
                          Proverbe 7 Un tată înțelept își sfătuieşte fiul ! 
 
Acesta este un subiect sensibil, o știm cu toții. De aceea trebuie să-l abordăm 

cu maturitate și dragoste. Trebuie să-i ajutăm pe cei tineri să nu-și ruineze viețile 
din cauza acestui păcat. 
Înțelepciunea este îndemânarea de a trăi o viață după voia Lui Dumnezeu. 
 
Trei căi de a învăța pe tineri: 
1. Învață-l să recunoască factorii care conduc la ispita sexuală. 
2. Ajută-l să vadă consecințele păcatelor sexuale. 
3. Oferă-i strategii cu care să lupte împotriva ispitelor sexuale. 
 

I. v.6-20. Cum să recunoaștem că suntem ispitiți / în capcana? 
 
A. v.6,7 Nu știu unde mă aflu. Eu, cel care dau sfaturi știu unde sunt, am treut 
înainte pe acolo. Am zăbrele la casa mea, nu las nimic din afară să intre; sunt în 
siguranță în casa mea. Nu-i spun la altul ce să facă iar eu nu fac, pentru că aș vorbi 
în vânt, aș fi un ipocrit. 
Materialul didactic pentru cei dinlăuntru sunt cei de afară, iar eu ca părinte, 
modelul. Știi ce e aceea o ispită?! O definești ca lumea, sau ca Biblia?! 
 
B. Să vedem cum suntem: naivi, tineri neexperimentați, needucați, fără zăbrele la 
casele lor părintești, simpli, cei ce locuiesc într-un loc întunecos, dubioși, etc... 
 
C. v.8. Stăm foarte aproape de ispită, petrecând timp pe unde nu ar trebui.  
Cât de aprope stau? Tânărul acesta cocheta cu împrejurimile unde locuia dânsa. 
Mai se uita spre balcon, pe gaura cheii, poate poate își va clăti ochiul cu ceva 
proaspăt (pornografie). tv. internet, singuri într-o cameră retrasă. Poate lua cineva 
foc în sân și să nu i se aprindă hainele?! Prov.6.27 
Fiule: fugi de acele locuri ca să nu cazi în capcană.1 Tim.6.11, 2 Tim.2.22 
 
D. Să stăm prea târziu în noapte, afară (la adăpostul întunericului). Au iubit 
întunericul pentru că faptele lor erau rele, și nu vor să vină la lumină ca să nu li se 
vadă faptele, pentru că faptele lor sunt rele. Ioan 3.20. 
                  Nimic bun nu se poate întâmpla după ora 11 noaptea! 
 
E. Când poartă haine provocatoare și îmi place.v.10. Ea știe ce face, e 
profesionistă, nu e naivă. Fetelor, dacă părinții, frații, băieții buni vă spun că fusta e 
prea scurtă și decolteul prea larg, știu ce spun, credeți-mă. 
 



F. Atunci când te asociezi cu oameni răi. v.11. Dacă te asociezi cu filistenii, ca 
Samson, și ai prieteni mai mulți printre cei din lume cu o reputație îndoielnică 
decât printre pocăiţi, acei oameni te vor duce la rău. 
 
G. Atunci când ai contact fizic nepotrivit.v.13.Anumite puncte din trupul nostru 
odată atinse pornesc mașinăria, care cu greu se mai poate opri. Tânărul acesta își 
pierde controlul atunci când este sărutat pe gură. 
 
H. Atunci când separi credința de comportament. Priviți că ei sunt creștini: eu vin 
la biserică, sunt credincioasă; și tu la fel, deci nu te teme de mine; tu ești chiar ce 
îmi trebuie mie.  
Priviți : am încheiat jertfa de pace, gata, hai să nu exagerăm cu biserica, acum e 
timpul să ne distrăm; soțul nu este în casa lui ( de ce o astfel de afirmație, nu 
cumva vrea să spună că ea este un pic chinuită acolo, nu e casa ei, e neînțeleleasă, 
suferă..), pe tine te căutam, iar el era prin zonă (parcă așa a fost voia Lui 
Dumnezeu, ce nimereală, ca Iona cu barca..). 
 
