
 

                              Proverbe cap. 7-12 
 

 

Cap. 7 
 

        Fiule, păstrează cuvintele mele şi ţine la tine sfaturile mele! 

Ţine sfaturile mele şi vei trăi; păzeşte învăţăturile mele ca lumina ochilor! 

Leagă-le la degete, scrie-le pe tăbliţa inimii tale! 

       Zi înţelepciunii: „Tu eşti sora mea!” Şi numeşte priceperea prietena ta, ca să te 

ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuinţează cuvinte ademenitoare. 

 

      Stăteam la fereastra casei mele şi mă uitam prin zăbrele. 

Am zărit printre cei neîncercaţi, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. 

Trecea pe uliţă, la colţul unde stătea una din aceste străine, şi a apucat pe calea care 

ducea spre locuinţa ei. Era în amurg, seara, în noaptea neagră şi întunecoasă. 

       Şi iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă şi cu inima şireată. 

Era bună de gură şi fără astâmpăr; picioarele nu-i puteau sta acasă: când în uliţă, când în 

pieţe, pe la toate colţurile stătea la pândă. 

       Ea l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat şi, cu o faţă fără ruşine, i-a zis: 

„Eram datoare cu o jertfă de mulţumire, azi mi-am împlinit juruinţele. 

De aceea ţi-am ieşit înainte, să te caut, şi te-am şi găsit. 

Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu aşternut de pânzeturi din Egipt; 

mi-am stropit aşternutul cu smirnă, aloe şi scorţişoară. 

Vino, să ne îmbătăm de dragoste până dimineaţă, să ne desfătăm cu dezmierdări! 

Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani 

şi nu se va întoarce acasă decât la luna nouă.” 

Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit şi l-a atras cu buzele ei ademenitoare. 

      Deodată, a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb 

care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laţ, fără să ştie că o va costa viaţa, 

până ce săgeata îi străpunge ficatul. 

 

       Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă şi luaţi aminte la cuvintele gurii mele! 

Să nu ţi se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei. 

Căci ea a făcut să cadă multe jertfe şi mulţi sunt cei pe care i-a ucis ea. 

Casa ei este drumul spre Locuinţa morţilor, drumul care coboară spre locaşurile morţii. 

 

 

Cap. 8 
 

      Nu strigă înţelepciunea şi nu-şi înalţă priceperea glasul? 

Ea se aşază sus, pe înălţimi, afară pe drum, la răspântii, şi strigă lângă porţi, la intrarea 

cetăţii, la intrarea porţilor:  



„Oamenilor, către voi strig şi spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. 

Învăţaţi-vă minte, proştilor, şi înţelepţiţi-vă, nebunilor! 

        Ascultaţi, căci am lucruri mari de spus şi buzele mi se deschid ca să înveţe pe alţii ce 

este drept! Căci gura mea vesteşte adevărul şi buzele mele urăsc minciuna! 

Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. 

Toate sunt lămurite pentru cel priceput şi drepte pentru cei ce au găsit ştiinţa. 

       Primiţi mai degrabă învăţăturile mele decât argintul şi mai degrabă ştiinţa decât 

aurul scump. Căci înţelepciunea preţuieşte mai mult decât mărgăritarele şi niciun lucru 

de preţ nu se poate asemui cu ea. 

       Eu, înţelepciunea, am ca locuinţă mintea şi pot născoci cele mai chibzuite planuri. 

Frica de Domnul este urârea răului; trufia şi mândria, purtarea rea şi gura mincinoasă – 

iată ce urăsc eu. 

De la mine vin sfatul şi izbânda, eu sunt priceperea, a mea este puterea. 

Prin mine împărăţesc împăraţii şi dau voievozii porunci drepte. 

Prin mine cârmuiesc dregătorii şi mai-marii, toţi judecătorii pământului. 

Eu iubesc pe cei ce mă iubesc, şi cei ce mă caută cu tot dinadinsul mă găsesc. 

Cu mine sunt bogăţia şi slava, avuţiile trainice şi dreptatea. 

Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat şi venitul meu întrece argintul cel mai 

ales. 

Eu umblu pe calea nevinovăţiei, pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să dau o adevărată 

moştenire celor ce mă iubesc şi să le umplu vistieriile. 

 

   Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. 

Eu am fost aşezată din veşnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. 

Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape; am fost 

născută înainte de întărirea munţilor, înainte de a fi dealurile, când nu erau încă nici 

pământul, nici câmpiile, nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii. 
     Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de faţă; când a tras o zare pe faţa adâncului, 

când a pironit norii sus şi când au ţâşnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un 

hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca Lui, când a pus temeliile pământului, eu 

eram meşterul Lui, la lucru lângă El, şi în toate zilele eram desfătarea Lui, jucând 

neîncetat înaintea Lui, jucând pe rotocolul pământului Său şi găsindu-mi plăcerea în fiii 

oamenilor. 

