
      Proverbe 6:6-11          Ai strâns ceva pentru iarnă?   29.09.2019 
Ce repede a trecut vara, nu-i aşa? Deja e ultima duminică din septembrie. Au 
început deja şcolile primare, curând vor începe şi facultăţile, şi iarna bate la uşă. 
Cum mai stăm cu munca în general, noi pocăiţii? Cum mai muncim pentru noi, 
acasă, dar când lucrăm la alţii? 
Plângerile lui Ieremia 3:27”este bine pentru un tânăr să poarte un jug în tinereţea 
lui”. Domnului îi plac cei muncitori, harnici şi pricepuţi şi în ale pământului şi în 
cele duhovniceşti. De multe ori este o mare disproporţie între cele două. Suntem 
foarte implicaţi, pricepuţi în ale noastre, dar nu ştim mai nimic despre lucrul 
Domnului.1 Cor 15.58. 
Înţelepciunea=abilitatea de a trăi o viaţă evlavioasă. Evlavia= manifestarea 
exterioară a unei sfinţenii interioare. 
Cunoaşteţi oameni harnici, dar oameni leneşi? Ei se cunosc de departe. Cei de 
mijloc nu sunt foarte cunoscuţi. 
În textul nostru ca de obicei în cartea Proverbe un tată sfătuieşte fiului lui dându-i 
ca exemplu: furnica şi leneşul. 
Prov. 6:6 furnica este harnică, puternică în ale lucrului, tenace,nu e foarte mare dar 
e foarte puternică, răbdătoare, aduce bunuri în muşuroi, protejează colonia, etc... 
Leneşul este încet în mişcare, egoist, nu vede că ar fi ceva de făcut, distrugător, 
etc.. 
A. Lucrarea mâinilor tale va arăta dacă eşti înţelept sau nu?v.7,9 

-Iei inţiativa singur, sau trebuie să fii împins de la spate, mânat cu biciul asupririi? 
Nimeni nu trebuie să-i spună furnicii ce trebuie să facă, nimeni nu o obligă să se 
trezească dis de dimineaţă în fiecare dimineaţă înainte de revărsatul zorilor, să 
citească, să se roage, să plece la muncă. Nimeni nu o verifică dacă lucrează, sau nu. 
Furnica nu are pe şeful la spatele ei, şi trebuie să tragă tare mai ales când se uită 
şeful, nu. 
Fiule asta vreau de a tine, îi spune tatăl copilului lui. Ce plăcut să avem aşa copii. 
Ce plăcut e să faci ceva fără să ţi se spună. Mai ţineţi minte ilustraţia de la 
Crăciun:”ascultarea, cadoul de crăciun pentru tata”. 
v.9 Leneşul nu pune ceasul să sune că îl stresează. Prov.26:13,14. Îi place somnul. 
”Dulce este somnul lucratorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puţin; dar pe 
cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă.” (Ecl.5:12) 
 

B.Profiţi de ocazia oferită să lucrezi, sau o laşi la o parte?v.8,10 
Furnica nu are conducător, sau lider, dar totuşi...Prov.30.25 „îşi depozitează vara 
hrana”. 
Proverb românesc:”omul înţelept îşi face vara sanie şi iarna căruţă”! 



v.10 Leneşul răspunde la întrebare cu lenea.”Munca l-a creat (l-a dezvoltat în 
mintea lui) pe om, dar lasă că nici lenea nu l-a omorât”!Pe leneş nu-l interesează că 
vine iarna.  
Poezia greierele şi furnia (G.Topârceanu): 
- Cri-cri-cri, Toamnă gri, Nu credeam c-o să mai vii, Înainte de Crăciun, Că 
puteam şi eu s-adun, O grăunţă cât de mică, Ca să nu cer împrumut, La vecina mea 
furnică, Fiindcă nu-mi dă niciodată, Şi-apoi umple lumea toată, Că m-am dus şi i-
am cerut... 
Lenea se deghizează în astenie de primăvara, vară arzătoare, toamnă melancolică, 
iarnă geroasă. Prov.31:25, Prov.26:16 
 
C.Strângi, depozitezi destul,sau nu te interesează? v.8,11 

v.8b Furnica nu se teme de iarnă. Ai strâns destul încât să dai şi celui ce nu poate 
munci? Ai până la anul pe vremea asta? Societatea consumistă de astăzi nu mai 
vrea aşa ceva. Aducem la faliment chioşcul de la colţ de unde luam mereu cu 
împrumut şi achitam sume mult mai mari decât dacă aş strânge eu, plus că uneori 
nici nu sunt sănătoase. Necazul îl învaţă pe om, dar aşa zisa bogăţie de astăzi face 
mult rău, nu mai cârpuim nu mai reparăm, ci le aruncăm. 
v.11 Sărăcia vine, lipsa vine, Banca vine, cămătarii vin... Leneşul se întreabă de ce 
el nu are, şi se miră cum de alţii au. Sunt desigur multe cauze ale sărăciei pe glob, 
dar nu la ele mă refer. 
Prov.20:4; 24:30-34. Prov.18:9 Leneşul îşi face rău şi lui însuşi şi celor de lângă el: 
familie,societate. Nu de puţine ori suferim din pricina lucrului făcut prost. Merge şi 
aşa, lasă că nu tuşeşte, zicea cineva. 
Mamelor, taţilor, învăţaţi-vă copiii să fie harnici. Coloseni 3:23,24. 
Un mare rău se face atunci când  părinţii fac totul iar copiii nimic. 
I.Un fermier avea 3 băieţi pe care îi pune aserios la lucru. Nu trebuie să-i munceşti 
aşa de tare ca să creşti recolta, îi reproşă cumva un vecin. Nu vreau să cresc doar 
recolta zise părintele,vreau să cresc 3 bărbaţi. 
Concluzia: 

Să trecem de la vară la iarnă mai înţelepţi. Nu am zis mai bogaţi, ci am spus mai 
înţelepţi. Prov.10.1 „un fiu înţelept este bucuria tatălui..”  
Domnul Isus a fost făcut pentru noi 1 Cor 1:30, înţelepciune. Isus prin Duhul Lui 
mă învaţă cum să muncesc,îmi dă pricepere. El vrea Să-şi trăiască viaţa Lui În 
mine. În America când am mers la un inteviu pentru job, am fost învăţat să răspund 
că învăţ repede atunci când sunt întrebat adcă ştiu să fac cutare lucru...de ce, pentru 
că voiam să lucrez. 
Prov.11:30 cel înţelept câştigă suflete”. 2 Timotei 3:16 „să dea înţelepciune” 
“Pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, 
înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, (Efes.3:10). 


