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CCoommeennttaarriiuu  rreeaalliizzaatt  ddee  ppaassttoorruull  AAlleejjaannddrroo  BBuulllloonn  

SSTTUUDDIIUULL  11    
SSTTRRIIGGAARREEAA  ÎÎNNȚȚEELLEEPPCCIIUUNNIIII  

 
Bună prietene. Cartea Proverbele pe care o vom studia în acest trimestru este o chemare a 

înțelepciunii iar cuvântul întelept sau înțelepciune este menționat de cel puțin 120 de ori, fapt ce 
a determinat pe studioșii Bibliei să o introducă în categoria literaturii de înțelepciune a cărtilor 

vechi testamentare, din care face parte și cartea Eclesiastul, cele două fiind scrise de Solomon. În 

aceste două cărti ne întâlnim cu cele mai importante întrebări ale vieții, cu privire la care vom 

încerca să găsim răspunsuri din punct de vedere divin, pentru că viața este plină de întrebări, 

situații pe care nu le înțelegi, fapt ce te determină să te întrebi de ce se întâmplă așa.  
Solomon in cartea Proverbele ne invață că totul este rezultatul deciziilor pe care le luăm 

zilnic, de când ne trezim și pană ne culcam luăm decizii spre bine sau spre rău. Unele dintre 
acestea nu au rezultate nefaste, dar altele sunt decisive și pot fi spre viață sau spre moarte. De 
exemplu dacă eu vreau să mă îmbrac cu un costum galben, o camasă verde, cravată roșie, fără 

îndoială că am luat o decizie greșită, ceice mă vor vedea vor râde de mine, indiferent de cât aș 

susține eu că sunt liber si că pot să fac ce vreau, lumea va râde de mine, sau din respect se vor 
strădui să nu iși bată joc de mine, așadar este evident că am luat o decizie greșită. Dar cel mai rău 
in aceasta situație este faptul lumea va râde de mine si nimic mai mult. Mă gândesc la mașina 
mea, dacă o roată este foarte moale, nu am roata de rezervă si mă aventurez să intru in trafic am 
luat din nou o decizie greșită, iar în această situație nu va mai fi vorba numai de a râde cineva de 
mine ci chiar mai mult pot provoca accidente fatale pentru mine sau alții, sau chiar dacă nu ar fi 
ceva serios, totuși din cauza mea traficul marilor orașe și așa foarte aglomerat să fie chiar blocat. 
Iți dai seama? Zilnic luăm decizii, unele spre bine iar altele spre rău. Înțelepciunea este cea care 
ne capacitează să luam decizii corecte care ne dau satisfacții în viață. Solomon in Proverbe 1,3 
spune: 

3 pentru căpătarea învăţăturilor de bun simţ, de dreptate, de judecată şi de nepărtinire; 
 
Ultimele trei cuvinte sunt cuvinte cheie, aceste cuvinte dreptate, judecată si nepărtinire 

aplicate corect în viața ta va genera succes si fericire. Un soț sau o soție fericita, un lider fericit, 
un om de afaceri fericit, totul depinzând de trei cuvinte, dreptate, judecată si nepărtinire.  

Dar citind  în Proverbe 1,7 descoperim un lucru nou: 
 
7 Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi 

învăţătura. 

 
Din păcate cel prost disprețuiește înțelepciunea, cu toți vor înțelepciune dar din păcate 

neglijează faptul că aceasta începe cu frica de Domnul. Acestă frică nu este acea groază bolnavă 
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care mă determina să fac tot ce zice să nu fiu pedepsit, acesta este o falsă concepție despre frica 
de Domnul. Adevărata frica de Domnul implică conștiența faptului că Dumnezeu este Creatorul 
iar eu sunt creația Sa, El este Tata, iar eu sunt fiul, fapt ce mă determina să am în vedere sfaturile 
sale pentru a înfrunta circumstanțele vieții. Această dependență mă va determina să Îl caut zilnic, 
iar el îmi va da dreptate, judecată si nepărtinire, iar ca și consecința voi lua decizii înțelepte care 
nu mă vor face să sufăr.  

