat tot timpul de drăgălăşiile ei, 
fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei!
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MEDITEAZĂ:

Dragostea maritală este ca o fântână bine îngrijită care oferă garanția unei 
permanente satisfacții. Legământul căsătoriei oferă simțământul puternic al 
apartenenței reciproce. “Eu sunt a iubitului meu și iubitul meu este al meu.” (Cântarea 
Cântărilor 6:3). Infidelitatea soțului atrage după sine, adesea, infidelitatea 
soției. Dragostea în familie trebuie cultivată cu grijă și ea va aduce bucurie și 
împlinire. Prin două întrebări retorice subliniază autorul nebunia amorului 
ușuratic. Adulterul afectează grav relația dintre soț și soție și are consecințe 
asupra copiilor. Dar și mai grave sunt consecințele acestui păcat înaintea lui 
Dumnezeu. Chiar cel mai tăinuit păcat nu este ascuns de privirea lui Dumnezeu. 
Cel neînfrânat ajunge captiv dorințelor lui nestăvilite, iar pedeapsa pentru 
păcatul lui este tocmai nestăpânirea. Vorbind despre imoralitatea practicată de 
națiunile păgâne, Pavel spune că “Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, să urmeze 
poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile.” (Citește: Romani 1:24-28).

Ce înseamnă pentru tine legământul căsniciei, încheiat înaintea lui Dumnezeu?

Şi pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină 
şi ai îmbrăţişa sânul unei necunoscute?
Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului 
şi El vede toate cărările lui.

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.
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MARȚI: Angajamente financiare neînțelepte. Proverbe 6:1-5

MEDITEAZĂ:

Biblia avertizează asupra îndatorării prin împrumut. “Cel ce ia cu împrumut este 
robul celui ce dă cu împrumut.” (Proverbe 22:7). Copiii lui Israel nu aveau voie să ia 
camătă de la frații lor. “Dacă împrumuți bani vreunuia din poporul Meu, săracului 
care este cu tine, să nu fii față de el ca un cămătar și să nu ceri camătă de la el.” (Exodul 
22:25). “Să nu iei de la el nici dobândă, nici camătă.” (Leviticul 25:36). Dar când 
cineva se îndatora față de un străin, risca să plătească dobândă sau camătă 
mare. De obicei avea nevoie de un garant. Dacă datornicul nu putea plăti, trebuia 
să plătească garantul. Dacă nici acesta nu putea plăti, erau aruncați amândoi în 
închisoarea datornicilor, până datornicul sau garantul plătea datoria. Prinsoarea, 
angajamentul de a garanta, era făcut verbal și era pecetluit printr-o strângere 
de mână. Era ușor de încheiat, dar responsabilitatea era mare. 

Ușor te îndatorezi pentru tine sau pentru altul, dar dacă nu ai cu ce plăti, treci 
prin umilințe și frământări care nu-ți mai dau liniște nici noaptea. E mai bine 
să împrumuți tu, dacă poți, decât să te îndatorezi. Oricum, se cere discernământ 
în a administra astfel de situații. Una din capcanele zilelor noastre o reprezintă 
folosirea abuzivă a cardurilor de credit. 

Fiule, dacă te-ai pus chezaş pentru aproapele tău, 
dacă te-ai prins pentru altul,
dacă eşti legat prin făgăduinţa gurii tale, 
dacă eşti prins de cuvintele gurii tale,
fă totuşi lucrul acesta, fiule: dezleagă-te, 
căci ai căzut în mâna aproapelui tău! 
De aceea du-te, aruncă-te cu faţa la pământ şi stăruie de el.
Nu da somn ochilor tăi, 
nici aţipire pleoapelor tale!
Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului 
şi ca pasărea din mâna păsărarului…
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MEDITEAZĂ:

Am auzit pe cineva spunând că “japonezii sunt harnici, dar nu sunt pocăiți!” Ca și 
când pocăința ar scuza lenevia. Un diacon îi spunea lui Spurgeon – “Doamna 
cutare s-a pocăit.” “Nu cred”, a răspuns Spurgeon, “casa ei este tot nemăturată.”  
Dacă s-ar fi pocăit, s-ar fi schimbat! Lenea este un viciu de care omul trebuie 
să se pocăiască, așa cum se pocăiește de dependența de alcool, de droguri, de 
imoralitate sau de alte dependențe. 

Cel leneș este neînțelept și iresponsabil. Nu planifică și nu este prevăzător.  
Biblia spune: “Cel ales la suflet face planuri alese și stăruie în planurile lui alese.” 
(Isaia 32:8). Îndemnul “du-te la furnică”, privește tocmai nevoia de înțelepciune 
și responsabilitate. Furnicile lucrează fără întrerupere, dar lucrează motivate 

MIERCURI: Lenevia și lipsa de înțelepciune. Proverbe 6:6-11

Ce capcane există astăzi, în privința administrării financiare?

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;
totuşi îşi pregăteşte hrana vara 
şi strânge de ale mâncării în timpul secerişului.
Până când vei sta culcat, leneşule? 
Când te vei scula din somnul tău?
Să mai dormi puţin, să mai aţipeşti puţin, 
să mai încrucişezi puţin mâinile ca să dormi!…
Şi sărăcia vine peste tine ca un hoţ, 
şi lipsa, ca un om înarmat.
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JOI: Răutatea omului de nimic Proverbe 6:12-19

fiind de nevoia de supraviețuire. Nu lucrează de frica stăpânului sau a 
supraveghetorului. Vara își strâng provizii pentru iarnă. 

Două întrebări usturătoare au menirea de a-l provoca pe cel leneș. “Până când 
vei sta culcat, leneşule? Când te vei scula din somnul tău?” (Proverbe 69). Concluzia 
este simplă: “Cine strânge vara este un om chibzuit; cine doarme în timpul seceratului 
este un om care face rușine.” (Proverbe 10:5). „Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac; 
deschide ochii şi te vei sătura de pâine.” (Proverbe 20:13). 

De ce lenea este și o problemă de lipsă de înțelepciune, nu doar de comoditate?

Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură,
clipeşte din ochi, dă din picior şi face semne cu degetele.
Răutatea este în inima lui, 
urzeşte lucruri rele întruna 
şi stârneşte certuri.
De aceea nimicirea îi va veni pe neaşteptate; 
va fi zdrobit deodată şi fără leac.

Şase lucruri urăşte Domnul şi chiar şapte Îi sunt urâte:
ochii trufaşi, limba mincinoasă, 
mâinile care varsă sânge nevinovat,
inima care urzeşte planuri nelegiuite, 
picioarele care aleargă repede la rău,
martorul mincinos, care spune minciuni, 
şi cel ce stârneşte certuri între fraţi.
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VINERI: Înțelepciunea castității.  Proverbe 6:20-35

Omul de nimic este corupt; una spune, căutând să convingă cu tot felul de 
gesturi, dar altceva urzește în inima lui. Termenul ebraic se traduce cu “omul 
lui belial”, și are sensul de ticălos, netrebnic, mârșav, infam, parșiv, bandit. 
Desigur, avem în minte imaginea unor interlopi. Nu ne surprinde sfârșitul lor 
dezastruos. După trei mii de ani, în societatea contemporană, ne confruntăm cu 
aceleași manifestări de răutate demonică! Faptele unui astfel de om sunt urâte 
de Dumnezeu. În epistola lui Iacov citim: 

Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate, prin purtarea lui bună, faptele 
făcute cu blândețea înțelepciunii! Dar dacă aveți în inima voastră pizmă amară și un 
duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea 
aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este 
pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele.

Înţelepciunea care vine de sus este, întâi curată, apoi paşnică, blândă, uşor de 
înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică. 

Iacov 3:13-17

Cum se manifestă înțelepciunea divină? Dar cea demonică?

Fiule, păzeşte sfaturile tatălui tău 
şi nu lepăda învăţătura mamei tale:
leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le de gât.
Ele te vor însoţi în mersul tău, 
te vor păzi în pat 
şi îţi vor vorbi la deşteptare!
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Căci sfatul este o candelă, 
învăţătura este o lumină, 
iar îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii.
Ele te vor feri de femeia stricată, 
de limba ademenitoare a celei străine.

N-o pofti în inima ta pentru frumuseţea ei 
şi nu te lăsa ademenit de pleoapele ei.
Căci pentru o femeie curvă, 
omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine, 
şi femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump.

Poate cineva să ia foc în sân, 
fără să i se aprindă hainele?
Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinşi, 
fără să-i ardă picioarele?

Tot aşa este şi cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său: 
oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit.
Hoţul nu este urgisit când fură ca să-şi potolească foamea, 
căci îi este foame;
şi dacă este prins, trebuie să dea înapoi înşeptit, 
să dea chiar tot ce are în casă.

Dar cel ce preacurveşte cu o femeie este un om fără minte, 
singur îşi pierde viaţa cine face aşa.
Nu va avea decât rană şi ruşine, 
şi ocara nu i se va şterge.

Căci gelozia înfurie pe un bărbat, 
şi n-are milă în ziua răzbunării;
nu se uită la niciun preţ de răscumpărare 
şi nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar.
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MEDITEAZĂ:

Înțelepciunea dobândită de la părinți protejează de ispitele curviei. Părinții ar 
trebui să fie primii care să-și asume educația sexuală a copiilor, potrivit cu vârsta 
lor. În această privință, Biblia încurajează sfătuirea, învățătura, îndemnarea și 
mustrarea, ca mijloace spre lumină și viață. Păstrate în inimă și prețuite ca 
podoabe alese, sfaturile și învățăturile părinților oferă ocrotire, atât de străina 
care este prostituată, cât și de femeia căsătorită, capricioasă și nestatornică. 
Flirtul reprezintă un schimb de complimente, amabilități sau discuții incitante, 
prin care se testează posibilitatea de a intra într-o potențială legătură amoroasă. 
Flirtul începe cu priviri și vorbe ademenitoare. Este un joc cu focul. “Poate cineva 
să ia foc în sân, fără să i se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinşi, 
fără să-i ardă picioarele?”

Comentează consecințele inevitabile ale adulterului menționate aici:

SÂMBĂTĂ: Capcanele seducției.  Proverbe 7:1-27

Fiule, păstrează cuvintele mele 
şi ţine la tine sfaturile mele.
Ţine sfaturile mele şi vei trăi; 
păzeşte învăţăturile mele ca lumina ochilor.
Leagă-le la degete, 
scrie-le pe tăbliţa inimii tale.

Zi înţelepciunii: “Tu eşti sora mea!” 
Şi numeşte priceperea prietena ta –
ca să te ferească de nevasta altuia, 
de străina care întrebuinţează cuvinte ademenitoare.
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Stăteam la fereastra casei mele şi mă uitam prin zăbrele.
Am zărit printre cei neîncercaţi,  
am văzut printre tineri pe un băiat fără minte.
Trecea pe uliţă, la colţul unde stătea una din aceste străine, 
şi a apucat pe calea care ducea spre locuinţa ei.

Era în amurg, seara, în noaptea neagră şi întunecoasă.
Şi iată că i-a alergat înainte o femeie 
îmbrăcată ca o curvă şi cu inima şireată.
Era bună de gură şi fără astâmpăr; 
picioarele nu-i puteau sta acasă:
când în uliţă, când în pieţe, 
pe la toate colţurile stătea la pândă.

Ea l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat, 
şi cu o faţă fără ruşine i-a zis:
“Eram datoare cu o jertfă de mulţumire, 
azi mi-am împlinit juruinţele.
De aceea ţi-am ieşit înainte să te caut, şi te-am şi găsit.

Mi-am împodobit patul cu învelitori, 
cu aşternut de pânzeturi din Egipt;
mi-am stropit aşternutul cu smirnă, aloe şi scorţişoară.
Vino, să ne îmbătăm de dragoste până dimineaţă, 
să ne desfătăm cu dezmierdări.

Căci bărbatul meu nu este acasă, 
a plecat într-o călătorie lungă,
a luat cu el sacul cu bani 
şi nu se va întoarce acasă decât la luna nouă.”
Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit 
şi l-a atras cu buzele ei ademenitoare.

Deodată a început să meargă după ea 
ca boul care se duce la măcelărie, 



S5 | Virtuțile înțelepciunii

44

ca un cerb care aleargă spre cursă,
ca pasărea care dă buzna în laţ, 
fără să ştie că o va costa viaţa, 
până ce săgeata îi străpunge ficatul.

Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă 
şi luaţi aminte la cuvintele gurii mele.
Să nu ţi se abată inima spre calea unei asemenea femei, 
nu te rătăci pe cărările ei.

Căci ea a făcut să cadă multe jertfe 
şi mulţi sunt cei pe care i-a ucis ea.
Casa ei este drumul spre Locuinţa morţilor, 
drumul care coboară spre locaşurile morţii.

OBSERVĂ:

Noaptea, fluturii sunt atrași de flacăra felinarului, neștiind că își vor arde 
aripile. Cel naiv, prost sau neîncercat (“petî”), în loc să ocolească locul unde se 
află această femeie, se îndreaptă spre ea. Întunericul era din ce în ce mai mare, 
dinspre amurg, spre miezul nopții. Solomon descrie caracterul acestei femei, 
tacticile ei de seducere și paralizia voinței tânărului care merge după ea, “ca boul 
la măcelărie”, “ca cerbul spre capcană” și “ca pasărea spre laț”. Caracterul frivol al 
acestei femei este descris sugestiv de Solomon. Desigur, sunt și bărbați care au 
același caracter. Ea începe invocând religiozitatea ei. “Eram datoare cu o jertfă 
de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele.” Așa începe adormirea conștiinței 
tânărului evreu. Este invitat să se ospăteze din carnea rămasă de la jertfă. O dată 
depășită bariera conștiinței, urmează descrieri atractive și asigurarea că se află 
în siguranță.   

Epistola lui Iuda (v. 4) atenționează asupra pericolului de a schimba în 
desfrânare, harul lui Dumnezeu. “Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scrişi 
demult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul 
Dumnezeului nostru şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn, Iisus Hristos.” 
Harul nu înseamnă “corectitudine politică” cum cred unii. Harul reprezintă, nu 
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doar bunătatea dragostei lui Dumnezeu, ci și cea mai puternică motivație de a-L 
iubi și a-L asculta pe Dumnezeu.

Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină 
ca să trăiți pentru firea pământească... Și faptele firii pământești sunt cunoscute 
și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea (pornografia)... Vă 
spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fasc astfel de lucruri nu vor moșteni 
Împărăția lui Dumnezeu.” 

Galateni 5:13-21

Ce înseamnă pentru un credincios adormirea conștiinței?
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SĂPTĂMÂNA 6
Studiu Aplicat

Solomon abordează aici imprudența financiară, lenea, răutatea și infidelitatea. 
În această săptămână vom discuta despre LENE și despre INFIDELITATE. Și una 
și alta au efecte dezastruoase asupra familiei.  

LENEA:

Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te! 
(Prov.6:6)

Până când vei sta culcat, leneşule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi 
puţin, să mai aţipeşti puţin, să mai încrucişezi puţin mâinile ca să dormi!… Şi sărăcia 
vine peste tine ca un hoţ, şi lipsa, ca un om înarmat. (Prov.6:9-11)

Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte.
(Prov.10:4)

Cum este oţetul pentru dinţi şi fumul pentru ochi, aşa este leneşul pentru cel ce-l 
trimite. (Prov.10:26)

Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneşă va plăti bir. (Prov.12:24)

Leneşul nu-şi frige vânatul, dar comoara de preţ a unui om este munca. (Prov.12:27)

Leneşul doreşte mult, şi totuşi, n-are nimic, dar cei harnici se satură. (Prov.13:4)

Drumul leneşului este ca un hăţiş de spini, dar cărarea celor fără prihană este 
netezită. (Prov.15:19)

Cine se leneveşte în lucrul lui este frate cu cel ce nimiceşte. (Prov.18:9)

CITEȘTE: Proverbe cap. 5-7
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OBSERVĂ:

Problema lenei este tratată foarte serios în Biblie. “Mâna celor harnici va stăpâni, 
dar mâna leneșă va plăti bir.” - Cu alte cuvinte, cine nu muncește și se înglodează 
în datorii plătește “dobândă”. “Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț 
a unui om este munca.” -  El nu duce la capăt ce a început, ci face munca pe 
jumătate, și apoi se plânge că a muncit prea mult! “Leneșul dorește mult, și totuși, 
n-are nimic, dar cei harnici se satură.” -  Cel comod este nerealist, visează lucruri 
mari, de aceea nu se apucă de treabă. “Drumul leneșului este ca un hățis de spini. 
Lucrurile nerezolvate îi îngreunează drumul în viață.” “Cine se lenevește în lucrul lui 
este frate cu cel ce nimicește.” Nu trebuie să distrugi, e suficient să lenevești. 

Lipsa de responsabilitate față de familie indică lipsa relației cu Dumnezeu. 
“Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de 
credinţă şi este mai rău decât un necredincios.” (1 Timotei 5:8). 

Ce se întâmplă când tocmai capul familiei este stăpânit de acest viciu? Cât de 
greu este unei astfel de familii să planifice și să acționeze pentru viitor?

Lenea te cufundă într-un somn adânc, şi sufletul molatic suferă de foame. 
(Prov.19:15)

Leneşul îşi vâră mâna în strachină şi n-o duce înapoi la gură. (Prov.19:24)

Toamna, leneşul nu ară; la secerat, ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic!  
(Prov.20:4)

Poftele leneşului îl omoară, pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. (Prov.21:25)

Leneşul zice: “Afară este un leu, care m-ar putea ucide pe uliţă!” (Prov.22:13)
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APLICĂ:

Ar fi bine să discutați în familie câteva aspecte practice din aceste proverbe. “Nu 
iubi somnul, căci vei ajunge sărac; deschide ochii şi te vei sătura de pâine.” – Sărăcia 
pricinuită de comoditate nu este o virtute! “Cum se învârtește ușa pe balamalele ei, 
așa se învârtește leneșul în patul lui.” - Cât de sugestiv!!! “Până când vei sta culcat, 
leneșule? Când te vei scula din somnul tău?” - Cine pierde nopțile (pe internet) nu are 
chef de muncă a doua zi. Oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde numai 
se vorbește, este lipsă. -  Unde e doar vorbărie, nu există rezultate concrete! 
“Toamna, leneșul nu ară; la secerat, ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic!” -  Și 
atunci se înfurie, invidiază și cade în depresie. Leneșul zice: “Afară este un leu, 
care m-ar putea ucide pe uliță!” -  Întotdeauna găsește o scuză plauzibilă în ochii 
lui! Leneșul are o teamă imaginară. “Poftele leneșului îl omoară, pentru că nu vrea 
să lucreze...” - Lenea este cuibul multor vicii. Nu e vorba de cel ce nu poate, ci de 
cel ce nu vrea sau de cel ce își neglijează responsabilitățile asumate. 

Am trecut pe lângă ogorul unui leneş şi pe lângă via unui om fără minte. Şi era 
numai spini, acoperit de mărăcini, şi zidul de piatră era prăbuşit. M-am uitat bine şi 
cu luare aminte, şi am tras învăţătură din ce am văzut. “Să mai dorm puţin, să mai 
aţipesc puţin, să mai încrucişez mâinile puţin ca să mă odihnesc!”… Şi sărăcia vine 
peste tine pe neaşteptate, ca un hoţ, şi lipsa, ca un om înarmat. 

Proverbe 24:30-34

Leneşul zice: “Afară este un leu, pe uliţe este un leu!” (Prov.26:13)

Cum se învârteşte uşa pe ţâţânile ei, aşa se învârteşte leneşul în patul lui. (Prov.26:14)

Leneşul îşi vâră mâna în blid, şi-i vine greu s-o ducă iarăşi la gură.  (Prov.26:15)

Leneşul se crede mai înţelept decât şapte oameni care răspund cu judecată.
(Prov.26:16)

Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei, şi nu mănâncă pâinea lenevirii.
(Prov.31:27)
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Oricât de aspru ar părea, Solomon consideră că omul leneș este un om fără minte. 
Etica muncii se învață, în primul rând, în familie. Un om leneș va avea copii 
iresponsabili. Dacă vrei să se descurce în viață, nu-i scuti pe copii de greutăți, 
învață-i să le înfrunte!

Cum se cultivă în copii o etică sănătoasă a muncii?

MEDITEAZĂ:

În pilda talanților, Domnul Iisus a avertizat cu privire la pericolul de a nu investi 
darurile și capacitățile cu care suntem înzestrați. Robii Stăpânului au primit 
o sumă potrivit cu puterea fiecăruia dintre ei. Stăpânul nu se aștepta la mai 
mult decât putea fiecare să investească. Problema celui ce primise un talant era 
că nu a investit acel talant. Stăpânul a sancționat atitudinea lui față de muncă 
numindu-l: “Rob viclean și leneș!” (Matei 25:26). A fi deștept sau inteligent nu 
este tot una cu a fi înțelept. Inteligența poate aluneca în viclenie. “Leneşul se 
crede mai înţelept decât şapte oameni care răspund cu judecată.” Neînțelepciunea 
leneșului stă în faptul că lasă oportunitățile să treacă pe lângă el; și fără să-și 
dea seama, îi trece viața. El nu planifică pentru viitor și se pierde în mărunțișuri 
cotidiene. “Nişte străini îi mănâncă puterea, şi el nu-şi dă seama, îl apucă bătrâneţea, 
şi el nu-şi dă seama.” (Osea 7:9).

Dumnezeu protejează viața și familia prin interdicția de a comite adulter. 
Poruncile a șaptea și a zecea din Decalog spun: “Să nu preacurvești!” și “Să nu 
poftești nevasta aproapelui tău!” (Exodul 20:14 și 17). Domnul Iisus afirmă că păcatul 
curviei începe în inimă (în imaginație). “Ați auzit că s-a zis celor din vechime: Să nu 
precurvești! Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie să o poftească a și preacurvit 
cu ea în inima lui.” (Matei 5:27-28). Apostolul Pavel argumentează împotriva 

SEXUALITATEA:
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adulterului din perspectiva învierii și a faptului că trupul celui credincios 
aparține lui Hristos și este Templul Duhului Sfânt:

Dar trupul nu este pentru curvie; el este pentru Domnul, şi Domnul este pentru trup. 
Şi Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi cu puterea Sa.

Nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui 
Hristos, şi voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum!

Nu ştiţi că cine se lipeşte de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis: “Cei doi 
se vor face un singur trup”. Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El. 
Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din 
trup; dar cine curveşte păcătuieşte împotriva trupului său.

Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care 
L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi 
cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui 
Dumnezeu. 

1 Corinteni 6:13-20

La fel ca orice alt păcat, și adulterul poate fi iertat prin pocăință, mărturisire și 
părăsire. Dar consecințele lui sunt devastatoare, atât pentru relații în familie, 
cât și pentru trup. Însă cel mai grav, acest păcat este săvârșit împotriva lui 
Dumnezeu. Întinează trupul care îi aparține lui Hristos și întristează Duhul.

Psalmul 51 este rugăciunea de pocăință a lui David, după adulterul cu Batsheba.

Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! 
După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele!
Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea şi curăţă-mă de păcatul meu!

Căci îmi cunosc bine fărădelegile, şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea.
Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta; 
aşa că vei fi drept în hotărârea Ta şi fără vină în judecata Ta.
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Duhul Sfânt l-a cercetat pe David și nu l-a lăsat până nu s-a pocăit. Un 
credincios nu poate aluneca în adulter și să se simtă liniștit. În Psalmul 32, 
David mărturisește:

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. (Oprire)
Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu şi nu mi-am ascuns fărădelegea. 
Am zis: “Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” 
Şi Tu ai iertat vina păcatului meu. (Oprire) 
Psalmul 32

Încă de la început, creștinii au fost o mărturie de puritate morală în societățile 
păgâne decadente. Pavel îi îndemna pe credincioși: “Să fiţi fără prihană şi curaţi, 
copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi 
ca nişte lumini în lume.” (Filipeni 2:15). Iar apostolul Petru scria: “Ajunge, în adevăr, 
că în trecut aţi făcut voia neamurilor şi aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, 
în chefuri şi în slujiri idoleşti neîngăduite (închinare prin prostituție). De aceea se 
miră ei că nu alergaţi împreună cu ei la acelaşi potop de desfrâu şi vă batjocoresc.”              
(1 Petru 4:3-4).

Iată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea.
Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii: 
fă, dar, să pătrundă înţelepciunea înăuntrul meu!

Curăţă-mă cu isop, şi voi fi curat; spală-mă, şi voi fi mai alb decât zăpada.
Fă-mă să aud veselie şi bucurie, şi oasele pe care le-ai zdrobit Tu, se vor bucura.
Întoarce-Ţi privirea de la păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele!

Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!
Nu mă lepăda de la faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt.
Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale şi sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă!

CITEȘTE ANEXA 3: “Apusul sexului” și “Abstinență și Căsătorie” (pag.183)



S6 | Proverbe 5-7

52

APLICĂ:
Articolul “Apusul Sexului” vorbește despre consecințele mentalității, “Dragoste 
pe Apucate” sau “Dragoste pe Agățate”. Astăzi societatea este tot mai obsedată 
de sex. Creștinii ar trebui să fie mai alerți. O caracteristcă a vremurilor din urmă, 
spunea Pavel, va consta în faptul că oamenii vor fi, “... fără dragoste firească..., 
iubitori de plăceri.” (2 Timotei 3:3).   

Merită să citiți și articolul “Abstinență și Căsătorie”. Desigur există cărți mai 
cuprinzătoare pe această temă. Dar Biblia rămâne izvor de înțelepciune pentru 
fiecare generație.   

