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PROVERBELE (PILDELE) 5, 6

21. Cãci* cãile omului sunt lãmurite
înaintea ochilor Domnului
ºi El vede toate cãrãrile lui.

PROVERBELE (PILDELE) 6, 7, 8

13. clipeºte* din ochi, dã din picior
ºi face semne cu degetele.
*Iov 15.12. Ps. 35.19. Cap. 10.10.

14. Rãutatea este în inima lui, urzeºte*
lucruri rele întruna
22. Cel rãu este prins în înseºi* ºi stârneºte** certuri. *Mica 2.1. **Vers. 19.
nelegiuirile lui
15. De aceea nimicirea îi va veni pe
ºi este apucat de legãturile pãcatului neaºteptate;
lui.
*Ps. 9.15.
va fi zdrobit* deodatã ºi fãrã leac**.
23. El va muri din lipsã de înfrâ*Ier. 19.11. **2 Cron. 36.16.
nare*,
16. ªase lucruri urãºte Domnul
se va poticni din prea multa lui ºi chiar ºapte Îi sunt urâte:
nebunie.
*Iov 4.21; 36.12.
17. ochii* trufaºi, limba** mincinoasã,
Asupra chezãºiei
mâinile† care varsã sânge nevinovat,
*Ps. 18.27; 101.5. **Ps. 120.2,3. †Isa. 1.15.
1. Fiule, dacã* te-ai pus chezaº
18. inima* care urzeºte planuri nelepentru aproapele tãu,
giuite,
dacã te-ai prins pentru altul,
picioarele** care aleargã repede la
*Cap. 11.15; 17.18; 20.16; 22.26; 27.13.
*Gen. 6.5. **Isa. 59.7. Rom. 3.15.
2. dacã eºti legat prin fãgãduinþa rãu,
19. martorul* mincinos, care spune
gurii tale,
dacã eºti prins de cuvintele gurii tale, minciuni,
3. fã totuºi lucrul acesta, fiule: ºi cel ce stârneºte** certuri între
fraþi.
*Ps. 27.12. Cap. 19.5. **Vers. 14.
dezleagã-te,
cãci ai cãzut în mâna aproapelui tãu!
De aceea du-te, aruncã-te cu faþa la
Fereºte-te de preacurvie
pãmânt ºi stãruieºte de el.
20.
Fiule*,
pãzeºte sfaturile tatãlui
4. Nu da* somn ochilor tãi,
tãu
Ps. 132.4.
nici aþipire pleoapelor tale!
tale:
5. Scapã din mâna lui cum scapã ºi nu lepãda învãþãtura mamei
*Cap. 1.8. Efes. 6.1.
cãprioara din mâna vânãtorului
21. leagã-le* necurmat la inimã,
ºi ca pasãrea din mâna pãsãrarului...
*Cap. 3.3; 7.3.
atârnã-le de gât.
22. Ele te vor însoþi* în mersul tãu,
Fereºte-te de lenevie
te vor** pãzi în pat
6. Du-te* la furnicã, leneºule;
ºi îþi vor vorbi la deºteptare!
uitã-te cu bãgare de seamã la cãile ei
*Cap. 3.23,24. **Cap. 2.11.
*Iov 12.7.
ºi înþelepþeºte-te!
23. Cãci* sfatul este o candelã,
7. Ea n-are nici cãpetenie,
învãþãtura este o luminã,
nici priveghetor, nici stãpân;
iar îndemnul ºi mustrarea sunt calea
8. totuºi îºi pregãteºte hrana vara
vieþii.
*Ps. 19.8; 119.105.
ºi strânge de ale mâncãrii în timpul 24. Ele te vor feri* de femeia stricatã,
seceriºului.
de limba ademenitoare a celei strãine.
*Cap. 2.16; 5.3; 7.5.
9. Pânã când* vei sta culcat, lene25. N-o* pofti în inima ta pentru
ºule?
Când te vei scula din somnul tãu?
frumuseþea ei
*Cap. 24.33,34.
ºi nu te lãsa ademenit de pleoapele ei.
10. Sã mai dormi puþin, sã mai
*Mat. 5.28.
aþipeºti puþin,
26. Cãci pentru* o femeie curvã,
sã mai încruciºezi puþin mâinile ca sã omul ajunge de nu mai rãmâne decât
dormi!...
cu o bucatã de pâine,
11. ªi sãrãcia* vine peste tine ca un ºi** femeia mãritatã întinde† o cursã
hoþ,
unui suflet scump.
ºi lipsa, ca un om înarmat.
*Cap. 29.3. **Gen. 39.14. †Ezec. 13.19.
*Cap. 10.4; 13.4; 20.4.
27. Poate cineva sã ia foc în sân,
fãrã sã i se aprindã hainele?
Fereºte-te de rãutate
28. Sau poate merge cineva pe
cãrbuni aprinºi,
12. Omul de nimic, omul nelegiuit,
umblã cu neadevãrul în gurã,
fãrã sã-i ardã picioarele?
*2 Cron. 16.9. Iov 31.4; 34.21. Cap. 15.3. Ier. 16.17; 32.19.
Osea 7.2. Evr. 4.13.
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29. Tot aºa este ºi cu cel ce se duce la 12. când în uliþã, când în pieþe,
nevasta aproapelui sãu:
pe la toate colþurile stãtea la pândã.
oricine se atinge de ea nu va rãmâne 13. Ea l-a îmbrãþiºat ºi l-a sãrutat,
nepedepsit.
ºi cu o faþã fãrã ruºine i-a zis:
30. Hoþul nu este urgisit când furã