 
 
În partea a doua a acestui studiu, vom vedea rolul părinților în educația copiilor, pentru că 

înțelepciunea implică invătătură, iar aici trebuie să facem distincție între educație si instruire. 
Instruirea o obții în școală iar educația în familie. Profesori si educatori pot educa și instrui, dar 
este clar faptul că rolul lor este mai mult de a instrui. Aici intră în prim plan educația educatorilor 
și profesorilor creștini, ei știu că școlile noastre creștine nu instruiesc numai pentru viața aceasta 
ci pentru veșnicie, aceasta se numește educație. Aceasta se începe de la părinti, iar adevărata 
educație este a invăța că începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Proverbele 1,8-9 spune: 

 
 8 Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei tale! 

 9 Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău şi un lanţ de aur la gâtul tău. 

 
Daca părinții reușesc să implanteze în inima copiilor frica de Domnul, această înțelepciune 

va fi ca și prețioasa bijuterie care va străluci nu în exterior ci în viața zilnica a copiilor, iar 
aceasta nimeni nu va putea să le-o ia. Problema este că educația nu se poate obține într-o oră, ci 
este un proces care are un început dar nu are un sfârșit, și trebuie ințeres faptul că această 

responsabilitate nu este ușoară, pentru că de cealaltă parte sunt tentațiile spre moarte, tocmai de 
aceea Solomon sfătuiește in versetul 10: 

 
10 Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa câştigat de ei! 

 
Verbul a insela in originalul ebraic este a seduce care înseamnă a pune grăsime de jos ca sa 

te facă sa aluneci. Mare atenție, solul poate părea strălucitor, dar grăsimea este cea care te va face 
sa cazi. Adevărata educație care este frica de Domnul, ajuta tinerii sa fuga de ispita, 
înțelepciunea nu numai ca te ajuta sa nu cazi in ispita, ci chiar mai mult sa fugi de ea, de ce sa te 
joci cu focul daca acesta știi ca arde. Sa continuam cu lectura biblica. Proverbele 1.20-21: 

 
20 Înţelepciunea strigă pe uliţe, îşi înalţă glasul în pieţe: 

         21 strigă unde e zarva mai mare; la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei: 

 
Aceste texte ne introduc în partea a treia a acestui studiu și ne arată contrastul între ispită și 

înțelepciune. În timp ce ispita nu iși arată adevărata față, ademenind si înșelând, înțelepciunea 
iese în stradă în plină zi și cheamă ființele umane. Aici Solomon personifică înțelepciunea, o 
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prezintă ca pe cineva, nu ca pe ceva, o arată cum strigă în mijlocul străzii, arătând faptul că 
Dumnezeu nu se ascunde, nimeni nu va putea să se scuze că nu a știut. Evanghelia este predicată 
la mulți oameni în diferite forme, și numai un nebun nu înțelege că există un Dumnezeu care 
controlează cerurile si pământul, iar acești oameni încăpăținați vor fi lăsați în încăpățânarea lor. 
Iată ce spune Pavel în Romani 1,20-23 următoarele: 

 
20 În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd 

lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de 
El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi; 
21 fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-
au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. 
22 S-au fălit că sunt înţelepţi, şi a înnebunit; 
23 şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul 

muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. 
 
O prietene, acest tablou este trist, nimeni nu va putea spune că nu a știut, Dumnezeu s-a 

revelat în multe forme, iar cine nu ia aminte la chemarea înțelepciunii, va fi lăsat în lumea 

întunericului. 
 
 
Vom continua cu partea a patra a acestui studiu. Să citim Proverbe 2,9: 
 
