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AMSAL
Manfaat Amsal
Salomo anak Daud,
1 Amsal-amsal
raja Israel;
untuk mengetahui hikmat
a

2

dan didikan,
untuk memahami perkataan
dan pengertian,
3 untuk menerima didikan yang
membuat bijaksana,
kebenaran, keadilan, dan kejujuran;
4 untuk memberi kepandaian kepada
yang sederhana,
pengetahuan dan pertimbangan
kepada orang muda.
5 Orang yang bijak biarlah dia
mendengarkan
dan biarlah dia menambah
pengajaran;
dan orang yang berpengertian
biarlah dia mendapatkan
nasihat-nasihat yang bijak,
6 untuk mengerti amsal dan kiasan;
perkataan hikmat,
dan teka-teki.
7 Takut akan YAHWEH adalah
permulaan pengetahuan;
tetapi orang bodoh
memandang rendah hikmat
dan didikan.
Daya Tarik Pendosa

hidup-hidup, seperti alam maut
dan bulat-bulat,
seperti mereka yang turun
ke liang kubur;
13kita akan mendapat berbagai benda
yang berharga,
kita akan memenuhi rumah kita
dengan barang rampasan;
14buanglah undimu ke tengah-tengah
kami,
satu undi bagi kita sekalian.”
15Hai Anakku, hendaklah engkau
tidak berjalan seperjalanan dengan
mereka!
Tahanlah kakimu
dari jalan mereka,
16sebab kaki mereka lari menuju
kejahatan
dan mereka bergegas
menumpahkan darah.
17Sebab sia-sialah jaring dibentangkan
di depan mata setiap burung.
18Namun mereka menyergap darah
mereka sendiri
dan mengintai nyawa mereka
sendiri.
19Demikianlah jalan setiap orang
yang memperoleh keuntungan
tidak jujur,
yang mengambil nyawa orang lain.
Hikmat Memberi Peringatan

Hai Anakku, dengarlah didikan
berseru nyaring
ayahmu
di jalan-jalan,
dan hendaklah engkau tidak
dia memperdengarkan suaranya
melupakan toratb ibumu.
di alun-alunc;
9 Sebab itu akan menjadi perhiasan
21dia berseru-seru di pusat tempat
kemurahan di kepalamu
orang berkumpul,
dan kalung bagi lehermu.
ketika gerbang dibuka,
10Hai Anakku, jikalau orang berdosa
di dalam kota dia mengucapkan
membujuk engkau,
kata-katanya,
22“Berapa lama lagi,
hendaklah engkau tidak
hai orang yang tak berpengalaman,
mengingininya.
11Jikalau mereka berkata,
kamu mencintai keadaanmu itu,
“Berjalanlah bersama kami,
dan pencemooh ingin mencemooh
marilah kita menyergap darah,
dirinya sendiri,
marilah kita mengintai orang
dan orang bodoh benci kepada
yang tidak bersalah,
pengetahuan?
23Berpalinglah kepada teguranku!
tanpa alasan;
12marilah kita menelan mereka
Perhatikanlah,
a
Amsal-amsal (JGLT: The Proverbs; MT: ylvm).
b
torat (JGLT: the teaching; MT: trwT). Di sini jelas bahwa torat bukan semata-mata bermakna hukum, tetapi juga punya
8

20Hikmat

makna pengajaran/ajaran. Lih. 3:1; 4:2; 6:20,23; 7:2; 13:14; 29:18; 31:26.
alun-alun (JGLT: the square; MT: twbxr) = lapangan/persimpangan jalan.
1:1= 1Raj. 4:32 1:7= Ayb. 28:28; Mzm. 111:10; Ams. 9:10
1:20-21= Ams. 8:1-3
c
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aku hendak mencurahkan rohku
kepadamu
dan menjelaskan perkataanku
kepadamu.
24Sebab aku telah memanggil
dan kamu menolak,
aku telah mengulurkan tangan
dan tidak ada yang menyambutnya,
25tetapi kamu telah mengabaikan
semua nasihatku
dan tidak menginginkan
peringatanku;
26maka aku juga akan menertawakan
malapetakamu,
aku akan mencemooh ketika
ketakutanmu datang;
27apabila ketakutan datang ke atasmu
seperti badai;
dan malapetaka melanda
seperti puting beliung,
apabila kesukaran dan himpitan
menimpa kamu.
28Pada waktu itu,
mereka akan berseru kepadaku
dan aku tidak akan menjawab;
mereka akan mencari aku,
tetapi tidak akan menemukan aku.
29Sebaliknya mereka membenci
pengetahuan
dan tidak memilih takut akan
YAHWEH.
30Mereka tidak menginginkan
nasihatku;
mereka memandang rendah
semua teguranku,
31maka mereka akan memakan buah
perbuatan mereka sendiri,
dan menjadi kenyang oleh nafsu
mereka sendiri.
32Sebab kesesatan orang yang tak
berpengalaman membunuhnya;
dan kelalaian orang bodoh
membinasakannya.
33Tetapi dia yang mendengarkan aku
akan hidup dengan aman,
dan akan terluput
dari ketakutan malapetaka.
Hikmat Mendatangkan
Rasa Aman
Hai Anakku,
2 jikalau
engkau menerima
perkataanku

