
Studiul 2 - Ia aminte!

Studiul 2
- texte - 

Ia aminte!

Textul de memorat: „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.” (Proverbele 4:26,27)

Duminică

1. Proverbele 4; 1. Ascultaţi, fiilor, învăţătura unui tată şi luaţi aminte, ca să pricepeţi;
2. căci eu vă dau sfaturi bune: nu lepădaţi învăţătura mea.
3. Căci când eram încă fiu la tatăl meu şi fiu gingaş şi singur la mama mea,
4. el  mă învăţa atunci  şi-mi  zicea:  "Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzeşte 
învăţăturile mele şi vei trăi!
5. Dobândeşte înţelepciune, dobândeşte pricepere; nu uita cuvintele gurii  mele şi  nu te 
abate de la ele.
6. N-o părăsi, şi ea te va păzi; iubeşte-o, şi te va ocroti!
7.  Iată  începutul  înţelepciunii:  dobândeşte  înţelepciunea,  şi  cu  tot  ce  ai,  dobândeşte 
priceperea.
8. Înalţă-o, şi ea te va înălţa; ea va fi slava ta, dacă o vei îmbrăţişa.
9.  Ea  îţi  va  pune  pe  cap  o  cunună  plăcută,  te  va  împodobi  cu  o  strălucită  cunună 
împărătească."
10. Ascultă, fiule, primeşte cuvintele mele, şi anii vieţii tale se vor înmulţi.
11. Eu îţi arăt calea înţelepciunii, te povăţuiesc pe cărările neprihănirii.
12. Când vei umbla, pasul nu-ţi va fi stânjenit; şi când vei alerga, nu te vei poticni.
13. Ţine învăţătura, n-o lăsa din mână; păstrează-o, căci ea este viaţa ta.
14. Nu intra pe cărarea celor răi şi nu umbla pe calea celor nelegiuiţi!
15. Fereşte-te de ea, nu trece pe ea; ocoleşte-o şi treci înainte!
16. Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul, le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă;
17. căci ei mănâncă pâine nelegiuită şi beau vin stors cu sila.
18.  Dar  cărarea celor  neprihăniţi  este  ca  lumina strălucitoare,  a  cărei  strălucire  merge 
mereu crescând până la miezul zilei.
19. Calea celor răi este ca întunericul gros: ei nu văd de ce se vor poticni.
20. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la vorbele mele!
21. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale!
22. Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc şi sănătate pentru tot trupul lor.
23. Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.
24. Izgoneşte neadevărul din gura ta şi depărtează viclenia de pe buzele tale!
25. Ochii tăi să privească drept, şi pleoapele tale să caute drept înaintea ta.
26. Cărarea pe care mergi să fie netedă, şi toate căile tale să fie hotărâte:
27. nu te abate nici la dreapta, nici la stânga şi fereşte-te de rău. 

2. Matei 13:44; Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o ţarină. 
Omul care o găseşte o ascunde; şi, de bucuria ei, se duce şi vinde tot ce are şi cumpără 
ţarina aceea.

Ieremia 29:13; Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima.
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Luni

3. Proverbele 5; 1. Fiule, ia aminte la înţelepciunea mea şi pleacă urechea la învăţătura mea,
2. ca să fii cu chibzuinţă, şi buzele tale să aibă cunoştinţă.
3.  Căci  buzele  femeii  străine  strecoară  miere,  şi  cerul  gurii  ei  este  mai  lunecos decât 
untdelemnul;
4. dar la urmă este amară ca pelinul, ascuţită ca o sabie cu două tăişuri.
5. Picioarele ei coboară la moarte, paşii ei dau în Locuinţa morţilor.
6. Aşa că ea nu poate găsi calea vieţii, rătăceşte în căile ei şi nu ştie unde merge.
7. Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă şi nu vă abateţi de la cuvintele gurii mele:
8. depărtează-te de drumul care duce la ea şi nu te apropia de uşa casei ei,
9. ca nu cumva să-ţi dai altora vlaga ta, şi unui om fără milă anii tăi;
10. ca nu cumva nişte străini să se sature de averea ta, şi tu să te trudeşti pentru casa 
altuia;
11. ca nu cumva să gemi, la urmă, când carnea şi trupul ţi se vor istovi,
12.  şi  să  zici:  "Cum  am  putut  eu  să  urăsc  certarea  şi  cum  a  dispreţuit  inima  mea 
mustrarea?
13. Cum am putut să n-ascult glasul învăţătorilor mei şi să nu iau aminte la cei ce mă 
învăţau?
14. Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului şi adunării!"
15. Bea apă din fântâna ta şi din izvoarele puţului tău.
16. Ce, vrei să ţi se verse izvoarele afară? Şi să-ţi curgă râurile pe pieţele de obşte?
17. Lasă-le să fie numai pentru tine, şi nu pentru străinii de lângă tine.
18. Izvorul tău să fie binecuvântat, şi bucură-te de nevasta tinereţii tale.
19. Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălăşiile ei, fii îndrăgostit 
necurmat de dragostea ei!
20. Şi pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină şi ai îmbrăţişa sânul unei necunoscute?
21. Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului şi El vede toate cărările lui.
22. Cel rău este prins în înseşi nelegiuirile lui şi este apucat de legăturile păcatului lui.
23. El va muri din lipsă de înfrânare, se va poticni din prea multa lui nebunie.

1  Corinteni  10:13; Nu  v-a  ajuns  nicio  ispită  care  să  nu  fi  fost  potrivită  cu  puterea  
omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile  
voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.

Marți

4. Proverbele 6:1-5; 1. Fiule, dacă te-ai pus chezaş pentru aproapele tău, dacă te-ai prins 
pentru altul,
2. dacă eşti legat prin făgăduinţa gurii tale, dacă eşti prins de cuvintele gurii tale,
3. 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.
4. Nu da somn ochilor tăi, nici aţipire pleoapelor tale!
5. Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului şi ca pasărea din mâna 
păsărarului...

(Galateni 6:2; Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos.)

Miercuri

5. Proverbele 6:6-8; 6. Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi 
înţelepţeşte-te!
7. Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân;
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8. totuşi îşi pregăteşte hrana vara şi strânge de ale mâncării în timpul secerişului.

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

Joi

7. Proverbele 6:14,18; 14. Răutatea este în inima lui, urzeşte lucruri rele întruna şi stârneşte 
certuri.
18. inima care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău,

Matei 15:19; Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, 
mărturiile mincinoase, hulele.

8. Proverbele 6:12-19; 12. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură,
13. clipeşte din ochi, dă din picior şi face semne cu degetele.
14. Răutatea este în inima lui, urzeşte lucruri rele întruna şi stârneşte certuri.
15. De aceea nimicirea îi va veni pe neaşteptate; va fi zdrobit deodată şi fără leac.
16. Şase lucruri urăşte Domnul şi chiar şapte Îi sunt urâte:
17. ochii trufaşi, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat,
18. inima care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău,
19. martorul mincinos, care spune minciuni, şi cel ce stârneşte certuri între fraţi.
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