14. „Eram datoare cu o jertfã de mulca sã-ºi potoleascã foamea, cãci îi þumire,
este foame;
azi mi-am împlinit juruinþele.
31. ºi dacã este prins, trebuie sã dea 15. De aceea þi-am ieºit înainte
înapoi înºeptit*,
sã te caut, ºi te-am ºi gãsit.
16. Mi-am împodobit patul cu învesã dea chiar tot ce are în casã.
*Exod 22.1,4. litori,
32. Dar cel ce preacurveºte cu o cu aºternut de pânzeturi* din Egipt;
*Isa. 19.9.
femeie este* un om fãrã minte,
17. mi-am stropit aºternutul
singur îºi pierde viaþa cine face aºa.
*Cap. 7.7.
cu smirnã, aloe ºi scorþiºoarã.
33. Nu va avea decât ranã ºi ruºine,
18. Vino, sã ne îmbãtãm de dragoste
ºi ocara nu i se va ºterge.
pânã dimineaþã,
34. Cãci gelozia înfurie pe un bãrbat, sã ne desfãtãm cu dezmierdãri.
ºi n-are milã în ziua rãzbunãrii;
19. Cãci bãrbatul meu nu este acasã,
35. nu se uitã la nici un preþ de a plecat într-o cãlãtorie lungã,
rãscumpãrare
20. a luat cu el sacul cu bani
ºi nu se lasã înduplecat nici chiar de ºi nu se va întoarce acasã decât la
cel mai mare dar.
luna nouã.”
21. Tot vorbindu-i*, ea l-a ademenit
Ispita preacurviei ºi urmãrile ei
ºi l-a atras cu** buzele ei ademeni1. Fiule, pãstreazã cuvintele mele
toare.
*Cap. 5.3. **Ps. 12.2.
ºi þine* la tine sfaturile mele.
22. Deodatã a început sã meargã dupã
*Cap. 2.1.
ea
2. Þine* sfaturile mele ºi vei trãi;
ca boul care se duce la mãcelãrie,
pãzeºte învãþãturile** mele ca lumina ca un cerb care aleargã spre cursã,
ochilor. *Lev. 18.5. Cap. 4.4. Isa. 55.3. **Deut. 32.10. 23. ca pasãrea* care dã buzna în laþ,
3. Leagã-le* la degete,
fãrã sã ºtie cã o va costa viaþa,
scrie-le pe tãbliþa inimii tale.
pânã ce sãgeata îi strãpunge ficatul.
*Deut. 6.8; 11.18. Cap. 3.3; 6.21.
*Ecl. 9.12.
4. Zi înþelepciunii: „Tu eºti sora 24. ªi acum, fiilor, ascultaþi-mã
mea!”
ºi luaþi aminte la cuvintele gurii mele.
ªi numeºte priceperea prietena ta –
25. Sã nu þi se abatã inima spre calea
5. ca* sã te fereascã de nevasta altuia, unei asemenea femei,
de strãina care întrebuinþeazã cuvinte nu te rãtãci pe cãrãrile ei.
*Cap. 2.16; 5.3; 6.24.
ademenitoare.
26. Cãci ea a fãcut sã cadã multe
6. Stãteam la fereastra casei mele
jertfe
ºi mã uitam prin zãbrele.
ºi* mulþi sunt cei pe care i-a ucis ea.
7. Am zãrit printre cei neîncercaþi,
*Neem. 13.26.
am vãzut printre tineri pe un bãiat 27. Casa* ei este drumul spre Locu*Cap. 6.32; 9.4,16. inþa morþilor,
fãrã minte*.
8. Trecea pe uliþã, la colþul unde drumul care coboarã spre locaºurile
stãtea una din aceste strãine,
morþii.
*Cap. 2.18; 5.5; 9.18.
ºi a apucat pe calea care ducea spre
locuinþa ei.
Strigarea înþelepciunii
9. Era în* amurg, seara,
1. Nu strigã înþelepciunea*
în noaptea neagrã ºi întunecoasã.
ºi nu-ºi înalþã priceperea glasul?
*Iov 24.15.
*Cap. 1.20; 9.3.
10. ªi iatã cã i-a alergat înainte o
2. Ea se aºazã sus pe înãlþimi,
femeie
îmbrãcatã ca o curvã ºi cu inima ºireatã. afarã pe drum, la rãspântii,
11. Era bunã* de gurã ºi fãrã astâm- 3. ºi strigã lângã porþi, la intrarea
cetãþii,
pãr;
la intrarea porþilor:
picioarele** nu-i puteau sta acasã:
4. „Oamenilor, cãtre voi strig,
*Cap. 9.13. **1 Tim. 5.13. Tit 2.5.
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ºi spre fiii oamenilor se îndreaptã
glasul meu.
5. Învãþaþi-vã minte, proºtilor,
ºi înþelepþiþi-vã, nebunilor!
6. Ascultaþi, cãci am lucruri* mari de
spus,
ºi buzele mi se deschid ca sã înveþe
*Cap. 22.20.
pe alþii ce este drept.
7. Cãci gura mea vesteºte adevãrul,
ºi buzele mele urãsc minciuna!
8. Toate cuvintele gurii mele sunt
drepte,
n-au nimic neadevãrat, nici sucit în ele.
9. Toate sunt lãmurite pentru cel
priceput
ºi drepte pentru cei ce au gãsit ºtiinþa.
10. Primiþi mai degrabã învãþãturile
mele decât argintul,
ºi mai degrabã ºtiinþa decât aurul
scump.
11. Cãci* înþelepciunea preþuieºte
mai mult decât mãrgãritarele,
ºi nici un lucru de preþ nu se poate
asemui cu ea.