Cum pătrunde gândirea lumii în biserici, sub acest aspect? 

La începutul anilor ’90, am citit povestea unei tinere necăsătorite, din Statele 
Unite, prima care a absolvit liceul fiind însărcinată. Când s-a dus pe platou, să-și 
primească diploma, toată audiența a aplaudat. Autoarea scria că oamenii aplaudau 
perseverența ei de a finaliza cursurile, în ciuda faptului că era însărcinată. După 
serbarea de absolvire, scria articolul, nimeni nu s-a mai interesat de situația 
ei. A rămas singură. Apoi, autoarea a comentat: “Dacă asta s-ar fi întâmplat cu un 
deceniu în urmă, nimeni nu ar fi aplaudat. Dar după serbarea de absolvire, femeile din 
orășelul respectiv s-ar fi îngrijit (pe ascuns) de ea și de bebeluș.” Concluzia articolului: 
Societatea devine tot mai tolerantă, dar și tot mai indiferentă.   

Cum ar putea să lupte tinerii pentru a promova ideea castității în licee și în 
facultăți?
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SĂPTĂMÂNA 7
Chemările Înțelepciunii - Proverbe 8-9

LUNI: Oamenilor, către voi strig! Proverbe 8:1-11

Dacă prima strigare a Înțelepciunii (din cap. 1:20-22) era adresată proștilor, 
batjocoritorilor și nebunilor, acum chemarea este adresată celor proști, naivi 
(petî) și celor nebuni, obtuzi (kesîl). Batjocoritorii sunt evitați. Există o scară de 
evaluare în Psalmul 1:1.  

Ferice de omul care 
nu se duce la sfatul celor răi, 
nu se opreşte pe calea celor păcătoşi 
şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori!  

Prima treaptă: “Voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri.” (Matei 
7:11). Cel păcătos falimentează și față de copiii lui. Este pe a doua treaptă. Dar cel 
batjocoritor se află pe cea mai de jos treaptă a răutății. Înțelepciunea nu-i mai 
adresează nicio chemare.

Nu strigă înţelepciunea 
şi nu-şi înalţă priceperea glasul?
Ea se aşază sus pe înălţimi, 
afară pe drum, 
la răspântii,
şi strigă lângă porţi, 
la intrarea cetăţii, 
la intrarea porţilor:

“Oamenilor, către voi strig, 
şi spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu.
Învăţaţi-vă minte, proştilor, 
şi înţelepţiţi-vă, nebunilor!
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Ascultaţi, căci am lucruri mari de spus, 
şi buzele mi se deschid ca să înveţe pe alţii ce este drept.
Căci gura mea vesteşte adevărul, 
şi buzele mele urăsc minciuna!

Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, 
n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele.
Toate sunt lămurite pentru cel priceput 
şi drepte pentru cei ce au găsit ştiinţa.

Primiţi mai degrabă învăţăturile mele decât argintul, 
şi mai degrabă ştiinţa decât aurul scump.
Căci înţelepciunea preţuieşte mai mult decât mărgăritarele, 
şi niciun lucru de preţ nu se poate asemui cu ea.

Capitolul șapte prezintă femeia adulteră care iese seducătoare pe ulițe. Cu inima 
șireată, bună de gură și fără astâmpăr, stă la pândă, în ascuns, să prindă în 
mreje pe cel naiv. În contrast cu ea, Înțelepciunea se adresează deschis și onest 
tuturor, dar mai ales celor ce au nevoie de prudență și de discernământ. “A te 
învăța minte” are sensul de a fi prudent, iar “a te înțelepți” înseamnă a căpăta 
puterea de a discerne. Un păstor bătrân spunea despre un tânăr pe care l-a 
sfătuit și care i-a nesocotit sfaturile: “Of...! Sfaturi poți da, dar minte, nu!”  

Înțelepciunea nu folosește cuvinte sucite, ci prezintă realitatea, arătând direcția 
corectă în viață. Cel priceput apreciază înțelepciunea, mai mult decât lucrurile 
materiale valoroase. “De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce 
vă dați câștigul muncii voastre pentru ceva care nu satură?” – întreabă Dumnezeu. 
(Isaia 55:2). Înțelepciunea îți oferă chibzuință, împlinire și integritate. Domnul 
Iisus ne cheamă:

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu 
asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi 
găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este 
uşoară.”  Matei 11:28-30
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APLICĂ:
Cum găsește chemarea înțelepciunii ecou în sufletul tău? Dar chemarea 
Domnului Iisus?

MARȚI: Iubește și caută înțelepciunea! Proverbe 8:12-21

Eu, Înţelepciunea, am ca locuinţă mintea 
şi pot născoci cele mai chibzuite planuri.
Frica de Domnul este urârea răului; 
trufia şi mândria, 
purtarea rea şi gura mincinoasă, 
iată ce urăsc eu.

De la mine vine sfatul şi izbânda, 
eu sunt priceperea, a mea este puterea.
Prin mine împărăţesc împăraţii 
şi dau voievozii porunci drepte.
Prin mine cârmuiesc dregătorii şi mai marii, 
toţi judecătorii pământului.

Eu iubesc pe cei ce mă iubesc, 
şi cei ce mă caută cu tot dinadinsul mă găsesc.
Cu mine este bogăţia şi slava, 
avuţiile trainice şi dreptatea.

Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat, 
şi venitul meu întrece argintul cel mai ales.
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MEDITEAZĂ:

“Eu, Înțelepciunea, am ca locuință mintea.” Aici înțelepciunea este personificată  
(ca și cum ar fi o persoană), dar este vorba de capacitatea minții de a înțelege. 
Când Biblia spune că Dumnezeu a făcut omul după chipul și asemănarea Sa, 
se referă la capacitatea omului de a raționa, de a avea sentimente și de a voi. 
Dumnezeu dorește ca omul să raționeze ceea ce este real și drept, să iubească 
ceea ce este bun și să vrea ceea ce duce la viață. Înțelepciunea realizează toate 
acestea.

Înțelepciunea oferă curaj și biruință ca unui soldat; capacitatea de a conduce 
și a emite legi drepte împăraților, dregătorilor și judecătorilor. Cine iubește 
înțelepciunea va fi iubit de ea, și cine se străduiește să o caute, o va găsi. Merită 
să trăiești cu înțelepciune! 
Duhul Sfânt este și duhul înțelepciunii. Despre Iisus Mesia a fost profețit: 

„Duhul Domnului se va odihni peste El, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat 
și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea Lui va fi frica de Domnul.” 
Isaia 11:2-3

În ce mod întoarcerea la Domnul ți-a asigurat înțelepciunea Duhului Sfânt în 
viață?

Eu umblu pe calea nevinovăţiei, 
pe mijlocul cărărilor neprihănirii,
ca să dau o adevărată moştenire celor ce mă iubesc 
şi să le umplu vistieriile.



Chemările Înțelepciunii |  S7  

57

MIERCURI: Întâietatea Înțelepciunii. Proverbe 8:22-31

Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui, 
înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui.
Eu am fost aşezată din veşnicie, 
înainte de orice început, 
înainte de a fi pământul.

Am fost născută când încă nu erau adâncuri, 
nici izvoare încărcate cu ape;
am fost născută înainte de întărirea munţilor, 
înainte de a fi dealurile,
când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, 
nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii.

Când a întocmit Domnul cerurile, 
eu eram de faţă; 
când a tras o zare pe faţa adâncului,
când a pironit norii sus 
şi când au ţâşnit cu putere izvoarele adâncului,
când a pus un hotar mării, 
ca apele să nu treacă peste porunca Lui, 
când a pus temeliile pământului,

eu eram meşterul Lui, 
la lucru lângă El, 
şi în toate zilele eram desfătarea Lui, 
jucând neîncetat înaintea Lui,
jucând pe rotocolul pământului Său 
şi găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor.
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OBSERVĂ:

Expresiile “m-a făcut”; “am fost născută”; “eram de față” sau “eram meșterul Lui, la 
lucru lângă El”, nu se referă la o persoană distinctă de Dumnezeu, ci subliniază 
atributul înțelepciunii Sale. Personificarea înțelepciunii subliniază faptul că 
toate au fost create de Dumnezeu, cu înțelepciune. Citește Psalmul 104, care, 
după ce descrie lucrările lui Dumnezeu, concluzionează: “Cât de multe sunt 
lucrările Tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înţelepciune, şi pământul este plin de 
făpturile Tale.” (Psalmul 104:24). Înainte de a vorbi despre puterea lui Dumnezeu 
în creație, se vorbește despre înțelepciunea Lui. Tot așa, înțelepciunea ar trebui 
să aibă prioritate în toate acțiunile noastre.

De ce ar trebui ca în toate acțiunile și vorbele noastre, înțelepciunea să aibă 
prioritate?

Nu trebuie să confundăm înțelepciunea cu persoana Logosului întrupat. Dacă 
am face aceasta, în fiecare verset din Proverbe ar trebui să vedem persoana 
Domnului Iisus. Iar Logosul (Cuvântul) ar fi doar o creatură, nu Dumnezeu. 
Evanghelistul Ioan (1:1) afirmă că, “La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu 
Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu.” 

În epistola către Coloseni (2:1-3), Pavel spune că în Hristos sunt ascunse toate 
comorile înțelepciunii. În Iisus s-a manifestat înțelepciunea lui Dumnezeu 
pentru mântuirea noastră: 

Căci întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea 
lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia 
propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni, şi grecii caută înţelepciune; dar 

MEDITEAZĂ:
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noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire, 
şi pentru Neamuri, o nebunie; dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, este puterea 
şi înţelepciunea lui Dumnezeu. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, 
neprihănire, sfinţire şi răscumpărare.

1 Corinteni 1:21-24 și 30

Cum te raportezi la această înțelepciune, pentru mântuirea ta?

JOI: Cei ce urăsc înțelepciunea, iubesc moartea! Proverbe 8:32-36

Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă, 
căci ferice de cei ce păzesc căile mele!
Ascultaţi învăţătura, ca să vă faceţi înţelepţi, 
şi nu lepădaţi sfatul meu.

Ferice de omul care m-ascultă, 
care veghează zilnic la porţile mele 
şi păzeşte pragul uşii mele.
Căci cel ce mă găseşte, găseşte viaţa 
şi capătă bunăvoinţa Domnului.

Dar cel ce păcătuieşte împotriva mea 
îşi vatămă sufletul său; 
toţi cei ce mă urăsc pe mine, 
iubesc moartea.”
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VINERI: Strigarea prietenoasă a Înțelepciunii. Proverbe 9:1-12

Înţelepciunea şi-a zidit casa, 
şi-a tăiat cei şapte stâlpi.
Şi-a înjunghiat vitele, 
şi-a amestecat vinul, 
şi-a pus masa.
Şi-a trimis slujnicele 
şi strigă, de pe vârful înălţimilor cetăţii:

“Cine este prost, să vină încoace!” 
Celor lipsiţi de pricepere le zice:
“Veniţi de mâncaţi din pâinea mea 

Ascultarea și fericirea alternează în acest pasaj. Ascultarea aduce înțelepciune, 
și înțelepciunea aduce fericire. Înțelepciunea este calea vieții și a bunăvoinței, 
ori aprobării lui Dumnezeu. Nebunia produce răni sufletești și duce spre moarte. 
Fiecare om are de ales între cele două căi: “Iau azi cerul şi pământul martori 
împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. 
Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând 
de glasul Lui şi lipindu-te de El: căci de aceasta atârnă viaţa ta şi lungimea zilelor 
tale.” (Deuteronom 30:19-20). Viața pune mereu în fața noastră o sumedenie de 
alegeri, o mulțime de răscruci la care trebuie să luăm decizii de care depind, atât 
fericirea, cât și bunăstarea noastră. “Toți trăim sub același cer, dar nu toți avem 
același orizont.” Konrad Adenauer

Dacă nu poți schimba trecutul, ce poți face pentru viitor?

MEDITEAZĂ:
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şi beţi din vinul pe care l-am amestecat!
Lăsaţi prostia şi veţi trăi, 
şi umblaţi pe calea priceperii!”

Cel ce mustră pe un batjocoritor îşi trage dispreţ 
şi cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocară.
Nu mustra pe cel batjocoritor, ca să nu te urască; 
mustră pe cel înţelept, şi el te va iubi!
Dă înţeleptului, şi se va face şi mai înţelept; 
învaţă pe cel neprihănit, şi va învăţa şi mai mult!

Începutul înţelepciunii este frica de Domnul; 
şi ştiinţa sfinţilor este priceperea.
Prin mine ţi se vor înmulţi zilele 
şi ţi se vor mări anii vieţii tale.
Dacă eşti înţelept, pentru tine eşti înţelept; 
dacă eşti batjocoritor, tu singur vei suferi.

Acest capitol sumarizează tot ce s-a spus până acum. Totodată este o introducere 
la tot ceea ce va urma. Două chemări deschid două căi, a înțelepciunii și a 
nebuniei, a neprihănirii și a răutății. Cele două chemări și cele două căi sunt 
prezentate în contrast una cu alta. Înțelepciunea și nebunia sunt două femei 
care pregătesc fiecare un banchet.  

Înțelepciunea și-a zidit casa și a tăiat cei șapte stâlpi. Tăierea celor șapte stâlpi 
are două sensuri, unul că a făcut loc, iar altul că i-a decorat. Oricum e vorba 
de pregătirea unui spațiu încăpător și sigur. Șapte reprezintă perfecțiunea 
sugerată de cele șapte zile ale creației. Invitația la comuniunea cu Dumnezeu 
este prezentată în Biblie ca invitație la ospăț.

Domnul oştirilor pregăteşte tuturor popoarelor, pe muntele acesta, un ospăţ de 
bucate gustoase, un ospăţ de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de 
vinuri vechi şi limpezite. Şi, pe muntele acesta, înlătură marama care acoperă toate 
popoarele şi învelitoarea care înfăşoară toate neamurile; nimiceşte moartea pe 
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vecie: Domnul Dumnezeu şterge lacrimile de pe toate feţele şi îndepărtează de pe 
tot pământul ocara poporului Său; da, Domnul a vorbit. (Isaia 25:6-8)

Domnul Iisus a folosit imagini asemănătoare când a vorbit despre Împărăția 
cerurilor.  

Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său... 
“Spuneţi celor poftiţi: “Iată că am gătit ospăţul meu; juncii şi vitele mele cele 
îngrăşate au fost tăiate; toate sunt gata, veniţi la nuntă.” 
(Matei 22:1-4)

Potrivit experienței poporului Israel, pâinea susținea viața, iar vinul o înveselea. 
Nu întâmplător Noul Legământ este reprezentat de Domnul Iisus prin pâine și 
vin, în contextul jertfirii. Observați că înțelepciunea jertfește, iar nebunia fură.    

Cât de mult se aseamănă chemarea înțelepciunii și a lui Dumnezeu!  
Oare, de ce? 

Înțelepciunea este mai mult decât învățătură, cunoștință, pricepere, experiență, 
inteligență sau istețime. Ea se vede din modul în care cineva se poartă sau 
vorbește.  

Înţelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia 
celor nesocotiţi îi înşală pe ei înşişi. (Prov.14:8)

Gura celui neprihănit scoate înţelepciune, dar limba stricată va fi nimicită.
(Prov.10:31)

Prin mândrie se aţâţă numai certuri, dar înţelepciunea este cu cel ce ascultă 
sfaturile. (Prov.13:10)
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SÂMBĂTĂ: Îndemn împotriva ademenirii Nebuniei! Proverbe 9:13-18

OBSERVĂ:

Nebunia este comparată cu o femeie gălăgioasă și proastă, care nu zidește, ci 
șade și profită de cei neîncercați. Dacă Înțelepciunea oferă un ospăț pregătit cu 
grijă, Nebunia invită la activități clandestine și ilicite, care satisfac pe moment.  
Apele furate ar putea însemna sexul ilicit (spre deosebire de relația conjugală, 
în căsnicie – vezi: 5:15). Pâinea luată pe ascuns se referă la faptul că plăcerile 
interzise sunt atractive. Cel naiv intră în casa ei, fără să știe că toți oaspeții ei 
ajung în Locuința Morților.

Cum deosebești înțelepciunea de “nebunie”? 

Nebunia este o femeie gălăgioasă, 
proastă şi care nu ştie nimic.
Ea şade totuşi la uşa casei sale, 
pe un scaun, pe înălţimile cetăţii,
ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă:

“Cine este prost, să vină aici!” 
Iar celui fără minte îi zice:
“Apele furate sunt dulci, 
şi pâinea luată pe ascuns este plăcută!”

El nu ştie că acolo sunt morţii 
şi că oaspeţii ei sunt în văile Locuinţei morţilor.
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MEDITEAZĂ

Nu întâmplător, între cele două chemări a fost introdus pasajul despre mustrare. 
Modul în care cineva răspunde la mustrare arată dacă este un batjocoritor sau 
un înțelept.

Cel ce mustră pe un batjocoritor îşi trage dispreţ 
şi cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocară.
Nu mustra pe cel batjocoritor, ca să nu te urască; 
mustră pe cel înţelept, şi el te va iubi!
Dă înţeleptului, şi se va face şi mai înţelept; 
învaţă pe cel neprihănit, şi va învăţa şi mai mult! 

Iată câteva versete care vorbesc despre mustrare:

Cine îşi aduce aminte de certare apucă pe calea vieţii; dar cel ce uită mustrarea apucă 
pe căi greşite. (Prov.10:17)

Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa; dar cine urăşte mustrarea este prost. (Prov.12:1)

Un fiu înţelept ascultă învăţătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. 
(Prov.13:1)

Nesocotitul dispreţuieşte învăţătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare 
ajunge înţelept. (Prov.15:5)

Cine părăseşte cărarea este aspru pedepsit, şi cine urăşte mustrarea va muri. 
(Prov.15:10)

Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se duce la cei înţelepţi. 
(Prov.15:12)

Cel ce leapădă certarea îşi dispreţuieşte sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă 
pricepere. - (Prov.15:32)

O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput, decât o sută de lovituri pe cel 
nebun. (Prov.17:10)
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Loveşte pe batjocoritor, şi prostul se va face înţelept; mustră pe omul priceput, şi va 
înţelege ştiinţa. (Prov.19:25)

Nu cruţa copilul de mustrare, căci dacă-l vei lovi cu nuiaua nu va muri. (Prov.23:13)

Mai bine o mustrare pe faţă, decât o prietenie ascunsă. (Prov.27:5)

Cine mustră pe alţii găseşte mai multă bunăvoinţă pe urmă, decât cel cu limba 
linguşitoare. (Prov.28:23)

Un om care se împotriveşte tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată şi fără leac. 
(Prov.29:1)

Mustrarea făcută în dragoste are menirea de a îndrepta pe cel greșit.
Cum răspunzi mustrărilor celor ce vor să te ajute?

Notează câteva sfaturi, îndemnuri sau mustrări care te-au ajutat de la începutul 
studiului:
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SĂPTĂMÂNA 8
Calea neprihănirii și calea răutății - Proverbe 10-15

LUNI: Contraste Proverbe 10:1-32

Secțiunea care urmează de la 10:1 – 22:16 conține 375 de proverbe. În capitolele 
10 – 15 sunt ziceri prezentate în contrast (paralelismul antitetic). Afirmația 
din primul vers este întărită prin opusul ei, din al doilea vers. Din mulțimea 
proverbelor, am selectat în fiecare zi doar câteva, pentru a sluji ca exemple și 
pentru a nu trece cu vederea anumite sfaturi practice. Desigur, fiecare cititor al 
cărții Proverbelor va descoperi valoarea unor sfaturi pentru contextul special 
prin care trece în această perioadă.

Pildele lui Solomon.

Un fiu înţelept este bucuria tatălui, 
dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale.

Comorile câştigate pe nedrept nu folosesc, 
dar neprihănirea izbăveşte de la moarte.

Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, 
dar îndepărtează pofta celor răi.

Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, 
dar mâna celor harnici îmbogăţeşte.

Cine strânge vara este un om chibzuit, 
cine doarme în timpul secerișului este un om care face ruşine.

Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, 
dar gura celor răi ascunde silnicie.

Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, 
dar numele celor răi putrezeşte. - 
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Cine are o inimă înţeleaptă primeşte învăţăturile, 
dar cine are o gură nesocotită se prăpădeşte singur. -

Cine umblă fără prihană, umblă fără teamă, 
dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol. -

Cine clipeşte din ochi este o pricină de întristare, 
şi cine are o gură nesocotită se prăpădeşte singur. -

Gura celui neprihănit este un izvor de viaţă, 
dar gura celor răi ascunde silnicie. -

Ura stârneşte certuri, 
dar dragostea acoperă toate greşelile. -

Pe buzele omului priceput se află înţelepciunea, 
dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. -

Înţelepţii păstrează ştiinţa, 
dar gura nebunului este o pieire apropiată. –

Averea este o cetate întărită pentru cel bogat; 
dar prăpădirea celor nenorociţi este sărăcia lor. -

Cel neprihănit îşi întrebuinţează câştigul pentru viaţă, 
iar cel rău îşi întrebuinţează venitul pentru păcat. -

Cine îşi aduce aminte de certare apucă pe calea vieţii; 
dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greşite. –

Cine ascunde ura, are buze mincinoase, 
şi cine răspândeşte bârfele este un nebun. –

Cine vorbeşte mult nu se poate să nu păcătuiască, 
dar cel ce-şi ţine buzele, este un om chibzuit. –

Limba celui neprihănit este argint ales; 
inima celor răi este puţin lucru. –
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Buzele celui neprihănit înviorează pe mulţi oameni, 
dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. –

Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte 
şi El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. –

Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, 
dar pentru cel înţelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. –

Celui rău de ce se teme aceea i se întâmplă, 
dar celor neprihăniţi li se împlineşte dorinţa. -

Cum trece vârtejul, aşa piere cel rău; 
dar cel neprihănit are temelii veşnice. –

Cum este oţetul pentru dinţi şi fumul pentru ochi, 
aşa este leneşul pentru cel ce-l trimite. –

Frica de Domnul lungeşte zilele, 
dar anii celui rău sunt scurtaţi. –

Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi decât bucurie, 
dar nădejdea celor răi va pieri. –

Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, 
dar este o topenie pentru cei ce fac răul. –

Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, 
dar cei răi nu vor locui în ţară. –

Gura celui neprihănit scoate înţelepciune, 
dar limba stricată va fi nimicită. –

Buzele celui neprihănit ştiu să vorbească lucruri plăcute, 
dar gura celor răi spune răutăţi.
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OBSERVĂ:
Pronumele “cine”, “cel”, “celui”  introduc cele mai multe proverbe în acest capitol. 
Ce contraste găsești între cel neprihănit și cel rău?

Notează proverbele care te inspiră și ce ai învățat din ele:

Meditează și explică următoarele proverbe:

Un fiu înţelept este bucuria tatălui, 
dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale.

Un tată se laudă cu fiul înțelept, iar o mamă suferă pentru fiul neînțelept. 
De ce oare se întâmplă așa de cele mai multe ori?

Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, 
dar mâna celor harnici îmbogăţeşte.
Cine strânge vara este un om chibzuit, 
cine doarme în timpul secerișului este un om care face ruşine.

Dumnezeu binecuvântează munca celor harnici, chibzuiți, prudenți și 
prevăzători.  

MEDITEAZĂ:
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Ce spune acest proverb despre folosirea sau risipirea oportunităților?

Cum este oţetul pentru dinţi şi fumul pentru ochi, 
aşa este leneşul pentru cel ce-l trimite. – 

La ce se poate aștepta cel ce încredințează unui leneș anumite responsabilități? 

Cine clipeşte din ochi este o pricină de întristare, 
şi cine are o gură nesocotită se prăpădeşte singur. 

Clipirea din ochi se referă la intenții păcătoase ascunse. A face semn cu ochiul 
despre cineva, înseamnă a urzi lucruri rele împotriva acelei persoane. (Proverbe 
6:12-14). Notează concluziile tale:

Gura celui neprihănit este un izvor de viaţă, 
dar gura celor răi ascunde silnicie. -
Cine vorbeşte mult nu se poate să nu păcătuiască, 
dar cel ce-şi ţine buzele, este un om chibzuit. –

Vorbirea unui om descoperă ce este în inima lui. “Omul bun scoate lucruri bune din 
visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui; 
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căci din prisosul inimii vorbește gura.” (Luca 6:45).  Citește și Iacov 3:1-12. 
Notează concluziile tale:

Ura stârneşte certuri, 
dar dragostea acoperă toate greşelile.

Ura și neiertarea sunt combustibilul exploziilor de nervozitate necontrolate.
Ce experiențe ai avut în această privință?

Câte persoane și comunități ar fi scutite de necazuri dacă s-ar ține seama de 
avertizarea: “Cine răspândeşte bârfele este un nebun.” 

Ce ar trebui să faci când auzi lucruri rele despre semenii tăi?
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MARȚI: Contraste Proverbe 11:1-31

Cumpăna înşelătoare este urâtă Domnului, 
dar cântăreala dreaptă Îi este plăcută.

Când vine mândria, vine şi ruşinea, 
dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.

Neprihănirea oamenilor cinstiţi îi cârmuieşte fără teamă, 
dar vicleniile celor stricaţi le aduc pieirea.

În ziua mâniei, bogăţia nu slujeşte la nimic; 
dar neprihănirea izbăveşte de la moarte.

Nevinovăţia omului fără prihană îi netezeşte calea, 
dar cel rău cade prin însăşi răutatea lui.

