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PARAULES SÀVIES 

PER A LES FAMÍLIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dissabte 27 d'abril  

 
LLEGEIX PER A l'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Proverbis 5:3-14; Mateu 

19:5; 1 Corintis 7:3, 4; Proverbis 13.22; 14.26; 17.22; 23.13; 31:10-31. 

 
PER A MEMORITZAR:  
“Confia en el Senyor de tot cor, però malfia’t del propi saber; si tens present el 

Senyor en tot el que emprens, ell et guiarà pel camí dreturer.” (Prov. 3:5, 6). 

 

Qualsevol que sigui l'etapa de la vida en què ens trobem ara, sens dubte tots 

comencem amb una mare i un pare, més enllà del tipus de relació que hàgim tingut 

amb ells després del nostre naixement. D'altra banda, alguns mai arriben a formar una 

família pròpia. 

Qualsevol que sigui la nostra situació, la nostra etapa de la vida, el llibre de Proverbis 

conté una combinació d'instruccions, poemes, preguntes i frases sàvies. Aborda 

directament les relacions familiars, i hi ha altres paraules sàvies que es poden aplicar 

a la llar. De fet, Proverbis es projecta com un document familiar en el qual les claus 

per a una vida piadosa es transmeten de pares a fills. Així com els pares potser 

escriuen una carta de consell a un fill o una filla que, per a assistir a la universitat, es 

muda a un altre lloc o aconsegueix un treball fora de casa, així també Proverbis va 

dirigit de pare a fill: „Fill meu, fes cas del mestratge del pare, no rebutgis la instrucció 

de la mare” (Prov. 1:8). Deuteronomi ordenava als pares compartir les seves 

conviccions amb la generació següent. Això és el que fa Proverbis. En els anomenats 

del pare, escoltem la veu del Pare celestial, que ens insta a aprendre.  
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ESTIMAR A LA DONA ADEQUADA 
 

Enumera els problemes i les conseqüències que implica tenir relacions 

sexuals abans del matrimoni o una relació extramatrimonial, com es descriu en 

Proverbis 5:3 al 14.  
 
 

 
La persona piadosa es reserva (si no està casada) i conserva (si està casada) les 

seves més profunds afectes i la seva intimitat sexual per al matrimoni. Proverbis es 

dirigeix específicament als homes, però la mateixa idea s'expressa en relació amb les 

dones en el Càntic dels Càntics (comparar amb Cant. 4.12-15). La poderosa atracció 

de l'amor il·lícit ha de sospesar-se contra les horribles conseqüències d'aquest pecat. 

Les relacions sexuals casuals manquen de compromís i, per tant, disten molt de la 

veritable intimitat. Es malgasten recursos materials, físics i emocionals. I el més 

important és que hem de respondre a Déu per les decisions que prenem en la vida. 

 

La intimitat sexual, un dels millors regals de Déu per als éssers humans, és 

privilegi del matrimoni solament (Mat. 19:5; 1 Cor. 7:3, 4; Heb. 13:4). En Proverbis, 

la imatge de l'aigua enriquidora i abundant s'usa com un delicat símbol del plaer i la 

satisfacció que un matrimoni hauria d'obtenir en el seu amor mutu. Això es contrasta 

amb el desaprofitament resultant d'una infidelitat. L'expressió “l’esposa de la teva 

joventut” (Prov. 5.18) indica que, fins i tot quan els dos envelleixen, el compromís és 

continuar. L'espòs continua quedant extasiat pels encants de la seva esposa (Prov. 

5.19). 

 
En la condició caiguda de la humanitat, els instints sexuals poden allunyar a les 

persones del propòsit diví per a la sexualitat. No obstant això, Déu també ha donat a 

la humanitat el poder de raonar i de triar. Aquestes temptacions, si no són reprimides 

contínuament, poden ser aclaparadores. Un compromís ferm amb el propòsit diví per 

a la sexualitat en el matrimoni pot prevenir el desenvolupament de relacions sexuals 

il·lícites. L'elecció de la fidelitat per a tota la vida al propòsit de Déu per a la 

sexualitat en el matrimoni no només és prudent, sinó també comporta les seves 

pròpies recompenses. 