Obârºia înþelepciunii
22. Domul* m-a fãcut cea dintâi
dintre lucrãrile Lui,
înaintea celor mai vechi lucrãri ale
*Cap. 3.19. Ioan 1.1.
Lui.
23. Eu am fost aºezatã din* veºnicie,
înainte de orice început,
înainte de a fi pãmântul.
*Ps. 2.6.
24. Am fost nãscutã când încã nu
erau adâncuri,
nici izvoare încãrcate cu ape;
25. am fost nãscutã înainte* de
întãrirea munþilor,
*Iov 15.7,8.
înainte de a fi dealurile,
26. când nu era încã nici pãmântul,
nici câmpiile,
nici cea dintâi fãrâmã din pulberea
lumii.
27. Când a întocmit Domnul cerurile,
eu eram de faþã;
când a tras o zare pe faþa adâncului,
28. când a pironit norii sus
ºi când au þâºnit cu putere izvoarele
adâncului,
*Iov 28.15, etc. Ps. 19.10; 119.127. Cap. 3.14,15; 4.5,7; 16.16.
29. când* a pus un hotar mãrii,
12. Eu, Înþelepciunea, am ca locuinþã ca apele sã nu treacã peste porunca
mintea
Lui,
ºi pot nãscoci cele mai chibzuite planuri. când a pus temeliile** pãmântului,
13. Frica* de Domnul este urârea *Gen. 1.9,10. Iov 38.10,11. Ps. 33.7; 104.9. Ier. 5.22. **Iov
38.4.
rãului;
30. eu eram* meºterul Lui, la lucru
trufia ºi mândria**, purtarea rea
ºi gura† mincinoasã, iatã ce urãsc eu. lângã El,
*Cap. 16.6. **Cap. 6.17. †Cap. 4.24.
ºi în toate zilele eram desfãtarea**
14. De la mine vine sfatul ºi izbânda, Lui,
eu sunt priceperea, a mea* este jucând neîncetat înaintea Lui,
*Ioan 1.1,2,18. **Mat. 3.17. Col. 1.13.
puterea.
*Ecl. 7.19.
31. jucând pe rotocolul pãmântului
15. Prin* mine împãrãþesc împãraþii
Sãu
ºi dau voievozii porunci drepte.
*Dan. 2.21. Rom. 13.1.
ºi gãsindu-mi plãcerea* în fiii oame16. Prin mine cârmuiesc dregãtorii
nilor.
*Ps. 16.3.
ºi mai marii, toþi judecãtorii pãmân- 32. ªi acum, fiilor, ascultaþi-mã,
tului.
cãci ferice* de cei ce pãzesc cãile
17. Eu* iubesc pe cei ce mã iubesc,
*Ps. 119.1,2; 128.1,2. Luca 11.28.
mele!
ºi cei** ce mã cautã cu tot dinadinsul 33. Ascultaþi învãþãtura, ca sã vã
mã gãsesc.
faceþi înþelepþi,
*1 Sam. 2.30. Ps. 91.14. Ioan 14.21. **Iac. 1.5.
ºi nu lepãdaþi sfatul meu.
18. Cu mine este bogãþia* ºi slava,
34. Ferice* de omul care m-ascultã,
avuþiile trainice ºi dreptatea.
care vegheazã zilnic la porþile mele
*Cap. 3.16. Mat. 6.33.
ºi pãzeºte pragul uºii mele.
19. Rodul* meu este mai bun decât
*Cap. 3.13,18.
aurul cel mai curat,
35. Cãci cel ce mã gãseºte, gãseºte
ºi venitul meu întrece argintul cel viaþa
mai ales.
*Cap. 3.14. Vers. 10.
ºi capãtã bunãvoinþa* Domnului.
20. Eu umblu pe calea nevinovãþiei,
*Cap. 12.2.
pe mijlocul cãrãrilor neprihãnirii,
36. Dar cel ce pãcãtuieºte împotriva
21. ca sã dau o adevãratã moºtenire mea îºi vatãmã* sufletul sãu;
toþi cei ce mã urãsc pe mine, iubesc
celor ce mã iubesc
moartea.”
*Cap. 2.20.
ºi sã le umplu vistieriile.

PROVERBELE (PILDELE) 9, 10
Strigarea prietenoasã a înþelepciunii
1. Înþelepciunea ºi-a zidit* casa,
ºi-a tãiat cei ºapte stâlpi.
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18. El nu ºtie cã acolo sunt morþii*
ºi cã oaspeþii ei sunt în vãile Locuinþei
morþilor.
*Cap. 2.18; 7.27.

