
05. Familii deosebite 

Prov. 31:10-31 

Introducere 

- Prov. 31 – privit de regulă doar ca un model pentru femei. El reprezintă însă o 

fereastră înspre viața unei familii deosebite, din perspectiva cărții Proverbe. O familie 

cu adevărat deosebită, dat fiind contextul poligam/decăzut al familiilor din acea vreme 

- Provocarea noastră de a dezvolta familii deosebite în raport cu spiritul veacului 

 

I. Relația conjugală: pietre de temelie 

a. Startul cu Dumnezeu: soția (implicit soțul) este un dar de la Dumnezeu 

i. Importanța căutării partenerului cu Dumnezeu 

ii. Principiul NT ca partenerul să fie „în Domnul” 

b. Modelul lui Dumnezeu: legământul de devotament și fidelitate pe viață, între un 

bărbat și o femeie 

i. Legământ între un bărbat și o femeie (Prov. 31: 10-11) 

ii. Legământ divin (2:17b), motiv pt care  

iii. Legământ de devotament și fidelitate:  

1. Devotament: la bine și la rău… 

2. Fidelitate: infidelitatea este o insultă nu doar la adresa partenerului 

ci și a lui Dumnezeu (2:17b, cf. Prov. 5) 

c. Dragostea din toată inima (5:19): singura „îmbătare” legitimă. Indiferența în 

dragoste este la fel de vinovată ca indiferența în rugăciune 

d. Prețuire și respect: mai mult decât mărgăritarele (31:10), cf. har (18:22), dar 

(19:14), cunună (12:4), etc. 

e. Apreciere verbală (31:28b-29); 5:19a 

f. Încredere reciprocă (31:11-12) 

g. Calități spirituale, mai mult decât fizice (31:30) 

 

II. Relația părinți-copii: principii majore 

a. Părinții iau în serios educarea copiilor 

i. Prin sfătuire: 31:1-2 (incl. părinți f. ocupați); cf 1:8; 6:20; 22:6 

ii. Prin disciplinare – cf nuiaua (13:24) 

iii. Împreună și în consens (1:8; 6:20) 

b. Copiii își respectă și ascultă părinții 

i. Ascultare: 3:1; 7:1-2 

ii. În contextul unei atmosfere de respect între generații (17:6) 

iii. Nu își disprețuiesc părinții și nu le vorbesc urât (15:20; 30:17; 20:20) 

 

III. Relația între frați 

a. Descriere: cea mai înaltă formă de prietenie (17:17), etalonul pt prietenii de 

calitate (18:24) 

b. Pericole: nedreptatea (18:19a); certurile (18:19b) 

c. Provocări: distanța (geografică): 27:10c 

 


