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Vorbim despre inteligenţă în multe domenii, dar înţelepciunea este mai mult 
decât IQ, înţelepciunea este o calitate care se face cunoascută fiind pusă în 
practică. De multe ori în Scriptură, cuvântul înţelept este însoţit de cuvântul 
„priceput”. Gen.41:39; Deut.4:6. Prov.4:7. 
Cuvântul „înţelepciune” mai face ceva, şi anume, atrage oameni. Prov.13:20; 
înţeleptul judecă : Solomon, 1 Cor.6:5. Prezbiterii sunt înţelepţi. 
1 Cor.3:18, înţelept sau nebun? „Blândeţea înţelepciunii”-o altă caracteristică a ei. 
De obicei evreii, rabii lor, pretind că sunt oameni înţelepţi. 
Observaţi că nu spune:”care dintre voi nu este înţelept”,adică voi toţi sunteţi, ci 
spune:”care este”, adică puţini sunt, de aceea Domnul spune că vrea ca toţi să fim 
înţelepţi. 

 

A.Contraste în originea înţelepciunii: 

 
Suntem noi oare înţelepţi? Prov.26:12. Iacov 3 spune cam aşa:”tu zici că eşti 
înţelept, dar nici măcar limba nu ţi-o poţi înfrâna. Tot Iacov scrie că nu este destul 
să vorbeşti despre ea, ci înţelepciunea trebuie pusă în aplicare. Nu poţi spune că 
eşti înţelept dacă nu dovedeşti asta cu purtarea, cu vorba.  

 
Demonstrează cu viaţa ta că eşti înţelept ! 

  
„Oare, tăcând, faceţi voi dreptate? Oare aşa judecaţi voi fără părtinire, fiii 
oamenilor?” Psalmi 58:1 
   

Fă-ţi inventarul vieţii de înţelepciune! 
 

*De unde vine această înţelepciune?  
-se coboară de sus, parcă se vede cum ea nu vine dintr-o dată, ci treptat.   
Iacov 1. Dumnezeu este sursa înţelepciunii. Prov.2:6.  
Dacă nu vine de sus, nu este înţelepciune autentică, ci este falsă, chiar dacă pe 
moment poate părea bună. 
 
-este de jos şi este pământească, firească, demonică.1 Cor.1:18-25. Omul trăieşte 
după voia lui, şi nu după voia Lui Dumnezeu. Trăieşte o voie demonică, o 
înţelepciune influenţată de şarpele din Eden: veţi fi ca Dumnezeu.  

Spurgeon spunea că:”Satan este maimuţa Lui Dumnezeu”. 
 
   



B.Contraste în folosirea înţelepciunii! 

Un sfat: nu-L lăsa pe Dumnezeu în afara ecuaţiei. Priviţi la expresia cheie a cărţii 
Eclesiastul: ”sub soare”.  
Cartea lui Solomon este împărţită pe două nivele: deasupra şi dedesubtul soarelui. 
Când îţi trăieşti viaţa „sub soare”, totul ţi se va părea deşertăciune şi goană după 
vânt, iar o astfel de viaţă duce la dezamăgire totală. Dar spre sfârşitul cărţii lui, 
eclesiatul şterge linia de separare dintre cele două domenii, incluzându-L pe 
Domnul Dumnezeu în ecuaţie, şi mirare, vede altfel viaţa. 
 

Matei 11:25-31 Veniţi la Mine...căci Eu sunt blând şi smerit ...cu inima...nu 
doar cu exteriorul”. Filipeni 2:3 
Cele două înţelepciuni merg în direcţii diametral opuse, şi aduc roade în 
antagonism. Înţelepciunea lumii vrea să fie number one, fă orice dă din coate să fii 
primul, v.14 (gelozie amară).  
Dărâmă-i pe toţi cei ce sunt mai bine decât tine, care sunt mai realizaţi decât tine.  

Ciudat: părem înţelepţi când îi judecăm pe alţii! 
Galateni 2:9”Iacov..stâlp al bisericii din Ierusalim”. Fapte 15:12-21 se vede cum 
Iacov dă dovadă de înţelepciune de sus, şi astfel litigiul nu a durat foarte mult, ci a 
fost rezolvat repede, pentru că v.28”ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă..”.  
 
Ce rezolvare, câtă înţelepciune! Cum staţi la dispute? La sfatul de fraţi?! 
Prov.6:16-19”...cel ce stârneşte certuri între fraţi” 
Iacov 3:1 spune predicatorilor să fie înţelepţi (cunoştinţă fără înţelepciune) ! 
 
Înţelepciunea care se coboară de sus: Domnul Isus a trăit o astfel de înţelepciune! 
v.15,16 vorbeşte evreilor şi bisericii, nu partidelor politice?! 
Putem vorbi oricât, oamenii ştiu cine sunt cei înţelepţi şi pricepuţi. Nu încerca să 
păcăleşti pe cineva, căci purtarea şi vorbele te vor da de gol. 
 
  C. Constraste în rezultate ! 
 
Urmările înţelepciunii de sus: vine dintr-o viaţă de neprihănire, ea este semănată în 
pace, şi va rodi pentru cei ce trăiesc pacea. Mânia omului nu produce neprihănirea 
Lui Dumnezeu, dar înţelepciunea de sus, da. 
Roada Duhului are în sine însăşi alte roade. De obicei se seamănă sămânţa, dar aici 
se seamănă roada şi alţii se hrănesc cu ea şi rodeşte în ei. Viaţa creştină este o viaţă 
de semănat şi de secerat. Noi vom secera ceea ce am semănat. 
Înţelepciunea se vede mai ales din faptele noastre, din trăirea noastră, şi din 
urmările ei – aduce pacea – lasă pace în urmă! 
      Suntem ceea ce trăim, şi ceea ce trăim aceea semănăm! 