*Mat. 16.18. Efes. 2.20-22. 1 Pet. 2.5.

Binecuvântarea dreptãþii,
blestemul pãcatului
1. Pildele lui Solomon.
Un fiu* înþelept este bucuria
*Mat. 22.3, etc. **Vers. 5. Cap. 23.30.
3. ªi-a trimis* slujnicele ºi** strigã, tatãlui,
dar un fiu nebun este mâhnirea
de pe† vârful înãlþimilor cetãþii:
*Rom. 10.15. **Cap. 8.1,2. †Vers. 14. mamei sale.
*Cap. 15.20; 17.21,25; 19.13; 29.3,15.
4. „Cine* este prost, sã vinã încoa- 2. Comorile câºtigate pe nedrept nu*
ce!”
folosesc,
Celor lipsiþi de pricepere le zice:
dar** neprihãnirea izbãveºte de la
*Vers. 16. Cap. 6.32. Mat. 11.25. moarte.
5. „Veniþi* de mâncaþi din pâinea mea
*Ps. 49.6, etc. Cap. 11.4. Luca 12.19,20. **Dan. 4.27.
ºi beþi din vinul pe care l-am ames- 3. Domnul* nu lasã pe cel neprihãnit
*Vers. 2. Cânt. 5.1. Isa. 55.1. Ioan 6.27. sã sufere de foame,
tecat!
6. Lãsaþi prostia ºi veþi trãi,
dar îndepãrteazã pofta celor rãi.
ºi umblaþi pe calea priceperii!”
*Ps. 10.14; 34.9,10; 37.25.
7. Cel ce mustrã pe un batjocoritor îºi 4. Cine lucreazã cu o mânã* leneºã
trage dispreþ
sãrãceºte,
ºi cel ce cautã sã îndrepte pe cel rãu dar mâna** celor harnici îmbogãse alege cu ocarã.
*Cap. 12.24; 19.15. **Cap. 13.4; 21.5.
þeºte.
8. Nu* mustra pe cel batjocoritor, ca 5. Cine strânge vara este un om
sã nu te urascã;
chibzuit,
mustrã** pe cel înþelept, ºi el te va cine doarme în timpul seceratului
*Mat. 7.6. **Ps. 141.5. este un om* care face ruºine.
iubi!
9. Dã înþeleptului, ºi se va face ºi mai
*Cap. 12.4; 17.2; 19.26.
înþelept;
6. Pe capul celui neprihãnit sunt
învaþã pe cel neprihãnit, ºi* va învãþa binecuvântãri,
*Mat. 13.12.
ºi mai mult!
dar gura* celor rãi ascunde silnicie.
10. Începutul* înþelepciunii este frica
*Vers. 11. Est. 7.8.
de Domnul;
7. Pomenirea* celui neprihãnit este
ºi ºtiinþa sfinþilor este priceperea.
binecuvântatã,
*Iov 28.28. Ps. 111.10. Cap. 1.7.
dar numele celor rãi putrezeºte. –
11. Prin* mine þi se vor înmulþi zilele
*Ps. 9.5,6; 112.6. Ecl. 8.10.
ºi þi se vor mãri anii vieþii tale.
8. Cine are o inimã înþeleaptã primeºte
*Cap. 3.2,16; 10.27.
învãþãturile,
12. Dacã* eºti înþelept, pentru tine dar cine* are o gurã nesocotitã se
eºti înþelept;
prãpãdeºte singur. –
*Vers. 10.
dacã eºti batjocoritor, tu singur vei 9. Cine* umblã fãrã prihanã, umblã
*Iov 35.6,7. Cap. 16.26.
suferi.
fãrã teamã,
dar cine apucã pe cãi strâmbe se dã
Îndemn împotriva ademenirii nebuniei singur de gol. – *Ps. 23.4. Cap. 28.18. Isa. 33.15,16.
13. Nebunia este o femeie* gãlã- 10. Cine* clipeºte din ochi este o
pricinã de întristare,
gioasã,
proastã ºi care nu ºtie nimic. *Cap. 7.11. ºi** cine are o gurã nesocotitã se
*Cap. 6.13. **Vers. 8.
prãpãdeºte singur. –
14. Ea ºade totuºi la uºa casei sale,
11. Gura* celui neprihãnit este un
pe un scaun, pe înãlþimile* cetãþii,
*Vers. 3. izvor de viaþã,
15. ca sã strige la trecãtorii
dar gura** celor rãi ascunde silnicie. –
*Ps. 37.30. Cap. 13.14; 18.4. **Ps. 107.42. Vers. 6.
care merg pe calea cea dreaptã:
16. „Cine* este prost, sã vinã aici!”
12. Ura stârneºte certuri,
*Vers. 4.
Iar celui fãrã minte îi zice:
dar dragostea* acoperã toate greºelile. –
*Cap. 17.9. 1 Cor. 13.4. 1 Pet. 4.8.
17. „Apele furate sunt dulci*,
ºi pâinea luatã pe ascuns este plãcutã!” 13. Pe buzele omului priceput se aflã
*Cap. 20.17. înþelepciunea,
2. ªi-a înjunghiat* vitele, ºi-a amestecat** vinul,
ºi-a pus masa.
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PROVERBELE (PILDELE) 11, 12

