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Studiul 5

Cuvinte înţelepte pentru familii

Textul  de  memorat: „Încrede-te  în  Domnul  din  toată  inima ta  şi  nu  te  bizui  pe  înţelepciunea  ta!
Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. (Proverbele 3:5,6)

Duminică, 28 aprilie – Iubeşte femeia potrivită

1. Proverbele 5:3-14; 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!”

Luni, 29 aprilie – Un apel adresat taţilor

2. Proverbele 13:22; 27:23,24; 22. Omul de bine lasă moştenitori pe copiii copiilor săi, dar bogăţiile
păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit.
23. Îngrijeşte bine de oile tale şi ia seama la turmele tale.
24. Căci nicio bogăţie nu ţine veşnic şi nici cununa nu rămâne pe vecie.

Proverbele 14:26; Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El, şi copiii lui au un loc de adăpost
la El.

Proverbele 15:1,18; 16:32; 1. Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia.
18. Un om iute la mânie stârneşte certuri, dar cine este încet la mânie potoleşte neînţelegerile.
32. Cel încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz, şi cine este stăpân pe sine preţuieşte mai
mult decât cine cucereşte cetăţi.

Proverbele 15:27; Cel lacom de câştig îşi tulbură casa, dar cel ce urăşte mita va trăi.

Proverbele 29:17; Pedepseşte-ţi fiul, şi el îţi va da odihnă şi îţi va aduce desfătare sufletului.

Marţi, 30 aprilie – Corectează cu dragoste!

3. Proverbele 10:17; Cine îşi aduce aminte de certare apucă pe calea vieţii; dar cel ce uită mustrarea
apucă pe căi greşite.

Proverbele 23:13,14; 13. Nu cruţa copilul de mustrare, căci dacă-l vei lovi cu nuiaua nu va muri.
14. Lovindu-l cu nuiaua, îi scoţi sufletul din Locuinţa morţilor.
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Proverbele 29:1; Un om care se împotriveşte tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată şi fără leac.

Proverbele 29:15; Nuiaua şi certarea dau înţelepciunea,  dar copilul lăsat de capul lui face ruşine
mamei sale.

4. Proverbele 13:24; Cine cruţă nuiaua, urăşte pe fiul său, dar cine-l iubeşte, îl pedepseşte îndată.

Proverbele 23:13,14; 13. Nu cruţa copilul de mustrare, căci dacă-l vei lovi cu nuiaua nu va muri.
14. Lovindu-l cu nuiaua, îi scoţi sufletul din Locuinţa morţilor.

Miercuri, 1 mai – „Mai bine pe acoperiş...”

5. Proverbele 21:9,19; 9. Mai bine să locuieşti într-un colţ pe acoperiş, decât cu o nevastă gâlcevitoare
într-o casă mare.
19. Mai bine să locuieşti într-un pământ pustiu, decât cu o nevastă gâlcevitoare şi supărăcioasă.

Proverbele  27:15,16; 15.  O  streaşină  care  picură  necurmat  într-o  zi  de  ploaie,  şi  o  nevastă
gâlcevitoare sunt totuna.
16. Cine o opreşte, parcă opreşte vântul şi parcă ţine untdelemnul în mâna dreaptă.

Joi, 2 mai – O soţie cu adevărat de valoare

6. Proverbele 31:10-31; 10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele.
11. Inima bărbatului se încrede în ea, şi nu duce lipsă de venituri.
12. Ea îi face bine, şi nu rău, în toate zilele vieţii sale.
13. Ea face rost de lână şi de in şi lucrează cu mâini harnice.
14. Ea este ca o corabie de negoţ; de departe îşi aduce pâinea.
15. Ea se scoală când este încă noapte şi dă hrană casei sale şi împarte lucrul de peste zi slujnicelor
sale.
16. Se gândeşte la un ogor şi-l cumpără; din rodul muncii ei sădeşte o vie. -
17. Ea îşi încinge mijlocul cu putere şi îşi oţeleşte braţele.
18. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea.
19. Ea pune mâna pe furcă, şi degetele ei ţin fusul.
20. Ea îşi întinde mâna către cel nenorocit, îşi întinde braţul către cel lipsit.
21. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu.
22. Ea îşi face învelitori, are haine de in subţire şi purpură.
23. Bărbatul ei este bine văzut la porţi, când şade cu bătrânii ţării.
24. Ea face cămăşi şi le vinde şi dă cingători negustorului.
25. Ea este îmbrăcată cu tărie şi slavă şi râde de ziua de mâine.
26. Ea deschide gura cu înţelepciune, şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă.
27. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei, şi nu mănâncă pâinea lenevirii.
28. Fiii ei se scoală şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude zicând:
29. „Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.”
30. Dezmierdările sunt înşelătoare, şi frumuseţea este deşartă, dar femeia care se teme de Domnul va
fi lăudată.
31. Răsplătiţi-o cu rodul muncii ei, şi faptele ei s-o laude la porţile cetăţii.
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