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Comentariu realizat de pastorul Alejandro Bullon 
 

STUDIUL 10 
 

ÎN SPATELE MĂŞTII 
 
 

Dragi prieteni, în acest studiu vom analiza alte câteva subiecte interesante din cartea 
Proverbelor. Întâi vom vorbi despre taina lui Dumnezeu. Viaţa de creştin ţine mai mult de credinţă, 
de încredere, decât de înţelegere. Există lucruri pe care eu, personal, nu le înţeleg, dar în fiecare 
dimineaţă când mă trezesc şi constat că sunt viu, când văd soarele, când văd că pot respira, nu sunt 
atât de preocupat de înţelegerea tuturor lucrurilor, cât de a-I mulţumi lui Dumnezeu pentru harul şi 
bunătatea Sa. Nu înţeleg, spre exemplu, taina durerii, cu cât studiez mai mult această problemă 
pentru a le putea oferi şi altora o explicaţie, cu atât o înţeleg mai puţin şi cu atât mă încred mai mult 
în El. În felul acesta, lucrurile care mă tulburau, nu mă mai tulbură. Solomon spune următoarele în 
Proverbe 25:2-3: 

„Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraţilor stă în cercetarea 
lucrurilor. Înălţimea cerurilor, adâncimea pământului şi inima împăraţilor sunt nepătrunse”. 

Dragii mei, ar putea Dumnezeu să ne explice taina durerii? Ar putea sau nu? Bineînţeles că 
da. Ar putea să ne explice motivul pentru care celor răi le merge bine în timp ce aceia care fac voia 
Lui suferă? Bineînţeles că da. Dar Solomon spune că „slava lui Dumnezeu stă în ascunderea 
lucrurilor, dar slava împăraţilor stă în cercetarea lucrurilor”. Dacă Dumnezeu este Regele nostru, 
atunci El poate alege să ne explice sau nu anumite lucruri. Este dreptul Lui. Cum adică? Nu cumva 
cărţile despre poziţia de lider ne învaţă că acesta trebuie să fie transparent? Atunci, ce se întâmplă 
cu Dumnezeu? Nu ştiu. Dumnezeu este Dumnezeu. Mintea omului nu-L va putea înţelege niciodată 
pe Dumnezeu. Cred că dacă L-am înţelege în totalitate, atunci E1 nu ar mai fi Dumnezeu, ci o 
făptură oarecare. Se spune că Martin Luther L-a comparat pe Dumnezeu cu apele mărilor şi 
oceanelor, iar mintea noastră cu un pahar. Cum ar putea să încapă toată această apă într-un pahar? 
Acesta este motivul pentru care spun că viaţa de creştin nu este atât de mult rezultatul înţelegerii, ci 
mai degrabă al experienţei de credinţă şi de încredere într-un Dumnezeu care nu greşeşte niciodată. 
Atunci când deschizi Biblia pentru a căuta tot felul de explicaţii, vei fi şi mai confuz. Dar atunci 
când o deschizi pentru a fi în comuniune cu Dumnezeu, te vei simţi mai sigur, iar întrebările, 
nedumeririle pe care le aveai, nu te vor mai tulbura. 

Una dintre tainele lui Dumnezeu este aceea prin care Şi-a rezervat dreptul de a hotărî ce este 
bine şi ce este rău. Aceasta este a doua parte a studiului. Proverbe 26:12: 

„Dacă vezi un om care se crede înţelept, poţi să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât 
pentru el”. 

Pe vremea lui Solomon existau persoane care credeau că au dreptul de a hotărî ce este şi ce nu 
este etic, moral. „Fiecare are adevărul lui”, spuneau acele persoane. „Nimeni nu are dreptul să-mi 
spună ce este adevărat şi ce este greşit, eu ştiu ce este bine pentru mine”, afirmau ele. Astăzi, 
lucrurile stau la fel. Există unele persoane care cred că societatea sau majoritatea, în mod 
democratic sunt cele care trebuie să hotărască ce este moral. Solomon spune că şi pe vremea lui 
existau oameni care se credeau înţelepţi, dar niciodată ca acum lumea nu-şi apăra atât de mult 
„dreptul” de a stabili ce este corect, adevărat şi ce este greşit. Acest lucru a dat naştere 
relativismului. Acesta susţine faptul că fiecare persoană deţine adevărul ei, pentru că adevărul este 
relativ. Acest lucru dă naştere pluralismului, în care fiecare poate să gândească ce vrea şi toţi au 
dreptate. Faptul că fiecare are dreptul de a alege să gândească şi să facă ce vrea este biblic. 
Deuteronom 30:19 spune următoarele  