Nevinovăţia oamenilor fără prihană îi scapă, 
dar cei răi sunt prinşi de răutatea lor.

La moartea celui rău, îi piere nădejdea, 
şi aşteptarea oamenilor nelegiuiţi este nimicită.

Cel neprihănit este scăpat din strâmtorare, 
şi cel rău îi ia locul.

Cu gura lui, omul nelegiuit pierde pe aproapele său, 
dar cei neprihăniţi sunt scăpaţi prin ştiinţă.

Când le merge bine celor neprihăniţi, toată cetatea se bucură; 
şi când pier cei răi, toţi strigă de veselie.

Cetatea se înalţă prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, 
dar este surpată prin gura celor răi. -
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Cine defaimă pe aproapele său este fără minte, 
dar omul cu pricepere primeşte şi tace. -

Cine umblă cu bârfe dă pe faţă lucruri ascunse, 
dar sufletul credincios ţine ce i s-a încredinţat. -

Când nu este chibzuinţă, poporul cade; 
dar biruinţa vine prin marele număr de sfetnici. -

Cui se pune chezaş pentru altul îi merge rău, 
dar cine se teme să se pună chezaş este liniştit. -

O femeie plăcută capătă cinste, 
şi cei asupritori capătă bogăţie. –

Omul milostiv îşi face bine sufletului său, 
dar omul fără milă îşi tulbură însăşi carnea lui. -

Cel rău dobândeşte un câştig înşelător, 
dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. -

Adevărata neprihănire duce la viaţă, 
dar cel ce urmăreşte răul găseşte moartea. -

Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, 
dar cei ce umblă fără prihană Îi sunt plăcuţi.

Hotărât: cel rău nu va rămâne nepedepsit, 
dar sămânţa celor neprihăniţi va fi scăpată.

Femeia frumoasă şi fără minte 
este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. -

Dorinţa celor neprihăniţi este numai bine; 
dar aşteptarea celor răi este numai mânie. -
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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. -

Cine opreşte grâul este blestemat de popor, 
dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. -

Cine urmăreşte binele îşi câştigă bunăvoinţă, 
dar cine urmăreşte răul este atins de el. –

Cine se încrede în bogăţii va cădea, 
dar cei neprihăniţi vor înverzi ca frunzişul. -

Cine îşi tulbură casa va moşteni vânt, 
şi nebunul va fi robul omului înţelept! -

Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă, 
şi cel înţelept câştigă suflete. –

Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ; 
cu cât mai mult cel rău şi păcătos!

Notează proverbele care te inspiră și ce ai învățat din ele:

OBSERVĂ:
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Ce contraste găsești între cel neprihănit și cel rău?

Când le merge bine celor neprihăniţi, toată cetatea se bucură; 
şi când pier cei răi, toţi strigă de veselie.
Cetatea se înalţă prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, 
dar este surpată prin gura celor răi. -

Cuvântul “neprihăniți” are sensul de “cinstiți sau drepți”. Societatea beneficiază 
de pe urma unor astfel de oameni. Cei răi, prin cuvântările lor, pot face mult rău 
cetății. Ce să mai vorbim de faptele lor?! Alegătorii ar trebui să nu se lase înșelați 
de promisiuni electorale.  

Meditează și explică următoarele proverbe:

Cumpăna înşelătoare este urâtă Domnului, 
dar cântăreala dreaptă Îi este plăcută.

Unii foloseau măsuri și greutăți diferite; mai mici când vindeau, pentru a oferi 
mai puțin pentru prețul negociat, și mai mari când cumpărau, pentru a obține 
mai mult. Pentru a împrumuta cereale sau făină foloseau efa (38,8 l). Când dădeau 
cu împrumut foloseau o efă mică, iar când primeau împrumutul, foloseau efa 
obișnuită. Domnul întreabă: “Mai sunt în casa celui rău comori nelegiuite (ilegale), 
și blestemata efă mică? Pot socoti Eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă și greutăți 
srâmbe în sac?” (Prov.10:17) 
De ce este atât de importantă integritatea înaintea lui Dumnezeu? 

MEDITEAZĂ:
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Cum am putea discerne dacă promisiunile și cuvântările cuiva reflectă 
convingerile sale?

Cine defaimă pe aproapele său este fără minte, 
dar omul cu pricepere primeşte şi tace. -

Cine umblă cu bârfe dă pe faţă lucruri ascunse, 
dar sufletul credincios ţine ce i s-a încredinţat. –

Bârfele, zvonurile sau știrile false (fake news) măresc audiența, dar distrug 
reputația și încrederea între oameni. Cu cât mai gravă și mai dăunătoare este 
practica aceasta în biserici!
De ce ar găsi oamenii plăcere în răspândirea bârfelor?

O femeie plăcută capătă cinste, 
şi cei asupritori capătă bogăţie. –

Fiecare capătă ceea ce râvnește. Dar ceea ce nu pot dobândi asupritorii este 
onoarea. 
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Cine opreşte grâul este blestemat de popor, 
dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. -

Acest proverb se referă la cel ce speculează piața, în situații de criză. 
Cum se aplică azi?

Unul care dă cu mâna largă, ajunge mai bogat; 
şi altul, care economiseşte prea mult, nu face decât să sărăcească.

Cum te încurajează aceste versete în privința binefacerii și dărniciei?

Cine îşi tulbură casa va moşteni vânt, 

Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă, 
şi cel înţelept câştigă suflete. –

În contrast cu cel neînțelept, care își tulbură casa și îi împrăștie ca vântul pe cei 
ce sunt în jurul lui, cel înțelept îi câștigă pe cei din jurul lui și este ca un pom 
cu fructe care întrețin viața. Niciun pom nu-și mănâncă roadele! Roadele lui 
aduc satisfacție și viață celor din jurul lui. Domnul Iisus a spus: “După roadele 
lor îi veți cunoaște.” (Matei 7:15-20). Unii văd în acest verset doar îndemnul la 
evanghelizare personală.  
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De ce crezi că ar trebui aplicat la mărturia celui credincios și nu la activismul 
religios?

MIERCURI: Contraste Proverbe 12:1-28

Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa; 
dar cine urăşte mustrarea este prost. –

Omul de bine capătă bunăvoinţa Domnului, 
dar Domnul osândeşte pe cel plin de răutate.

Omul nu se întăreşte prin răutate, 
dar rădăcina celor neprihăniţi nu se va clătina. -

O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, 
dar cea care-i face ruşine este ca putregaiul în oasele lui. -

Gândurile celor neprihăniţi nu sunt decât dreptate, 
dar sfaturile celor răi nu sunt decât înşelăciune. -

Cuvintele celor răi sunt nişte curse ca să verse sânge, 
dar gura celor fără prihană îi izbăveşte. -

Cei răi sunt răsturnaţi şi nu mai sunt, 
dar casa celor neprihăniţi rămâne în picioare!

Un om este preţuit după măsura priceperii lui, 
dar cel cu inima stricată este dispreţuit. -
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Mai bine să fii într-o stare smerită şi să ai o slugă, 
decât să faci pe fudulul şi să n-ai ce mânca. -

Cel neprihănit se îndură de vite, 
dar inima celui rău este fără milă.

Cine-şi lucrează ogorul va avea belşug de pâine, 
dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. -

Cel rău pofteşte prada celor nelegiuiţi, 
dar rădăcina celor neprihăniţi rodeşte. -

În păcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, 
dar cel neprihănit scapă din bucluc. -

Prin rodul gurii te saturi de bunătăţi, 
şi fiecare primeşte după lucrul mâinilor lui. -

Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, 
dar înţeleptul ascultă sfaturile. -

Nebunul îndată îşi dă pe faţă mânia, 
dar înţeleptul ascunde ocara. –

Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, 
dar martorul mincinos vorbeşte înşelăciune. -

Cine vorbeşte în chip uşuratic, răneşte ca străpungerea unei săbii, 
dar limba înţelepţilor aduce vindecare. -

Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, 
dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. -

Înşelătoria este în inima celor ce cugetă răul, 
dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. -
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Nicio nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, 
dar cei răi sunt năpădiţi de rele. –

Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, 
dar cei ce lucrează cu adevăr Îi sunt plăcuţi. -

Omul înţelept îşi ascunde ştiinţa, 
dar inima nebunilor vesteşte nebunia. -

Mâna celor harnici va stăpâni, 
dar mâna leneşă va plăti bir. -

Neliniştea din inima omului îl doboară, 
dar o vorbă bună îl înveseleşte. -

Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, 
dar calea celor răi îi duce în rătăcire. -

Leneşul nu-şi frige vânatul, 
dar comoara de preţ a unui om este munca. -

Pe cărarea neprihănirii este viaţa, 
şi pe drumul însemnat de ea nu este moarte. –

Notează proverbele care te inspiră și ce ai învățat din ele:
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Ce contraste găsești între cel neprihănit și cel rău?

Notează la ce se referă următoarele proverbe:

Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa; 
dar cine urăşte mustrarea este prost. –

Cel ce nu acceptă să fie mustrat este neînțelept. Solomon este mai direct. De ce?

Cel neprihănit se îndură de vite, 
dar inima celui rău este fără milă.

Cineva sfătuia tinerele să se ferească de acei băieți care manifestă cruzime față 
de animale. Dacă un om exploatează fără milă vitele care trag în jug, se va purta 
cu răutate și în familie. 
Ce fel de caracter dezvăluie un comportament nemilos față de animale? 

Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, 
dar înţeleptul ascultă sfaturile. -

Nebunul îndată îşi dă pe faţă mânia, 
dar înţeleptul ascunde ocara. –

OBSERVĂ:
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Stăpânirea de sine în momente de criză face deosebirea dintre cel neînțelept și 
cel înțelept.
De ce nu cade înțeleptul în capcana nebunului, să creadă întotdeauna că se află 
pe calea dreaptă?

Leneşul nu-şi frige vânatul, 
dar comoara de preţ a unui om este munca. -

Leneșul nu duce la bun sfârșit ce a început. Nu valorifică ceea ce are. Pentru el 
munca este o corvoadă, nu o comoară. Ce atitudine ai față de muncă, nu doar 
față de rezultatele ei?

MEDITEAZĂ:

JOI: Contraste Proverbe 13:1-25

Un fiu înţelept ascultă învăţătura tatălui său, 
dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. -

Prin rodul gurii ai parte de bine, 
dar cei stricaţi au parte de silnicie. -

Cine-şi păzeşte gura, îşi păzeşte sufletul; 
cine-şi deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui. -
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Leneşul doreşte mult, şi totuşi, n-are nimic, 
dar cei harnici se satură. -

Cel neprihănit urăşte cuvintele mincinoase, 
dar cel rău se face urât şi se acoperă de ruşine. -

Neprihănirea păzeşte pe cel nevinovat, 
dar răutatea aduce pierzarea păcătosului. -

Unul face pe bogatul, şi n-are nimic, 
altul face pe săracul, şi are totuşi mari avuţii. -

Omul cu bogăţia lui îşi răscumpără viaţa, 
dar săracul n-ascultă mustrarea. -

Lumina celor neprihăniţi arde voioasă, 
dar candela celor răi se stinge. -

Prin mândrie se aţâţă numai certuri, 
dar înţelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. -

Bogăţia câştigată fără trudă scade, 
dar ce se strânge încetul cu încetul, creşte. -

O nădejde amânată îmbolnăveşte inima, 
dar o dorinţă împlinită este un pom de viaţă. -

Cine nesocoteşte Cuvântul Domnului se pierde, 
dar cine se teme de poruncă este răsplătit. -

Învăţătura înţeleptului este un izvor de viaţă, 
ca să abată pe om din cursele morţii. -

O minte sănătoasă câştigă bunăvoinţă, 
dar calea celor stricaţi este pietroasă. -
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Orice om chibzuit lucrează cu cunoştinţă, 
dar nebunul îşi dă la iveală nebunia. -

Un sol rău cade în nenorocire, 
dar un sol credincios aduce tămăduire. -

Sărăcia şi ruşinea sunt partea celui ce leapădă certarea, 
dar cel ce ia seama la mustrare este pus în cinste. -

Împlinirea unei dorinţe este dulce sufletului, 
dar celor nebuni le este urât să se lase de rău. -

Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept,
dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău. -

Nenorocirea urmăreşte pe cei ce păcătuiesc, 
dar cei neprihăniţi vor fi răsplătiţi cu fericire. -

Omul de bine lasă moştenitori pe copiii copiilor săi, 
dar bogăţiile păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit. -

Ogorul pe care-l desţeleneşte săracul dă o hrană îmbelşugată, 
dar mulţi pier din pricina nedreptăţii lor. -

Cine cruţă nuiaua, urăşte pe fiul său, 
dar cine-l iubeşte, îl pedepseşte îndată. -

Cel neprihănit mănâncă până se satură, 
dar pântecele celor răi duce lipsă. –

Notează proverbele care te inspiră și ce ai învățat din ele:
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Solomon începe din nou, vorbind despre fiul înțelept și fiul batjocoritor. De data 
aceasta, accentul este pus pe refuzul mustrării. Comentează cu propriile tale 
cuvinte proverbele:

Un fiu înţelept ascultă învăţătura tatălui său, 
dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. –

Sărăcia şi ruşinea sunt partea celui ce leapădă certarea, 
dar cel ce ia seama la mustrare este pus în cinste. 

Proverbul care urmează, pare un paradox. S-ar părea că leneșul nu are pentru 
că nu-și dorește. Adevărul este că el își dorește mult, dar nu are, pentru că nu 
muncește. Dacă ar munci, ar avea să dea și celui ce nu are. Domnul Iisus a spus: 
“Este mai ferice să dai decât să primești.” (Fapte 20:35)

Leneşul doreşte mult, şi totuşi, n-are nimic, 
dar cei harnici se satură. –

Cum ai putea să-l ajuți pe cel ce se crede spiritual, doar pentru că nu are?

OBSERVĂ:

Una din temele preferate ale cărții Proverbelor este acceptarea mustrării. 
De ce este acest contrast între cel ce primește mustrarea și cel ce nu o primește?
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Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, 
dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău. 

Spune-mi cu cine te însoțești, ca să-ți spun cine ești!  În tovărășia cui îți găsești 
plăcerea?

Cine cruţă nuiaua, urăşte pe fiul său, 
dar cine-l iubeşte, îl pedepseşte îndată.

Disciplinarea trebuie să fie motivată de dragoste. Versetul acesta nu justifică nici 
abuzul fizic, nici cel verbal. “Pedepseşte-ţi fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori 
să-l omori.” (Proverbe 19:18). Adică nu-l pedepsi la mânie. “Nuiaua şi certarea dau 
înţelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face ruşine mamei sale.” (Proverbe 29:15). 
Cum înțelegi afirmația din primul vers?

VINERI: Contraste Proverbe 14:1-35

Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa, 
iar femeia nebună o dărâmă cu înseşi mâinile ei. -

Cine umblă cu neprihănire, se teme de Domnul, 
dar cine apucă pe căi strâmbe, Îl nesocoteşte. -

În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, 
dar pe înţelepţi îi păzesc buzele lor. -
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Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală, 
dar puterea boilor aduce belşug de roade. -

Un martor credincios nu minte, 
dar un martor mincinos spune minciuni. -

Batjocoritorul caută înţelepciunea şi n-o găseşte, 
dar pentru omul priceput ştiinţa este lucru uşor. -

Depărtează-te de nebun, 
căci nu pe buzele lui vei găsi ştiinţa. -

Înţelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, 
dar nebunia celor nesocotiţi îi înşală pe ei înşişi. -

Cei nesocotiţi glumesc cu păcatul, 
dar între cei fără prihană este bunăvoinţă. -

Inima îşi cunoaşte necazurile 
şi niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei. -

Casa celor răi va fi nimicită, 
dar cortul celor fără prihană va înflori. -

Multe căi pot părea bune omului, 
dar la urmă se văd că duc la moarte. -

De multe ori chiar în mijlocul râsului inima poate fi mâhnită, 
şi bucuria poate sfârşi prin necaz. -

Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui, 
şi omul de bine se satură şi el de ce este în el. -

Omul lesne crezător crede orice vorbă, 
dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. -
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Înţeleptul se teme şi se abate de la rău, 
dar nesocotitul este îngâmfat şi fără frică. -

Cine este iute la mânie face prostii, 
şi omul plin de răutate se face urât. -

Cei proşti au parte de nebunie, 
dar oamenii chibzuiţi sunt încununaţi cu ştiinţă. -

Cei răi se pleacă înaintea celor buni, 
şi cei nelegiuiţi înaintea porţilor celui neprihănit. -

Săracul este urât chiar şi de prietenul său, 
dar bogatul are foarte mulţi prieteni. -

Cine dispreţuieşte pe aproapele său face un păcat, 
dar ferice de cine are milă de cei nenorociţi. -

În adevăr, cei ce gândesc rău se rătăcesc, 
dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate şi credincioşie.

Oriunde se munceşte este şi câştig, 
dar oriunde numai se vorbeşte, este lipsă. -

Bogăţia este o cunună pentru cei înţelepţi, 
dar cei nesocotiţi n-au altceva decât nebunie. -

Martorul care spune adevărul scapă suflete, 
dar cel înşelător spune minciuni. -

Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El, 
şi copiii lui au un loc de adăpost la El. -

Frica de Domnul este un izvor de viaţă, 
ea ne fereşte de cursele morţii. -
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Mulţimea poporului este slava împăratului, 
lipsa poporului este pieirea voievodului. -

Cine este încet la mânie are multă pricepere, 
dar cine se aprinde iute, face multe prostii. -

O inimă liniştită este viaţa trupului, 
dar pizma este putrezirea oaselor. -

Cine asupreşte pe sărac, batjocoreşte pe Ziditorul său, 
dar cine are milă de cel lipsit, cinsteşte pe Ziditorul său. -

Cel rău este doborât de răutatea lui, 
dar cel neprihănit chiar şi la moarte trage nădejde. -

Înţelepciunea se odihneşte într-o inimă pricepută, 
dar în mijlocul celor nesocotiţi ea se dă de gol. -

Neprihănirea înalţă pe un popor, 
dar păcatul este ruşinea popoarelor. -

Un împărat are plăcere de un slujitor chibzuit, 
dar pe cel de ocară îl atinge mânia lui.

Notează proverbele care te inspiră și ce ai învățat din ele:

MEDITEAZĂ:

În acest capitol sunt adevărate perle care trebuie descoperite cu grijă.  Meditează 
și comentează cu propriile tale cuvinte, învățăturile care se desprind din 
următoarele proverbe:
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Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa, 
iar femeia nebună o dărâmă cu înseşi mâinile ei. -

Deși prima responsabilitate pentru zidirea familiei revine soțului, ca lider, o 
femeie contribuie din plin la zidirea sau dărâmarea familiei. O femeie înțeleaptă 
nu va abandona în fața greutăților, chiar dacă acestea ar veni din partea soțului 
ei. Femeia înțeleaptă va căuta căi pentru a zidi. Acolo unde soțul zidește, o 
femeie neînțeleaptă poate dărâma. O familie în care nu se lucrează în unitate, 
nu are nevoie de provocări din afară pentru a se prăbuși.  

O împărăție dezbinată împotriva ei nu poate dăinui. De ce?

Cei nesocotiţi glumesc cu păcatul, 

Cine consideră păcatul o glumă este un om nechibzuit. Citește Romani 1:28-32.
Cum comentezi acest avertisment?

Cine este încet la mânie are multă pricepere, 
dar cine se aprinde iute, face multe prostii. -

O inimă liniştită este viaţa trupului, 
dar pizma este putrezirea oaselor. –

Cum distruge mânia nu doar relațiile, ci și sănătatea fizică și psihică? 
Dar invidia?
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Neprihănirea înalţă pe un popor, 
dar păcatul este ruşinea popoarelor. –

Se crede că politicul și economicul înalță sau coboară un popor. În realitate 
starea morală a națiunii este cauza înălțării sau prăbușirii ei. Iar aceasta depinde 
de relația cu Dumnezeu a fiecărei persoane. Poetul Ioan Alexandru spunea: 
“Poporul meu bolește de nedumnezeire!”
Cum ai descrie starea națiunii noastre? Ce responsabilitate ai pentru ea?

SÂMBĂTĂ: Contraste Proverbe 15:1-33

Un răspuns blând potoleşte mânia, 
dar o vorbă aspră aţâţă mânia.

Limba înţelepţilor dă ştiinţă plăcută, 
dar gura nesocotiţilor împroaşcă nebunie. -

Ochii Domnului sunt în orice loc, 
ei văd pe cei răi şi pe cei buni. -

Limba dulce este un pom de viaţă, 
dar limba stricată zdrobeşte sufletul. -

Nesocotitul dispreţuieşte învăţătura tatălui său, 
dar cine ia seama la mustrare ajunge înţelept. -
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În casa celui neprihănit este mare belşug, 
dar în câştigurile celui rău este tulburare. -

Buzele înţelepţilor seamănă ştiinţa, 
dar inima celor nesocotiţi este stricată. -

Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, 
dar rugăciunea celor fără prihană Îi este plăcută. -

Calea celui rău este urâtă Domnului, 
dar El iubeşte pe cel ce umblă după neprihănire. -

Cine părăseşte cărarea este aspru pedepsit, 
şi cine urăşte mustrarea va muri. -

Locuinţa morţilor şi Adâncul sunt cunoscute Domnului, 
cu cât mai mult inimile oamenilor! -

Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat, 
de aceea nu se duce la cei înţelepţi. -

O inimă veselă înseninează faţa; 
dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. -

Inima celor pricepuţi caută ştiinţa, 
dar gura nesocotiţilor găseşte plăcere în nebunie. –

Toate zilele celui nenorocit sunt rele, 
dar cel cu inima mulţumită are un ospăţ necurmat. -

Mai bine puţin, cu frică de Domnul, 
decât o mare bogăţie, cu tulburare! –

Mai bine un prânz de verdeţuri şi dragoste, 
decât un bou îngrăşat şi ură. -
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Un om iute la mânie stârneşte certuri, 
dar cine este încet la mânie potoleşte neînţelegerile.

Drumul leneşului este ca un hăţiş de spini, 
dar cărarea celor fără prihană este netezită. -

Un fiu înţelept este bucuria tatălui său, 
dar un om nesocotit dispreţuieşte pe mama sa. -

Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte, 
dar un om priceput merge pe drumul cel drept. -

Planurile nu izbutesc, când lipseşte o adunare care să chibzuiască, 
dar izbutesc când sunt mulţi sfetnici.”

Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui, 
şi ce bună este o vorbă spusă la vreme potrivită! -

Pentru cel înţelept, cărarea vieţii duce în sus, 
ca să-l abată de la Locuinţa morţilor, care este jos. -

Domnul surpă casa celor mândri, 
dar întăreşte hotarele văduvei. -

Gândurile rele sunt urâte Domnului, 
dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea Lui. -

Cel lacom de câştig îşi tulbură casa, 
dar cel ce urăşte mita va trăi. -

Inima celui neprihănit se gândeşte ce să răspundă, 
dar gura celor răi împroaşcă răutăţi. -

Domnul Se depărtează de cei răi, 
dar ascultă rugăciunea celor neprihăniţi. -
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O privire prietenoasă înveseleşte inima, 
o veste bună întăreşte oasele. -

Urechea care ia aminte la învăţăturile care duc la viaţă 
locuieşte în mijlocul înţelepţilor. -

Cel ce leapădă certarea îşi dispreţuieşte sufletul, 
dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. -

Frica de Domnul este şcoala înţelepciunii, 
şi smerenia merge înaintea slavei. –

Notează proverbele care te inspiră și ce ai învățat din ele:

MEDITEAZĂ:

Meditează și comentează la învățăturile care se desprind din următoarele 
proverbe:

Un răspuns blând potoleşte mânia, 
dar o vorbă aspră aţâţă mânia.

Ce calități sunt necesare pentru a da un răspuns blând, într-o situație tensionată?

Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat, 
de aceea nu se duce la cei înţelepţi. –
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Urechea care ia aminte la învăţăturile care duc la viaţă 
locuieşte în mijlocul înţelepţilor. -

Cel ce leapădă certarea îşi dispreţuieşte sufletul, 
dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. -

Frica de Domnul este şcoala înţelepciunii, 
şi smerenia merge înaintea slavei. –

Atenția acordată învățăturii care îndreaptă spre viață, acceptarea mustrării, 
frica de Domnul și smerenia sunt cele patru condiții pentru a intra în clubul 
înțelepților. Ce rol au predicarea, citirea și meditația asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu în viața ta?

Selectează câteva proverbe din această săptămână, pentru discuțiile în grup.

Studiile sociologice arată că, în general, bărbații refuză să meargă la un consilier 
pentru a rezolva conflictele din familie. Care ar putea fi cauza?
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SĂPTĂMÂNA 9
Purtarea înțeleaptă - Proverbe 16-21

LUNI: Proverbe constructive Proverbe 16:1-32

Secțiunea se întinde de la cap. 16:1 – 22:16. Cele mai multe proverbe din această 
secțiune reprezintă paralelismul sintetic sau constructiv, în care afirmația din 
primul vers este dezvoltată sau explicată în al doilea vers. Apelul la implicarea 
Domnului în viețile noastre este mult mai prezent. Înțelepciunea și dependența 
de Domnul sunt principalele teme.