 

      Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele! 

Ascultaţi învăţătura, ca să vă faceţi înţelepţi, şi nu lepădaţi sfatul meu! 

Ferice de omul care m-ascultă, care veghează zilnic la porţile mele şi păzeşte pragul uşii 

mele! Căci cel ce mă găseşte, găseşte viaţa şi capătă bunăvoinţa Domnului. 

Dar cel ce păcătuieşte împotriva mea îşi vatămă sufletul său; toţi cei ce mă urăsc pe mine 

iubesc moartea.” 

 

 

Cap. 9 
 



        Înţelepciunea şi-a zidit casa, şi-a tăiat cei şapte stâlpi, şi-a înjunghiat vitele, şi-a 

amestecat vinul, şi-a pus masa, şi-a trimis slujnicele şi strigă de pe vârful înălţimilor  

cetăţii:  „Cine este prost să vină încoace!”  

Celor lipsiţi de pricepere le zice: 

   „Veniţi de mâncaţi din pâinea mea şi beţi din vinul pe care l-am amestecat! 

Lăsaţi prostia şi veţi trăi şi umblaţi pe calea priceperii!” 

        Cel ce mustră pe un batjocoritor îşi trage dispreţ şi cel ce caută să îndrepte pe cel 

rău se alege cu ocara. Nu mustra pe cel batjocoritor, ca să nu te urască; mustră pe cel 

înţelept, şi el te va iubi! Dă înţeleptului, şi se va face şi mai înţelept; învaţă pe cel 

neprihănit, şi va învăţa şi mai mult! 

        Începutul înţelepciunii este frica de Domnul şi ştiinţa sfinţilor este priceperea. 

Prin mine ţi se vor înmulţi zilele şi ţi se vor mări anii vieţii tale. 

Dacă eşti înţelept, pentru tine eşti înţelept; dacă eşti batjocoritor, tu singur vei suferi. 

 

      Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă şi care nu ştie nimic. 

Ea şade totuşi la uşa casei sale, pe un scaun, pe înălţimile cetătii, ca să strige la trecătorii 

care merg pe calea cea dreaptă:  „Cine este prost să vină aici!”  

Iar celui fără minte îi zice:  

 „Apele furate sunt dulci şi pâinea luată pe ascuns este plăcută!” 
      El nu ştie că acolo sunt morţii şi că oaspeţii ei sunt în văile Locuinţei morţilor. 

 

 

Cap. 10 
 

     Pildele lui Solomon.  

Un fiu înţelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. 

      Comorile câştigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăveşte de la moarte. 

Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. 

Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte. 

Cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care 

face ruşine. 

Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie. 

       Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezeşte. 

Cine are o inimă înţeleaptă primeşte învăţăturile, dar cine are o gură nesocotită se 

prăpădeşte singur. 

Cine umblă fără prihană umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de 

gol. 

Cine clipeşte din ochi este o pricină de întristare şi cine are o gură nesocotită se 

prăpădeşte singur. 

Gura celui neprihănit este un izvor de viaţă, dar gura celor răi ascunde silnicie. 

     Ura stârneşte certuri, dar dragostea acoperă toate greşelile. 

Pe buzele omului priceput se află înţelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără 

minte.  

Înţelepţii păstrează ştiinţa, dar gura nebunului este o pieire apropiată. 



     Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociţi este 

sărăcia lor. 

Cel neprihănit îşi întrebuinţează câştigul pentru viaţă, iar cel rău îşi întrebuinţează 

venitul pentru păcat. 

     Cine îşi aduce aminte de certare apucă pe calea vieţii, dar cel ce uită mustrarea apucă 

pe căi greşite. 

Cine ascunde ura are buze mincinoase, şi cine răspândeşte bârfelile este un nebun. 

Cine vorbeşte mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-şi ţine buzele este un om 

chibzuit. 

Limba celui neprihănit este argint ales; inima celor răi este puţin lucru. 

Buzele celui neprihănit înviorează pe mulţi oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au 

judecată. 

       Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte şi El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. 

Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înţelept este o plăcere să 

lucreze cu pricepere. 

Celui rău, de ce se teme, aceea i se întâmplă, dar celor neprihăniţi li se împlineşte dorinţa. 

Cum trece vârtejul, aşa piere cel rău, dar cel neprihănit are temelii veşnice. 

Cum este oţetul pentru dinţi şi fumul pentru ochi, aşa este leneşul pentru cel ce-l trimite. 

      Frica de Domnul lungeşte zilele, dar anii celui rău sunt scurtaţi. 

Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. 

Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei 

ce fac răul. 

Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în ţară. 

       Gura celui neprihănit scoate înţelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. 

Buzele celui neprihănit ştiu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăţi. 

 

 

Cap. 11 

 
    Cumpăna înşelătoare este urâtă Domnului, dar cântăreala dreaptă Îi este plăcută. 