 

 
Si coneguessis a algú que lluita amb temptacions sexuals que podrien 

destruir un matrimoni, quin consell li donaries? 
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UNA CRIDA ALS PARES 
 
     Para esment a les qualitats del caràcter dels pares descrits en Proverbis que 

poden tenir conseqüències a llarg termini per als nens. 

 
Proverbis 13:22; 27:23, 24  
 

 
Proverbis 14:26  
 

 
Proverbis 15:1, 18; 16:32  
 

 
Proverbis 15:27  
 

 
Proverbis 29:17  
 

 
Els caràcters dels pares tenen una influència directa sobre els seus fills i sobre el 

llegat que els transmeten. Els nens busquen suport, amor incondicional, orientació i 

exemple en els seus pares. Proverbis lloa als pares que són proveïdors de confiança i 

administradors savis dels recursos familiars. Moltes són les formes en què “qui es 

deixa comprar arruïna la pròpia casa” (Prov. 15.27); els pares han de ser conscients de 

donar prioritat a la família abans que al treball. Els pares piadosos busquen ser 

pacients i controlar les seves emocions. Respecten la dependència dels seus fills 

d'ells. Disciplinen als seus fills, però van amb compte de no abusar de la seva posició 

d'autoritat. El més important és que els pares dedicats volen seguir a Déu, ser 

governats pel seu amor i per la instrucció de la seva Paraula. 

 

En definitiva, el més important que un pare pot fer pels seus fills és estimar a la 

seva esposa i mare. La seva fidelitat i el seu continu afecte per ella, o la falta 

d'aquests, tenen un efecte revelador sobre el benestar dels nens, fins i tot en l'edat 

adulta. 

 

En Proverbis, la lleialtat a Déu, el compromís amb el matrimoni i la família, i la 

integritat en la vida personal i comunitària, són temes clau. L'èxit en tot depèn de la 

condició del cor individual. L'espòs i pare savi contínuament busca l'ajuda de Déu per 

a prendre decisions correctes. 

 
Els principis morals expressats aquí, que importants són per a qualsevol, 

tingui fills o no? Com han impactat les teves accions, per a bé o per a mal, 

en els altres, especialment en els nens? En quin aspecte, potser, podries 

necessitar tenir més cura? 
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CORREGIR AMB AMOR 
 

Què ensenya Proverbis sobre la importància de la disciplina i la correcció 

d'un nen? Proverbis 10:17; 23:13, 14; 29: 1; 29:15.  
 
 
 

Els pares algunes vegades disciplinen als seus fills per a impressionar-los sobre el 

que és un comportament socialment inacceptable, per a castigar-los per la seva 

desobediència o fins i tot per a expressar el seu disgust quan se senten avergonyits. 

Però quina és la intenció de Déu respecte a la disciplina per a aquests joves membres 

de la família? Proverbis estableix la disciplina en el context de l'esperança per al futur 

(Prov. 19.18). Els pares piadosos saben que els nens tenen una naturalesa pecaminosa. 

Només un poder pot ajudar-los amb això, i aquest poder és Crist (veure Ed 28). La 

missió dels pares cristians, que inclou la disciplina, és conduir als nens a Déu. 

 

Apuntalar una planta tendra. Per mitjà de Crist, la disciplina no es veu com un 

càstig ni com una expressió d'autoritat, sinó com una correcció redemptora. El pla de 

Déu és que els pares amorosos, coneixent la força del pecat, guiïn els passos dels seus 

fills cap a Crist. Els pares afectuosos corregeixen amablement i amb fermesa, 

restringint i guiant als nens durant els primers anys, així com un horticultor apuntala 

un arbre recentment plantat, fins que es manifesta l'autocontrol, i el jove confia en 

Déu i coopera amb el pla diví per a la salvació, el creixement i la maduresa. 

 

 
Quin missatge per als pares es troba en Proverbis 13.24; 23.13 i 14?  

