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Cuvântul lui Dumnezeu ca izvor de 
înţelepciune 

Textul de bază: Proverbele lui Salomon 1:1-9  
 

Proverbele lui Salomon un ghid pentru părinţi 
 

• Salomon era cel mai învăţat om din lume 
1 Împăraţi 3:11-12 
Şi Dumnezeu a zis: ,,Fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu ceri pentru tine 
nici viaţă lungă, nici bogăţii, nici moartea vrăjmaşilor tăi, ci ceri pricepere, 
ca să faci dreptate,  voi face după cuv#ntul tău. Îţi voi da o inimă înţeleaptă 
şi pricepută, aşa cum n-a fost nimeni înaintea ta şi nu se va scula nimeni 
niciodată ca tine. 
2 Timotei 3:16 
Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să 
mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire. 
 

Învăţătură sau poruncă? 
 

• Învăţătura o poţi accepta sau o poţi nega 
• Porunca trebuie s-o accepţi şi s-o îndeplineşti 
• Poruncile Domnului acoperă toate situaţiile din viaţa noastră 

Deutonom 6:6-9 
Şi poruncile acestea, pe cari 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. Să le legi 
ca un semn de aducere aminte la mâini, şi să-ţi fie ca nişte fruntarii între 
ochi. Să le scrii pe uşiorii casei tale şi pe porţile tale.  

• Ele pun baza vieţii în conformitate cu Dumnezeu 
Deutonom 6:13-15 
Să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, să-I slujeşti, şi pe Numele Lui să 
juri.  Să nu vă duceţi după alţi dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor din 
jurul vostru; căci Domnul, Dumnezeul tău, este un Dumnezeu gelos în 
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mijlocul tău. Altfel, Domnul, Dumnezeul tău, S-ar aprinde de mânie 
împotriva ta, şi te-ar nimici de pe faţa pământului. 
 

Transmite copiilor tăi Înţelepciunea cerească 
 

Responsabilitatea de a învăţa copii nu este numai de partea mamei 
• Tata şi mama sunt solicitaţi 

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

• Numai acela care acceptă înţelepciunea Dumnezeiească poate accepta şi vestea 
bună a Evangheliei 

Psalmii 111:10 
Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc, au o minte 
sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci. 
Proverbele1:7 
Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc 
înţelepciunea şi învăţătura. 
 

Câteva înţelepciuni biblice: 
 
Frica Domnului 
• Frica Domnului faţă de Atotputernicia şi Slava Lui 
• Frica Domnului pentru Dreptatea şi Judecata Lui dreaptă 

Psalmii 7:10-12 
Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuieşte pe cei cu inima curată. 
Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care Se mânie în orice 
vreme  Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu îşi ascute 
sabia, Îşi încordează arcul, şi-l ocheşte. 

• Dacă copilul tău creşte în Frica de Domnul se va feri de păcat  
• Frica de Domnul este izvorul vieţii 

Proverbele 19:23  
Frica de Domnul duce la viaţă, şi celce o are, petrece noaptea sătul, fără să 
fie cercetat de nenorocire. - 

• Frica de Domnul poate prelungi zilele tale 
Proverbele10:27 
Frica de Domnul lungeşte zilele, dar anii celui rău sunt scurtaţi. 
 

Păstrează-ţi o inimă curată 
• Inima ca centru de coordonare a gândurilor noastre 
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Proverbele 4:23 
Păzeşte-ţi inima mai mult de cât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii. 

• Părinţi, cunoaştem noi gândurile copiilor noştrii? 
• Ştim noi ce programe vizioneaza ei la televizor? 
• Cunoaştem noi prietenii copiilor noştri, cei care influenţează gândirea lor? 
• Părinţii au sarcina să înveţe copiii lor să judece singuri ce este bun şi ce nu ! 

Filipeni 4:8 
Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce 
este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic 
de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. 

• Caracterul copilului se formează după felul lui de gândire 
Marcu 7:21-23 
Căci dinlăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, 
curviile, uciderile, furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, 
faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele 
ies dinlăuntru, şi spurcă pe om.” 
 

Învaţă-ti copilul să-ti asculte sfatul ca părinte  
Proverbele 4:1-4 
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! 
Proverbele 30:17  

Pe ochiul care îşi bate joc de tatăl său, şi nesocoteşte ascultarea de mamă, 
îl vor scobi corbii dela pârâu, şi îl vor mânca puii de vultur. 

• Una din metodele de educare este mustrarea 
Proverbele 3:11-12 
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! 

• Dar pedeapsa nu are voie să depăşească ţelul dorit 
Proverbele 19:18 
Pedepseşte-ţi fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. 

 

Învaţă pe copilul tău să-şi aleagă cu grijă prietenii 
• Ofertele lumii sunt gustoase şi foarte primejdioase 
 

1 Corinteni 15:33 
  Nu vă înşelaţi: ,,Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune”. 
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Proverbele 2:20-22 
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 rămânea în ea; dar cei răi vor fi nimiciţi din ţară, şi cei necredincioşi 
vor fi smulşi din ea. 
 

Învaţă pe copilul tău să iubească pe viitorul partener de viaţă 
• “Cel mai mare dar ce poate da un tată copilului său este  - să iubească pe 

mama lui.” 
• Şi dragostea aceasta nu admite o purtare ca cei fără Dumnezeu 

1 Tesaloniceni 4:3-5  

Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie; fiecare din 
voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste, nu în aprinderea 
poftei, ca Neamurile, cari nu cunosc pe Dumnezeu. 

• Numai prin exemplul părinţilor copiii învaţă ce înseamnă să iubeşti pe altul 
• Aproapele tău trebuie să-şi dea seama că eşti un copil a Lui Dumnezeu 

Proverbele 3:27-29 
Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, când poţi s-o faci. Nu zice 
aproapelui tău: ,,Du-te şi vino iarăş; îţi voi da mâine!”  când ai de unde să 
dai. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău, când locuieşte liniştit lângă 
tine. 

• Dacă părinţii neglijează această învăţătură faţă de copiii lor, atunci Satana ii va 
învăţa să urască pe Dumnezeu din toată inima. 

• Satana cunoaşte slăbiciunile tineretului de astăzi 
• El cunoaşte dorinţele ascunse ale fiecărui tânăr 
• Şi are şi propunerile gata pregătite pentru a le realiza 
 

Rugăciunea părinţilor sunt un zid de apărare 
 
• Apostolul Petru a fost înconjurat de rugăciuniile bisericii 

Faptele Apostolilor 12:5 
Deci Petru era păzit în temniţă, şi Biserica nu înceta să înalţe rugăciuni 
către Dumnezeu pentru el. 

• Noi ca părinţi suntem chemaţi să luptăm în rugăciune pentru copiii noştri 
• Noi avem o speranţă vie: copiii noştrii sunt sub paza lui Dumnezeu 

Filipeni 4:6 
Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la 
cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţămiri. 

A m i n  