80% dintre tinerii creștini intervievați au spus că sunt credincioși, dar că ce 
legătură are asta cu relațiile sexuale înainte de căsătorie?! 
Alții gândesc cam așa, sunt credincios, citesc Biblia zilnic, mă duc regulat la 
biserică, dar ce legătură are asta cu a mă simți bine în afara căsătoriei?! 
 
I. O vorbire flatantă. De tine mă uitam, ce serios ești, îmi placi mult, cred că alături 
de tine mă simt împlinită. De tine aveam nevoie ( dar nu văd cârligul). 
 
J. Plan prestabilit.v.16,17. Am pregătit totul, patul, parfumuri paralizante, lumini, 
muzică stereo, ea așează capcane. Toate cele 5 simțuri sunt 

1.  a vedea, percepție vizuală cu ochii.Vede cum e îmbrăcată, o dezbracă din 
priviri. 
2. a auzi, percepție auditivă cu urechile. Aude glasul ei: o vorbire cu mai multe 

înțelesuri, cu apropouri. Sexy talk ! v.18 desfătare în dragoste. 
3. a mirosi, percepție olfactivă cu nasul. Miroase parfumul de pe trupul ei. 
4. a gusta, percepție gustativ cu limba.  Săruturile de orice fel...dar mai ales 

acesta. 
5. a pipăi, percepție tactilă cu pielea. Atingerile. Nu mă atinge dacă nu vrei să 

mă cumperi (un bibelou scump expus la o vitrină) 
 
K. Crezi că te poți înfrâna?!v.19,20. Rom.13.14. Nu treziți uriașul adormit. Numeri 
32.23. David a crezut că are doar o aventură de o noapte cu Bat Șeba, dar ce urmări 



a avut păcatul lui? Nici cel mai puternic om nu se poate opune acestui păcat dacă 
nu fuge, și crezi că tu poți?! Bill Clinton în biroul Oval cu Monica Lewinsky. 
 

II. Ajută-l să vadă consecințele păcatelor sexuale.  
 
Pe sticlă acest păcat est prezentat atât de frumo şi de normal încât ţi se pare că ceea 
ce spune Biblia e exagerat. Dacă te simţi bine, fă-o ! Simţurile mai presus de 
Scriptură ! Declanşează hormonii fericirii. 
Departamentul de Resurse naturale al statului Illinois a declarat că mii de cerbi 
sunt omorâţi anual de maşini în special toamna. De ce? Pentru că toamna ei intră în 
rut. Atunci ei nu se gândesc decât la împerechere, la femele şi nu mai gândesc 
efectiv, fiind conduşi de acest instinct, nu se mai asigură, nu le mai pasă, şi sunt 
omorâţi. Distruşi de hormonii lor,de gândurile lor – luaţi captivi de acest păcat. 
Există un preţ de plătit pentru acest păcat. 
 

III. Dă-i strategii cu care să lupte împotriva ispitelor sexuale. Sunt date 
trei strategii: 
-v.24,25 păzeşte-te. Nu poţi gândi murdar, dar trăi curat, nu se poate. Nu poţi opri 
un gând, o privire,prima, dar nu îi permite să facă cuib. Nu trata doar efectele,ci 
tratează cauza. Vezi de ce îţi fuge ochiul, de ce suferi de strabism, nu mergi pe 
unde te uiţi?! Puneţi-ţi protecţie la vama trupului,ochii. Ia hotărâri înaintea 
Domnului că tu nu te vei uita, şi nu vei permite nici unui gând murdar să se aşeze 
în cuibul minţii tale. 
-stai departe de astfel de persoane descrise mai sus. Pleacă de acolo. Fuga e 
ruşinoasă aşa o vede lumea, dar Biblia o vede sănătoasă.  
-priveşte la distrugerea pe care o face acest păcat, la consecinţe. Cine se atinge de 
nevasta altuia nu va rămânea nepedepsit. Prov.6:29. Pe timpuri în SUA când 
dădeai de carnet, îţi arătau filme cu accidente de circulaţie teribile, ca să vezi 
consecinţele. 