Sebab jika engkau meratap
demi kearifan
dan mengangkat suaramu
demi pengertian;
4 jikalau engkau mencarinya seperti
mencari perak,
dan mengejarnya seperti mengejar
harta terpendam,
5 maka engkau akan memahami
tentang takut akan YAHWEH
dan memperoleh pengetahuan
akan Elohim.
6 Sebab YAHWEH memberi hikmat,
dari mulut-Nya datang
pengetahuan dan pengertian.
7 Dia menyuarakan hikmat bagi
orang-orang yang tulus,
menjadi perisai bagi orang-orang
yang berjalan dalam kejujuran,
8 untuk menjaga jalan keadilan,
dan Dia melindungi jalan
orang-orang kudus-Nya.
9 Maka engkau akan mengerti
kebenaran, keadilan, dan kejujuran,
bahkan setiap jalan yang baik.
10Ketika hikmat masuk ke dalam
hatimu
dan pengetahuan menyenangkan
jiwamu;
11kebijaksanaan akan memelihara
engkau,
pengertian akan menjaga engkau,
12untuk membebaskan engkau dari
jalan yang jahat;
dari orang yang mengucapkan
kata-kata yang menentang;
13dari mereka yang meninggalkan
jalan ketulusan,
dan menempuh jalan kegelapan;
14yang bersukacita melakukan yang
jahat;
mereka bergembira
dalam penentangan yang fasik,
15yang jalannya bengkok,
dan jejaknya berliku-liku.
16Semua ini akan membebaskan
engkau dari perempuan
yang tak dikenal
dan dari perempuan asing,
yang merayu dengan kata-katanya,
17yang meninggalkan tuntunan
pada masa mudanya
dan melupakan perjanjian
Elohimnya.
18Sebab rumahnya menuju maut
dan jejaknya menuju roh-roh maute.
19Semua orang yang datang kepadanya
tidak kembali,
dan bahkan tidak mencapai
jalan kehidupan.
3

dan menyimpan perintahku
di dalam dirimu,
2 sehingga engkau mencondongkan
telingamu kepada hikmatd,
engkau akan melapangkan hatimu
kepada pengertian.
d hikmat (JGLT: wisdom; MT: hmkx).
e roh-roh maut (JGLT: the departed spirits; MT: myapr). Versi lain: arwah-arwah; Refaim.
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20Maka

kamu harus menempuh
jalan yang baik,
dan memelihara jalan yang benar.
21Sebab orang yang jujur
akan mendiami negeri,
dan orang yang sempurna
akan tetap tinggal di dalamnya.
22Tetapi orang fasik
akan dimusnahkan dari tanah itu,
dan pelanggar hukum akan dibuang
dari situ.
Pahala dari Hikmat
anakku, hendaklah engkau
3 Hai
tidak melupakan toratku,
tetapi biarlah hatimu menjaga

perintah-perintahku.
Sebab hal itu akan menambah
kepadamu
panjangnya hari-hari dan tahuntahun kehidupan,
serta damai sejahtera.
3 Biarlah kebaikan dan kesetiaan
tidak meninggalkan engkau.
Kalungkanlah itu pada lehermu,
tuliskanlah itu pada loh hatimu,
4 maka engkau akan memperoleh
kemurahan,
dan kebijaksanaan yang baik
dalam pandangan Elohim
dan manusia.
5 Percayalah kepada YAHWEH
dengan segenap hatimu;
dan hendaklah engkau tidak
bersandar
pada pengertianmu sendiri.
6 Akuilah Dia dalam segala jalanmu,
maka Dia akan mengarahkan
jalanmu.
7 Hendaklah engkau tidak menjadi
orang yang bijak menurut
pandanganmu sendiri;
takutlah akan YAHWEH,
dan menyimpanglah dari yang
jahat.
8 Biarlah terjadi kesembuhan pada
pusarmu
dan kesegaran pada
tulang-tulangmu.
9 Hormatilah YAHWEH dengan
hartamu
dan dengan buah sulung
dari segala penghasilanmu;
10maka lumbung-lumbungmu akan
diisi sampai melimpah
dan bejana pemerahanmu
akan meluap dengan anggur baru.
11Hai Anakku,
hendaklah engkau tidak menolak
didikan YAHWEH,
2