„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”. 
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Dumnezeu i-a dat omului dreptul de a hotărî ce să gândească sau ce să facă; şi binele şi răul se 
află în faţa lui. El este liber să aleagă, dar acest lucru nu îi dă dreptul să definească ce este drept, 
adevărat şi ce este greşit. Lucrurile nu stau în felul acesta, pentru că acest drept Îi aparţine doar lui 
Dumnezeu. Odată cu căderea în păcat a părinţilor noştri, Dumnezeu a spus în Geneza 3:22: „Iată că 
omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul”. Întrebarea este următoarea: ce era rău în a 
cunoaşte, în a şti ce estre bine şi ce este rău? Nu. Dumnezeu nu vorbea despre simpla cunoaştere a 
binelui şi răului, ci de uzurparea locului lui Dumnezeu, de a fi propriul dumnezeu. Citind 1 Samuel 
2:3 înţelegem mai bine acest lucru: 

„Nu mai vorbiţi cu atâta îngâmfare, să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie; căci 
Domnul este un Dumnezeu care ştie totul şi toate faptele sunt cântărite de El” 

În acest text, a şti totul este definit prin termenii „îngâmfare” şi „mândrie”. Verbul „a şti” 
nu face referire la „a cunoaşte”, ci la „a hotărî”. Dumnezeu este singurul care cântăreşte toate 
faptele, potrivit textului. În ebraică „a cântări” înseamnă „a hotărî”. Dumnezeu este singurul care 
hotărăşte ce este bine şi ce este rău şi orice om care îndrăzneşte să facă acest lucru, îşi atribuie 
dreptul de a-şi fi propriul dumnezeu. Se aşază pe aceeaşi treaptă cu Dumnezeu, este îngâmfat, 
mândru şi se crede înţelept, după cum ar spune Solomon. 

Al treilea subiect al acestui studiu este lenea. Iată ce scrie în Proverbe 26:13-16: 
„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”. 

Interesant! Solomon foloseşte patru situaţii foarte elocvente pentru a ilustra atitudinea ridicolă 
a leneşului. Prima arată că din cauza leului care umblă slobod pe stradă, acesta nu poate să iasă din 
casă. Leul nu este decât o scuză. Viaţa este plină de pericole, dar acest lucru nu înseamnă că toată 
lumea stă acasă, pierzând timpul la televizor sau pe internet. Pentru omul leneş, pericolele sunt doar 
scuze pentru a nu ieşi din casă, în timp ce pentru omul înţelept, pericolele sunt doar provocări 
cărora trebuie să le facă faţă. 
 

A doua ilustraţie pe care Solomon o foloseşte pentru a se referi la omul leneş arată că acesta 
se aşază în pat şi se învârte de pe-o parte pe alta, pentru că oboseşte să stea doar într-un loc şi atunci 
îşi schimbă poziţia. Pare amuzant, dar este real. Leneşul se vaită de durere, dar din ce cauză are acea 
durere? Din cauza lipsei activităţii. Se face că munceşte, vrea să dea această senzaţie mişcându-se în 
pat, dar practic de ce se mişcă? Ca să se odihnească în continuare. Nu face nimic util. Dacă l-am 
întreba de ce nu merge la muncă, în mod sigur ne-ar răspunde că nu merge pentru că îl doare tot 
corpul, dar acest lucru se întâmplă tocmai pentru că nu munceşte. 
 

A treia ilustraţie care se referă la omul leneş arată că acesta se plânge că îi este foame; îşi vâră 
mâna în blid, dar spune că este prea obosit s-o ducă la gură. Cu alte cuvinte, ocaziile nu-i lipsesc, 
dar nu beneficiază de ele şi se plânge că alţii mănâncă şi el nu. 
 

Ultima ilustraţie arată că leneşul se crede înţelept, pentru că, într-un fel sau altul, el reuşeşte să 
mănânce fără să facă nimic, în timp ce ceilalţi trebuie să muncească pentru a putea mânca. Prin 
urmare, el se crede mai înţelept decât şapte înţelepţi laolaltă. Într-un studiu anterior, Solomon a mai 
vorbit despre acest subiect atunci când a comparat leneşul cu greierele care cântă toată vara şi apoi 
plânge de foame. Ştiţi, munca nu este un blestem care a intrat în lume odată cu păcatul, nu; munca 
exista înainte de căderea în păcat a primilor noştri părinţi. După intrarea păcatului în lume, munca a 
dobândit o nouă caracteristică şi anume suferinţa, durerea, dar chiar şi aşa, ea este cea mai mare 
binecuvântare pe care i-a dat-o Dumnezeu omului. 
 