Planurile pe care le face inima atârnă de om, 
dar răspunsul pe care-l dă gura vine de la Domnul. -

Toate căile omului sunt curate în ochii lui, 
dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. -

Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului 
şi îţi vor izbuti planurile. -

Domnul a făcut toate pentru o ţintă, 
chiar şi pe cel rău pentru ziua nenorocirii. –

Orice inimă trufaşă este o scârbă înaintea Domnului; 
hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. -

Prin dragoste şi credincioşie omul ispăşeşte nelegiuirea, 
şi prin frica de Domnul se abate de la rău. - 

Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, 
îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui. -

Mai bine puţin, cu dreptate, 
decât mari venituri, cu strâmbătate. -
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Inima omului se gândeşte pe ce cale să meargă, 
dar Domnul îi îndreaptă paşii. -

Hotărâri dumnezeieşti sunt pe buzele împăratului, 
gura lui nu trebuie să facă greşeli când judecă. -

Cântarul şi cumpăna dreaptă vin de la Domnul; 
toate greutăţile de cântărit sunt lucrarea Lui. -

Împăraţilor le este scârbă să facă rău, 
căci prin neprihănire se întăreşte un scaun de domnie. -

Buzele neprihănite sunt plăcute împăraţilor, 
şi ei iubesc pe cel ce vorbeşte cu neprihănire. -

Mânia împăratului este un vestitor al morţii, 
dar un om înţelept trebuie s-o potolească. -

Seninătatea feţei împăratului este viaţa, 
şi bunăvoinţa lui este ca o ploaie de primăvară.

Cu cât mai mult face câştigarea înţelepciunii decât a aurului! 
Cu cât este mai de dorit câştigarea priceperii decât a argintului! -

Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău; 
acela îşi păzeşte sufletul, care veghează asupra căii sale. -

Mândria merge înaintea pieirii, 
şi trufia merge înaintea căderii. -

Mai bine să fii smerit cu cei smeriţi, 
decât să împarţi prada cu cei mândri. -

Cine cugetă la Cuvântul Domnului găseşte fericirea, 
şi cine se încrede în Domnul este fericit. -
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Cine are o inimă înţeleaptă este numit priceput, 
dar dulceaţa buzelor măreşte ştiinţa. -

Înţelepciunea este un izvor de viaţă pentru cine o are; 
dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. -

Cine are o inimă înţeleaptă îşi arată înţelepciunea când vorbeşte 
şi mereu se văd învăţături noi pe buzele lui. -

Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere, 
dulci pentru suflet şi sănătoase pentru oase. -

Multe căi i se par bune omului, 
dar la urmă duc la moarte. -

Cine munceşte, pentru el munceşte, 
căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. -

Omul stricat pregăteşte nenorocirea, 
şi pe buzele lui este ca un foc aprins.

Omul neastâmpărat stârneşte certuri, 
şi pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. -

Omul asupritor amăgeşte pe aproapele său 
şi-l duce pe o cale care nu este bună. -

Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, 
cine-şi muşcă buzele, a şi săvârşit răul. -

Perii albi sunt o cunună de cinste, 
ea se găseşte pe calea neprihănirii. -

Cel încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz, 
şi cine este stăpân pe sine preţuieşte mai mult decât cine cucereşte cetăţi. -
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Se aruncă sorţul în poala hainei, 
dar orice hotărâre vine de la Domnul.

Notează proverbele care te inspiră și ce ai învățat din ele:

Primele versuri ne îndreaptă zilnic privirea spre Domnul. Nu evita aceste sfaturi:

Planurile pe care le face inima atârnă de om, 
dar răspunsul pe care-l dă gura vine de la Domnul. -
Toate căile omului sunt curate în ochii lui, 
dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. -
Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului 
şi îţi vor izbuti planurile. –

Nu orice planuri și orice căi sunt plăcute Domnului și binecuvântate de El. Ce 
înveți despre modul în care ar trebui îți faci planurile în viață, să le evaluezi și 
să le încredințezi Domnului?

Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, 
îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui. -

Ca multe alte proverbe și acest proverb nu este aplicabil în orice situație. Dar 
atunci când are loc o schimbare dramatică de atitudine a vrajmașilor celui 
credincios, acesta recunoaște intervenția Domnului. Ucenicul Domnului Iisus va 
înfrunta persecuția și dușmănia celor răi cu un duh de pace. Cel ce te dușmănește 
pe nedrept s-ar putea să devină într-o zi copil al lui Dumnezeu. 

MEDITEAZĂ:



S9 | Purtarea înțeleaptă

100

Ce înseamnă să-ți privești vrăjmașii din această perspectivă?

Mândria merge înaintea pieirii, 
şi trufia merge înaintea căderii. –

Ce înseamnă mândria spirituală? Cât de periculoasă este ea?

Mai bine puţin, cu dreptate, 
decât mari venituri, cu strâmbătate. -

Mai bine să fii smerit cu cei smeriţi, 
decât să împarţi prada cu cei mândri. -

“Mai bine simpli și smeriți și de Dumnezeu iubiți!” Vă amintiți cântarea?

Cine cugetă la Cuvântul Domnului găseşte fericirea, 
şi cine se încrede în Domnul este fericit. –

Cum dezvoltă Psalmul 1 acest adevăr? Cum aplici acest adevăr în viața ta?
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Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, 
cine-şi muşcă buzele, a şi săvârşit răul. –

Ce afirmații asemănătoare găsești în Predica de pe Munte a Domnului Iisus?

Cel încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz, 
şi cine este stăpân pe sine preţuieşte mai mult decât cine cucereşte cetăţi. -

De ce este stăpânirea de sine o virtute atât de importantă? Cum o poți cultiva?

MARȚI: Proverbe constructive Proverbe 17:1-28

Mai bine o bucată de pâine uscată, cu pace, 
decât o casă plină de cărnuri, cu ceartă! -

Un argat cu minte stăpâneşte peste fiul care face ruşine 
şi va împărţi moştenirea cu fraţii lui.

Tigaia lămureşte argintul, şi cuptorul lămureşte aurul; 
dar Cel ce încearcă inimile este Domnul. -
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Cel rău ascultă cu luare aminte la buza nelegiuită, 
şi mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. –

Cine îşi bate joc de sărac, îşi bate joc de Cel ce l-a făcut; 
cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. -

Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor, 
şi părinţii sunt slava copiilor lor. -

Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun; 
cu cât mai puţin cuvintele mincinoase în gura unui om de viţă aleasă! -

Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc: 
ori încotro se întorc, izbândesc. -

Cine acoperă o greşeală, caută dragostea, 
dar cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. -

O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput, 
decât o sută de lovituri pe cel nebun. -

Cel rău nu caută decât răscoală, 
dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. -

Mai bine să întâlneşti o ursoaică jefuită de puii ei, 
decât un nebun în timpul nebuniei lui. -

Celui ce întoarce rău pentru bine, 
nu-i va părăsi răul casa. -

Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape; 
de aceea, curmă cearta înainte de a se înteţi. -

Cel ce iartă pe vinovat şi osândeşte pe cel nevinovat, 
sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. -

La ce slujeşte argintul în mâna nebunului? 
Să cumpere înţelepciunea?… Dar n-are minte. -

Prietenul adevărat iubeşte oricând, 
şi în nenorocire ajunge ca un frate. -
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Omul fără minte dă chezăşie, 
se pune chezaş pentru aproapele său. -

Cine iubeşte certurile iubeşte păcatul, 
şi cine-şi zideşte poarta prea înaltă, îşi caută pieirea. -

Cel cu inimă prefăcută nu găseşte fericirea, 
şi cel cu limba stricată cade în nenorocire. -

Cine dă naştere unui nebun va avea întristare, 
şi tatăl unui nebun nu poate să se bucure. -

O inimă veselă este un bun leac, 
dar un duh mâhnit usucă oasele. -

Cel rău primeşte daruri pe ascuns 
ca să sucească şi căile dreptăţii. -

Înţelepciunea este în faţa omului priceput, 
dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. -

Un fiu nebun aduce necaz tatălui său 
şi amărăciune celei ce l-a născut. -

Nu este bine să osândeşti pe cel neprihănit la o gloabă, 
nici să loveşti pe cei de neam ales din pricina neprihănirii lor. -

Cine îşi înfrânează vorbele, cunoaşte ştiinţa, 
şi cine are duhul potolit este un om priceput. -

Chiar şi un prost ar trece de înţelept dacă ar tăcea, 
şi de priceput dacă şi-ar ţine gura. –

Notează proverbele care te inspiră și ce ai învățat din ele:
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MEDITEAZĂ:

Care este valoarea practică a următoarelor proverbe?

Mai bine o bucată de pâine uscată, cu pace, 
decât o casă plină de cărnuri, cu ceartă! -

De ce pacea și armonia sunt mai de dorit decât belșugul însoțit de conflicte?

Cine acoperă o greşeală, caută dragostea, 
dar cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. –

Dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. (1 Corinteni 13:7). 
Te iert, dar nu te uit! Cum te raportezi la persoanele care pomenesc mereu 
greșelile altora?

Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape; 
de aceea, curmă cearta înainte de a se înteţi. –

Începutul unei certe este ca ruperea unui baraj. Ai nevoie de înțelepciune și 
disciplina stăpânirii de sine pentru a preveni cearta. Ce înseamnă întețirea 
certei? 
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Prietenul adevărat iubeşte oricând, 
şi în nenorocire ajunge ca un frate. –

Există prieteni care sunt mai dedicați decât un frate (Proverbe 18:24).

Cine îşi înfrânează vorbele, cunoaşte ştiinţa, 
şi cine are duhul potolit este un om priceput. –

Ce înseamnă știința conviețuirii? Ce rol are înfrânarea vorbelor?

Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc: 
ori încotro se întorc, izbândesc. –

Darurile și mita sunt subiecte controversate. Se crede că Solomon expune practici 
sociale, fără să le aprobe. “Darurile unui om îi fac loc şi-i deschid intrarea înaintea 
celor mari.” (Proverbe 18:16). “Un dar făcut în taină potoleşte mânia, şi o mită dată pe 
ascuns potoleşte cea mai puternică mânie. (Proverbe 21:14). Românii nu consideră un 
lucru rău să oferi sau să primești daruri. Rău este să primești un dar și să nu faci 
ceea ce se așteaptă să faci. Așa se perpetuează corupția.

Dumnezeu condamnă oferirea sau primirea de daruri cu scopul de a suci 
dreptatea. În contextul realizării justiției, Biblia spune: “Să nu primești daruri; căci 
darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși și sucesc hotărârile celor drepți.” (Exodul 23:8). 
“Să pui judecători..., și ei să judece poporul cu dreptate. Să n-atingi niciun drept, să nu 
cauți la fața oamenilor, și să nu iei daruri, căci darurile orbesc ochii înțelepților și sucesc 
cuvintele celor drepți. Să urmezi cu scumpătate dreptatea.” (Deuteronom 16:18-20).  
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MIERCURI: Proverbe constructive Proverbe 18:1-24

Același principiu al dreptății se aplică și când este vorba de celelalte autorități. 
“Cel lacom de câştig îşi tulbură casa, dar cel ce urăşte mita va trăi.”  (Proverbe 15:27). 
“Cel rău primeşte daruri pe ascuns ca să sucească şi căile dreptăţii.” (Proverbe 17:23).

Rămâne de discutat subiectul darurilor ca gest de apreciere și recunoștință sau ca 
exprimare și cultivare a unor relații cordiale. Cum distingi o motivație corectă?

Cel ursuz caută ce-i place lui, 
se supără de orice lucru bun. -

Nebunului nu-i este de învăţătură, 
ci vrea să arate ce ştie el. -

Când vine cel rău, vine şi dispreţul; 
şi odată cu ruşinea, vine şi ocara. -

Cuvintele gurii unui om sunt ca nişte ape adânci; 
izvorul înţelepciunii este ca un şuvoi care curge întruna. -

Nu este bine să ai încredere în faţa celui rău, 
ca să nedreptăţeşti pe cel neprihănit la judecată. -

Vorbele nebunului aduc ceartă, 
şi gura lui înjură până stârneşte lovituri. -

Gura nebunului îi aduce pieirea, 
şi buzele îi sunt o cursă pentru suflet. -
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Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile: 
alunecă până în fundul măruntaielor. -

Cine se leneveşte în lucrul lui 
este frate cu cel ce nimiceşte. -

Numele Domnului este un turn tare; 
cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost. -

Averea este o cetate întărită, pentru cel bogat; 
în închipuirea lui, ea este un zid înalt. -

Înainte de pieire, inima omului se îngâmfă, 
dar smerenia merge înaintea slavei. -

Cine răspunde fără să fi ascultat, 
face o prostie şi îşi trage ruşinea. -

Duhul omului îl sprijină la boală; 
dar duhul doborât de întristare, cine-l va ridica? -

O inimă pricepută dobândeşte ştiinţa, 
şi urechea celor înţelepţi caută ştiinţa. -

Darurile unui om îi fac loc 
şi-i deschid intrarea înaintea celor mari. -

Cel care vorbeşte întâi în pricina lui, pare că are dreptate, 
dar vine celălalt şi-l ia la cercetare. -

Sorţul pune capăt neînţelegerilor 
şi hotărăşte între cei puternici.

Fraţii nedreptăţiţi sunt mai greu de câştigat decât o cetate întărită, 
şi certurile lor sunt tot aşa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărăteşti. -
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Din rodul gurii lui îşi satură omul trupul, 
din venitul buzelor lui se satură.

Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; 
oricine o iubeşte, îi va mânca roadele. -

Cine găseşte o nevastă bună găseşte fericirea; 
este un har pe care-l capătă de la Domnul. -

Săracul vorbeşte rugându-se, 
dar bogatul răspunde cu asprime. -

Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui, 
dar este un prieten care ţine mai mult la tine decât un frate. –

Notează proverbele care te inspiră și ce ai învățat din ele:

MEDITEAZĂ:

Cel ursuz caută ce-i place lui, 
se supără de orice lucru bun. -

Nebunului nu-i este de învăţătură, 
ci vrea să arate ce ştie el. -

Cel ursuz este morocănos, posac, neprietenos, nesociabil, respingător. Pentru o 
astfel de persoană nu contează ce este bine, ci numai ce-i place. Nebunul este 
“minte strâmtă” și “gură largă”. Nu este dispus să învețe de la alții, ci vrea să iasă 
în evidență și să-și impună propriile opinii.  

Ce faci când în familie unul dintre soți este mereu morocănos?
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Numele Domnului este un turn tare; 
cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost. -

Averea este o cetate întărită, pentru cel bogat; 
în închipuirea lui, ea este un zid înalt. –

Siguranța vieții nu stă în bogăție, ci în încrederea în Domnul. De ce bogăția 
este doar o iluzie când este vorba de siguranța vieții, chiar aici pe pământ?

Cine se leneveşte în lucrul lui 
este frate cu cel ce nimiceşte. –

O lucrare neterminată intră în paragină și se deteriorează. Nu este nevoie să 
distrugi, doar să nu finalizezi ce trebuie și când trebuie. Ce înveți din acest 
proverb?

Cel care vorbeşte întâi în pricina lui, pare că are dreptate, 
dar vine celălalt şi-l ia la cercetare. -

Cine răspunde fără să fi ascultat, 
face o prostie şi îşi trage ruşinea. -
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De ce e bine să aplici aceste sfaturi în relațiile cu ceilalți?

Cine găseşte o nevastă bună găseşte fericirea; 
este un har pe care-l capătă de la Domnul. -

Iată o constatare care nu necesită comentarii!  Ce rol are rugăciunea în dobândirea 
acestui har?

JOI: Proverbe constructive Proverbe 19:1-29

Mai mult preţuieşte săracul care umblă în neprihănirea lui, 
decât un bogat cu buze stricate şi nebun. -

Lipsa de ştiinţă este o pagubă pentru cineva, 
şi cine aleargă neghiobeşte înainte o nimereşte rău. -

Nebunia omului îi suceşte calea, 
şi apoi cârteşte împotriva Domnului cu inima lui. -

Bogăţia aduce un mare număr de prieteni, 
dar săracul este părăsit de prietenul lui. -

Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit, 
şi cel ce spune minciuni nu va scăpa. -
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Omul darnic are mulţi linguşitori 
şi toţi sunt prieteni cu cel ce dă daruri. -

Toţi fraţii săracului îl urăsc; 
cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el! 

El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, 
dar ei se fac nevăzuţi. -

Cine capătă înţelepciune, îşi iubeşte sufletul; 
cine păstrează priceperea, găseşte fericirea. -

Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit, 
şi cel ce spune minciuni va pieri. -

Unui nebun nu-i şade bine să trăiască în desfătări, 
cu atât mai puţin unui rob să stăpânească peste voievozi. -

Înţelepciunea face pe om răbdător 
şi este o cinste pentru el să uite greşelile. -

Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu, 
şi bunăvoinţa lui este ca roua pe iarbă. -

Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său, 
şi o nevastă gâlcevitoare este ca o streaşină de pe care picură întruna. -

Casa şi averea le moştenim de la părinţi, 
dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. -

Lenea te cufundă într-un somn adânc, 
şi sufletul molatic suferă de foame.”

Cine păzeşte porunca, îşi păzeşte sufletul; 
cine nu veghează asupra căii sale, va muri. -
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Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul, 
şi El îi va răsplăti binefacerea. -

Pedepseşte-ţi fiul, căci tot mai este nădejde, 
dar nu dori să-l omori. -

Cel pe care-l apucă mânia trebuie să-şi ia pedeapsa; 
căci, dacă-l scoţi din ea, va trebui să mai faci o dată lucrul acesta. -

Ascultă sfaturile şi primeşte învăţătura 
ca să fii înţelept pe viitor! -

Omul face multe planuri în inima lui, 
dar hotărârea Domnului, aceea se împlineşte. -

Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui; 
şi mai mult preţuieşte un sărac decât un mincinos. -

Frica de Domnul duce la viaţă, 
şi cel ce o are petrece noaptea sătul, fără să fie cercetat de nenorocire. -

Leneşul îşi vâră mâna în strachină 
şi n-o duce înapoi la gură. -

Loveşte pe batjocoritor, şi prostul se va face înţelept; 
mustră pe omul priceput, şi va înţelege ştiinţa. -

Cine jefuieşte pe tatăl său şi izgoneşte pe mama sa, 
este un fiu care aduce ruşine şi ocară. -

Încetează, fiule, să mai asculţi învăţătura, 
dacă ea te depărtează de învăţăturile înţelepte. -

Un martor stricat îşi bate joc de dreptate,  
şi gura celor răi înghite nelegiuirea. -
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MEDITEAZĂ:

Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori, 
şi loviturile pentru spinările nebunilor. –

Notează proverbele care te inspiră și ce ai învățat din ele:

Mai mult preţuieşte săracul care umblă în neprihănirea lui, 
decât un bogat cu buze stricate şi nebun. -

Săracul din acest proverb nu este leneșul care nu vrea să lucreze, ci victima unor 
circumstanțe. Demnitatea omului depinde de ceea ce este și nu de ceea ce are.  
Bogatul cu buze stricate este cel cu vorbire răsucită, coruptă, perversă. 
 
De ce este mai importantă onestitatea decât bogăția?

Lipsa de ştiinţă este o pagubă pentru cineva, 
şi cine aleargă neghiobeşte înainte o nimereşte rău. -

Nebunia omului îi suceşte calea, 
şi apoi cârteşte împotriva Domnului cu inima lui. -

Cine se pripește, mai mult păgubește! Cugetă și documentează-te înainte să 
acționezi! Și nu pune rezultatele lipsei de chibzuință în seama Domnului. În ce 
mod te ajută aceste sfaturi?
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Lenea te cufundă într-un somn adânc, 
şi sufletul molatic suferă de foame.

Leneşul îşi vâră mâna în strachină 
şi n-o duce înapoi la gură. -

Somnul adânc în care te cufundă lenea este cel al inconștienței și nepăsării. Nici 
măcar nu realizezi gravitatea pierderii oportunităților în viață. Nu este vorba 
de odihna căpătată prin somn, ci de o stare de moleșeală. Cel molatic nu este în 
stare să-și satisfacă nici măcar propriile nevoi.   

Cum s-ar putea trezi cineva din această stare de letargie?

Casa şi averea le moştenim de la părinţi, 
dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. –

Ce nu pot să-ți dea părinții oricât ar dori? Totuși, cum ar putea să te ajute în 
această privință?

Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui;
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Memorează și nu uita acest verset!  În ce împrejurări ar trebui să-ți amintești 
acest proverb?   

VINERI: Proverbe constructive Proverbe 20:1-30

Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; 
oricine se îmbată cu ele nu este înţelept. -

Frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu, 
cine îl supără, păcătuieşte împotriva sa însuşi. -

Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; 
dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. -

Toamna, leneşul nu ară; 
la secerat, ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic! -

Sfaturile în inima omului sunt ca nişte ape adânci, 
dar omul priceput ştie să scoată din ele. -

Mulţi oameni îşi trâmbiţează bunătatea; 
dar cine poate găsi un om credincios? -

Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; 
ferice de copiii lui după el! -

Împăratul, care şade pe scaunul de domnie al dreptăţii, 
risipeşte orice rău cu privirea lui. -
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Cine poate zice: “Mi-am curăţit inima, 
sunt curat de păcatul meu”? -

Două feluri de greutăţi 
şi două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. -

Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui 
dacă purtarea lui va fi curată şi fără prihană. -

Urechea care aude şi ochiul care vede, 
şi pe una şi pe celălalt, Domnul le-a făcut. -

Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac; 
deschide ochii şi te vei sătura de pâine. -

“Rău! Rău!” zice cumpărătorul, 
şi plecând, se fericeşte. -

Este aur şi sunt multe mărgăritare; 
dar buzele înţelepte sunt un lucru scump. -

Ia-i haina, căci s-a pus chezaş pentru altul; 
şi ţine-l zălog pentru alţii. -

Pâinea minciunii este dulce omului, 
dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriş. -

Planurile se pun la cale prin sfat! 
Fă războiul cu chibzuinţă. -

Cine umblă cu bârfe dă pe faţă lucrurile ascunse; 
şi cu cel ce nu-şi poate ţine gura să nu te amesteci. -

Dacă cineva blestemă pe tatăl său şi pe mama sa, 
i se va stinge lumina în mijlocul întunericului. -
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O moştenire repede câştigată de la început, 
nu va fi binecuvântată la sfârşit. -

Nu zice: “Îi voi întoarce eu răul!” 
Nădăjduieşte în Domnul, şi El te va ajuta. -

Domnul urăşte două feluri de greutăţi, 
şi cântarul mincinos nu este un lucru bun. -

Domnul îndreaptă paşii omului, 
dar ce înţelege omul din calea sa?

Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduinţă sfântă, 
şi abia după ce a făcut juruinţa să se gândească. -

Un împărat înţelept vântură pe cei răi 
şi trece cu roata peste ei. -

Suflarea omului este o lumină a Domnului, 
care pătrunde până în fundul măruntaielor. -

Bunătatea şi credincioşia păzesc pe împărat, 
şi el îşi întăreşte scaunul de domnie prin bunătate. -

Slava tinerilor este tăria, 
dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. -

Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile 
şi vânătăile până la rană. –

Notează proverbele care te inspiră și ce ai învățat din ele:
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Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; 
oricine se îmbată cu ele nu este înţelept. -

Vinul ar trebui să bine dispună, dar curând devine batjocoritor. Iar beția este 
unul din viciile în care cad cei neînțelepți. Omul își pierde controlul și decade 
moral. Băuturile tari produc violență. 

Cât de importantă este cumpătarea?

Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; 
dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. –

Mânia și certurile urâțesc viața. Copiii crescuți într-o casă cu ceartă vor suferi 
traume pe viață.

Ai nevoie să ți se amintească mereu acest proverb?

Toamna, leneşul nu ară; 
la secerat, ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic! –

Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac; 
deschide ochii şi te vei sătura de pâine.

Leneșul evită munca grea și neglijează oportunitatea. 
Cum se aplică acest principiu în viața cuiva care nu se pregătește la timp pentru 
o profesie în viață?
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Cine umblă cu bârfe dă pe faţă lucrurile ascunse; 
şi cu cel ce nu-şi poate ţine gura să nu te amesteci. -

De ce ar trebui să te îndepărtezi de cel ce găsește plăcere în a răspândi calomnii?

Cine poate zice: “Mi-am curăţit inima, 
sunt curat de păcatul meu”? – 

Toți avem nevoie de curățirea cugetelor noastre. Citește: 1 Ioan 1:6-10.
Cât de mult apreciezi jertfa Domnului Iisus?

Două feluri de greutăţi 
şi două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. -

Domnul urăşte două feluri de greutăţi, 
şi cântarul mincinos nu este un lucru bun. –

Cum aplici aceste proverbe dincolo de domeniul comercial. Ce înseamnă să ai 
două feluri de măsuri în viață? Una pentru tine și alta pentru ceilalți?
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Dacă cineva blestemă pe tatăl său şi pe mama sa, 
i se va stinge lumina în mijlocul întunericului. –

Un tânăr care obișnuiește să strige la părinții lui, va perpetua acest “blestem” 
în propria familie. O tânără îi spunea logodnicului: “Așa vei striga și la mine, după 
ce ne vom căsători, cum strigi la părinții tăi? Nu...! Nici vorbă! Pe tine te iubesc!” După 
câțiva ani, l-a întrebat din nou: “Când vom avea copii, așa cum strigi la mine, vei 
striga și la ei? Nu! Dar tu ești ca picătura chinezească! Tu mă enervezi!” Mai târziu, 
tatăl furios și fiul adolescent au sărit la bătaie unul la altul.   

În Lege, un fiu care își blestema părinții era condamnat la moarte. Ce consecințe 
are astăzi un astfel de comportament?