3:4= Luk. 2:52

3:7= Rom. 12:16

3:11-12= Ibr. 12:5-6
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dan hendaklah engkau tidak benci
akan peringatan-Nya.
12Sebab YAHWEH menegur
siapa yang Dia kasihi,
bahkan seperti seorang ayah
terhadap anak yang ia perkenan.
13Berbahagialah

orang yang
mendapatkan hikmat,
dan orang yang memperoleh
pengertian;
14karena keuntungannya melebihi
keuntungan perak,
dan hasilnya melebihi emas murni;
15dia lebih mulia daripada
batu merah delima;
apa pun yang kamu inginkan,
tidak dapat dibandingkan
dengannya.
16Umur panjang ada di tangan
kanannya;
kekayaan dan kehormatan
di tangan kirinya
17Jalannya adalah jalan kesenangan
dan segala jalannya,
damai sejahtera.
18Dia adalah pohon kehidupan bagi
orang yang memegangnya
dan berbahagialah mereka
yang berpegang padanya.
19YAHWEH mendasari bumi
dengan hikmat
dan mendasari langit
dengan pengertian,
20kedalaman dipecahkan
dengan pengetahuan-Nya
dan awan menitikkan embun.
21Hai Anakku, jangan biarkan mereka
menjauh dari matamu,
peliharalah seruan hikmat
dan kebijaksanaan;
22maka itu akan menjadi kehidupan
bagi jiwamu,
dan karunia bagi lehermu.
23Maka engkau akan berjalan
di jalanmu dengan aman
dan kakimu tidak akan tersandung.
24Jika engkau berbaring,
engkau tidak akan ketakutan;
ya, engkau akan berbaring
dan tidurmu akan nyenyak.
25Hendaklah engkau tidak takut
terhadap kengerian yang datang
tiba-tiba
atau ketika datang kehancuran
dari orang fasik,
26Sebab YAHWEH akan ada
di sisimu,
dan Dia akan menghindarkan
kakimu terhadap jerat.
27Hendaklah engkau tidak menahan
3:11= Ayb. 5:17

3:12= Why. 3:19
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kebaikan bagi orang-orang
yang berhak,
padahal ada kekuatan tanganmu
untuk melakukannya.
28Hendaklah engkau tidak
mengatakan kepada sesamamu,
“Pergilah dan kembalilah,
dan besok aku akan
memberikannya,”
sementara hal itu ada padamu.
29Hendaklah engkau tidak
merencanakan yang jahat
terhadap sesamamu,
sebab dia tinggal bersamamu
dengan percaya.
30Hendaklah engkau tidak
bertengkar dengan
orang lain tanpa sebab,
jika dia tidak melakukan kesalahan
terhadapmu.
31Hendaklah engkau tidak iri hati
kepada orang yang melakukan
kelaliman
dan hendaklah engkau tidak
memilih satu pun dari jalannya.
32Sebab orang yang menentang
merupakan kekejian bagi YAHWEH,
tetapi keakraban-Nya bersama
orang jujur.
33Kutuk YAHWEH ada di dalam
rumah orang fasik;
tetapi Dia memberkati kediaman
orang benar.
34Sungguh, Dia mencemooh para
pencemooh,
tetapi Dia memberikan kemurahan
kepada orang yang rendah hati.
35Orang yang bijak mewarisi
kehormatan,
tetapi orang yang bebal
meninggikan hal yang memalukan.
Petunjuk untuk Mencari Hikmat
anak-anak, dengarlah didikan
4 Hai
seorang ayah
dan perhatikanlah supaya

memahami pengertian.
Sebab aku memberikan pengajaran
yang baik kepadamu,
hendaklah engkau tidak
meninggalkan toratku.
3 Sebab dahulu aku adalah anak
ayahku,
yang lemah lembut
dan satu-satunya anak
dalam pandangan ibuku.
4 Ia mengajari aku dan berkata
kepadaku,
“Biarlah hatimu melekat pada
perkataanku
2

