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Cu privire la căsătorie:

Sfaturi legate de fidelitate 

Sfaturi privind relaţiile

Sfaturi privind caracterul

Cu privire la parentalitate:

Sfaturi privind viaţa de părinte

Sfaturi privind educaţia

Cartea Proverbele este bogată în sfaturi 
pentru relaţii.

Vă invit să revedem sfaturile din Proverbe 
despre familie; relaţiile dintre soţi şi relaţiile 
dintre părinţi şi copii.



Persoana evlavioasă îşi rezervă (dacă e căsătorită) 
şi îşi prezervă (daca e necăsătorită) cele mai 
profunde sentimente şi viaţa sexuală pentru 
căsătorie.
Proverbele 5 arată consecinţele amare ale 
relaţiilor sexuale ilicite.

De aceea Solomon ne sfătuieşte să ne bucurăm de 
intimitatea sexuală cu partenerul de viaţă (v.15-17), 
mereu bucurându-ne de soţia sau soţul tinereţii 
noastre (v.18).

Apare riscul de a pierde viaţa veşnică (v. 5)

Lipsa devotamentului are ca rezultat 
instabilitatea în relaţie (v. 6)

Produce remuşcări şi nefericire (v. 11-14)



„Mai bine să locuieşti într-un colţ pe acoperiş decât cu o 
nevastă gâlcevitoare într-o casă mare.” (Proverbele 21:9)

Să trăieşti pe acoperiş? Cartea proverbelor 
este plină de astfel de hiperbole (19:24; 27:14) 
care ne încurajează să luăm în seamă relaţiile 
cu o doză de umor.

O atitudine pozitivă face comunicarea mai 
eficientă. Ajută la rezolvarea problemelor cu 
un grad ridicat de uşurinţă. Cu toate acestea, 
umorul nu trebuie folosit pentru 
minimalizarea sau evitarea chestiunilor 
serioase.

Certurile, privirile piezişe constante şi 
plângerile sunt simptomele unei relaţii 
defectuoase.

Comunicarea efectuată cu blândeţe şi 
sinceritate este cheia unor relaţii 
familiale bune.



„Nici soţul şi nici soţia nu trebuie să 
încerce să exercite asupra celuilalt o 
stăpânire arbitrară. Nu încercaţi să-l 
siliţi pe celălalt să cedeze dorinţelor 
voastre. Nu puteţi face astfel şi să vă 
bucuraţi încă de dragostea celuilalt. Fiţi 
buni, răbdători, îngăduitori, atenţi şi 
curtenitori. Prin harul lui Dumnezeu, 
puteţi izbuti în a vă face unul pe altul 
fericit, aşa cum aţi promis prin 
legământul căsătoriei.”

E.G.W. (Căminul adventist, pag. 118)



Proverbele 31:10-31 este un 
acrostih. Fiecare vers al 
poemului începe cu o literă 
din alfabetul evreiesc. Acest 
poem descrie atributele 
partenerului ideal.

Numărul acestor atribute ale 
partenerului ideal pot părea 
copleşitoare. Ideea 
principală nu este de a 
împlini acea listă, ci de a face 
toate lucrurile cât putem de 
bine . (Ecl. 9:10; Col. 3:23)



Suntem încurajaţi să 
dezvoltăm şi noi caracterul 
acelei soţii:

Încredere
(v. 11)

Bunătate
(v. 12)

Hărnicie
(v. 15)

Loialitate
(v. 18)

Compasiune
(v. 20)

Cutezanţă
(v. 25)

Cheia dezvoltării unui astfel 
de caracter este teama de 
Dumnezeu (v. 30).



„Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El şi copiii 
lui au un loc de adăpost la El.” (Proverbele 14:26)

Cum ne învaţă Proverbele că ar trebui să se 
comporte părinţii?

Familia să dea întâietate muncii (15:27)

Să fie răbdători şi să-şi stăpânească 
emoţiile (12:16; 15:1)

Să-şi disciplineze copii fără abuz de 
autoritate (16:6)

Să fie loial şi respectuos cu partenerul 
de viaţă (5:18)

Să-L urmeze pe Isus şi să se lase guvernaţi de 
Cuvântul lui Dumnezeu şi de dragoste (30:5)

Soţul şi părintele înţelept caută ajutorul lui 
Dumnezeu pentru a lua decizii corecte.



Un copac mic are nevoie de piloni de susţinere, îngrijire şi 
protecţie pentru a creşte corespunzător.

În aceeaşi manieră, copii trebuiesc disciplinaţi încă din fragedă 
pruncie pentru a dezvolta un caracter propice (Prov. 19:18).

Dragostea constantă şi învăţătura făcută cu 
răbdare urmate de exemple consistente sunt 
cheia unei discipline mântuitoare.

Păcatul afectează 
atât pe părinţi cât şi 
pe copii, ca urmare 
este important să 
căutăm îndrumare şi 
putere de la 
Dumnezeu să ne 
educăm copii şi să-i 
conducem la Hristos.



„Înţelegerea, stăpânirea de sine şi dragostea,
necesare în relaţiile cu copiii, ar fi o binecuvântare
pentru fiecare cămin. Anumite trăsături de
caracter ale acelora care ar trebui să fie mai
voioşi, mai liniştiţi, ar fi îmblânzite şi domolite.
Prezenţa unui copil în cămin îndulceşte şi rafinează.
Un copil crescut în temere de Domnul este o
binecuvântare.

Grija şi afecţiunea pentru copii, care sunt fiinţe
dependente, îndepărtează asprimea din firea
noastră, ne înduioşează, ne fac mai înţelegători şi
ne dezvoltă cele mai nobile trăsături de caracter.”

E.G.W. (Căminul adventist, pag. 160)
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