SÂMBĂTĂ: Proverbe constructive Proverbe 21:1-31

Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, 
pe care îl îndreaptă încotro vrea. -

Omul socoteşte că toate căile lui sunt fără prihană, 
dar Cel ce cercetează inimile este Domnul.

A face dreptate şi judecată, 
este mai plăcut Domnului decât jertfele.

Privirile trufaşe şi inima îngâmfată, 
această candelă a celor răi, nu este decât păcat. -

Planurile omului harnic nu duc decât la belşug, 
dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. -
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Comorile câştigate cu o limbă mincinoasă 
sunt o deşertăciune care fuge, şi ele duc la moarte. -

Silnicia celor răi îi mătură, 
pentru că nu vor să facă ce este drept. -

Cel vinovat merge pe căi sucite, 
dar cel nevinovat face ce este bine.

Mai bine să locuieşti într-un colţ pe acoperiş, 
decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. -

Sufletul celui rău doreşte răul, 
semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui. -

Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înţelept, 
şi când se dă învăţătură celui înţelept, el capătă ştiinţa. -

Cel neprihănit se uită la casa celui rău 
şi vede ce repede sunt aruncaţi cei răi în nenorocire. -

Cine îşi astupă urechea la strigătul săracului, 
nici el nu va căpăta răspuns când va striga. -

Un dar făcut în taină potoleşte mânia, 
şi o mită dată pe ascuns potoleşte cea mai puternică mânie. -

Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, 
dar pentru cei ce fac răul este o groază. -

Omul care se abate de la calea înţelepciunii 
se va odihni în adunarea celor morţi. -

Cine iubeşte petrecerile va duce lipsă, 
şi cine iubeşte vinul şi untdelemnul dresurilor nu se îmbogăţeşte. -
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Cel rău slujeşte ca preţ de răscumpărare pentru cel neprihănit, 
şi cel stricat, pentru oamenii fără prihană. -

Mai bine să locuieşti într-un pământ pustiu, 
decât cu o nevastă gâlcevitoare şi supărăcioasă. -

Comori de preţ şi untdelemn sunt în locuinţa celui înţelept, 
dar omul fără minte le risipeşte. -

Cine urmăreşte neprihănirea şi bunătatea, 
găseşte viaţă, neprihănire şi slavă. -

Înţeleptul cucereşte cetatea vitejilor 
şi doboară puterea în care se încredeau. -

Cine îşi păzeşte gura şi limba, 
îşi scuteşte sufletul de multe necazuri. -

Cel mândru şi trufaş se cheamă batjocoritor: 
el lucrează cu aprinderea îngâmfării.

Poftele leneşului îl omoară, 
pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. -

Toată ziua o duce numai în pofte: 
dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. -

Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, 
cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. -

Martorul mincinos va pieri,
dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. -

Cel rău ia o înfăţişare neruşinată, 
dar omul fără prihană îşi îmbunătăţeşte calea. -
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Nici înţelepciunea, nici priceperea, nici sfatul 
n-ajută împotriva Domnului. -

Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, 
dar biruinţa este a Domnului. –

Notează proverbele care te inspiră și ce ai învățat din ele:

MEDITEAZĂ:

Primele și ultimele versuri din acest capitol fac referire la suveranitatea lui 
Dumnezeu. 

Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, 
pe care îl îndreaptă încotro vrea. –

Acest vers ne-a încurajat în perioada lui Ceaușescu să ne rugăm și să acționăm 
pentru libertatea de credință, știind că el este în mâna lui Dumnezeu în ciuda 
planurilor lui. Am văzut cum de multe ori Dumnezeu a schimbat împrejurările 
în favoarea noastră.    

Privim și astăzi mai de grabă la Dumnezeu decât la oamenii politici?

A face dreptate şi judecată, 
este mai plăcut Domnului decât jertfele.
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Iată un lucru trecut cu vederea, uneori chiar și în relațiile dintre cei credincioși.  
Apostolul Pavel scrie bisericii din Corint: 

“Dar voi singuri nedreptățiți și păgubiți, și încă pe frați. Nu știți că cei nedrepți nu vor 
moșteni Împărăția lui Dumnezeu?” (1 Corinteni 6:8-9).

Este dificil să alegi doar câteva proverbe din mulțimea sfaturilor lui Solomon.

Mai bine să locuieşti într-un colţ pe acoperiş, 
decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. –

Mai bine să locuieşti într-un pământ pustiu, 
decât cu o nevastă gâlcevitoare şi supărăcioasă. -

O soție certăreață face ca locuința, oricât de spațioasă, să nu fie un loc liniștit și 
dorit.

Cine iubeşte petrecerile va duce lipsă, 
şi cine iubeşte vinul şi untdelemnul dresurilor nu se îmbogăţeşte. -

Un om mânat de plăceri și distracții va duce lipsă. “Cel neprihănit își întrebuințează 
câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat.” (Proverbe 
10:16). Dumnezeu nu interzice, nici bucuria, nici plăcerea. Dar înțelepciunea ne 
păzește de risipirea vieții.  

Ce înseamnă să-ți investești câștigul pentru viață?
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Cine îşi păzeşte gura şi limba, 
îşi scuteşte sufletul de multe necazuri. -

Se spune că de vorbele pe care le înghiți, nu faci ulcer. Cum te pot afecta vorbele 
spuse necontrolat?

Selectează câteva proverbe din această săptămână, pentru discuțiile în grup?

Poftele leneşului îl omoară, 
pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. -

Toată ziua o duce numai în pofte: 
dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. –

Solomon avertizează foarte mult împotriva leneviei. De obicei, părinții leneși 
cresc copii leneși, iar aceștia devin o povară pentru societate. Lenea este asociată 
și cu alte vicii. Pavel scria bisericii din Tesalonic: Când eram la voi, vă spuneam 
lămurit: “Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi 
trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii 
aceștia și-i sfătuim, în Domnul nostru Iisus Hristos, să-și mănânce pâinea lucrând în 
liniște.” (2 Tesaloniceni 3:10-12).  

Cum poți ajuta pe cineva care nu vrea să muncească?
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SĂPTĂMÂNA 10
Cuvintele înțelepților - Proverbe 22-25

LUNI: Proverbe constructive Proverbe 22:1-16

Proverbele scrise de Solomon continuă până la cap. 22:16. De la cap. 22:17 – 
24:34 urmează Cuvintele Înțelepților.  De la cap. 25:1 – 29:27 sunt proverbele lui 
Solomon, culese de oamenii împăratului Ezechia. 

Un nume bun este mai de dorit decât o bogăţie mare, 
şi a fi iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul. -

Bogatul şi săracul se întâlnesc: 
Domnul i-a făcut şi pe unul şi pe altul.

Omul chibzuit vede nenorocirea şi se ascunde, 
dar cei proşti merg înainte şi sunt pedepsiţi. -

Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, 
este bogăţia, slava şi viaţa. -

Spini şi curse sunt pe calea omului stricat: 
cel ce-şi păzeşte sufletul se depărtează de ele. -

Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, 
şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. -

Bogatul stăpâneşte peste cei săraci, 
şi cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. -

Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera, 
şi nuiaua nelegiuirii lui este gata. -

Omul milostiv va fi binecuvântat, 
pentru că dă săracului din pâinea lui. -

Izgoneşte pe batjocoritor, şi cearta se va sfârşi, 
neînţelegerile şi ocările vor înceta. -
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Cine iubeşte curăţia inimii şi are bunăvoinţa pe buze, 
este prieten cu împăratul. -

Ochii Domnului păzesc pe cel ce are ştiinţă, 
dar înfruntă cuvintele celui stricat. -

Leneşul zice: “Afară este un leu, 
care m-ar putea ucide pe uliţă!” -

Gura curvelor este o groapă adâncă; 
pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. -

Nebunia este lipită de inima copilului, 
dar nuiaua certării o va dezlipi de el. -

Cine asupreşte pe sărac ca să-şi mărească avuţia, 
va trebui să dea şi el altuia mai bogat şi va duce lipsă. -

Notează proverbele care te inspiră și ce ai învățat din ele:

MEDITEAZĂ:

Cele mai cunoscute proverbe din această secțiune sunt:

Un nume bun este mai de dorit decât o bogăţie mare, 
şi a fi iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul. -

Cum te inspiră aceste cuvinte?
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Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, 
şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. –
Nebunia este lipită de inima copilului, 
dar nuiaua certării o va dezlipi de el. -

Cum înțelegi aceste îndemnuri și cum le aplici?

Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera, 
şi nuiaua nelegiuirii lui este gata. -

Apostolul Pavel face o afirmație asemănătoare: “Ce seamănă omul, aceea va secera. 
Cine seamănă în firea lui pământească, va secerea din firea pământească putrezirea; 
dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică.” (Galateni 6:7-8).

Cum te motivează acest adevăr?

Leneşul zice: “Afară este un leu, 
care m-ar putea ucide pe uliţă!” –

Înțeleptul Pericle avea dreptate când a spus: “Cine vrea, găsește o cale. Cine nu 
vrea găsește o scuză.” (Pericle, conducătorul Atenei, sec. V î.Hr.)

Cum ai mai putea argumenta în fața unui astfel de om?
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MARȚI: Cuvintele înțelepților Proverbe 22:17-29

De la cap. 22:17 urmează 30 de cuvinte sau ziceri ale înțelepților, care, cel mai 
probabil, au fost culese de Solomon. La acestea se mai adaugă încă 6 cuvinte/
ziceri. Multe încep cu imperativul: “Nu...!” Pentru a le identifica ușor le-am 

numerotat în text. 

Pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele înţelepţilor, 
şi ia învăţătura mea în inimă. -

Căci este bine să le păstrezi înăuntrul tău 
şi să-ţi fie toate deodată pe buze. -

Pentru ca să-ţi pui încrederea în Domnul, 
vreau să te învăţ eu astăzi, da, pe tine. -

N-am aşternut eu oare în scris pentru tine sfaturi şi cugetări,
ca să te învăţ lucruri temeinice, cuvinte adevărate, 
ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite? -

1. Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, 
şi nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă!
Căci Domnul le va apăra pricina lor 
şi va despuia viaţa celor ce-i despoaie. -

2. Nu te împrieteni cu omul mânios 
şi nu te însoţi cu omul iute la mânie,
ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui 
şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet. -

3. Nu fi printre cei ce pun chezăşii, 
printre cei ce dau zălog pentru datorii.
Căci dacă n-ai cu ce să plăteşti, 
pentru ce ai voi să ţi se ia patul de sub tine? -
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4. Nu muta hotarul cel vechi, 
pe care l-au aşezat părinţii tăi. -

5. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, 
acela poate sta lângă împăraţi, nu lângă oamenii de rând.

MEDITEAZĂ:

Ia aminte la aceste avertiări. A despuia, figurativ înseamnă “a lua pielea de 
pe om” sau a dezbrăca până la piele, a-i lua și ultima resursă de trai. Legea 
prevedea reguli clare în această privință: “Dacă iei zălog haina aproapelui tău, să 
i-o dai înapoi înainte de apusul soarelui; căci este singura lui învelitoare, este haina cu 
care își învelește trupul: cu ce are să se culce. Dacă strigă spre Mine după ajutor, Eu îl voi 
auzi, căci Eu sunt milostiv.” (Exodul 22:26-27).  

Când oameni din celelalte popoare întrebau: “De ce vă purtați așa?” – copiii lui 
Israel trebuiau să răspundă: “Pentru că așa este Dumnezeul nostru!” Ce mărturie 
depunem noi despre Dumnezeu? 

Privitor la mânie, cum poate un copil să învețe stăpânirea de sine cu un părinte 
mereu mânios?

Obiceiul de a amaneta sau de a garanta pentru încurcăturile financiare ale altuia 
aduce necaz.
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În meseria lui, fiecare om iscusit este împărat. Cum îți îndeplinești slujba?

Mutarea hotarului reprezintă un furt și are ca sursă lăcomia. Citește: Deuteronom 
19:14 și 27:17 și Iov 24:2-4. “Căpeteniile lui Iuda sunt ca cei ce mută semnul de la 
hotare.” (Osea 5:10) Politicieni care dau legi după cum le convine. Respectul 
proprietății indică măsura integrității.

MIERCURI: Cuvintele înțelepților Proverbe 23:1-18

6. Dacă stai la masă la unul din cei mari, 
ia seama ce ai înainte:
pune-ţi un cuţit în gât, dacă eşti prea lacom.
Nu pofti mâncărurile lui alese, 
căci sunt o hrană înşelătoare.

7. Nu te chinui ca să te îmbogăţeşti, 
nu-ţi pune priceperea în aceasta.
Abia ţi-ai aruncat ochii spre ea şi nu mai este; 
căci bogăţia îşi face aripi şi, 
ca vulturul, îşi ia zborul spre ceruri.

8. Nu mânca pâinea celui pizmaş 
şi nu pofti mâncărurile lui alese,
căci el este ca unul care îşi face socotelile în suflet. 
“Mănâncă şi bea,” îţi va zice el; 



S10 | Cuvintele înțelepților

132

dar inima lui nu este cu tine.
Bucata pe care ai mâncat-o, o vei vărsa, 
şi cuvintele plăcute pe care le vei spune, sunt pierdute.

9. Nu vorbi la urechea celui nebun, 
căci el nesocoteşte cuvintele tale înţelepte.

10. Nu muta hotarul văduvei 
şi nu intra în ogorul orfanilor,
căci Răzbunătorul lor este puternic: 
El le va apăra pricina împotriva ta.

Deschide-ţi inima la învăţătură, 
şi urechile la cuvintele ştiinţei.

11. Nu cruţa copilul de mustrare, 
căci dacă-l vei lovi cu nuiaua nu va muri.
Lovindu-l cu nuiaua, 
îi scoţi sufletul din Locuinţa morţilor.

12. Fiule, dacă-ţi va fi inima înţeleaptă, 
inima mea se va bucura,
şi lăuntrul meu se va înveseli, 
când buzele tale vor spune ce este bine.

13. Să nu-ţi pizmuiască inima pe cei păcătoşi, 
ci să aibă totdeauna frică de Domnul;
căci este o răsplată, 
şi nu ţi se va tăia nădejdea.

Dacă ești invitat la un banchet, nu te repezi cu cuțitul în bucatele alese, în 
delicatese, ci taie-ți apetitul și fii ponderat! Americanii obișnuiesc să discute 
afaceri la o masă de prânz (lunch). De aici, zicala: “There is no free lunch!” 

MEDITEAZĂ:
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Nu face din bogăție scopul vieții tale. Dacă ochii ți se avântă pe aripile dorinței 
de a fi bogat, bogăția își face aripi și zboară mai iute, zboară ca vulturul. Nu te 
chinui să fii bogat! Obsesia de a fi bogat îți produce chin, atât ție, cât și familiei 
tale. Nu este vorba de a deveni bogat pe căi necinstite, ci de a munci peste puteri 
și de a sacrifica orice, numai pentru a deveni bogat. Pilda bogatului căruia i-a 
rodit țarina și nu s-a îmbogățit față de Dumnezeu este relevantă. 
Citește: Luca 12:13-21

Ce înveți din această avertizare și din pilda Domnului Iisus?

Pe nebun nu-l poți învăța, chiar dacă încerci să-i vorbești discret, la ureche. 
Sunt situații în care nu poți să faci nimic mai mult decât să te rogi. Cât de 
provocatoare situație pentru un părinte!

Cine se atinge de dreptul văduvei și al orfanului are de a face cu Dumnezeu.  
Dumnezeu este de partea celor defavorizați. “El este Tatăl orfanilor, apărătorul 
văduvelor.” (Psalmul 68:5). Citește: Exodul 22:21-24.“Religiunea curată și neîntinată 
înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile 
lor, și să ne păzim neîntinați de lume.” (Iacov 1:27).

(trad. Nu există prânz gratuit!). Cum se aplică în cultura noastră?
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Copil fiind, ori de câte ori mama folosea nuiaua, îmi promiteam mie însumi să 
fiu mai cuminte. Ce experiențe aveți voi în disciplinarea copiilor?

Referitor la a-i invidia pe cei păcătoși, citește Psalmul 73:1-28. Ce înveți din 
experiența lui Asaf?

JOI: Cuvintele înțelepților Proverbe 23:19-35

Ascultă, fiule, şi fii înţelept; 
îndreaptă-ţi inima pe calea cea dreaptă.

14. Nu fi printre cei ce beau vin, 
nici printre cei ce se îmbuibă cu carne.
Căci beţivul şi cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc, 
şi aţipirea te face să porţi zdrenţe.

15. Ascultă pe tatăl tău, care te-a născut, 
şi nu nesocoti pe mama ta, când a îmbătrânit.
Cumpără adevărul şi nu-l vinde, 
înţelepciunea, învăţătura şi priceperea.
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16. Tatăl celui neprihănit se înveseleşte, 
şi cel ce dă naştere unui înţelept se bucură.
Să se bucure tatăl tău şi mama ta, 
să se înveselească cea care te-a născut.

17. Fiule, dă-mi inima ta 
şi să găsească plăcere ochii tăi în căile mele.
Căci curva este o groapă adâncă, 
şi străina o fântână strâmtă.
Ea pândeşte ca un hoţ 
şi măreşte între oameni numărul celor stricaţi.

18. Ale cui sunt vaietele? 
Ale cui sunt oftările? 
Ale cui sunt neînţelegerile? 
Ale cui sunt plângerile? 
Ale cui sunt rănirile fără pricină? 
Ai cui sunt ochii roşii?
Ale celor ce întârzie la vin 
şi se duc să golească paharul cu vin amestecat.

Nu te uita la vin când curge roşu 
şi face mărgăritare în pahar; 
el alunecă uşor,
dar pe urmă ca un şarpe muşcă 
şi înţeapă ca un basilic.

Ochii ţi se vor uita după femeile altora, 
şi inima îţi va vorbi prostii.
Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, 
ca un om culcat pe vârful unui catarg.
“M-a lovit… dar nu mă doare!… 
M-a bătut… dar nu simt nimic! 
Când mă voi trezi? Mai vreau vin!”
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MEDITEAZĂ:

Beția și desfrâul sunt două capcane pentru cel naiv. Dependența de alcool și 
îmbuibarea cu carne sărăcesc. Am putea spune că sărăcesc nu doar material, ci 
și spiritual și fizic.     

Cel mai lung poem dedicat sobrietății începe cu șase întrebări retorice. Un om 
controlat de alcool nu poate experimenta autoritatea deplină a Duhului Sfânt. 
“Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă,  fiți plini de Duh.” 
(Efeseni 5:18). Dimpotrivă, înseamnă la polul opus. 
Soluția pe care o oferă Dumnezeu este:

Fiule, dă-mi inima ta 
şi să găsească plăcere ochii tăi în căile mele.

Să răspunzi chemării lui Dumnezeu atât de radical este singura soluție în fața 
ispitelor!

VINERI: Cuvintele înțelepților Proverbe 24:1-34

19. Nu pizmui pe oamenii cei răi 
şi nu dori să fii cu ei;
căci inima lor se gândeşte la prăpăd, 
şi buzele lor vorbesc nelegiuiri. -

20. Prin înţelepciune se înalţă o casă, 
şi prin pricepere se întăreşte;
prin ştiinţă se umplu cămările ei 
de toate bunătăţile de preţ şi plăcute.

21. Un om înţelept este plin de putere, 
şi cel priceput îşi oţeleşte vlaga.
Căci prin măsuri chibzuite câştigi bătălia, 
şi prin marele număr al sfetnicilor ai biruinţa. -

22. Înţelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun: 
el nu va deschide gura la judecată. -
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23. Cine se gândeşte să facă rău 
se cheamă un om plin de răutate. -
Gândul celui nebun nu este decât păcat, 
şi batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. -

24.Dacă slăbeşti în ziua necazului, 
mică îţi este puterea. -

25. Izbăveşte pe cei târâţi la moarte 
şi scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiaţi. -
Dacă zici: “Ah! N-am ştiut!”… 
Crezi că nu vede Cel ce cântăreşte inimile 
şi Cel ce veghează asupra sufletului tău? 
Şi nu va răsplăti El fiecăruia după faptele lui? -

26. Fiule, mănâncă miere, căci este bună, 
şi fagurele de miere este dulce pentru cerul gurii tale.
Tot aşa, şi înţelepciunea este bună pentru sufletul tău: 
dacă o vei găsi, ai un viitor şi nu ţi se va tăia nădejdea. -

27. Nu întinde curse, nelegiuitule, la locuinţa celui neprihănit 
şi nu-i tulbura odihna.
Căci cel neprihănit de şapte ori cade, şi se ridică, 
dar cei răi se prăbuşesc în nenorocire.

28. Nu te bucura de căderea vrăjmaşului tău 
şi să nu ţi se înveselească inima când se poticneşte el,
ca nu cumva Domnul să vadă, să nu-I placă 
şi să-Şi întoarcă mânia de la el. -

29. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău 
şi nu pizmui pe cei răi!
Căci cel ce face răul n-are niciun viitor, 
şi lumina celor răi se stinge. -



S10 | Cuvintele înțelepților

138

30. Fiule, teme-te de Domnul şi de împăratul; 
şi să nu te amesteci cu cei neastâmpăraţi!
Căci deodată le va veni pieirea, 
şi cine poate şti sfârşitul amândurora! -

Iată ce mai spun înţelepţii: 

1. “Nu este bine să ai în vedere faţa oamenilor în judecăţi.” -
Pe cine zice celui rău: “Tu eşti bun!” 
îl blestemă popoarele şi-l urăsc neamurile.
Dar celor ce judecă drept le merge bine, 
şi o mare binecuvântare vine peste ei. -

2. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze.

3. Vezi-ţi întâi de treburi afară, 
îngrijeşte de lucrul câmpului, 
şi apoi apucă-te să-ţi zideşti casa. -

4. Nu vorbi în chip uşuratic împotriva aproapelui tău; 
ori ai vrea să înşeli cu buzele tale? -

5. Nu zice: “Cum mi-a făcut el aşa am să-i fac şi eu, 
îi voi răsplăti după faptele lui!” -

6. Am trecut pe lângă ogorul unui leneş 
şi pe lângă via unui om fără minte.
Şi era numai spini, acoperit de mărăcini, 
şi zidul de piatră era prăbuşit.
M-am uitat bine şi cu luare aminte, 
şi am tras învăţătură din ce am văzut.

“Să mai dorm puţin, să mai aţipesc puţin, 
să mai încrucişez mâinile puţin ca să mă odihnesc!”…
Şi sărăcia vine peste tine pe neaşteptate, ca un hoţ, 
şi lipsa, ca un om înarmat.

De trei ori se spune în aceste 30 de ziceri să nu invidiezi:
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Să nu-ţi pizmuiască inima pe cei păcătoşi, 
ci să aibă totdeauna frică de Domnul; (23:17)

Nu pizmui pe oamenii cei răi 
şi nu dori să fii cu ei; (24:1)

Nu te mânia din pricina celor ce fac rău 
şi nu pizmui pe cei răi! (24:19)

În Biblie invidia este numită și “ochiul rău”. După înfrângerea lui Goliat, femeile 
cântau: “Saul a bătut miile, iar David a bătut zecile de mii.” Din ziua aceea, Saul 
a privit cu ochi răi pe David. (1 Samuel 18:7-9). Invidia este un păcat, cu cât 
mai mult este greșit să invidiezi pe cei răi. “Căci, acolo unde este pizmă și duh de 
ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele.” (Iacov 3:16). Cel ce invidiază își face 
rău sieși: “O inimă liniștită este viața trupului, dar pizma este putrezirea oaselor.” 
(Proverbe 14:30). Comentează în propriile tale cuvinte:

Izbăveşte pe cei târâţi la moarte 
şi scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiaţi. -
Dacă zici: “Ah! N-am ştiut!”… 
Crezi că nu vede Cel ce cântăreşte inimile 
şi Cel ce veghează asupra sufletului tău? 
Şi nu va răsplăti El fiecăruia după faptele lui? -

Notează ce se spune despre înțelepciune în zicerile 20, 21, 22 și ce se spune apoi 
despre cel plin de răutate, despre batjocoritor și despre nebun. 
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Este vorba de victimele opresiunii nedrepte. Un exemplu bine cunoscut îl 
reprezintă acțiunile de salvare a evreilor, în timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial. Dumnezeu ne vrea mai implicați în ceea ce se întâmplă cu semenii 
noștri. Să facem o prioritate din rugăciunea și ajutorarea creștinilor persecutați 
în lume. “Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei; 
de cei chinuiți, ca unii cari și voi sunteți în trup.” (Evrei 13:3).  

Ce responsabilități are biserica în societate?

Am trecut pe lângă ogorul unui leneş 
şi pe lângă via unui om fără minte.
Şi era numai spini, acoperit de mărăcini, 
şi zidul de piatră era prăbuşit.
M-am uitat bine şi cu luare aminte, 
şi am tras învăţătură din ce am văzut.

“Să mai dorm puţin, să mai aţipesc puţin, 
să mai încrucişez mâinile puţin ca să mă odihnesc!”…
Şi sărăcia vine peste tine pe neaşteptate, ca un hoţ, 
şi lipsa, ca un om înarmat.

Leneșul este lipsit de judecată, de logică sănătoasă și este indolent. După ce 
doarme, simte nevoia să se odihnească! Ca un hoț sau ca un bandit înarmat, așa 
vin lipsurile peste el. Un astfel de om nu are simțul proprietății.  
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SÂMBĂTĂ: Proverbe Diverse Proverbe 25:1-28

Iată încă vreo câteva din Pildele lui Solomon, 
strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. -

Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, 
dar slava împăraţilor stă în cercetarea lucrurilor. -

Înălţimea cerurilor, adâncimea pământului 
şi inima împăraţilor sunt nepătrunse. -

Scoate zgura din argint, 
şi argintarul va face din el un vas ales.