dar nuiaua* este pentru spatele celui 28. Aºteptarea* celor neprihãniþi nu
fãrã minte. –
*Cap. 26.3. va fi decât bucurie,
14. Înþelepþii pãstreazã ºtiinþa,
dar** nãdejdea celor rãi va pieri. –
*Iov 8.13; 11.20. Ps. 112.10. Cap. 11.7. **Ps. 1.6; 37.20.
dar gura* nebunului este o pieire
29. Calea Domnului este un zid de
*Cap. 18.7; 21.23.
apropiatã. –
15. Averea* este o cetate întãritã apãrare pentru cel nevinovat,
dar este un prãpãd pentru cei ce fac
pentru cel bogat;
dar prãpãdirea celor nenorociþi este rãul. –
30. Cel neprihãnit* nu se va clãtina
sãrãcia lor. –
*Iov 31.24. Ps. 52.7. Cap. 18.11. 1 Tim. 6.17. niciodatã,
16. Cel neprihãnit îºi întrebuinþeazã dar cei rãi nu vor locui în þarã. –
*Ps. 37.22,29; 125.1. Vers. 25.
câºtigul pentru viaþã,
iar cel rãu îºi întrebuinþeazã venitul 31. Gura* celui neprihãnit scoate
înþelepciune,
pentru pãcat. –
17. Cine îºi aduce aminte de certare dar limba stricatã va fi nimicitã. –
*Ps. 37.20.
apucã pe calea vieþii;
dar cel ce uitã mustrarea apucã pe cãi 32. Buzele celui neprihãnit ºtiu sã
vorbeascã lucruri plãcute,
greºite. –
18. Cine ascunde ura, are buze dar gura celor rãi spune rãutãþi.
mincinoase,
1. Cumpãna* înºelãtoare este
ºi cine* rãspândeºte bârfele este un
urâtã Domnului,
*Ps. 15.3.
nebun. –
19. Cine vorbeºte* mult nu se poate dar cântãreala dreaptã Îi este plãcutã.
*Lev. 19.35,36. Deut. 25.13-16. Cap. 16.11; 20.10,23.
sã nu pãcãtuiascã,
dar cel** ce-ºi þine buzele, este un 2. Când* vine mândria, vine ºi ru*Ecl. 5.3. **Iac. 3.2. ºinea,
om chibzuit. –
20. Limba celui neprihãnit este argint dar înþelepciunea este cu cei smeriþi.
*Cap. 15.33; 16.18; 18.12. Dan. 4.30,31.
ales;
3. Neprihãnirea* oamenilor cinstiþi îi
inima celor rãi este puþin lucru. –
21. Buzele celui neprihãnit învio- cârmuieºte fãrã teamã,
dar vicleniile celor stricaþi le aduc
reazã pe mulþi oameni,
*Cap. 13.6.
dar nebunii mor fiindcã n-au jude- pieirea.
4. În ziua mâniei, bogãþia nu* slucatã. –
22. Binecuvântarea* Domnului îmbo- jeºte la nimic;
dar neprihãnirea** izbãveºte de la
gãþeºte
ºi El nu lasã sã fie urmatã de nici un moarte. *Cap. 10.2. Ezec. 7.19. Þef. 1.18. **Gen. 7.1.
5. Nevinovãþia omului fãrã prihanã îi
*Gen. 24.35; 26.12. Ps. 37.22.
necaz. –
23. Pentru cel nebun este* o plãcere netezeºte calea,
dar cel rãu* cade prin însãºi rãutatea
sã facã rãul,
*Cap. 5.22. Ecl. 10.8.
dar pentru cel înþelept este o plãcere lui.
sã lucreze cu pricepere. – *Cap. 14.9; 15.21. 6. Nevinovãþia oamenilor fãrã prihanã
24. Celui rãu de* ce se teme aceea i îi scapã,
dar cei rãi sunt prinºi de rãutatea lor.
se întâmplã,
dar celor neprihãniþi** li se împli- 7. La* moartea celui rãu, îi piere
nãdejdea,
neºte dorinþa. –
ºi aºteptarea oamenilor nelegiuiþi este
*Iov 15.21. **Ps. 145.19. Mat. 5.6. 1 Ioan 5.14,15.
*Cap. 10.28.
25. Cum trece vârtejul, aºa* piere cel nimicitã.
8. Cel neprihãnit* este scãpat din
rãu;
dar cel** neprihãnit are temelii strâmtorare,
ºi cel rãu îi ia locul.
*Cap. 21.18.
veºnice. –
9. Cu gura lui, omul nelegiuit* pierde
*Ps. 37.9,10. **Ps. 15.5. Vers. 30. Mat 7.24,25; 16.18.
26. Cum este oþetul pentru dinþi ºi pe aproapele sãu,
dar cei neprihãniþi sunt scãpaþi prin
fumul pentru ochi,
*Iov 8.13.
aºa este leneºul pentru cel ce-l ºtiinþã.
10. Când le merge bine* celor nepritrimite. –
27. Frica* de Domnul lungeºte zilele, hãniþi, toatã cetatea se bucurã;
ºi când pier cei rãi, toþi strigã de
dar anii** celui rãu sunt scurtaþi. –
*Cap. 9.11. **Iov 15.32,33; 22.16. Ps. 55.23. Ecl. 7.17. veselie.
*Est. 8.15. Cap. 28.12,28.