3:34= Yak. 4:6; 1Pet. 5:5

dan peliharalah perintah-perintahku
maka engkau akan hidup.
5 Perolehlah hikmat,
perolehlah pengertian,
jangan meninggalkannya
dan jangan menyimpang
dari perkataan mulutku.
6 Hendaklah engkau tidak
meninggalkan dia,
maka dia akan menjagamu,
kasihilah dia,
dan biarlah dia memelihara
engkau.
7 Hikmat adalah hal yang paling
utama,
perolehlah hikmat
dan dengan segenap daya upayamu,
perolehlah pengertian.
8 Junjunglah dia,
maka dia akan meninggikanmu;
ia akan membawamu pada
kehormatan
jika engkau memeluknya.
9 Dia akan memberi karangan bunga
kemurahan di kepalamu,
ia akan melindungimu dengan
mahkota kemuliaan.”
10Dengarlah, hai Anakku dan terimalah

perkataanku
maka tahun hidupmu akan menjadi
banyak.
11Aku telah mengajarkan jalan hikmat
kepadamu;
aku memimpin engkau di jejak
yang benar.
12Bila engkau berpergian,
jejakmu tidak dipersempit,
bila engkau berlari,
engkau tidak akan tersandung.
13Berpeganglah teguh pada didikan,
hendaklah engkau tidak
melepaskannya;
peliharalah dia,
karena dialah kehidupanmu.
14Hendaklah engkau tidak masuk
ke dalam jalan orang fasik,
dan hendaklah engkau tidak
berbahagia
pada jalan orang yang jahat.
15Hindarilah jalan itu,
hendaklah engkau tidak
melewatinya,
menyimpanglah dari padanya
dan jalanlah terus.
16Sebab mereka tidak tidur,
apabila belum berbuat jahat;
kantuk mereka lenyap,
jika mereka tidak menyebabkan
orang jatuh.
17Sebab mereka makan roti kefasikan,
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dan minum anggur kelaliman.
jalan orang benar itu seperti
sinar yang terang,
yang kian bertambah dan yang
bersinar hingga rembang
tengah hari.
19Jalan orang fasik itu seperti
kegelapan,
mereka tidak mengetahui terhadap
apa mereka tersandung.
20Hai Anakku, perhatikanlah
perkataanku,
arahkanlah telingamu kepada
ucapanku;
21jangan biarkan semuanya itu
menjauh dari matamu,
simpanlah itu di lubuk hatimu.
22Sebab itu adalah kehidupan bagi
mereka yang menemukannya
dan kesembuhan bagi seluruh
tubuhnya.
23Peliharalah hatimu dengan segala
kewaspadaan
karena dari situlah
pancaran-pancaran kehidupan.
24Palingkanlah darimu mulut bengkok
dan jauhkanlah darimu
bibir serong.
25Biarlah matamu memandang ke
depan,
dan tatapan matamu lurus
ke muka.
26Pelajarilah jejak kakimu,
maka semua jalanmu
akan ditegakkan.
27Hendaklah engkau tidak
menyimpang ke kanan atau ke kiri,
angkatlah kakimu dari yang jahat.

6

18Tetapi
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Jika engkau tidak merenungkan jalan
kehidupan,
jejaknya selalu berpindah-pindah;
engkau tidak dapat mengetahuinya.

Dan sekarang hai anak-anak,
dengarkanlah kepadaku,
hendaklah engkau tidak
menyimpang dari perkataan
mulutku.
8 Jauhkanlah jalanmu dari padanya,
dan hendaklah engkau tidak
mendekat pada pintu rumahnya,
9 supaya engkau tidak menyerahkan
kehormatanmu kepada orang lain
dan tahun-tahun umurmu
kepada orang yang kejam,
10agar jangan orang asing
menjadi kenyang oleh kekuatanmu,
dan jerih payahmu ada
di rumah orang asing.
11dan engkau akan merintih
pada akhir hayatmu,
ketika daging dan tubuhmu
dimakan habis.
12Dan engkau akan berkata,
“Betapa aku telah membenci
didikan;
dan hatiku telah menolak
perbaikan;
13mengapa aku tidak tunduk kepada
suara guru-guruku
dan tidak mengarahkan telingaku
kepada mereka yang mengajar aku?
14Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap
malapetaka,
di tengah-tengah jemaat
dan perkumpulan.”
7