Scoate şi pe cel rău dinaintea împăratului, 
şi scaunul lui de domnie se va întări prin neprihănire. -

Nu te făli înaintea împăratului 
şi nu lua locul celor mari;
căci este mai bine să ţi se zică: “Suie-te mai sus!” 
decât să fii coborât înaintea voievodului pe care ţi-l văd ochii. -

Nu te grăbi să te iei la ceartă, 
ca nu cumva la urmă să nu ştii ce să faci, 
când te va lua la ocări aproapele tău. -

Apără-ţi pricina împotriva aproapelui tău, 
dar nu da pe faţă taina altuia,
ca nu cumva, aflând-o cineva, să te umple de ruşine 
şi să-ţi iasă nume rău care să nu se mai şteargă.

Un cuvânt spus la vremea potrivită 
este ca nişte mere de aur într-un coşuleţ de argint. -
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Ca o verigă de aur şi o podoabă de aur curat, 
aşa este înţeleptul care mustră, pentru o ureche ascultătoare. -

Ca răcoarea zăpezii pe vremea secerişului, 
aşa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite: 
el înviorează sufletul stăpânului său.

Ca norii şi vântul fără ploaie, 
aşa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. -

Prin răbdare se înduplecă un voievod, 
şi o limbă dulce poate zdrobi oase.

Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îţi ajunge, 
ca să nu ţi se scârbească şi s-o verşi din gură. -

Calcă rar în casa aproapelui tău, 
ca să nu se sature de tine şi să te urască. -

Ca un buzdugan, ca o sabie şi ca o săgeată ascuţită, 
aşa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. -

Ca un dinte stricat şi ca un picior care şchioapătă, 
aşa este încrederea într-un stricat la ziua necazului.

Ca unul care îşi scoate haina pe o zi rece, sau varsă oţet pe silitră, 
aşa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire. -

Dacă este flămând vrăjmaşul tău, dă-i pâine să mănânce, 
dacă-i este sete, dă-i apă să bea.
Căci, făcând aşa, aduni cărbuni aprinşi pe capul lui, 
şi Domnul îţi va răsplăti. -

Vântul de miazănoapte aduce ploaia, 
şi limba clevetitoare aduce o faţă mâhnită. -
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Mai bine să locuieşti într-un colţ pe acoperiş, 
decât să locuieşti într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. -

Ca apa proaspătă pentru un om obosit, 
aşa este o veste bună venită dintr-o ţară depărtată. -

Ca o fântână tulbure şi ca un izvor stricat, 
aşa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău. -

Nu este bine să mănânci multă miere: 
tot aşa, nu este o cinste să alergi după slava ta însuţi. -

Omul care nu este stăpân pe sine 
este ca o cetate surpată şi fără ziduri.

Notează proverbele care te inspiră și ce ai învățat din ele:

MEDITEAZĂ:

Nu te făli înaintea împăratului 
şi nu lua locul celor mari;
căci este mai bine să ţi se zică: “Suie-te mai sus!” 
decât să fii coborât înaintea voievodului pe care ţi-l văd ochii. -

Citește: Luca 14:7-11. Cum aplică Domnul Iisus acest proverb în pilda despre 
smerenia la ospețe?
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Apostolul Pavel citează acest proverb în Romani 12:19-20:

Dacă este flămând vrăjmaşul tău, dă-i pâine să mănânce, 
dacă-i este sete, dă-i apă să bea.
Căci, făcând aşa, aduni cărbuni aprinşi pe capul lui, 
şi Domnul îţi va răsplăti. –

În Egipt exista un ritual al ispășirii unei greșeli față de cineva, în timpul căruia 
cel vinovat purta o tavă cu cărbuni aprinși pe cap, în semn de penitență și regret.  
Faptele bune pot trezi conștiința celui ce te dușmănește pe nedrept.  

Cum aplică Pavel acest proverb pentru a elibera pe cineva de gândul răzbunării?

Proverbe care nu ar trebui trecute cu vederea. Comentează fiecare proverb:

Scoate zgura din argint, 
şi argintarul va face din el un vas ales.

În cazul acesta, argintarul este împăratul sau liderul care trebuie să scoată din 
echipa lui pe cel rău, pentru a consolida autoritatea prin dreptate.

Un cuvânt spus la vremea potrivită 
este ca nişte mere de aur într-un coşuleţ de argint. –

Contextul este mustrarea înțeleptului pentru o ureche ascultătoare. 
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Ca o fântână tulbure şi ca un izvor stricat, 
aşa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău. –

Mărturia lui nu mai folosește nimănui. În fața opoziției crescânde, Domnul Iisus 
a putut să spună celor ce-L ascultau: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să 
bea.” (Ioan 7:37).  

Care ar trebui să fie atitudinea noastră înaintea celor răi și batjocoritori?

Omul care nu este stăpân pe sine 
este ca o cetate surpată şi fără ziduri.

În Antichitate, o cetate fără ziduri era vulnerabilă în fața oricărui atac. 
O persoană fără disciplina stăpânirii de sine este vulnerabilă în fața problemelor 
vieții. “Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe 
prostii.”(Proverbe 14:29). Și: “Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice 
nebun se lasă stăpânit de aprindere.”(Proverbe 20:3). Mai grav, “Nebunul piere ucis 
de mânia lui, prostul moare ucis de aprinderea lui.” (Iov 5:2). Un sinonim al stăpânirii 
de sine este înfrânarea poftelor (Vezi: Galateni 5:22-23). 

Cum se poate cultiva stăpânirea de sine?
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SĂPTĂMÂNA 11
Solomon, Agur și Lemuel - Proverbe 26-31

LUNI: Proverbele lui Solomon Proverbe 26:1-28

Proverbele din capitolele 25-29 au fost scrise de Solomon și au fost culese de 
oamenii împăratului Ezechia după aproximativ două sute de ani. Capitolul 30 
a fost scris de Agur, un om înțelept și smerit. Iar capitolul 31 conține sfaturile 
mamei împăratului Lemuel și un poem scris de acest împărat. Numele “Lemu 
= a lui” și “El = Dumnezeu” poate fi un diminutiv al unui alt împărat, al lui 
Ezechia sau chiar al lui Solomon. Solomon avea și diminutivul “Ie-didia” 
= iubitul Domnului, dat de proorocul Natan (2 Samuel 12:25). Proverbele din 
această secțiune sunt diverse ca formă; scrise în paralelismul sinonimic, 
antitetic sau sintetic, iar unele conțin mai mult de două versuri. În paralelismul 
sinonimic, ideea din primul vers se repetă în al doilea vers, prin cuvinte sau 
imagini asemănătoare.  

Cum nu se potrivesc zăpada vara şi ploaia în timpul secerişului, 
aşa nu se potriveşte slava pentru un nebun.

Cum sare vrabia încoace şi încolo şi cum zboară rândunica, 
aşa nu nimereşte blestemul neîntemeiat. -

Biciul este pentru cal, frâul pentru măgar, 
şi nuiaua pentru spinarea nebunilor.

Nu răspunde nebunului după nebunia lui, 
ca să nu semeni şi tu cu el. -

Răspunde însă nebunului după nebunia lui, 
ca să nu se creadă înţelept. -

Cel ce trimite o solie printr-un nebun 
îşi taie singur picioarele şi bea nedreptatea. -

Cum sunt picioarele ologului, 
aşa este şi o vorbă înţeleaptă în gura unor nebuni. -
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Cum ai pune o piatră în praştie, 
aşa este când dai mărire unui nebun. -

Ca un spin care vine în mâna unui om beat, 
aşa este o vorbă înţeleaptă în gura nebunilor. -

Ca un arcaş care răneşte pe toată lumea, 
aşa este cel ce tocmeşte pe nebuni şi pe întâii veniţi. -

Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, 
aşa se întoarce nebunul la nebunia lui. -

Dacă vezi un om care se crede înţelept, 
poţi să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. -

Leneşul zice: “Afară este un leu, 
pe uliţe este un leu!”

Cum se învârteşte uşa pe ţâţânile ei, 
aşa se învârteşte leneşul în patul lui.

Leneşul îşi vâră mâna în blid, 
şi-i vine greu s-o ducă iarăşi la gură. -

Leneşul se crede mai înţelept 
decât şapte oameni care răspund cu judecată.

Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l priveşte 
este ca unul care apucă un câine de urechi.

Ca nebunul care aruncă săgeţi aprinse şi ucigătoare,
aşa este omul care înşală pe aproapele său, 
şi apoi zice: “Am vrut doar să glumesc!” -

Când nu mai sunt lemne, focul se stinge; 
şi când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potoleşte.

După cum cărbunele face jăratic şi lemnul foc, 
tot aşa şi omul gâlcevitor aprinde cearta.



S11 | Solomon, Agur și Lemuel

148

Cuvintele clevetitorului sunt ca nişte prăjituri, 
alunecă până în fundul măruntaielor. -

Ca zgura de argint pusă pe un ciob de pământ, 
aşa sunt buzele aprinse şi o inimă rea.

Cel ce urăşte se preface cu buzele lui, 
şi înăuntrul lui pregăteşte înşelăciunea.

Când îţi vorbeşte cu glas dulce, nu-l crede, 
căci şapte urâciuni sunt în inima lui.

Chiar dacă-şi ascunde ura în prefăcătorie, 
totuşi răutatea lui se va descoperi în adunare. -

Cine sapă groapa altuia cade el în ea, 
şi piatra se întoarce peste cel ce o prăvăleşte.

Limba mincinoasă urăşte pe cei pe care-i doboară ea, 
şi gura linguşitoare pregăteşte pieirea. –

Notează proverbele care te inspiră și ce ai învățat din ele:

MEDITEAZĂ:

Cele mai multe proverbe din acest capitol sunt dedicate descrierii celui nebun 
(naiv, prost, rău, încăpățânat, arogant, violent, etc.). Cum nu e potrivită zăpada 
în timpul verii și ploaia în timpul secerișului, așa nu este potrivit să dai onoare 
unui nebun sau să-l pui într-o poziție de cinste. În Israel, ploaia în timpul 
secerișului producea pagubă. (Citește: 1 Samuel 12:17).  



Proverbe 26-31 |  S11  

149

Ce alte comparații găsești în text pentru cel nebun?

Nu răspunde nebunului după nebunia lui, 
ca să nu semeni şi tu cu el. -
Răspunde însă nebunului după nebunia lui, 
ca să nu se creadă înţelept. -

Ai nevoie de multă înțelepciune să te raportezi la o astfel de persoană. Sunt 
situații în care trebuie să ignori comentariile lui prostești și situații în care 
trebuie să corectezi ideile lui greșite. 

Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, 
aşa se întoarce nebunul la nebunia lui. -

Apostolul Petru citează acest proverb când vorbește despre cei ce au, pentru o 
vreme, o formă de evlavie, dar nu au o viață schimbată. Cu ei s-a întâmplat ce 
spune zicala: “Câinele s-a întors la ce vărsase” și “scroafa spălată s-a întors să se 
tăvălească iarăși în mocirlă”. (2 Petru 2:22).
Cum înțelegi aceste afirmații? 
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Leneşul zice: “Afară este un leu, 
pe uliţe este un leu!”
Cum se învârteşte uşa pe ţâţânile ei, 
aşa se învârteşte leneşul în patul lui.
Leneşul îşi vâră mâna în blid, 
şi-i vine greu s-o ducă iarăşi la gură. -
Leneşul se crede mai înţelept 
decât şapte oameni care răspund cu judecată.

Solomon revine mereu la acest subiect. Iar aici compune o adevărată satiră în 
versuri. Cineva a scornit întrebarea: Cine se învârte continuu, dar nu înaintează?  
În cartea Proverbelor, doar nebunul (naivul, minte îngustă, încăpățânatul, 
batjocoritorul, obraznicul, nechibzuitul, răutăciosul, etc.) este amintit mai mult 
decât leneșul.
Ce concluzie ar trebui să tragi de aici?

Când nu mai sunt lemne, focul se stinge; 
şi când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potoleşte.
Cuvintele clevetitorului sunt ca nişte prăjituri, 
alunecă până în fundul măruntaielor. -

Bârfitorul aprinde cearta și cuvintele lui sunt ca niște delicatese sau ca un desert 
rezervat celor care simt plăcere în a le asculta. “Cel rău ascultă cu luare aminte 
la buza nelegiuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare.” (Poverbe 17:4). 
Bârfitorul nu ar putea întreține focul dacă nu ar fi cine să-l asculte. Ce ar trebui 
să facă cineva căruia îi sunt servite astfel de “prăjituri”?
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Cine sapă groapa altuia cade el în ea, 
şi piatra se întoarce peste cel ce o prăvăleşte.

Acesta este unul din cele mai cunoscute proverbe. Răul are efect de bumerang.  
Cel mai elocvent exemplu în Biblie este planul lui Haman împotriva lui Mardoheu  
(Estera 7:10).
Ce înseamnă să sapi groapa altuia?

MARȚI: Proverbele lui Solomon Proverbe 27:1-27

Nu te făli cu ziua de mâine, 
căci nu ştii ce poate aduce o zi. -

Să te laude altul, nu gura ta, 
un străin, nu buzele tale.

Piatra este grea şi nisipul este greu, 
dar supărarea pe care o pricinuieşte nebunul 
este mai grea decât amândouă. -

Furia este fără milă şi mânia năvalnică,
dar cine poate sta împotriva geloziei? -

Mai bine o mustrare pe faţă, 
decât o prietenie ascunsă. -

Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioşia lui, 
dar sărutările unui vrăjmaş sunt mincinoase. -

Sătulul calcă în picioare fagurele de miere, 
dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. -

Ca pasărea plecată din cuibul ei, 
aşa este omul plecat din locul său.
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Cum înveseleşte untdelemnul şi tămâia inima, 
aşa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. -

Nu părăsi pe prietenul tău şi pe prietenul tatălui tău, 
dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău: 
mai bine un vecin aproape decât un frate departe. -

Fiule, fii înţelept şi înveseleşte-mi inima, 
şi atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocoreşte. -

Omul chibzuit vede răul şi se ascunde; 
dar proştii merg spre el şi sunt pedepsiţi. -

Ia-i haina, căci s-a pus chezaş pentru altul, 
ia-l zălog în locul unei străine. -

Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis-de-dimineaţă 
este privită ca un blestem. -

O streaşină care picură necurmat într-o zi de ploaie, 
şi o nevastă gâlcevitoare sunt totuna.
Cine o opreşte, parcă opreşte vântul 
şi parcă ţine untdelemnul în mâna dreaptă. -

După cum fierul ascute fierul, 
tot aşa şi omul aţâţă mânia altui om. -

Cine îngrijeşte de un smochin va mânca din rodul lui, 
şi cine-şi păzeşte stăpânul va fi preţuit. -

Cum răspunde în apă faţa la faţă, 
aşa răspunde inima omului inimii omului. -

După cum Locuinţa morţilor şi adâncul nu se pot sătura, 
tot aşa nici ochii omului nu se pot sătura. -

Ce este tigaia pentru lămurirea argintului 
şi cuptorul pentru lămurirea aurului: 
aceea este bunul nume pentru un om. -

Pe nebun chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, 
în mijlocul grăunţelor, 
nebunia tot n-ar ieşi din el. -
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Îngrijeşte bine de oile tale 
şi ia seama la turmele tale.

Căci nicio bogăţie nu ţine veşnic 
şi nici cununa nu rămâne pe vecie. -

După ce se ridică fânul, se arată verdeaţa nouă, 
şi ierburile de pe munţi sunt strânse. -

Mieii sunt pentru îmbrăcăminte, 
şi ţapii pentru plata ogorului;
laptele caprelor ţi-ajunge pentru hrana ta, a casei tale, 
şi pentru întreţinerea slujnicelor tale.

Notează proverbele care te inspiră și ce ai învățat din ele:

Nu te făli cu ziua de mâine, 
căci nu ştii ce poate aduce o zi. -

Cel mai bun comentariu la acest proverb este în epistola lui Iacov 4:13-16.  

Ascultaţi, acum, voi care ziceţi: “Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, 
vom sta acolo un an, vom face negustorie şi vom câştiga!”, şi nu ştiţi ce va aduce 
ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât un abur, care se arată 
puţintel, şi apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceţi: “Dacă va vrea Domnul, 
vom trăi şi vom face cutare sau cutare lucru.” Pe când acum vă făliţi cu lăudăroşiile 
voastre! Orice laudă de felul acesta este rea. 
Iacov 4:13-16

Cum aplici înțelepciunea acestor cuvinte la viața ta?
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Să te laude altul, nu gura ta, 
un străin, nu buzele tale.

Memorează și aplică acest proverb! 

Majoritatea proverbelor din acest capitol se referă la relațiile dintre oameni. 
De multe ori relațiile sunt mai importante decât realizările. Cum le poți cultiva 
în lumina acestor îndemnuri?

MIERCURI: Proverbele lui Solomon Proverbe 28:1-28

Cel rău fuge fără să fie urmărit, 
dar cel neprihănit îndrăzneşte ca un leu tânăr. -

Când este răscoală într-o ţară, sunt mulţi capi, 
dar cu un om priceput şi încercat, domnia dăinuie. -

Un om sărac care apasă pe cei obijduiţi 
este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. -

Cei ce părăsesc Legea laudă pe cel rău, 
dar cei ce păzesc Legea se mânie pe el. -

Oamenii dedaţi la rău nu înţeleg ce este drept, 
dar cei ce caută pe Domnul înţeleg totul. -

Mai mult preţuieşte săracul care umblă în neprihănirea lui, 
decât bogatul care umblă pe căi sucite. -
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Cel ce păzeşte Legea este un fiu priceput, 
dar cel ce umblă cu cei desfrânaţi face ruşine tatălui său. -

Cine îşi înmulţeşte avuţiile prin dobândă şi camătă 
le strânge pentru cel ce are milă de săraci. -

Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n-asculte Legea, 
chiar şi rugăciunea lui este o scârbă. -

Cine rătăceşte pe oamenii fără prihană pe calea cea rea 
cade în groapa pe care a săpat-o, 
dar oamenii fără prihană moştenesc fericirea. -

Omul bogat se crede înţelept, 
dar săracul care este priceput îl cercetează. -

Când biruie cei neprihăniţi, este o mare slavă, 
dar când se înalţă cei răi, fiecare se ascunde. -

Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, 
dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare. -

Ferice de omul care se teme necontenit, 
dar cel ce-şi împietreşte inima cade în nenorocire. -

Ca un leu care răcneşte şi ca un urs flămând, 
aşa este cel rău care stăpâneşte peste un popor sărac. -

Un voievod fără pricepere îşi înmulţeşte faptele de asuprire, 
dar cel ce urăşte lăcomia îşi lungeşte zilele. -
Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia, 
fuge până la groapă: nimeni să nu-l oprească. -

Cine umblă în neprihănire găseşte mântuirea, 
dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. -

Cine îşi lucrează câmpul are belşug de pâine, 
dar cine aleargă după lucruri de nimic are belşug de sărăcie. -

Un om credincios este năpădit de binecuvântări, 
dar cel ce vrea să se îmbogăţească repede nu rămâne nepedepsit. –
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Nu este bine să cauţi la faţa oamenilor; 
chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dedea la păcat. –

Un om pizmaş se grăbeşte să se îmbogăţească, 
şi nu ştie că lipsa va veni peste el. -

Cine mustră pe alţii găseşte mai multă bunăvoinţă pe urmă, 
decât cel cu limba linguşitoare. -

Cine fură pe tatăl său şi pe mama sa şi zice că nu este un păcat, 
este tovarăş cu nimicitorul. -

Cel lacom stârneşte certuri, 
dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belşug. -

Cine se încrede în inima lui este un nebun, 
dar cine umblă în înţelepciune va fi mântuit. -

Cine dă săracului nu duce lipsă, 
dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme. -

Când se înalţă cei răi, fiecare se ascunde, 
dar când pier ei, cei buni se înmulţesc. –

Notează proverbele care te inspiră și ce ai învățat din ele:

Iată câteva proverbe care sunt de folos:
 

Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n-asculte Legea, 
chiar şi rugăciunea lui este o scârbă. -

Cine nu vrea să-L asculte pe Dumnezeu, nu va fi ascultat nici el. Dumnezeu 
zice celui rău: “Ce tot înșiri tu legile Mele, și ai în gură legământul Meu, când tu urăști 

MEDITEAZĂ:
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Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, 
dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare. -

Citește Psalmul 32 și vezi cum a procedat David. Apostolul Ioan face aceeași 
promisiune: “Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte 
păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1:9). Nu are rost să încerci să 
ascunzi de Dumnezeu!

Cine îşi lucrează câmpul are belşug de pâine, 
dar cine aleargă după lucruri de nimic are belşug de sărăcie. -

Un joc de cuvinte interesant, belșug de pâne și belșug de sărăcie. Zilele trec pe 
nesimțite când nu planifici și nu te disciplinezi, ci îți pierzi vremea cu lucruri de 
nimic. Dar serile pe internet...!

Cine mustră pe alţii găseşte mai multă bunăvoinţă pe urmă, 
decât cel cu limba linguşitoare. -

mustrările Mele și arunci cuvintele Mele înapoia ta?” (Psalmul 50:16-17). Totuși 
Dumnezeu așteaptă să se îndure: “Cheamă-Mă în ziua necazului tău, și Eu te voi 
izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!” (Psalmul 50:15).
Rugăciunea nu este o mantră, ci exprimă o relație! Cum privești tu rugăciunea?
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Nu încerca să câștigi bunăvoință prin lingușire!  
Dar, cum ai putea găsi în final bunăvoință dacă mustri, în loc să flatezi?

Cine fură pe tatăl său şi pe mama sa şi zice că nu este un păcat, 
este tovarăş cu nimicitorul. -

În câte moduri poate cineva să-și fure părinții?

JOI: Proverbele lui Solomon Proverbe 29:1-27

Un om care se împotriveşte tuturor mustrărilor 
va fi zdrobit deodată şi fără leac. -

Când se înmulţesc cei buni, poporul se bucură, 
dar când stăpâneşte cel rău, poporul geme. -

Cine iubeşte înţelepciunea înveseleşte pe tatăl său, 
dar cine umblă cu curvele risipeşte averea. -

Un împărat întăreşte ţara prin dreptate, 
dar cine ia mită, o nimiceşte. -

Cine linguşeşte pe aproapele său 
îi întinde un laţ sub paşii lui. -

În păcatul omului rău este o cursă, 
dar cel bun biruie şi se bucură. -
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Cel bun pricepe pricina săracilor, 
dar cel rău nu poate s-o priceapă. -

Cei uşuratici aprind focul în cetate, 
dar înţelepţii potolesc mânia. -

Când se ceartă un înţelept cu un nebun, 
să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. -

Oamenii setoşi de sânge urăsc pe omul fără prihană, 
dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viaţa. -

Nebunul îşi arată toată patima, 
dar înţeleptul o stăpâneşte. -

Când cel ce stăpâneşte dă ascultare cuvintelor mincinoase, 
toţi slujitorii lui sunt nişte răi. -

Săracul şi asupritorul se întâlnesc, 
dar Domnul le luminează ochii la amândoi.

Un împărat care judecă pe săraci după adevăr, 
îşi va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. -

Nuiaua şi certarea dau înţelepciunea, 
dar copilul lăsat de capul lui face ruşine mamei sale. -

Când se înmulţesc cei răi, se înmulţeşte şi păcatul, 
dar cei buni le vor vedea căderea. -

Pedepseşte-ţi fiul, şi el îţi va da odihnă 
şi îţi va aduce desfătare sufletului. -

Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, 
poporul este fără frâu; 
dar ferice de poporul care păzeşte Legea! -

Nu prin vorbe se pedepseşte un rob, 
căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. -

Dacă vezi un om care vorbeşte nechibzuit, 
poţi să nădăjduieşti mai mult de la un nebun decât de la el. -
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Slujitorul pe care-l răsfeţi din copilărie, 
la urmă ajunge de se crede fiu. -

Un om mânios stârneşte certuri, 
şi un înfuriat face multe păcate. -

Mândria unui om îl coboară, 
dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. -

Cine împarte cu un hoţ îşi urăşte viaţa, 
aude blestemul şi nu spune nimic. -

Frica de oameni este o cursă, 
dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. -

Mulţi umblă după bunăvoinţa celui ce stăpâneşte, 
dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia.

Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniţi, 
dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.

Notează proverbele care te inspiră și ce ai învățat din ele:

MEDITEAZĂ:

Un om care se împotriveşte tuturor mustrărilor 
va fi zdrobit deodată şi fără leac. -

Cine refuză în mod repetat să primească mustrarea, va falimenta deodată și nu 
va exista niciun remediu. Încăpățânarea este una dintre cele mai păgubitoare 
atitudini. Dumnezeu s-a plâns mereu de Israel că este un popor încăpățânat 
(Exodul 32:9; 33:3 și 5). Din nefericire, ne reprezintă atât de bine pe toți!  