11. Cetatea* se înalþã prin binecuvân- 26. Cine* opreºte grâul este blestetarea oamenilor fãrã prihanã,
mat de popor,
dar este surpatã prin gura celor rãi. – dar pe capul celui ce-l vinde vine
*Cap. 29.8. binecuvântarea**. – *Amos 8.5,6. **Iov 29.13.
12. Cine defaimã pe aproapele sãu 27. Cine urmãreºte binele îºi câºtigã
este fãrã minte,
bunãvoinþã,
dar omul cu pricepere primeºte ºi dar* cine urmãreºte rãul este atins de
tace. –
*Est. 7.10. Ps. 7.15,16; 9.15,16; 10.2; 57.6.
el. –
13. Cine umblã cu bârfeli* dã pe faþã 28. Cine* se încrede în bogãþii va
lucruri ascunse,
cãdea,
dar sufletul credincios þine ce i s-a dar cei neprihãniþi vor înverzi ca**
*Lev. 19.16. Cap. 20.19. frunziºul. –
încredinþat. –
*Iov 31.24. Ps. 52.7. Marc. 10.24.
14. Când* nu este chibzuinþã, popo- Luca 12.21. 1 Tim. 6.17. **Ps. 1.3; 52.8; 92.12, etc. Ier. 17.8.
rul cade;
29. Cine îºi tulburã casa va moºteni
dar biruinþa vine prin marele numãr vânt*,
de sfetnici. – *1 Împ. 12.1, etc. Cap. 15.22; 24.6. ºi nebunul va fi robul omului înþe15. Cui se pune chezaº pentru altul îi lept! –
*Ecl. 5.16.
merge rãu*,
30. Rodul celui neprihãnit este un
dar cine se teme sã se punã chezaº pom de viaþã,
este liniºtit. –
*Cap. 6.1.
ºi cel* înþelept câºtigã suflete. –
16. O femeie* plãcutã capãtã cinste,
*Dan. 12.3. 1 Cor. 9.19, etc. Iac. 5.20.
ºi cei asupritori capãtã bogãþie. –
31. Iatã*, cel neprihãnit este rãsplãtit
*Cap. 31.30. pe pãmânt;
17. Omul* milostiv îºi face bine cu cât mai mult cel rãu ºi pãcãtos!
sufletului sãu,
*Ier. 25.29. 1 Pet. 4.17,18.
dar omul fãrã milã îºi tulburã însãºi
carnea lui. –
*Mat. 5.7; 25.34, etc.
1. Cine iubeºte certarea, iubeºte
18. Cel rãu dobândeºte un câºtig
ºtiinþa;
înºelãtor,
dar cel* ce seamãnã neprihãnirea are dar cine urãºte mustrarea este prost. –
2. Omul de bine* capãtã bunãvoinþa
o adevãratã platã. –
*Osea 10.12. Gal. 6.8,9. Iac. 3.18. Domnului,
19. Adevãrata neprihãnire duce la dar Domnul osândeºte pe cel plin de
*Cap. 8.35.
rãutate.
viaþã,
dar cel ce urmãreºte rãul gãseºte 3. Omul nu se întãreºte prin rãutate,
dar rãdãcina* celor neprihãniþi nu se
moartea. –
*Cap. 10.25.
20. Cei cu inima stricatã sunt o va clãtina. –
4. O femeie* cinstitã este cununa
scârbã înaintea Domnului,
dar cei ce umblã fãrã prihanã Îi sunt bãrbatului ei,
dar cea care-i face ruºine este ca**
plãcuþi.
21. Hotãrât: cel rãu nu va rãmâne* putregaiul în oasele lui. –
*Cap. 31.23. 1 Cor. 11.7. **Cap. 14.30.
nepedepsit,
dar sãmânþa** celor neprihãniþi va fi 5. Gândurile celor neprihãniþi nu sunt
scãpatã.
*Cap. 16.5. **Ps. 112.2. decât dreptate,
22. Femeia frumoasã ºi fãrã minte este dar sfaturile celor rãi nu sunt decât
ca un inel de aur pus în râtul unui înºelãciune. –
6. Cuvintele* celor rãi sunt niºte
porc. –
23. Dorinþa celor neprihãniþi este curse ca sã verse sânge,
dar** gura celor fãrã prihanã îi
numai bine;
*Cap. 1.11,18. **Cap. 14.3.
dar aºteptarea celor rãi este numai izbãveºte. –
7. Cei rãi* sunt rãsturnaþi ºi nu mai
mânie*. –
*Rom. 2.8,9.
24. Unul care dã cu mâna largã*, sunt,
dar casa celor neprihãniþi rãmâne în
ajunge mai bogat;
*Ps. 37.36,37. Cap. 11.21. Mat. 7.24-27.
ºi altul, care economiseºte prea mult, picioare!
nu face decât sã sãrãceascã. – *Ps. 112.9. 8. Un om este preþuit dupã mãsura
25. Sufletul* binefãcãtor va fi sãturat, priceperii lui,
ºi** cel ce udã pe alþii va fi udat ºi dar* cel cu inima stricatã este dispreel. –
*2 Cor. 9.6-10. **Mat. 5.7. þuit. –
*1 Sam. 25.17.