 
 
 

 
En total, només uns pocs versicles esmenten la “vara” (hebreu shebet) en el 

context de disciplinar als fills. En les publicacions per a pares cristians, és comú la 

noció que l'ús parental de la vara ha de ser com el del Pastor celestial, que l'usa per a 

guiar al seu ramat (Sal. 23:4). En altres llocs, les Escriptures denoten ensenyament 

pacient, exemple congruent, bona comunicació i relacions estretes per a aconseguir 

canvis en els nens (Deut. 11.18, 19). El fet que el nen senti que els seus pares 

l'estimen és vital perquè la disciplina tingui l'efecte desitjat: que sigui correctiu i 

redemptor (Prov. 13.24). 

 

 
Quan la disciplina ha fallat en el seu propòsit per ser massa dura o 

incompresa, com poden els pares fer les paus amb els seus fills? 
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LA VIDA, ÉS MILLOR EN UN TERRAT? 
 

De quina manera el llibre de Proverbis agrega humor sobre algunes de les 

irritacions de la vida domèstica? Proverbis 21:9, 19; 27:15, 16. Quin efecte té 

aquest humor?  
 
 

 
Diversos proverbis consideren les formes en què ens tractem amb el nostre entorn 

més pròxim. Ho expliquen amb un toc suau i un centelleig d'enginy, com els de l'amic 

insensible que “canta cançons al cor afligit” (Prov. 25:20) o el membre de la família 

que s'aixeca primerenc i que “beneeix” al seu amic “en alta veu” (Prov. 27:14). És 

possible que les esposes que llegeixin aquests versicles sobre dones polèmiques 

vulguin agregar alguns “proverbis” sobre els homes. Poden replicar que aquestes dites 

perpetuen el problema mateix d'aquests proverbis en dirigir-se només a les dones, 

quan els marits, que comparteixen la responsabilitat de l'atmosfera casolana, són 

igualment capaces d'un comportament contenciós. (Imaginin-se el que degué haver 

estat viure a la casa de Caifàs o de Anàs!) 

 

Un cor feliç ajuda. Tenir sentit de l'humor en la vida familiar és una cosa bona. 

L'humor lubrifica la maquinària de la vida, i ajuda a reduir les tensions i les pressions. 

“El cor alegre constitueix bon remei; mes l'esperit trist seca els ossos” (Prov. 17.22). 

Proverbis usa part del seu propi remei en tot el llibre, i ens dóna permís per a riure'ns 

d'alguns dels comportaments que molesten i irriten. Tal vegada després de deixar anar 

una rialleta (o d'avergonyir-nos una mica, si la broma és per a nosaltres), estarem en 

millors condicions per a parlar d'hàbits o comportaments que ens irriten o ens 

molesten. D'altra banda, l'humor no ha d'usar-se per a minimitzar ni eludir problemes 

que requereixen atenció seriosa. 

 
Una febrícula pot ser simptomàtica d'una infecció crònica. Així mateix, les 

baralles, els renys i les queixes poden indicar que hi ha una ira reprimida en un o més 

membres de la família, potser relacionada amb la falta de reciprocitat o de 

comunicació en la relació. El que exposa la queixa intenta contrarestar el poder, el 

control i la falta de voluntat per a comunicar-se que percep en l'altre. Si la infecció es 

cura, els símptomes desapareixeran. En les famílies, en lloc d'evitar el problema o 

d'evitar-se mútuament, els membres empren com a base el seu amor pel Senyor i el 

seu compromís mutu per a comunicar les seves necessitats i sentiments, arribar a 

l'arrel del seu enuig i resoldre'l. 

 

 
Per què el riure és tan important per a la llar? Com es pot usar per a bé o 

com es pot pervertir i usar per a malament? Porta la teva resposta a la 

clase. 
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UNA VIDA VERITABLEMENT RICA 
 

El llibre de Proverbis conclou amb elogis per a una esposa de caràcter noble. 

Identifica les característiques i les qualitats que s'elogien. Proverbis 31:10-31.  
 
 

 
La dona descrita és especial, i també ho és la poesia. Cadascun dels versicles a 

partir de Proverbis 31:10 comença amb una de les 22 lletres de l'alfabet hebreu. Amb 

aquest tribut a una esposa encomiable, sembla que ni tot l'alfabet nacional 

aconsegueix per a brindar un marc suficient per a exaltar-la en forma adequada! 