Jebakan Kejahatan

15Minumlah air dari bejanamu sendiri,

Hai Anakku, perhatikanlah
hikmatku,
arahkan telingamu pada
pengertianku
2 supaya engkau menjaga
kebijaksanaan
dan bibirmu memelihara
pengetahuan.
3 Sebab bibir perempuan yang tak
dikenal meneteskan madu
dan langit-langit mulutnya
lebih licin
daripada minyak,
4 tetapi kemudian dia sepahit
pohon pahitf
dan tajam seperti pedang
bermata dua.
5 Kakinya turun menuju maut,
langkahnya menuju alam maut
f pohon pahit (JGLT: wormwood; MT: hn[l ; RT: ayinqon

16Haruskah mata airmu yang membual

5

4:26= Ibr. 12:13

timbalah air dari sumurmu sendiri.

itu meluap ke luar
seperti air sungai di jalan-jalan?
17Biarlah itu menjadi kepunyaanmu
sendiri
dan orang asing yang bersamamu.
18Diberkatilah mata airmu
dan bersukacitalah dengan istri
masa mudamu
19dialah rusa yang cantik, kijang betina
yang anggun;
biarlah buah dadanya memuaskan
engkau setiap waktu
dan engkau senantiasa berahi
karena cintanya.
20Hai Anakku, mengapa engkau berahi
akan perempuan tak dikenal
dan mendekap dada perempuan
asing?
) = apsintus = tumbuhan yang sangat pahit.
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21Sebab

segala jalan manusia ada
di depan mata YAHWEH
dan Dia mengawasi segala jejaknya.

22Ketidaksusilaannya

akan
menangkap orang fasik itu sendiri
dan akan menjerat dengan tali
dosanya.
23Dia akan mati tanpa didikan,
dia akan tersesat
dalam kebodohannya yang besar.
Nasihat Orang Tua
Anakku,
6 Hai
jikalau engkau menjadi penanggung
sahabatmu

dan membuat persetujuan tertulis
dengan orang asing;
2 engkau terjerat dalam perkataan
mulutmu,
engkau tertangkap oleh perkataan
mulutmu sendiri.
3 Anakku, perbuatlah begini dan
bebaskanlah dirimu sendiri,
ketika engkau jatuh dalam
genggaman sahabatmu,
pergi dan rendahkanlah dirimu
dan beranikanlah dirimu terhadap
sahabatmu itu.
4 Hendaklah engkau tidak
membiarkan tidur kepada matamu,
dan mengantuk kepada
kelopak matamu.
5 Lepaskankan dirimu seperti kijang
dari tangan pemburu,
dan seperti burung dari tangan
si penjerat.
6 Pergilah kepada semut,
hai pemalas,
perhatikanlah cara hidupnya
dan jadilah bijaksana;
7 yang tidak mempunyai pemandu,
pengawas atau penguasa,
8 dia menyediakan rotinya pada musim
panas
dan mengumpulkan makanannya
pada waktu panen.
9 Berapa lama lagi engkau berbaring,
hai, orang malas?
Kapan engkau akan bangun
dari tidurmu?
10Sedikit lagi tidur,
sedikit lagi mengantuk,
sedikit lagi melipat tangan
untuk berbaring,
11maka kemiskinanmu akan datang
seperti orang yang mengendap-endap
dan kekuranganmu
seperti orang yang bersenjata.
12Orang yang tidak berguna,

6:10-11= Ams. 24:33-34

orang yang fasik,
berjalan dengan mulut yang jahat,
13yang berkedip dengan matanya,
yang berbicara dengan memainkan
kakinya
dan yang menuding dengan
jari-jarinya;
14penentangan ada di dalam hatinya,
dia merencanakan yang jahat
setiap waktu,
ia mendatangkan perselisihan.
15Oleh karena itu, malapetaka
menimpa dengan tiba-tiba;
dia diremukkan segera
dan tidak ada pemulihan.
16Enam perkara yang YAHWEH
benci,
bahkan tujuh perkara merupakan
kekejian bagi jiwa-Nya;
17pandangan mata yang sombong,
lidah dusta,
tangan yang menumpahkan
darah orang yang tidak bersalah,
18hati yang membuat rencana-rencana
jahat,
kaki yang bergegas lari menuju
kesalahan,
19seorang saksi palsu
yang menghembuskan kebohongan
dan orang yang menimbulkan
pertengkaran antara saudara.
20Hai