În a patra parte a studiului vom vorbi despre trădare. Un duşman niciodată nu te trădează; îţi 
poate face mult rău, dar nu te trădează. În general, cel care te trădează este prietenul sau persoana în 
care ai încredere. Solomon descrie această situaţie în Proverbe 27:5-6: 

„Mai bine o mustrare pe faţă, decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc 
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credincioşia lui, dar sărutările unui vrăjmaş sunt mincinoase”. 
Iată două expresii interesante: „prietenie ascunsă” şi „sărutări mincinoase”. Aici nu este 

vorba doar despre relaţia de cuplu, nu; este vorba despre prieteni sau despre acei oameni care se 
apropie de tine făcându-te să crezi că-ţi sunt prieteni, care aparent vor să te ajute, care te laudă şi 
care, pe la spate, îţi sapă groapa. Tipul acesta de oameni îl vei întâlni peste tot: în sânul familiei, în 
cercul de prieteni, în colectivul de la locul de muncă şi chiar şi în biserică. Această deformare a 
caracterului, trădarea, nu poate fi scuzată de firea pământească, pentru că puterea Evangheliei poate 
transforma inima oricărui om. Trădarea, în general, este rodul nesiguranţei căreia îi dă naştere 
invidia şi care se hrăneşte cu laşitatea şi teama. Problema pe care o avem noi, oamenii, este că nu 
prea ne place când cineva este onest faţă de noi, dar atunci când ne laudă ne simţim foarte bine. 
Spre exemplu, dacă cineva îmi spune că am îmbătrânit, mă simt rău, dar dacă îmi spune că am 
întinerit, atunci mă simt bine şi cred că acea persoană îmi este prietenă, când de fapt, este chiar 
opusul. Prietenul adevărat îţi spune întotdeauna adevărul, chiar dacă nu îţi place. Proverbe 27:17:  

„După cum fierul ascute fierul, tot aşa şi omul aţâţă mânia altui om”. 
Trebuie să învăţăm cum să ne comportăm cu oamenii, cu orice fel de oameni şi în felul acesta 

vom învăţa să fim prieteni adevăraţi. Vom învăţa să îi cunoaştem mai bine pe ei şi pe noi înşine. 
Dacă avem un conflict cu vreo persoană, acest lucru nu înseamnă că nu putem fi prieteni. „După 
cum fierul ascute fierul, tot aşa şi omul aţâţă mânia altui om”, spune Solomon. Eu cred că 
Dumnezeu aşază câteodată în drumul nostru persoane dificile pentru ca noi să dezvoltăm anumite 
trăsături de caracter de care avem nevoie. 
 

La sfârşitul acestui studiu vom vorbi despre bârfă şi supărare. Solomon spune că nu este 
potrivit să încercăm să rezolvăm un conflict pe moment, atunci când suntem foarte supăraţi. 
Aşteaptă să treacă supărarea, mânia, pentru că acestea nu fac altceva decât să complice şi mai mult 
lucrurile. Mai mult decât atât, Solomon spune că nu este înţelept să te implici în problemele altora, 
cu excepţia cazurilor în care ţi se solicită acest lucru; dar chiar şi aşa, cu multă grijă. Proverbe 
26:17: 

„Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l priveşte este ca unul care apucă un 
câine de urechi”. 

Există persoane certăreţe de felul lor, care caută mereu motive de ceartă. Orice li se spune 
poate fi un motiv de ceartă şi nimeni nu le poate spune nimic fără a suporta consecinţele. Sfatul lui 
Solomon este să le lăsăm în pace, să nu ne amestecăm cu astfel de persoane, să observăm, dar să nu 
spunem nimic. Dacă, în anumite situaţii, lucrurile nu se rezolvă singure, nu le va rezolva nimeni. 

Referitor la bârfă, în Proverbe 26:22-23 spune următoarele: 
„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”. 
„Cuvintele clevetitorului sunt ca nişte prăjituri”. Ce ilustraţie! Aparent, clevetitorii, bârfitorii 

vor doar să te ţină la curent cu ultimele ştiri, să te informeze. Pentru aceştia, singura soluţie este 
Hristos. Mergi la El şi deschide-ţi inima. Eu cred că secretul vieţii înseamnă să recunoşti cine eşti şi 
să faci acest lucru în faţa lui Isus. Atunci când recunosc şi văd defectele din viaţa mea, singurul 
lucru pe care îl mai pot face este să strig la Dumnezeu, care este minunat. El mă va curăţa şi va face 
din mine un prinţ în împărăţia Sa. 

 
Dumnezeu să te binecuvânteze! 
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