9 Atunci vei înţelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. 

 
Eu cred că toată lumea vrea să știe ce este drept și corect, toți vor să știe ce este bun și mai 

bun, eu nu cred că există cineva cu bună conștiință care vrea să se însele, dar din păcate în 
practica vieții vedem că ne înșelăm de multe ori aducând probleme asupra noastră și persoanelor 
care le iubim. Ce ne lipsește? Înțelepciune! Și ce este înțelepciunea? Frica de Dumnezeu! Și ce 
este frica de Dumnezeu? A recunoaște că Dumnezeu este Dumnezeu căutându-L zilnic în studiu 
și rugăciune. Pare simplu nu este așa? Așa este, numai că noi ne complicăm viața, depărtându-ne 
de Dumnezeu și neluându-L în seamă în viața noastră zilnică, încercând să trăim singuri, chiar în 
ciuda faptului că suntem buni membri ai Bisericii. A ști să trăiești, fără să te înșeli, a lua decizii 

corecte, toate acestea ne vor duce la fericire si prosperitate, iar acestea se pot face de o manieră 

simplă, și anume trăind zilnic cu Isus. Dar din păcate zilnic întâlnesc persoane care suferă și 
plâng, persoane care spun: "frate pastor nu am vrut să mă însel, nu am vrut să fac așa și așa, dar 
m-am înșelat." În acestă situație vine Solomon și spune că dacă căutam zilnic pe Domnul atunci 
vom înțelege dreptatea si judecata, nepărtinirea și bunul drum al vieții. Și spune chiar mai mult 

în Proverbele 2,10-14: 
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10 Căci înţelepciunea va veni în inima ta, şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău; 
11 chibzuinţa va veghea asupra ta, priceperea te va păzi, 
12 ca să te scape de calea cea rea, de omul care ţine cuvântări stricate; 
13 de cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase; 
14 care se bucură să facă răul şi îşi pun plăcerea în răutate, 
 
O prietene, dorești să te vezi liber de cei perverși? Dorești să fii departe de drumul lor de 

distrugere și moarte? Atunci permite înțelepciunii să trăiască în inima ta. 
 
 
Ajungem la sfârșitul studiului, iar aici vom vedea pericolul de încerca să fim ințelepți fără 

Dumnezeu. Este posibil acest fapt? Sigur că nu! Dar a încerca, da! Majoritatea oamenilor în lume 
încearcă să fie înțelepți dar în propria lor manieră de a vedea lucrurile. Iată ce spune Solomon în 
Proverbele 2,7-8: 

 
7 El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie. 
8 Ocroteşte cărările neprihănirii, şi păzeşte calea credincioşilor Lui. 
 
Vezi unica forma de a fi cu adevărat înțelept este a trăi în mod constant alături de izvorul 

înțelepciunii, care este Dumnezeu. Acesta nu înseamnă a trăi teoria înțelepciunii, ci a trăi în mod 

practic în comuniune și legătură cu Isus. Dar lumea este plină de persoane care confundând 
cunoștința cu înțelepciunea, caută cunoștința uitând de Dumnezeu.  

În timp ce eram student am cunoscut un bun tânăr, umil, temător de Dumnezeu, care după 
ce a terminat liceul a intrat la facultate și nu l-am mai văzut. Cu mulți ani mai târziu m-am 
întâlnit cu el pe stradă și am rămas impactata de cerința lui de a nu-i vorbi de Dumnezeu pentru 
că devenise un convins ateu. Mi-a spus că nimic nu îi lipsește, avea un bun servici, o minunată 

casă, mulți bani și călătorea unde dorea și când dorea. "Pentru ce am nevoie de Dumnezeu!" - m-
a întrebat. Era plin de mândrie. Dar când l-am întrebat dacă s-a căsătorit, mi-a spus că era la a 
patra căsnicie, și că avea cinci copii cu diferite femei. Eu nu i-am spus nimic, din păcate aceasta 
este înțelepciunea lumii, bani, faimă, titluri... dar inima, goală. Nu așa este și cu cel care are pe 

Dumnezeu în inima sa, el este fericit, pentru că înțelepciunea este un adevărat medicament 
pentru corpul sau. Deci adevărata înțelepciune implică sănătate corporală, spirituală, emoțională 

și fizica. Oare nu aceasta este tocmai ce toți caută? Nu sunt pline locurile în care oamenii caută 
sănătate? Pentru că aceasta să fie o realitate în experiența ta zilnica, aplică în viața ta sfatul lui 
Solomon din Proverbe 3,5-6: 

 
5 Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! 
6 Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. 
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O prietene, învață să fii ințelept cu ajutorul lui Dumnezeu și nu după propriile tale 
convingeri, concepte si idei. 
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