Anakku,
peliharalah perintah ayahmu
dan hendaklah engkau
tidak meninggalkan torat ibumu.
21Tambatkanlah semuanya itu
pada hatimu selamanya,
kalungkanlah pada lehermu.
22Apabila engkau bepergian, dia akan
memimpinmu;
apabila engkau berbaring,
ia akan menjagamu.
Apabila engkau bangun,
dia akan berbicara denganmu.
23Sebab perintah itu pelita, dan torat
itu cahaya
dan teguran didikan itu
jalan kehidupan;
24untuk melindungi engkau terhadap
perempuan jahat,
terhadap rayuan lidah
perempuan asing.
25Hendaklah engkau tidak mengingini
kecantikannya dalam hatimu,
biarlah dia tidak memikatmu
dengan kelopak matanya.
26Sebab bayaran seorang perempuan
sundal,
hanya kira-kira sepotong roti
tetapi perempuan pezina
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akan menuntut nyawa yang
berharga.
27Dapatkah seorang membawa api
dalam pelukan
dan pakaiannya tidak terbakar?
28Atau dapatkah seorang berjalan
di atas bara
dan kakinya tidak terbakar?
29Demikian juga setiap orang yang
menghampiri istri sesamanya,
tidak seorang pun yang
menjamahnya akan bebas
dari hukuman.
30Orang tidak akan menghina pencuri
jika dia mencuri untuk
mengenyangkan jiwanya
karena lapar,
31tetapi jika dia tertangkap,
ia harus membayar kembali
tujuh kali lipat,
ia harus menyerahkan seluruh
harta benda di rumahnya.
32Siapa yang berzina dengan
perempuan yang kesepian,
dia sedang menghancurkan
jiwanya sendiri.
33Dia akan mendapatkan kepedihan
dan hinaan
dan aibnya tidak akan
terhapuskan.
34Sebab cemburu adalah geram
seorang laki-laki
dan dia tidak akan menyisihkan
pada hari pembalasan.
35Dia tidak akan mengangkat wajah
atas setiap tebusan,
bahkan dia tidak akan menerima
sekalipun engkau
melipatgandakan suap.
Tipu Muslihat Pelacur
Anakku,
7 Hai
peliharalah perkataanku
dan simpanlah perintahku

di dalammu.
Peliharalah perintah-perintahku,
maka engkau akan hidup
dan peliharalah toratku
seperti biji matamu.
3 Ikatkanlah semuanya itu pada jarimu
dan tulislah itu pada loh hatimu.
4 Katakanlah kepada hikmat, “Engkau
saudariku,”
dan panggillah pengertian itu
sanakmu,
5 supaya mereka menjagamu terhadap
perempuan tak dikenal,
terhadap perempuan asing dengan
perkataannya yang merayu.
6 Sebab aku memandang
g pakaian sundal (JGLT: harlot’s dress; MT: hnwz tyv).
2
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melalui kisi-kisi jendela rumahku,
aku melihat di antara yang
tak berpengalaman;
aku mengamati di antara anak-anak,
seorang muda yang kurang
berakal budi;
8 yang lewat di jalan dekat,
sudut tempat perempuan itu,
dan melangkah di jalan
dekat rumahnya;
9 pada senja hari, pada waktu petang,
dalam remang kegelapan malam.
10Dan lihatlah, seorang perempuan
menyongsongnya,
berpakaian sundalg
dan berhati licik;
11ia cerewet dan keras hati,
kakinya tidak bisa tenang
diam di rumahnya,
12sebentar ada di jalan,
sebentar ada di alun-alun
dan di dekat setiap sudut
dia mengintai.
13Lalu ia menyergap anak muda itu
dan menciumnya,
dia menebalkan mukanya
dan berkata kepadanya,
14“Kurban persembahan pendamaian
ada padaku,
hari ini aku telah membayar
nazarku.
15Sebab itu aku keluar untuk
menyongsongmu
benar-benar mencari wajahmu
dan menjumpaimu.
16Aku telah memasang sprei tempat
tidurku,
dengan permadani warnawarni yang benangnya dari Mesir.
17Aku telah memerciki ranjangku
dengan mur,
gaharu, dan kayu manis.
18Marilah, biarlah kita reguk
cinta sampai pagi,
marilah kita memuaskan diri
dalam asmara.”
19Sebab suami sedang tidak ada
di rumahnya,
dia sedang menempuh
perjalanan jauh;
20dia membawa sekantong uang
di tangannya,
pada hari bulan purnama,
barulah dia kembali ke rumahnya.
21Perempuan itu menyesatkan dia
dengan kata-kata
yang meyakinkan,
dia menaklukkannya
dengan rayuan bibirnya.
22Dengan segera anak muda itu
mengikuti dia
7
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seperti seekor lembu menuju
ke pembantaian
atau seperti orang yang dikekang
di dalam tempat didikan
orang bodoh;
23sampai sepucuk anak panah
menembus hatinya,
bagaikan seekor burung yang
seketika terjerat perangkap
dan dia tidak menyadari bahwa
hal itu menyangkut jiwanya.
24Lalu sekarang,
hai anak-anak dengarkanlah aku,
perhatikanlah kata-kata
dari mulutku.
25Biarlah hatimu tidak menyimpang
ke jalan-jalan perempuan itu,
biarlah dia tidak menyesatkan
di lorong-lorongnya.
26Sebab banyak orang yang
dibuatnya jatuh terluka
dan sangat banyak jumlah korban
yang dibantainya.
27Jalan-jalan menuju alam maut
ada di dalam rumahnya,
yang menurun ke ruang-ruang
kematian.
Panggilan Hikmat
hikmat berseru-seru?
8 Bukankah
Dan pengertian
memperdengarkan suaranya?