Cum te pune pe gânduri acest avertisment?
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Când se înmulţesc cei buni, poporul se bucură, 
dar când stăpâneşte cel rău, poporul geme. –

Un împărat întăreşte ţara prin dreptate, 
dar cine ia mită, o nimiceşte. –

Un împărat care judecă pe săraci după adevăr, 
îşi va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. -

De trei mii de ani problemele sociale au rămas aceleași: corupția, legislația, 
justiția. Pentru o societate prosperă și dreaptă este nevoie de lideri integri. Se 
spune că un popor are liderii pe care îi merită. În democrație, alegerile sunt 
un test de maturitate al unei națiuni. Dar națiunea nu se poate maturiza fără 
Cuvântul lui Dumnezeu.  

Ce menire au bisericile, în mijlocul unei națiuni?

Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, 
poporul este fără frâu; 
dar ferice de poporul care păzeşte Legea! -

Cum crezi că se aplică acest cuvânt la poporul Domnului, bisericile de azi?
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Slujitorul pe care-l răsfeţi din copilărie, 
la urmă ajunge de se crede fiu. -

Respectul și bunul simț este un giuvaer destul de rar și în zilele noastre!  

Frica de oameni este o cursă, 
dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. -

Cine se teme de Domnul, nu se teme de oameni! Ai experimentat acest adevăr? 
Cum?

VINERI: Cuvintele lui Agur Proverbe 30:1-33

Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. 
Cuvintele înţelepte rostite de omul acesta pentru Itiel, 
pentru Itiel şi pentru Ucal.

Negreşit, sunt mai prost decât oricine 
şi n-am pricepere de om.
N-am învăţat înţelepciunea 
şi nu cunosc ştiinţa sfinţilor.

Cine s-a suit la ceruri şi cine s-a coborât din ele? 
Cine a adunat vântul în pumnii lui? 
Cine a strâns apele în haina lui? 
Cine a hotărât toate marginile pământului? 
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Oamenii lui Ezechia au colectat împreună cu Pildele lui Solomon și cuvintele 
înțelepte ale unui om smerit, Agur. El recunoaște că adevărata înțelepciune 
înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu. Cinci întrebări care îl frământă pe Agur au 
un singur răspuns: Dumnezeu! Omul Îl poate cunoaște pe Dumnezeu, în măsura 
în care El însuși S-a revelat în Cuvântul Său. Teologia noastră trebuie să vină din 
Cuvânt, nu din ideile oamenilor. Unii cred că știu mai mult despre Dumnezeu 
decât a descoperit El. Oricine adaugă la Cuvântul lui Dumnezeu, propriile idei 
sau idei împrumutate, este un mincinos. Nu pune gândurile tale în Cuvânt, ci 
lasă-L pe Duhul Sfânt să te învețe. Domnul Iisus a răspuns unui învățător al 
Legii: „Ce este scris în Lege? Cum citești în ea?” (Luca 10:26).

Cum citești Cuvântul lui Dumnezeu? Cu ce atitudine și cu ce finalitate?

Cum se numeşte el şi cum cheamă pe fiul său? 
Ştii tu lucrul acesta? -

Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. 
El este un scut pentru cei ce se încred în El.
N-adăuga nimic la cuvintele Lui, 
ca să nu te pedepsească şi să fii găsit mincinos. -

Două lucruri Îţi cer; nu mi le opri înainte de moarte!
Depărtează de la mine neadevărul şi cuvântul mincinos; 
nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, 
dă-mi pâinea care-mi trebuie.

Ca nu cumva, în belşug, să mă lepăd de Tine 
şi să zic: “Cine este Domnul?” 
Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur 
şi să iau în deşert Numele Dumnezeului meu. -

MEDITEAZĂ:
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Rugăciunea lui Agur conține două cereri: protecție și provizie. Protecție în fața 
ispitei de a trăi în neadevăr și de a spune minciuni și provizie moderată, nici 
bogăție, nici sărăcie.  În bogăție există ispita încrederii în sine și nu în Dumnezeu, 
iar în sărăcie, ispita de a fura și astfel de a-L dezonora pe Dumnezeu.   

Ce înveți din această rugăciune a lui Agur?

Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui, 
ca să nu te blesteme şi să te faci vinovat. -

Este un neam de oameni care blestemă pe tatăl său 
şi nu binecuvântă pe mama sa.

Este un neam de oameni care se crede curat 
şi totuşi nu este spălat de întinăciunea lui.

Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufaşi 
şi care îşi ţin pleoapele sus.

Este un neam de oameni ai căror dinţi sunt nişte săbii 
şi ale căror măsele sunt nişte cuţite, 
ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ 
şi pe cei lipsiţi dintre oameni. –

Expresia “neam de oameni” se poate referi, atât la “generație”, cât și la “categorie 
de oameni”. Accentul este pus pe comportamentul degenerativ, de la răzvrătire 
în familie, la ipocrizie, trufie și violență. După aproape trei mii de ani, acest 
comportament este prezent în societate și azi. 
Ce spune acest comportament despre natura păcătoasă a omului?
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Lipitoarea are două fete: “Dă! Dă!” 
Trei lucruri sunt nesăţioase, 
patru lucruri nu zic niciodată: “Destul!”
şi anume: Locuinţa morţilor, 
femeia stearpă, 
pământul, care nu este sătul de apă, 
şi focul, care nu zice niciodată: “Destul!” -

Pe ochiul care îşi bate joc de tatăl său 
şi nesocoteşte ascultarea de mamă, 
îl vor scobi corbii de la pârâu 
şi îl vor mânca puii de vultur. -

Lipitoarea este un fel de vierme care suge sânge până se umflă și cade, dar 
mereu cere: “Dă! Dă!” Lăcomia întotdeauna vrea mai mult. 
Nemulțumirea este izvor de nefericire. O femeie obsedată de faptul că nu poate 
să aibă copii, va fi mereu nefericită. Cel ce își disprețuiește părinții va ajunge un 
hoit mâncat de păsări.   
Cu ce nemulțumiri te lupți în viață?

Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele 
şi chiar patru pe care nu le pot pricepe:
urma vulturului pe cer, 
urma şarpelui pe stâncă, 
urma corăbiei în mijlocul mării 
şi urma omului la o fată.

Tot aşa este şi calea femeii preacurve: 
ea mănâncă şi se şterge la gură, 
şi apoi zice: “N-am făcut nimic rău.” -
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Trei lucruri fac să se răscoale o ţară 
şi patru lucruri nu le poate suferi:
un rob care a început să împărăţească, 
un nebun care are pâine din belşug,
o femeie dispreţuită care se mărită 
şi o roabă care moşteneşte pe stăpâna sa. –

Există lucruri aparent simple pe care nu le pricepem. Ordinea și armonia socială 
se menține acolo unde fiecare își îndeplinește rolul său și nu-și asumă poziții 
pe care nu le poate îndeplini. Într-un limbaj actual am spune, corupția face să 
ajungă incompetenții în funcții de conducere.

De ce oare nu este nimic nou sub soare, cum spune Solomon?

Patru vietăţi sunt mai mici pe pământ, 
şi totuşi din cele mai înţelepte:
furnicile, care nu sunt un popor tare, 
dar îşi pregătesc hrana vara,
şoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, 
dar îşi aşază locuinţa în stânci;
lăcustele n-au împărat, 
şi totuşi pornesc toate în cete;
păianjenul îl poţi prinde cu mâinile, 
şi se găseşte totuşi în casele împăraţilor.

Cele patru vietăți mici ne învață că limitările fizice pot fi compensate pe căi 
ingenioase: furnicile anticipează și strâng hrana în timpul verii; șoarecii 
se adăpostesc în crăpăturile stâncilor; lăcustele nu au un lider și totuși se 
organizează în cete; păianjenul este vulnerabil și totuși locuiește în palatele 
regilor.
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Trei fiinţe au o ţinută frumoasă 
şi patru au mers măreţ:
leul, viteazul dobitoacelor, 
care nu se dă înapoi dinaintea nimănui;
calul gata închingat şi ţapul; şi împăratul, 
căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. -

Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie 
şi dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură:
căci baterea laptelui dă smântână, 
scărpinarea nasului dă sânge, 
şi stoarcerea mâniei dă certuri.

Ca să ilustreze cât de caraghios este cel fără merite, dar care este ambițios, Agur 
alege trei ilustrații din lumea animalelor. Leul, regele animalelor, calul închingat 
pentru luptă și țapul. Dacă leul, calul și împăratul sunt lideri în domeniul lor, 
țapul nu are niciun merit. Despre țap nu se spune nimic altceva decât că are 
un mers măreț sau semeț. Tot așa, cel fără merite devine ridicol prin aroganța 
sa. Ambiția și perseverența dau rezultate bune dacă fondul e bun. “Căci baterea 
laptelui dă smântână”. Dar ambiția și încăpățânarea celui stăpânit de mândrie nu 
dă decât rană și ceartă. Despre cel îngâmfat se spune că umblă cu nasul pe sus. 
În ebraică cuvintele “nas” și “mânie” au aceeași rădăcină “ap”. Scărpinarea 
nasului și stoarcerea mâniei au același rezultat. 

Ce nebunie, să încerci să impresionezi cu aparență fără competență! 

Cum îți poți depăși limitările cu care te confrunți?
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SÂMBĂTĂ: Cuvintele lui Lemuel Proverbe 31:1-31

Cuvintele împăratului Lemuel. 
Învăţătura pe care i-o dădea mama sa.
Ce să-ţi spun, fiule? 
Ce să-ţi spun fiul trupului meu? 
Ce să-ţi spun, fiule, rodul juruinţelor mele?

Nu-ţi da femeilor vlaga, 
şi dezmierdările tale celor ce pierd pe împăraţi.

Nu se cade împăraţilor, Lemuele, 
nu se cade împăraţilor să bea vin, 
nici voievozilor să umble după băuturi tari;
ca nu cumva, bând, să uite Legea 
şi să calce drepturile tuturor celor nenorociţi.

Daţi băuturi tari celui ce piere, 
şi vin, celui cu sufletul amărât;
ca să bea să-şi uite sărăcia 
şi să nu-şi mai aducă aminte de necazurile lui. -

Deschide-ţi gura pentru cel mut, 
pentru pricina tuturor celor părăsiţi!

Deschide-ţi gura, judecă cu dreptate 
şi apără pe cel nenorocit şi pe cel lipsit. 

„Mâna care mișcă leagănul este mâna care conduce lumea!” Mama este aceea care 
are prima influență asupra viitorului lider. În toate generațiile, această influență 
discretă a îndrumat spre bine sau spre rău mersul lumii. Deși numele mamei 
împăratului Lemuel nu este menționat, cuvintele ei înțelepte au rămas în 
sufletul fiului ei și au influențat atâtea generații. 

Vorbind despre rolul mamelor în formarea caracterului copiilor, trebuie să 
amintim juruința mamei lui Samuel, de a-l dedica Domnului încă înainte de a se 

MEDITEAZĂ:
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naște fiul ei.  Timotei a învățat Scripturile de la mama și bunica sa. Când Monica, 
mama lui Augustin (considerat de unii cel mai mare teolog, după apostolul 
Pavel), s-a plâns episcopului Romei că fiul ei este pe calea pierzării, acesta i-a 
răspuns: “Nu poate să piară rodul atâtor rugăciuni și lacrimi!” Rugăciunile mamei 

mele m-au urmărit în momentele de răzvrătire în adolescență.

Cum ai putea să arăți prețuire pentru inima și sfaturile mamei?

Mama împăratului Lemuel îl avertizează asupra a trei ispite: desfrâul, beția 
și corupția sau nedreptatea. Dacă aceste avertizări sunt potrivite pentru orice 
om, cu atât mai mult sunt necesare unei persoane cu o misiune importantă. 
Falimentul unei persoane aflate în poziție de leadership va afecta și pe cei pe care 
îi conduce. Îndemnul de a vorbi pentru cei persecutați, ne-a încurajat mult în 
perioada comunistă. Dreptatea socială este și azi o misiune profetică a Bisericii.

Ce se așteaptă de la un lider spiritual, în familie, în biserică, în societate?

Cartea se încheie cu poemul dedicat femeii virtuoase și a fost scris în acrostih.  
Primul cuvânt din fiecare vers începe cu litera consecutivă din alfabetul ebraic.  
Pentru a sugera acrostihul, am introdus cele 22 litere ale alfabetului ebraic. Cu 
ocazia aceasta, poți învăța cum să citești literele alfabetului ebraic. În ebraică, 
verbul este așezat înaintea substantivului. “Bereshit bara Elohim...”,“La început 
a creat Dumnezeu...” (Genesa 1:1). De aceea versurile poemului nu vor începe cu 
pronumele “Ea”, ca în românește. Deci nu vă așteptați să vedeți în ebraică 
aceeași literă.
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Cine poate găsi o femeie cinstită? 
Ea este mai de preţ decât mărgăritarele.

Inima bărbatului se încrede în ea, 
şi nu duce lipsă de venituri.

Ea îi face bine, şi nu rău, 
în toate zilele vieţii sale.

Ea face rost de lână şi de in 
şi lucrează cu mâini harnice.

Ea este ca o corabie de negoţ; 
de departe îşi aduce pâinea.

Ea se scoală când este încă noapte şi dă hrană casei sale 
şi împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale.

Se gândeşte la un ogor şi-l cumpără; 
din rodul muncii ei sădeşte o vie. -

Ea îşi încinge mijlocul cu putere 
şi îşi oţeleşte braţele.

Vede că munca îi merge bine, 
lumina ei nu se stinge noaptea.

Ea pune mâna pe furcă, 
şi degetele ei ţin fusul.

Ea îşi întinde mâna către cel nenorocit, 
îşi întinde braţul către cel lipsit.

Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, 
căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu.

Ea îşi face învelitori, 
are haine de in subţire şi purpură.

Bărbatul ei este bine văzut la porţi, 
când şade cu bătrânii ţării.

Alef

Bet

Gimel

Dalet

Hey

Vav

Zayin

Chet

Tet

Yod

Kaf

Lamed

Mem

Nun
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Ea face cămăşi şi le vinde 
şi dă cingători negustorului.

Ea este îmbrăcată cu tărie şi slavă 
şi râde de ziua de mâine.

Ea deschide gura cu înţelepciune,  
şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă.

Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei, 
şi nu mănâncă pâinea lenevirii.

Fiii ei se scoală şi o numesc fericită; 
bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude zicând:

“Multe fete au o purtare cinstită, 
dar tu le întreci pe toate.”

Dezmierdările sunt înşelătoare, şi frumuseţea este deşartă, 
dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată.

Răsplătiţi-o cu rodul muncii ei, 
şi faptele ei s-o laude la porţile cetăţii.

Cum privești femeia prin lentilele acestui poem?

Samech

Ayin

Pe

Tzadik

Kof

Resh

Shin

Tav

Întrebarea, “Cine poate găsi o femeie cinstită?” - nu se referă la faptul că nu ar 
exista, ci că o astfel de femeie este deosebit de prețioasă. Despre Ruth s-a spus: 
“Toată cetatea știe că ești o femeie cinstită.” (Rut 3:11). 
Mai contează astăzi reputația în societate?
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Calitățile ei sunt ușor de observat. Întocmește o listă cu aceste calități:

Câteva explicații:  

Se gândeşte la un ogor şi-l cumpără; 
din rodul muncii ei sădeşte o vie. -

Vede că munca îi merge bine, 
lumina ei nu se stinge noaptea.

Bărbatul ei este bine văzut la porţi, 
când şade cu bătrânii ţării.

Femeia virtuoasă este întreprinzătoare. Pe lângă grija pentru casa ei, știe să 
investească. “Se gândește la un ogor, ... sădește o vie.” Își evaluează bine munca 
și “lumina ei nu se stinge noaptea”. Aceasta nu înseamnă că nu se odihnește, ci 
că știe să fie prevăzătoare. Fecioarele neînțelepte, în momentul crizei, nu au 
avut untdelemn în candele. Și tocmai când aveau mai mare nevoie, s-au stins 
candelele. Bărbatul ei este apreciat în Consiliul cetății. 

Dezmierdările sunt înşelătoare, şi frumuseţea este deşartă, 
dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată.

Răsplătiţi-o cu rodul muncii ei, 
şi faptele ei s-o laude la porţile cetăţii.

Întreaga carte a Proverbelor se ocupă de aceste calități și le pune în contrast cu 
ispitele și viciile care pun stăpânire pe cei neînțelepți. Oricine poate învăța și 
cultiva calitățile acestei femei, prin frica de Domnul. 

Amin
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Tulburarea narcisică
de personalitate

P 

sihologii consideră că în 
copilărie narcisicul nu a avut 

ocazia să dezvolte o stimă de sine 
adecvată și, ca atare, a construit un 
Sine Fals, pentru a se putea descurca 
în lume. Acest Sine Fals presupune 
purtarea unei măști în public, ceea 
ce are două consecințe importante 
asupra narcisicului: purtarea măștii 
îl epuizează din punct de vedere al 
resurselor intelectuale și emoționale; 
și este mereu în gardă de teamă să 
nu fie descoperit, iar oamenii să îl 
vadă așa cum este de fapt. Sinele 
fals îi permite narcisicului să nu 
se confrunte cu adevărul dureros 
că se simte de fapt gol pe interior, 
defect într-un mod fundamental și 
profund, și că întreaga sa viață e doar 
o mascaradă creată în scopul de a 
ascunde de ceilalți acest adevăr.  

Narcisicul are o percepție exagerată 
asupra propriei sale importanțe, 
crede că i se cuvine orice și are 
o nevoie extremă de atenție și 
admirație din partea celorlalți. Se 
consideră superior și nu pune preț pe 
ceea ce simt ceilalți. Toți narcisicii 
dau dovadă de aroganță și chiar 
dispreț față de ceilalți și le vine foarte 

greu să primească feedback cu privire 
la propriul comportament. Se simt 
deseori neajutorați, resimt stări acute 
de anxietate și se simt nedreptățiți 
când ceilalți nu îi tratează ca și cum 
ei ar fi cei mai importanți. 
Ca partener, narcisicul se înfurie la 
orice sugestie că ar trebui să schimbe 
ceva în propria purtare. 
Din punctul de vedere al narcisicului, 
ceea ce simte el și ceea ce are nevoie 
este responsabilitatea tuturor celor 
din jurul său, iar ceea ce ceilalți 
simt și au nevoie este exclusiv 
responsabilitatea lor. 

Narcisicul nu este preocupat de 
ceilalți, ci numai de sine. Consideră 
că are întotdeauna dreptate, că 
pentru orice lucru greșit este 
vina altcuiva, nu este responsabil 
pentru acțiunile sale și nu învață 
nimic în ciuda dezastrului pe care 
îl provoacă în jurul său. Narcisicul 
nu tolerează nici cea mai blândă 
critică, nici măcar atunci când este 
constructivă și adresată politicos. 
Trăiește sub imperativul prezentului; 
trecutul sau viitorul nu contează. 
Este expert în justificări și negare, 
mărturisind parțial și doar la nivel 
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intelectual anumite greșeli, fără să 
se schimbe. Narcisicul consideră că 
este îndreptățit să ocolească adevărul 
despre sine. Pentru el, onestitatea le 
dă celorlalți ocazia să-l controleze. 
Mai mult, consideră că toți ceilalți 
procedează în același fel și nu are 
încredere în nimeni. Îi invidiază 
frecvent pe alții sau este convins 
că ceilalți îl invidiază.  
Această perspectivă face imposibilă 
crearea și păstrarea unei relații 
sănătoase, care presupune cooperare, 
onestitate, muncă în echipă, și 
încredere reciprocă.

Narcisicul pune comportamentele 
sale pe seama a ceva ce a făcut sau 
nu a făcut celălalt (partenerul). 
Ceea ce distinge narcisismul de 
comportamentul normal este 
indiferența la răul provocat celorlalți: 
narcisicului nu îi pasă de efectele 
acțiunilor sale asupra celorlalți, atâta 
timp cât el obține ceea ce își dorește. 
Psihologii clinicieni au identificat 
și următoarele caracteristici: 
incapacitatea de a recepta emoțiile 
celorlalți; așteptarea ca partenerul 
să fie de acord cu orice propunere 
sau opinie a sa; se simte frecvent 
rănit și respins dacă cineva nu este 
de acord cu orice spune; răspunde 
la critică prin furie. Un indicator 
foarte puternic de narcisism este 

gelozia extremă. Bărbații narcisici 
sunt în esență misogini: în sinea lor 
disprețuiesc femeile, considerându-le 
superficiale și nedemne de încredere.

Narcisistul nu regretă că i-a tratat 
rău pe ceilalții, ci se consideră 
neînțeles. El face un efort să 
comunice celuilalt propria durere 
sau rușine, iar pentru a face acest 
lucru apelează la vocabularul 
empatiei. El are capacitatea de a 
se convinge pe sine că simte acele 
emoții la intensitatea pe care o 
declară. Nemulțumirea sa este vina 
oricui altcuiva în afară de el însuși, 
iar această blamare a celuilalt (care 
este adesea partenerul) continuă 
până când provizia narcisică este 
primită din nou. Blamarea se produce 
prin fenomenul proiecției: victima 
atacurilor sale devine, în ochii 
narcisicului, simbolul a tot ce îl 
dezgustă la propria sa personalitate. 
Narcisicul își va acuza partenerul de 
tot ceea ce îl nemulțumește la sine și 
anume: că nu îi pasă de sentimentele 
altora, că este manipulator sau 
viclean, că nu e demn de încredere. 
Pentru comportamentul său, 
narcisicul găsește mereu o justificare 
sau o scuză. Vei auzi des ceva de 
genul “am făcut acel lucru pentru 
că eram supărat” iar, în mintea sa, 
supărarea este un motiv suficient 
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pentru a face orice, indiferent de răul 
provocat în jur.  
Narcisicul nu este tot timpul iritant 
și poate fi uneori chiar fermecător, 
ceea ce produce confuzie în mintea 
celuilalt. El trece de la o stare 
psihică bună la furie necontrolată 
pe parcursul a câteva secunde iar 
celălalt, luat prin surprindere, se 
supune din frică sau confuzie, ceea 
ce îl face pe narcisic să concluzioneze 
că ar trebui să procedeze așa mai des. 
Furia narcisică este o reacție rapidă și 
viscerală, complet disproporționată 
în raport cu ceea ce a declanșat-o. 
Toate sentimentele negative care îl 
copleșesc în acel moment sunt puse 
pe seama persoanei care, în mintea 
sa, își imaginează că a provocat tot 
acest eveniment. Acea persoană 
devine, în acel moment, sursa acelor 
emoții insuportabile pe care le simte. 
Pentru narcisic totul este un atac 
la persoană, iar lista de lucruri care 
pot declanșa furia narcisică este 
extrem de lungă: când este contrazis, 
când ceilalți fac orice care poate să 
contrazică imaginea sa grandioasă 
despre sine. Răspunsul său este 
intrarea în furie narcisică iar ceea ce 
gândește în acel moment (iar uneori 
verbalizează) este ceva apropiat de 
întrebarea „cum îndrăznești?” sau 
„cum îți permiți?”. 

Cum te aperi de furia narcisică? 
În primul rând trebuie să înțelegi 
că argumentele logice sau raționale 
nu vor funcționa și nu vei schimba 
părerea narcisicului în acel moment. 
Dorința narcisicului este controlarea 
situației și de a fi perceput ca având 
dreptate (a fi perfect), nu e vorba 
despre argumente logice. 
Orice indiciu că pierde controlul sau 
că nu este perfect în ochii tăi îi va 
alimenta și mai mult furia, așa că 
va trebui să spui orice are nevoie 
pentru a se simți din nou în control și 
aprobat de către tine. Dacă te uiți însă 
mai cu atenție, vezi că toată viața lor 
relațională este un castel din cărți de 
joc, o serie de catastrofe pe cale să se 
producă oricând. 

Există un oarecare consens printre 
psihologi că narcisicii, de regulă, 
sfârșesc singuri, faliți și marginalizați 
complet de societate. O explicație 
pentru acest „destin” este tocmai 
acest joc cu focul în care se angajează 
permanent din nevoia de a convinge 
pe ceilalți de superioritatea lor. 

Totuși, vindecarea este posibilă. 
Însă, pentru ca acest lucru să se 
întâmple, narcisicul trebuie să 
suporte poziția de vulnerabilitate și 
să învețe să îndure perceputa poziție 
de inferioritate dată de onestitatea 
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emoțională absolut necesară 
pentru ca procesul terapeutic să 
funcționeze. Confruntarea este de 
fapt cheia vindecării sale, însă în 
foarte puține cazuri se ajunge acolo, 
concluzionează psihologul Claudiu 
Manea. 
 

Sursa: 
Extrase și prelucrări după articolul 
psihologului Claudiu Manea.
https://cabinetclaudiumanea.ro/
tulburarea-narcisica/

În cartea de meditații zilnice, “Viață din 
Abundență”, E. Stanley Jones (misionar 
american în India) spune: “Egocentricul 
își este propria sa pedeapsă.”

Budd Schulberg, în “Ce îl face pe 
Sammy să alerge”, după ce descrie viața 
egocentrică a lui Sammy, încheie cu 
cuvintele: “Inconștient, speram să fiu 
pe aproape când Sammy va primi ceea 
ce merită, ceea ce îl așteaptă. ... Dar 
acum mi-am dat seama...  și am zis: tu 
ești singur, băiete, îngrozitor de singur.  
Asta-i ceea ce ți-ai dorit, asta-i ceea ce ai 
căutat... Îngrozitor de singur în boală sau 
în sănătate, în bine sau în rău, ... până 
când moartea te va despărți de singurul 
tău prieten, de singurul tău dușman – de 
tine însuți.” (1996, pg.46)
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I 

ată 21 de sfaturi oferite de 
psihologul, Pickhardt Apter. 