11

12

649

650

PROVERBELE (PILDELE) 12, 13

9. Mai* bine sã fii într-o stare smeritã 25. Neliniºtea* din inima omului îl
doboarã,
ºi sã ai o slugã,
decât** sã faci pe fudulul ºi sã n-ai dar o vorbã** bunã îl înveseleºte. –
*Cap. 15.13. **Isa. 50.4.
*Cap. 13.7. **Deut. 25.4.
ce mânca. –
26. Cel neprihãnit aratã prietenului
10. Cel neprihãnit se îndurã de vite,
sãu calea cea bunã,
dar inima celui rãu este fãrã milã.
11. Cine-ºi* lucreazã ogorul va avea dar calea celor rãi îi duce în rãtãcire. –
27. Leneºul nu-ºi frige vânatul,
belºug de pâine,
dar cine umblã dupã lucruri de nimic dar comoara de preþ a unui om este
munca. –
este** fãrã minte. –
*Gen. 3.19. Cap. 28.19. **Cap. 6.32.
28. Pe cãrarea neprihãnirii este viaþa,
12. Cel rãu pofteºte prada celor ºi pe drumul însemnat de ea nu este
nelegiuiþi,
moarte. –
dar rãdãcina celor neprihãniþi rodeºte. –
1. Un fiu înþelept ascultã învãþã13. În pãcãtuirea cu buzele este* o
tura tatãlui sãu,
cursã primejdioasã,
dar* batjocoritorul n-ascultã mustradar** cel neprihãnit scapã din rea. –
*1 Sam. 2.25.
*Cap. 18.7. **2 Pet. 2.9.
bucluc. –
2. Prin rodul gurii* ai parte de bine,
14. Prin rodul* gurii te saturi de dar cei stricaþi au parte de silnicie. –
bunãtãþi,
*Cap. 12.14.
ºi** fiecare primeºte dupã lucrul 3. Cine-ºi* pãzeºte gura, îºi pãzeºte
mâinilor lui. – *Cap. 13.2; 18.20. **Isa. 3.10,11. sufletul;
15. Calea nebunului este fãrã prihanã cine-ºi deschide buzele mari aleargã
în* ochii lui,
spre pieirea lui. – *Ps. 39.1. Cap. 21.23. Iac. 3.2.
dar înþeleptul ascultã sfaturile. –
4. Leneºul* doreºte mult, ºi totuºi,
*Cap. 3.7. Luca 18.11.
n-are nimic,
16. Nebunul* îndatã îºi dã pe faþã
*Cap. 10.4.
dar cei harnici se saturã. –
mânia,
5.
Cel
neprihãnit
urãºte
cuvintele
dar înþeleptul ascunde ocara. – *Cap. 29.11.
17. Cine* spune adevãrul face o mincinoase,
dar cel rãu se face urât ºi se acoperã
mãrturisire dreaptã,
dar martorul mincinos vorbeºte înºe- de ruºine. –
6. Neprihãnirea* pãzeºte pe cel nevilãciune. –
*Cap. 14.5.
18. Cine vorbeºte* în chip uºuratic, novat,
dar rãutatea aduce pierzarea pãcãtorãneºte ca strãpungerea unei sãbii,
*Cap. 11.3,5,6.
dar** limba înþelepþilor aduce vinde- sului. –
7. Unul* face pe bogatul, ºi n-are
*Ps. 57.4; 59.7; 64.3. **Ps. 52.5. Cap. 19.9.
care. –
19. Buza care spune adevãrul este nimic,
altul face pe sãracul, ºi are totuºi
întãritã pe vecie,
*Cap. 12.9.
dar limba mincinoasã nu stã decât o mari avuþii. –
8. Omul cu bogãþia lui îºi rãscumpãrã
clipã. –
20. Înºelãtoria este în inima celor ce viaþa,
dar sãracul n-ascultã mustrarea. –
cugetã rãul,
dar bucuria este pentru cei ce sfã- 9. Lumina* celor neprihãniþi arde
voioasã,
tuiesc la pace. –
21. Nici o nenorocire nu se întâmplã dar candela celor rãi se stinge. –
*Iov 18.5,6; 21.17. Cap. 24.20.
celui neprihãnit,
10. Prin mândrie se aþâþã numai
dar cei rãi sunt nãpãdiþi de rele. –
22. Buzele mincinoase sunt urâte* certuri,
dar înþelepciunea este cu cel ce
Domnului,
dar cei ce lucreazã cu adevãr Îi sunt ascultã sfaturile. –
11. Bogãþia* câºtigatã fãrã trudã
*Cap. 6.17; 11.20. Apoc. 22.15.
plãcuþi. –
23. Omul* înþelept îºi ascunde ºtiinþa, scade,
dar inima nebunilor vesteºte nebu- dar ce se strânge încetul cu încetul,
*Cap. 10.2; 20.21.
nia. –
*Cap. 13.16; 15.2. creºte. –
12. O nãdejde amânatã îmbolnãveºte
24. Mâna* celor harnici va stãpâni,
dar mâna leneºã va plãti bir. – *Cap. 10.4. inima,
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dar o dorinþã* împlinitã este un pom
de viaþã. –
*Vers. 19.
13. Cine nesocoteºte* Cuvântul Domnului se pierde,
dar cine se teme de poruncã este
*2 Cron. 36.16.
rãsplãtit. –
14. Învãþãtura* înþeleptului este un
izvor de viaþã,
ca sã abatã pe om din cursele**
morþii. –
*Cap. 10.11; 14.27; 16.22. **2 Sam. 22.6.
15. O minte sãnãtoasã câºtigã bunãvoinþã,
dar calea celor stricaþi este pietroasã. –
16. Orice* om chibzuit lucreazã cu
cunoºtinþã,
dar nebunul îºi dã la ivealã nebunia. –
*Cap. 12.23; 15.2.