Ia berdiri di puncak tempat-tempat
yang tinggi,
di tepi jalan, di antara lorong-lorong.
3 Ia berseru-seru di samping
gerbang-gerbang,
di jalan masuk ke kota,
di setiap pintu,
4 “Aku memanggilmu, hai para lelaki,
dan suaraku adalah bagi
anak-anak manusia.
5 Pahamilah hikmat,
hai orang-orang
yang tak berpengalaman
dan buatlah hatimu berpengertian
hai orang-orang bebal.
2

Dengarlah,
sebab aku akan mengatakan
perkara-perkara yang hebat
dan dari bibirku yang terbuka
akan muncul perkara-perkara
yang benar.
7 Sebab mulutku akan mengatakan
kebenaran.
Dan kefasikanh adalah kekejian
bagi bibirku.
8 Segala perkataan mulutku
h
kefasikan (JGLT: wickedness; MT: [vr) = kejahatan.
6

8:1-3= Ams. 1:20-21

8:22= Why. 3:14

ada dalam kebenaran,
di dalamnya tidak ada yang jahat
dan berbelit-belit;
9 semuanya jelas bagi
yang berpengertian
dan benar bagi mereka
yang menemukan pengetahuan.
10Terimalah didikanku
dan bukan perak,
dan pengetahuan lebih daripada
emas yang terpilih.
11Sebab hikmat lebih baik daripada
permata
dan segala kesenangan orang
tidak dapat dibandingkan
dengannya.
12Aku,

hikmat, tinggal bersama-sama
dengan kecerdasan
dan menyelidiki pengetahuan
tentang perbuatan hikmat.
13Takut akan YAHWEH
adalah membenci kejahatan;
aku benci kepada kesombongan
dan kecongkakan,
serta jalan-jalan yang jahat
dan mulut yang menentang.
14Nasihat dan suara hikmat adalah
milik-Ku,
aku adalah pengertian
dan aku memiliki kekuatan.
15Olehku, raja-raja memerintah
dan para penguasa menetapkan
kebenaran.
16Para penguasa dan pembesar
memerintah karena aku,
demikian juga semua hakim
di bumi.
17Aku mengasihi orang-orang yang
mengasihi aku
dan mereka yang mencari aku
akan segera mendapatkan aku.
18Kekayaan dan kehormatan ada
padaku,
juga harta yang tetap dan keadilan.
19Buahku lebih baik daripada emas,
bahkan daripada emas murni;
dan hasilku lebih daripada perak
terbaik.
20Aku berjalan di lorong-lorong
kebenaran
dan di tengah-tengah lorong
keadilan,
21aku menyebabkan mereka yang
mengasihi aku, mewarisi kekayaan;
dan aku akan mengisi penuh
perbendaharaan mereka.
22YAHWEH

