
       Proverbe 31:10-31, Femeia care se teme de Domnul ! 26 Nov.2017 
 

În cartea Proverbe femeia este personificarea pentru înţelepciune, prostie, 
nebunie, clevetire, etc.  
Duhul Domnului care este autorul divin al cărţii, doreşte să încheie cartea Proverbe 
arătând femeia evlavioasă, vrednică, şi iubită. Acestea sunt calităţi lăuntrice.  
 
Ap.Petru descrie femeia credincioasă în 1 Petru 3:1-6 ca:  
-supusă bărbatului ei, trăind o viaţă curată şi în temere, împodobită înlăuntru dar şi 
în afară, având un duh blând şi liniştit, şi care nădăjduieşte în Dumnezeu. 
 
(Soţii şi copiii evrei recită acest capitol în mod tradiţional la fecare masă de Sabat, 
Vinerea seara) 
 Descrierea acestei femei nu se referă doar la mama lui Lemuel, ci la femei în 
general. Vom vedea pe parcursul studiului modele de femei după voia Lui 
Dumnezeu. 
 
v.10. Ebraică apare „o femeie excelentă” – denotă putere, bogăţie, abilităţi, 
valoare, dependenţă. O astfel de soţie nu este uşor de găsit, dar cine o găseşte a 
găsit o valoare. Ea este o valoare mai mare decât toate valorile pământeşti. 
 
v.11. Încredere în partenerul de viaţă. Soţia nu cheltuieşte peste măsură de mult 
ruinându-şi casa, ci îşi rânduieşte cu chibzuinţă propria casă. 
 
Proverb:”dacă bărbatul aduce acasă cu carul, iar femeia risipeşte cu degetarul, casa 
aceea va junge săracă”. 
 
v.12.Vezi Prov.27:15,16. Exemplu de femeie este Ana descrisă în 1 Samuel 2. 
 
v.13.”face rost de”, cumpără ieftin, e bună, pricepută, harnică, aduce de departe 
pâinea – ştie ce face. Ea se sacrifică pe sine în favoare altora. 
 v.15. Rut este aici un exemplu potrivit. Rut 2,3. 
v.16-18. Aceste versete nu arată independenţa financiară faţă de soţul ei, ci arată că 
dacă o casă merge bine, ea merge datorită soţiei, mamei, care conduce casa cu 
înţelepciune. Estera a muncit din greu ca să ajungă unde a ajuns. Estera şi-a iubit 
poporul din care face parte. 
 
v.19-22.Cum staţi cu furca, cu torsul, cu fusul, mai ştiţi ce e viaţa în care nu doar 
cumperi de la second hand, şi repede le şi arunci şi iei altele? 
Această femeie este darnică, harnică, nu egoistă. v.20. Efeseni 4:28. 



Dorca= Fa.9:36-39. Cum era Dorca, cu ce instrument lucra ea? Acul de cusut! 
 
v.23,24. Ea îşi ajută bărbatul să fie bine văzut de toţi – să înainteze. Lidia, 
vânzătoarea de purpură. Fa.16:14; în contrast este Prov.14:1 şi 12:4. 
 
v.25-27 Îmbrăcămintea femeii acesteia:”tărie şi slavă”. Ea nu se îmbracă ponosit ca 
gabaoniţii să-i vadă lumea cât de săraci şi de amărâţi sunt ei, deşi nu era acela 
adevărul. 
Este o femeie optimistă, priveşte cu seninătate la ziua de mâine. Aquila şi Priscila 
îl sfătuiau şi îl ajutau pe Apollo. Fa.18:26. 
 v.27. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei şi nu stă în vârful 
patului leneşă, şi vrea să i se aducă toate la pat. Abigail – ce femeie.1 Sam 25. 
 
v.28-29. O dimineaţă splendidă. Copiii se trezesc şi totul este gata ! Ce aprecieri, 
ce mulţumiri, ce copii, ce soţie, ce soţ !!! O soţie lăudată. Modelul: Rut 2:11. 
 
v.31-31. Cheia, secretul unei astfel de femei este nu cum s-ar crede: frumuseţea, 
trupul tras prin inel, atingerile, desmierdările, pe care dacă o femeie le are acel 
bărbat are tot ce are nevoie, nu! Ele sunt necesare, dar pot fi înşelătoare.Eccl.11:10 
Nu sunt ele secretul, ci secretul este că ea  se teme de Domnul! Prov.1:7 
 

Doar o familie fără minte nu ar aprecia o aşa soţie, soră, mamă! 
Ce fel de femeie eşti tu? Cum te-ai descrie pe tine însuţi?! 
 

Există vreo soluţie la problema ta?! Care crezi că ar fi? 