 

L'èmfasi de Proverbis de casar-se amb un bon cònjuge es reflecteix en una dita 

dels rabins: “La llar d'un home és la seva esposa”. “La dona virtuosa és corona del seu 

marit; mes la dolenta, com a corc en els seus ossos” (Prov. 12:4). Aquí, al final de 

Proverbis, representades idealment en una sola persona, hi ha moltes i variades 

habilitats: confecció de roba, compra de béns seents, agricultura, i economia 

domèstica i financera. Entretant, ella atén bé a la seva família. L'estimen i la lloen. 

 
Aquests amplis talents no han d'esperar-se de totes les dones, ni són un patró amb 

el qual els esposos hagin de mesurar a les seves esposes. Més aviat, en descriure 

aquestes capacitats i qualitats, Proverbis transmet el que és més important i 

universalment rellevant per a les dones, com així també ho és per als homes: els trets 

d'integritat, compassió, confiabilitat, fidelitat, amabilitat i diligència. El secret 

d'aquesta vida, segons Proverbis 31:30, és que ella “tem a Jehová”. 

 
En Proverbis 31:10, la paraula per a “virtuosa”, o “exemplar (NVI), significa 

“força”, “poder” o “riquesa”. Es tradueix com a “riqueses” en el Salm 62:10 i descriu 

a “tots els valents” de Josué (Jos. 1.14). Boòz elogia a Rut amb la paraula “virtuosa” 

(Rut 3.11). En Proverbis 31:10 hi ha un joc de paraules sobre el concepte de 

“riquesa”. La veritable riquesa resideix en el caràcter, la integritat i el temor del 

Senyor. Això supera àmpliament el valor que es pot trobar en les pedres precioses. 

 
Qui són algunes de les dones de valor i virtut que han influït sobre la teva 

vida? Com ampliaries la llista de qualitats, virtuts i capacitats de caràcter 

de les dones piadoses?  



Divendres 3 de maig | Lliçó 5  
 

PER A ESTUDIAR I MEDITAR: 
 

Mantingues el cor posat en el cel. “Els cristians haurien de ser acurats a guardar 

el cor amb tota diligència. Han de conrear un amor per la meditació i albergar un 

esperit de consagració. Molts semblen defugir els moments de meditació, esbrinament 

de les Escriptures i l'oració, com si fos temps perdut el que es dedica a això. Tant de 

bo tots poguessin veure aquestes coses en la perspectiva en què Déu vol que se les 

vegi, perquè llavors donaríeu la primera importància al Regne dels cels. El mantenir 

el cor posat en el cel vigoritzarà tots els vostres dons i posarà vida en tots els vostres 

deures. La disciplina mental i la meditació en les coses celestials posaran vida i zel en 

totes les nostres obstinacions. [...] Som nans en conquestes espirituals [...] [Efe. 

4.13]”.–“Comentaris d'Elena de White”, Comentari bíblic adventista, t. 3, p. 1.075. 

 

PREGUNTES PER A DIALOGAR: 
  
1. A molts cristians els resulta útil formar part d'un grup de suport mentre procuren 

“guardar el seu cor” contra la temptació. En quin sentit això podria acréixer l'oració, 

l'estudi de la Bíblia i la confiança en l'Esperit Sant? En alguns casos, per què seria una 

bona idea buscar ajuda professional, si algú realment lluita contra temptacions que ho 

porten a pecar i sembla que no pot evitar-ho?  

 

2. Com a classe, llegeixin en veu alta les respostes a l'última pregunta del 

dimecres. Analitzin les implicacions de les diverses respostes. Igual que amb tantes 

coses meravelloses que Déu ens ha donat, com es pot pervertir el riure i l'humor de tal 

forma que arribin a ser una cosa realment nociva?  

 

3. En contrast amb Proverbis 31, quines qualitats tendeix a exaltar la cultura 

contemporània en les dones? Com podem protegir-nos individualment d'aquesta 

mateixa actitud degradant? 

 

4.  En general, quines són algunes de les actituds culturals de la teva societat en 

relació amb la vida familiar que estan renyides amb els principis bíblics per a la vida 

familiar? D'altra banda, hi ha algunes actituds culturals que siguin anàlogues als 

principis bíblics? Si és així, quins són i com es poden utilitzar per a enfortir a les 

nostres famílies? 

 
 