17. Un sol rãu cade în nenorocire,
dar un sol credincios* aduce tãmãduire. –
*Cap. 25.13.
18. Sãrãcia ºi ruºinea sunt partea
celui ce leapãdã certarea,
dar cel* ce ia seama la mustrare este
*Cap. 15.5,31.
pus în cinste. –
19. Împlinirea unei dorinþe* este
dulce sufletului,
dar celor nebuni le este urât sã se lase
de rãu. –
*Vers. 12.
20. Cine umblã cu înþelepþii se face
înþelept,
dar cui îi place sã se însoþeascã cu
nebunii o duce rãu. –
21. Nenorocirea urmãreºte pe cei* ce
pãcãtuiesc,
dar cei neprihãniþi vor fi rãsplãtiþi cu
*Ps. 32.10.
fericire. –
22. Omul de bine lasã moºtenitori pe
copiii copiilor sãi,
dar bogãþiile* pãcãtosului sunt pãstrate pentru cel neprihãnit. –
*Iov 27.16,17. Cap. 28.8. Ecl. 2.26.

23. Ogorul pe care-l desþeleneºte
sãracul dã o hranã* îmbelºugatã,
dar mulþi pier din pricina nedreptãþii
lor. –
*Cap. 12.11.
24. Cine* cruþã nuiaua, urãºte pe fiul
sãu,
dar cine-l iubeºte, îl pedepseºte
*Cap. 19.18; 22.15; 23.13; 29.15,17.
îndatã. –
25. Cel* neprihãnit mãnâncã pânã se
saturã,
dar pântecele celor rãi duce lipsã. –
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2. Cine umblã cu neprihãnire, se teme
de Domnul,
dar* cine apucã pe cãi strâmbe, Îl
nesocoteºte. –
*Iov 12.4.
3. În gura nebunului este o nuia
pentru mândria lui,
dar* pe înþelepþi îi pãzesc buzele
*Cap. 12.6.
lor. –
4. Unde nu sunt boi, ieslea rãmâne
goalã,
dar puterea boilor aduce belºug de
roade. –
5. Un martor* credincios nu minte,
dar un martor mincinos spune
minciuni. –
*Exod 20.16; 23.1. Cap. 6.19; 12.17. Vers. 25.

6. Batjocoritorul cautã înþelepciunea
ºi n-o gãseºte,
dar pentru omul priceput* ºtiinþa este
*Cap. 8.9; 17.24.
lucru uºor. –
7. Depãrteazã-te de nebun,
cãci nu pe buzele lui vei gãsi ºtiinþa. –
8. Înþelepciunea omului chibzuit îl
face sã vadã pe ce cale sã meargã,
dar nebunia celor nesocotiþi îi înºalã
pe ei înºiºi. –
9. Cei* nesocotiþi glumesc cu pãcatul,
dar între cei fãrã prihanã este bunã*Cap. 10.23.
voinþã. –
10. Inima îºi cunoaºte necazurile
ºi nici un strãin nu se poate amesteca
în bucuria ei. –
11. Casa* celor rãi va fi nimicitã,
dar cortul celor fãrã prihanã va
înflori. –
*Iov 8.15.
12. Multe cãi pot* pãrea bune omului,
dar la** urmã se vãd cã duc la
*Cap. 16.25. **Rom. 6.21.
moarte. –
13. De multe ori chiar în mijlocul
râsului inima poate fi mâhnitã,
ºi bucuria poate sfârºi* prin necaz. –
*Cap. 5.4. Ecl. 2.2.

14. Cel cu inima rãtãcitã se saturã*
de cãile lui,
ºi omul de bine se saturã ºi el de ce
*Cap. 1.31; 12.14.
este în el. –
15. Omul lesne crezãtor crede orice
vorbã,
dar omul chibzuit ia seama bine cum
merge. –
16. Înþeleptul* se teme ºi se abate de
*Ps. 34.10; 37.3. la rãu,
dar nesocotitul este îngâmfat ºi fãrã
*Cap. 22.3.
1. Femeia* înþeleaptã îºi zideºte** fricã. –
17. Cine este iute la mânie face
casa,
iar femeia nebunã o dãrâmã cu înseºi prostii,
ºi omul plin de rãutate se face urât. –
*Cap. 24.3. **Rut 4.11.
mâinile ei. –
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