1. Apreciază-i efortul, indiferent dacă 
pierde sau câștigă
Să lauzi efortul copilului tău e mai 
important, de fapt, decât felul în care 
a rezolvat sarcina în sine. Indiferent 
dacă reușește să dea golul victoriei 
sau scoate mingea în afara terenului, 
copilului n-ar trebui să-i fie rușine că 
a încercat. 
„Pe termen lung, consecvența clădește 
mai multă încredere în sine decât 
victoriile ocazionale”.

2. Încurajează-l să exerseze 
constant, pentru a-i construi 
competențele
Încurajează-ți copilul să investească 
cât mai mult timp făcând ceea ce-l 
interesează. Pe măsură ce devine 
mai competent în îndeplinirea unei 
anume sarcini, va deveni și mai 
încrezător în propriile abilități. 
Descurajarea anumitor activități 
în favoarea altora, îl poate face pe 
copil să creadă că nu contează ce-l 
interesează pe el.

3. Lasă-l să-și rezolve problemele de 
unul singur
Dacă faci tu toată munca grea în 
locul copilului, n-o să-și dezvolte 
niciodată încrederea sau abilitățile 
necesare ca să-și rezolve singur 
problemele. 
„Ajutorul părinților îi poate împiedica pe 
cei mici să-și rezolve problemele pe cont 
propriu și să aibă încredere în ei”. 

4. Ajută-l să înțeleagă că nu poate fi 
prieten cu toată lumea
„Dacă o relație nu funcționează, atunci e 
posibil să funcționeze altele, pentru că, în 
general, sunt capabil să-mi fac prieteni 
și, pe viitor, voi continua să reușesc.” 
Remarcați că nu se pornește de la 
premisa că îl va iubi toată lumea și că 
toți vor dori să-i fie prieteni, ci mai 
degrabă că se va înțelege bine cu unii 
oameni și cu alții nu. 

5. Încurajează-i curiozitatea
Uneori, întrebările care nu se mai 
termină pot fi obositoare, dar Paul 
Harris, de la Universitatea Harvard, 
spune că formularea acestor întrebări 
reprezintă unul dintre aspectele 

Sfaturi de a crește
un copil încrezător
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esențiale pentru dezvoltarea copilului. 
„În primul rând, copilul trebuie să-și dea 
seama că există lucruri pe care nu le știe… 
că există lumi pline de informație, pe care 
nu le-a vizitat încă.” 
Iar curiozitatea e asociată cu 
dezvoltarea încrederii în sine, precum 
și cu alte trăsături comportamentale, 
precum stăruința, autocontrolul, tăria 
de caracter și conștiinciozitatea.

6. Oferă-i noi provocări
Arată-i copilului tău că poate face 
față unor provocări mici, ca să 
poată ajungă la îndeplinirea unei 
sarcini mai mari. Lasă-l să meargă 
cu bicicleta câteva zile fără roțile 
ajutătoare și curând va reuși să dea 
o tură în jurul blocului, fără să 
se teamă sau să cadă. 
„Părinții pot educa încrederea în sine a 
copilului, responsabilizându-l din ce în ce 
mai mult, pe diverse paliere”.

7. Nu-l critica niciodată pentru felul 
în care s-a descurcat
Nimic n-o să-l descurajeze mai 
mult pe copilul tău decât să-i critici 
eforturile. Oferă-i sugestii folositoare 
și feedback onest, dar nu-i spune 
niciodată că nu e bun la ceva. Dacă 
micuțului tău îi e frică de eșec, 
pentru că-și face griji că o să te 
superi sau o să fii dezamăgit, n-o să 
încerce niciodată lucruri noi. 

„Cel mai adesea, critica din partea 
părinților diminueză auto-aprecierea și 
motivația copiilor”, afirmă Pickhardt.

8. Tratează-i greșelile drept etape 
necesare în procesul învățării
„Încrederea în sine se construiește 
învățând din greșeli”, afirmă Pickhardt. 
Dar asta se întâmplă doar când tu, 
ca părinte, tratezi greșelile drept 
oportunități de învățare și dezvoltare. 
Nu-ți proteja excesiv copilul. 
Permite-i să o dea în bară din când 
în când și ajută-l să înțeleagă cum 
să abordeze mai bine sarcina, data 
viitoare. Copilul trebuie să învețe 
să-și gestioneze eșecurile în loc să le 
evite. „Dacă începi să te temi de lucruri, 
atunci nu mai încerci nimic nou sau 
diferit”, a spus Cook. „Dacă ceva nu 
funcționează, nu e sfârșitul lumii. Pur și 
simplu mă duc să mă plimb cu bicicleta.”

9. Oferă-i noi experiențe
Pickhardt spune că tu, ca părinte, 
ai responsabilitatea de a „diversifica 
pe cât posibil experiențele de viață ale 
copilului tău, astfel încât acesta să-și 
poată dezvolta încrederea de a face față 
într-o lume cât mai variată.”
Asta nu înseamnă că trebuie să-l 
trimiți singur într-o excursie în 
afara țării. Poate fi ceva mult mai 
simplu, cum ar fi să învețe să schieze. 
Expunerea copiilor la lucruri noi 
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îi învață că, indiferent de cât de 
înfricoșător și diferit pare un lucru, 
le stă în putere să-l dovedească.

10. Subliniază faptul că rezultatele 
mai slabe pot fi din cauza unei slabe 
pregătiri – nu a unei lipse de talent
Copilul tău ia o notă proastă la 
ortografie. Cum reacționează? 
Un copil cu stimă de sine ridicată va 
zice: „N-am învățat destul” sau „Nu 
mi-am dozat bine timpul”. Un copil 
cu stimă de sine scăzută va spune 
automat că e prost la ortografie, 
că nu-l duce capul sau că e lipsit 
de speranță. Dacă ești părintele 
unui astfel de copil, încurajează-l 
și oferă-i instrumente și sprijin 
ca să-și petreacă mai mult timp 
pregătindu-se pentru materii la care 
s-a descurcat prost. Spune-i că poate 
să se descurce mai bine la următorul 
test, dacă învață mai mult.

11. Și când se descurcă bine, 
arată-i apreciere pentru efort, 
nu pentru situație
Pe de altă parte, să zicem că a luat o 
notă mare la matematică. În această 
situație ideală, poți încuraja o reacție 
care promovează încrederea în 
propriile forțe. Un copil cu stimă de 
sine scăzută va spune: „A, a fost ușor 
la test. Am avut noroc.” 
Apreciază-i, în schimb, efortul: 

„Fac pariu că a fost destul de greu testul, 
dar ai învățat bine.”

12. Învață-l ce știi tu să faci
Ești eroul copilului tău – cel puțin 
până devine adolescent.
Folosește-ți puterea asta ca să-l 
înveți cum să gândească, cum să se 
poarte și să vorbească. Oferă-i un 
exemplu bun și fii un model pentru 
el. Un copil care observă că părintele 
său se bucură de succes va fi mai 
încrezător că poate face și el la fel.

13. Oferă-i sprijin când are un eșec
Viața nu e dreaptă – toți copiii sunt 
nevoiți să învețe asta, pe propria 
piele, la un moment dat. Când copiii 
dau de greutăți, Pickhardt spune că 
părinții trebuie să le arate că a trece 
prin astfel de provocări îi va face mai 
optimiști. E important să-i amintești 
copilului tău că orice drum spre 
succes e plin de eșecuri.

14. Apreciază-i curajul când încearcă 
lucruri noi
Indiferent dacă dă o probă pentru a 
fi admis în echipa de baschet sau se 
dă pentru prima oară într-un carusel 
(roller coaster), părinții trebuie să-și 
laude copiii, atunci când încearcă 
lucruri noi. Spune-i ceva simplu, 
cum ar fi: „Ești foarte curajos că ai 
încercat așa ceva!”.



  ANEXE  

181

„Confortul vine atunci când faci ce 
ți-e familiar; e nevoie de curaj ca să 
îndrăznești să faci ceva nou și diferit”.

15. Fii autoritar, dar nu rigid
Când părinții sunt prea severi sau 
cer prea mult, este mult diminuată 
încrederea în sine a copilului, care se 
îndoiește că se poate descurca de unul 
singur. „Copilul își pierde curajul, fiind 
dependent de validarea constantă din 
partea părinților”, afirmă Pickhardt.

16. Oferă-i ajutor și sprijin, 
dar cu moderație
Dacă-i oferi prea mult ajutor prea 
repede, vei diminua capacitatea 
copilului de a se ajuta singur, afirmă 
Pickhardt. „Copilul va deveni încrezător 
în forțele proprii, dacă ajutorul din 
partea părinților este ajustat în 
funcție de eforturile sale.”

17. Nu-i spune când îți faci griji 
pentru el
E normal să-ți faci griji pentru 
copilul tău, dar cu siguranță nu vrei 
să-i spui asta în permanență. Grija 
părinților poate fi adesea interpretată 
de copil ca un vot de neîncredere. 
„Părinții trebuie să-și exprime 
încrederea în forțele copilului, 
că să-i sporească stima de sine.”

18. Evită să creezi scurtături sau să 
faci excepții pentru copil
Sigur că vrei ce-i mai bun pentru 
copilul tău. Dar părintele care imploră 
profesorul să-i dea copilului său un 
punct în plus sau o notă mai mare 
nu-l ajută cu nimic, ba chiar îi fac 
mai rău, pe termen lung. De fapt, 
a-ți copleși copilul cu tratamente 
preferențiale îi transmite acestuia o 
lipsă de încredere: „A-l face să se simtă 
mereu îndreptățit nu-i sporește deloc 
încrederea în sine”.

19. Vorbește cu copilul tău despre 
sentimentele sale 
Un copil cu stimă de sine ridicată își 
gestionează mai bine propriile emoții. 
E capabil să vorbească despre felul în 
care se simte și înțelege că e normal 
ca, uneori, să aibă și momente mai 
grele. Poți să încurajezi abordarea 
asta și să-i oferi un exemplu vorbind 
cu el despre propriile tale sentimente, 
ale partenerului tău, ale celorlalți 
copii și așa mai departe. Dacă face 
o criză sau pare supărat, întreabă-l 
de ce se simte așa: nu-i spune pur și 
simplu să treacă peste moment sau să 
se calmeze.

20. Lasă-l să se poarte ca un copil
Nu te aștepta de la copilul tău să se 
poarte ca un adult sau să depășească 
etapele firești vârstei. „Când copilul 
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simte că nu e îndeajuns de bun decât 
dacă are aceleași rezultate ca și părinții, 
standardul nerealist îi poate descuraja 
eforturile”. „Strădania de a împlini 
așteptările specifice unor vârste mai mari 
îi poate scădea încrederea în sine.”

21. Bucură-te alături de copilul tău 
atunci când învață ceva nou
Copiii urmează exemplul părinților, 
atunci când învață să reacționeze la 
lucruri noi. Dacă-ți arăți entuziasmul 
că a învățat să înoate sau să 
vorbească o limbă străină, o să se 
entuziasmeze și el. 
„Nu-i lucru ușor să înveți și, când 
reușești, devii încrezător că poți învăța 
și mai mult – așa că bucură-te de 
orice ocazie de a învăța”.

Sursa: 
https://thriveglobal.ro/stories/21-de-
sfaturi-pentru-a-creste-un-copil-
sigur-pe-el/
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D 

onna Freitas, sociolog creștin 
la o universitate catolică din 

SUA, a publicat cartea “The End of 
Sex. How Hookup Culture is Leaving 
a Generation Unhappy, Sexually 
Unfulfilled, and Confused about 
Intimacy.” (trad.“Sfârșitul sexului. 
Cum cultura promiscuității lasă 
în urmă o generație nefericită, 
neîmplinită sexual și confuză privind 
intimitatea”).  Atât titlul cărtii, dar 
mai ales subtitlul ei, îngrijorează. 
Tinerii nu știu cum să-și trăiască 
viața intimă, nu cunosc regulile vieții 
intime, și cum să o canalizeze spre 
împlinirea personală. Lucrul acesta 
surprinde, scrie Freitas, considerând 
că tinerii care sunt subiecții cărții 
ei, au fost educați, încă din școala 
elementară privind sexualitatea 
umană. Spre deosebire de părinții lor, 
care nu au luat cursuri în sexualitate, 
dar nici nu erau confuzi privind 
sexualitatea și erau împliniți în viața  
intimă, tinerii sunt expuși încă din 
primii ani de școala cursurilor de 
sexualitate. Dar impactul acestei 
educații asupra lor este tocmai 
reversul experiențelor pozitive ale 
părinților lor. 
Cum se explica asta?
Freitas enunță un răspuns: 

La tânăra generație americană se 
împământenește un nou concept al 
sexualității, unul numit de sociologi 
“hookup culture”, altfel spus: cultura 
sexualității oportuniste. 

Cuvintul “hookup” provine din două 
cuvinte separate, “hook” și “up” 
care înseamnă, în acest context, “a 
agăța ceva de cârlig”. Împreună, ele 
desemnează actul sexual ocazional, 
în afara căsătoriei, ori înainte de 
căsătorie, și făcut nu din afecțiune 
ci din simplă dorință de a satisface o 
necesitate sexuală de moment. Actul 
sexual nu este desemnat să aducă mai 
aproape două ființe umane, ci doar 
un act temporar, de scurta durată, 
care să rezulte în satisfacția sexuală a 
celor două persoane. Nimic mai mult 
sau mai puțin. Gândirea și practica 
aceasta a sexualității e total diferită 
de înțelegerea actului sexual și locul 
alocat sexualității în societate și 
relațiile dintre ființele umane. Cele 
două persoane care au avut o relație 
sexuală foarte probabil că nu vor 
mai avea încă una în viitor, ci vor 
întreține relații sexuale cu persoane 
diferite în serie. În această cultură nu 
e loc pentru monogamie, fidelitate, 
ori loialitatea în relații. 

Apusul sexului
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De-a lungul anilor, Donna Freitas a 
intervievat peste 2.500 de studenți 
proveniți din șapte universități 
diferite, unele publice, unele private, 
unele catolice, și unele evanghelice. 
Interviurile s-au focalizat asupra 
atitudinilor studenților privind 
sexualitatea, practicarea ei, 
romantismul și relațiile de prietenie 
în campus. Ea ajunge la concluzia 
că în campusurile publice domină 
cultura “hookup”, dar aceasta 
lipsește în campusurile evanghelice. 
În campusurile evanghelice Freitas 
a descoperit o cultură dominantă a 
monogamiei, abstinenței, a purității, 
a heterosexualității, și a sexului în 
căsătorie.  

Sunt studenții și tinerii care practică 
sexualitatea de tip hookup fericiți? 
Absolut nu, conchide Freitas. Toți 
tânjesc dupa relații, romantism, 
împlinire emoțională și dragoste la 
nivel emoțional, nu fizic. Cultura de 
tip “hookup” poate fi schimbată, 
dar cere implicarea părinților, a 
profesorilor, și a liderilor spirituali 
care lucrează în campusuri. Pe 
parcursul celor 20 de ani de când 
studiază stilul de viață al studenților 
universitari, lui Freitas nu i-a fost 
dat să vadă un flagel mai dăunător 
pentru tineri decât cultura sexualității 
permisive. 

Relațiile sexuale la tinerii universitari 
americani au devenit o rutină zilnică, 
așa cum ar fi, de exemplu, mersul 
la sală. Ei învață din media, de la 
prieteni, ori chiar de la părinți, că 
nu are niciun rost să-și investească 
timpul și energia, în anii studenției, 
în formarea de relații durabile. 

Relațiile iau timp, sunt complicate, și 
trebuie să investești în ele. De aceea 
generația tânără preferă relațiile 
sexuale fără relaționare pentru că 
nu impun poveri ori condiții. Dar, 
spune Freitas, relațiile sexuale 
ocazionale promovează un sex care 
nu împlinește, e plicticos, nu e 
motivat de dorința după sex, ci se 
face pentru că toata lumea face la fel. 
În alte cuvinte, obiceiurile proaste 
privind sexualitatea se molipsesc și 
dezvoltă o inerție proprie. Devin atât 
de frecvente și obișnuite ca spălatul 
rufelor, ori temele de casă. Definesc 
noua normă a sexualității pentru 
tânăra generație, nu excepția.Încă 
din anii ‘90 relațiile sexuale erau 
folosite pentru a dezvolta relații între 
persoane, pentru a forma prietenii, 
așa subrede cum erau ele. Dar în 
ultimii ani, regulile sexualității au 
devenit total lipsite de obiective 
precum relaționarea, ci promovează 
în totalitate doar oportunitatea 
actului sexual. 
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Freitas caută să explice de ce, spre 
deosebire de doar câțiva ani în urmă, 
cultura sexualității de tip hookup 
a devenit norma. În primul rând, 
pornografia și prezența ei peste tot au 
facilitat apariția sexului oportunistic. 
Prezența peste tot a pornografiei a 
schimbat atitudinile tinerilor față de 
sex, așteptările pe care le au de la 
partenerii lor, înțelesul pe care ei îl 
au despre dorință, identitatea de gen, 
și modul în care ființele umane intră 
în relații de intimitate sexuală. 

Tehnologia a facilitat și ea extinderea 
culturii promiscuității sexuale. 
Mesajele SMS, de exemplu, ori 
“sexting”, facilitează trecerea 
imediată la subiect. Relațiile 
de intimitate nu mai presupun 
interacțiuni prealabile în care 
partenerii se cunosc reciproc. 
Oamenii sunt mai stimulați de ceea 
ce văd pe ecranul telefonului decât de 
anticiparea relațiilor de intimitate. 
Noua generație învață sexul de pe 
internet și își ajustează așteptările 
privind sexualitatea după ceea ce văd, 
ori învață pe internet. Asta elimina 
farmecul din relațiile dintre tânăr 
și tânără și în loc să-i apropie îi 
distanțează. 

Feminismul a contribuit și el la 
extinderea culturii hookup. Pentru 

tinerele feministe hookup e bun 
pentru că permite tinerei femei să-și 
aleagă partenerii cum vrea, când vrea, 
și după criteriile pe care și le dorește. 
Adică, își folosește frumusețea și 
intimitatea pentru a negocia termeni 
avantajoși în relațiile cu bărbații. 
Pentru feministe cultura hookup e 
indispensabilă progresului tinerelor 
femei în societate. 
Ea le permite să amâne relațiile 
serioase până dupa ce îți stabilesc 
cariera, fără să-și complice viața cu 
copii, soți, ori chiar amanți. Ba le dă 
simțământul unei false superiorități, 
față de tineri, pe care îi privesc ca 
pe niște ființe inferioare, mai puțin 
capabili, mai puțini ambițioși, mai 
puțin vrednici de ele ori nivelul lor 
intelectual. 

Și cultura decadenței din campusurile 
americane contribuie la proliferarera 
mentalității de hookup. Freitas aloca 
multe pagini decadenței sexuale care 
cuprinde campusurile americane. 
Asta implică băutul și beția dincolo 
de orice limite ale bunului simț, 
drogurile, evenimente sociale în 
care fetele apar pe jumătate goale, 
ori situații în care femeile sunt 
degradate. Literatura care circulă 
în campusuri e și ea cât se poate de 
degradantă la adresa femeilor și e 
îmbibată de sex. 
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Cartea lui Freitas e fascinantă 
și foarte importantă. Bogată în 
informații, ea conține și un capitol 
privind modul în care tinerii creștini 
caută să contracareze cultura sexuală 
perversă din campusuri. Scrie despre 
mișcarea “True Love Revolution de 
la Harvard”, “The Anscombe Society 
de la Princeton”, ori “Love & Fidelity 
Network” care conectează diverse 
campusuri americane și promovează 
aceleași valori: abstinența și 
castitatea.

Articol preluat de la: 
Alianța Familiilor din România, 
5 decembrie 2013



U n studiu realizat în 2008 de 
către Dr. Bradford Wilcox, Ph.D., 
intitulat „O recenzie ştiinţifică cu 
privire la Abstinenţă şi programe pentru 
Abstinenţă“ oferă o perspectivă 
clară şi convingătoare, care susţine 
că abstinenţa nu se referă doar la 
evitarea unei sarcini nedorite şi 
a bolilor cu transmitere sexuală, 
dar în mod semnificativ se referă 
la ajutarea adolescenţilor să se 
pregătească pentru o viitoare căsnicie 
şi familie. Studiul argumentează, de 
asemenea, că abstinenţa este o regulă 
socială pentru sănătatea generală şi 
bunăstarea naţiunii.

Abstinenţa înainte de căsătorie este 
legată de familii mai puternice şi 
aducătoare de satisfacţii, conform 
unui număr de studii aflat în creştere. 
În mod specific, adolescenţii şi 
adulţii care se abţin de la sex înainte 
de căsătorie este mai probabil să se 
bucure de relaţii mai bune de familie 
şi este, de asemenea, mai probabil 
să ofere o viaţă de familie mai bună 
copiilor pe care plănuiesc să îi 
aducă pe lume. Mai mult, cercetările 
asupra consecinţelor colective ale 
revoluţiei sexuale asupra familiilor 
din Statele Unite şi Europa sugerează 
clar că o normă socială a abstinenţei 

până la căsătorie este posibil să 
îmbunătăţească tăria căsniciei şi viaţa 
de familie, în Statele Unite.

Abstinenţa înainte de căsătorie 
pare să crească solidaritatea între 
adolescenţi şi părinţii lor, precum şi 
între soţi. Aşa cum s-a specificat mai 
sus, adolescenţii care îşi încep viaţa 
sexuală devreme au o probabilitate 
semnificativ mai mare decât cei 
virgini să se distanţeze de părinţi, 
atât prin refuzarea regulilor sociale 
ale părinţilor, cât şi prin petrecerea 
a mai puţin timp cu aceştia. Prin 
contrast, este mult mai probabil ca 
virginii să menţină legături apropiate 
cu părinţii lor şi să se conformeze 
valorilor acestora.

Când vine vorba despre căsnicie, este 
mai probabil să se bucure de căsnicii 
stabile adulţii care nu practică sexul 
şi convieţuirea într-un domiciliu 
comun până după căsătorie. Prin 
contrast, cuplurile care fac sex 
înainte de căsătorie, în special cupluri 
care coabitează, este mai probabil 
să întâmpine dificultăţi în căsnicie. 
De exemplu, un studiu ce cuprinde 
2034 adulţi căsătoriţi a evidențiat 
că cei care au coabitat înainte de 
căsătorie au raportat fericire maritală 

Abstinența și căsătoria



mai scăzută şi mai multe conflicte 
maritale, comparativ cu alte cupluri 
similare, care nu au coabitat înainte 
de căsnicie. Abstinenţa înainte de 
căsătorie este de asemenea legată de 
stabilitatea căsniciei. De exemplu, un 
studiu bazat pe National Health and 
Social Life Survey (trad. Chestionarul 
Naţional de Sănătate şi Viaţă Socială) 
a descoperit că este cu 37 de procente 
mai puţin probabil să divorţeze 
bărbaţii care se căsătoresc virgini, 
faţă de alţi bărbaţi şi cu 24 procente 
mai puţin probabil să divorţeze 
femeile care se căsătoresc virgine, 
faţă de alte femei. Astfel, este mai 
probabil ca adulţii care rămân 
abstinenţi până la căsătorie să se 
bucure de căsnicii împlinite şi stabile.

Ce determină legătura dintre sexul 
premarital şi dificultăţile maritale? 
Sociologul Edward Laumann, de la 
Universitatea din Chicago şi colegii 
săi sugerează că persoanele care 
dezvoltă o atracţie pentru sexualitate 
de la o vârstă fragedă şi care au 
parteneri multipli, este mai puţin 
probabil aibă un singur partener 
pentru restul vieţii lor, rezultând 
în faptul că divorţul apare la ei cu o 
probabilitate mai mare. Coabitarea 
şi sexul premarital au fost legate, 
de asemenea, de norme şi valori 
individualiste şi mai puţin de cele 
orientate spre căsnicie. Mai exact, 
experienţa angajării în sexualitate 
sau coabitare par să favorizeze

atitudini ce consideră prioritare 
experienţa individuală şi care elimină 
accentul pus pe valoarea căsătoriei 
şi a stabilităţii conjugale; asemenea 
indivizi sunt mai predispusi să 
adopte credinţe şi comportamente 
incompatibile cu rolurile maritale 
interdependente şi vor investi mai 
puțin în căsniciile lor.

Copiii născuţi de mame necăsătorite 
sunt semnificativ mai predispuşi 
să sufere de sărăcie, abuzuri şi 
neglijenţă fizică şi sexuală, probleme 
psihologice ca depresia, delicvenţa 
sau activitate criminală şi eşecuri 
şcolare decât copiii născuţi în familii. 
De exemplu, un studiu a arătat că 
băieţii crescuţi în afara unui cămin 
sunt de 2 până la 3 ori mai predispuși 
să ajungă la închisoare. Un alt studiu 
a arătat cum copiii crescuţi în familii 
monoparentale au probabilitate de 
două ori mai mare să renunţe la liceu 
şi să aibă o sarcină în adolescenţă. 
În urma consultării literaturii despre 
structura familiei, sociologul Paul 
Amato de la Penn State a concluzionat 
că „Cercetarea demonstrează clar: copiii 
care cresc în familii cu ambii părinţi 
sunt mai puțin predispuși la probleme 
cognitive, emoţionale şi sociale, nu 
numai în timpul copilăriei, ci şi la vârsta 
adultă.“

Articol preluat de la: 
http://www.darulvietii.ro/castitate/
argumente/abstinenta-si-casatoria-o-
legatura-clara/
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