Când vine mândria, vine şi ruşinea, dar înţelepciunea este cu cei smeriţi. 

Neprihănirea oamenilor cinstiţi îi cârmuieşte fără teamă, dar vicleniile celor stricaţi le 

aduc pieirea. 

În ziua mâniei, bogăţia nu slujeşte la nimic, dar neprihănirea izbăveşte de la moarte. 

Nevinovăţia omului fără prihană îi netezeşte calea, dar cel rău cade prin însăşi răutatea 

lui. Nevinovăţia oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinşi de răutatea lor. 
   La moartea celui rău, îi piere nădejdea, şi aşteptarea oamenilor nelegiuiţi este nimicită. 

Cel neprihănit este scăpat din strâmtorare, şi cel rău îi ia locul. 

Cu gura lui, omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniţi sunt scăpaţi prin 

ştiinţă. 

     Când le merge bine celor neprihăniţi, toată cetatea se bucură şi, când pier cei răi, toţi 

strigă de veselie. 

Cetatea se înalţă prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura 

celor răi. 



Cine defaimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primeşte şi tace. 

Cine umblă cu bârfeli dă pe faţă lucruri ascunse, dar sufletul credincios ţine ce i s-a 

încredinţat. 

Când nu este chibzuinţă, poporul cade, dar biruinţa vine prin marele număr de sfetnici. 

Cui se pune chezaş pentru altul, îi merge rău, dar cine se teme să se pună chezaş este 

liniştit. 

    O femeie plăcută capătă cinste, şi cei asupritori capătă bogăţie. 

Omul milostiv îşi face bine sufletului său, dar omul fără milă îşi tulbură însăşi carnea lui. 

Cel rău dobândeşte un câştig înşelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată 

plată. 

Adevărata neprihănire duce la viaţă, dar cel ce urmăreşte răul găseşte moartea. 

Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană Îi 

sunt plăcuţi. 

Hotărât: cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânţa celor neprihăniţi va fi scăpată. 

      Femeia frumoasă şi fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. 

Dorinţa celor neprihăniţi este numai bine, dar aşteptarea celor răi este numai mânie. 

      Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat; şi altul care economiseşte prea mult nu 

face decât să sărăcească. 

Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el. 

Cine opreşte grâul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine 

binecuvântarea. 

Cine urmăreşte binele îşi câştigă bunăvoinţă, dar cine urmăreşte răul este atins de el. 

      Cine se încrede în bogăţii va cădea, dar cei neprihăniţi vor înverzi ca frunzişul. 

Cine îşi tulbură casa va moşteni vânt, şi nebunul va fi robul omului înţelept! 

Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă, şi cel înţelept câştigă suflete. 

Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ; cu cât mai mult cel rău şi păcătos! 

 

 

Cap. 12 
 

      Cine iubeşte certarea iubeşte ştiinţa, dar cine urăşte mustrarea este prost. 

Omul de bine capătă bunăvoinţa Domnului, dar Domnul osândeşte pe cel plin de răutate. 

Omul nu se întăreşte prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniţi nu se va clătina. 

      O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care-i face ruşine este 

ca putregaiul în oasele lui. 

Gândurile celor neprihăniţi nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât 

înşelăciune. 

Cuvintele celor răi sunt nişte curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi 

izbăveşte. 

Cei răi sunt răsturnaţi şi nu mai sunt, dar casa celor neprihăniţi rămâne în picioare! 

        Un om este preţuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este 

dispreţuit. 

Mai bine să fii într-o stare smerită şi să ai o slugă decât să faci pe fudulul şi să n-ai ce 

mânca. 



Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. 

     Cine-şi lucrează ogorul va avea belşug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic 

este fără minte. 

Cel rău pofteşte prada celor nelegiuiţi, dar rădăcina celor neprihăniţi rodeşte. 

În păcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. 

Prin rodul gurii te saturi de bunătăţi, şi fiecare primeşte după lucrul mâinilor lui. 
      Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înţeleptul ascultă sfaturile. 

Nebunul îndată îşi dă pe faţă mânia, dar înţeleptul ascunde ocara. 
     Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbeşte 

înşelăciune. 

Cine vorbeşte în chip uşuratic răneşte ca străpungerea unei săbii, dar limba înţelepţilor 

aduce vindecare. 

Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o 

clipă. 
      Înşelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc 

la pace. 

Nicio nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiţi de rele. 

Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuţi. 

Omul înţelept îşi ascunde ştiinţa, dar inima nebunilor vesteşte nebunia. 

     Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneşă va plăti bir. 

Neliniştea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveseleşte. 

Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. 

Leneşul nu-şi frige vânatul, dar comoara de preţ a unui om este munca. 

Pe cărarea neprihănirii este viaţa şi pe drumul însemnat de ea nu este moarte. 

 