memiliki aku sejak
permulaan jalan-Nya,
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sejak awal dari pekerjaan-Nya.
ditata dari keabadian,
sejak permulaan,
sebelum bumi ada.
24Ketika samudera raya belum ada,
ketika sumber-sumber
yang sarat dengan air
belum ada,
aku telah lahir.
25Sebelum gunung-gunung
ditempatkan,
sebelum bukit-bukit,
aku telah lahir.
26Sebelum Dia menjadikan bumi
dan padang-padangnya,
atau bagian-bagian yang tertinggi
dari debu bumi.
27Ketika Dia mempersiapkan langit,
aku di sana;
ketika Dia menggaris kaki langit
pada permukaan air samudera raya,
28ketika Dia menetapkan awan-awan
di atas
dan mata air samudera raya
meluap dengan deras,
29ketika Dia menentukan batas laut,
supaya air jangan melanggar
titah-Nya,
ketika Dia menetapkan
dasar-dasar bumi,
30aku ada di sisi-Nya sebagai kepala
pekerja,
setiap hari aku menjadi
kesenangan-Nya
dan setiap waktu bersukacita
di hadapan-Nya;
31sambil bercengkrama di dunia,
yakni bumi-Nya,
dan kesenanganku adalah
bersama anak-anak manusia.

berbuat kekejaman terhadap
jiwanya sendiri,
semua yang membenci aku,
mencintai maut.”

23Aku

32Dan sekarang dengarkanlah Aku,

hai anak-anak;
sebab diberkatilah mereka yang
memelihara jalan-jalan-Ku.
33Dengarkanlah didikan dan jadilah
bijaksana,
dan hendaklah engkau tidak
menyia-nyiakan.
34Diberkatilah orang yang
mendengarkan aku,
yang berjaga setiap hari
di gerbangku yang menunggu
di tiang pintuku.
35Sebab

siapa yang menemukan aku,
menemukan hidup
dan dia akan memperoleh
kemurahan dari YAHWEH.
36Tetapi siapa yang berdosa
melawanku,
9:10= Ayb. 28:28; Mzm. 111:10; Ams. 1:7
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Undangan Hikmat
telah membangun rumahnya,
9 Hikmat
dia telah mengukir
ketujuh pilarnya,

memotong ternak sembelihannya,
mencampur anggurnya,
dan mempersiapkan mejanya.
3 Dia telah menyuruh pelayan-pelayan
perempuannya,
berseru-seru di tempat-tempat
yang tertinggi di kota,
4 “Hai, yang tak berpengalaman,
singgahlah kemari.”
Dan kepada yang kurang
berpengertian,
dia berkata kepadanya,
5 “Marilah, makanlah rotiku
dan minumlah anggur yang telah
aku campur.
6 Buanglah kebodohan,
maka kamu akan hidup
dan ikutilah jalan pengertian.”
7 Dia yang berbantah dengan
pencemooh akan mendapat malu
terhadap dirinya sendiri
dan dia yang menegur orang fasik
akan mendapat noda atas dirinya
sendiri.
8 Hendaklah engkau tidak berbantah
dengan pencemooh,
supaya dia tidak membencimu;
berilah teguran kepada orang bijak,
dan biarlah dia mengasihimu.
9 Berikanlah kepada orang bijak,
dan biarlah dia terus menjadi bijak,
nyatakanlah kepada orang benar,
dan biarlah dia menambah
pengajaran.
10Takut akan YAHWEH adalah
permulaan hikmat
dan pengenalan akan
Yang Mahakudus adalah
pengertian.
11Sebab olehku,
hari-harimu akan diperbanyak
dan tahun-tahun hidupmu
akan ditambah.
12Jikalau engkau berhikmat,
engkau akan menjadi bijak
bagi dirimu sendiri;
tetapi jika engkau mencemooh,
engkau sendiri
akan menanggungnya.
13Perempuan bebal itu cerewet,
ia tidak berakal budi
2
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dan dia tidak mengetahui apa pun.

14Dan dia duduk di pintu rumahnya,

di atas kursi kebesaran,
di tempat-tempat yang tinggi
di kota,
15untuk memanggil orang-orang yang
lewat,
yang berjalan lurus di jalannya
dan berkata,
16“Siapa yang tak berpengalaman,
singgahlah kemari.”
Dan kepada orang-orang
yang kurang berakal budi
dia berkata kepadanya,
17“Air curian itu manis,
dan roti yang dimakan dengan
sembunyi-sembunyi itu nikmat.”
18Namun dia tidak mengetahui
bahwa arwah-arwah berada di sana,
yang telah diundang
perempuan itu
berada di kedalaman alam maut.
Orang Benar dan Orang Jahat
Amsal-amsal Salomo:
10seorang
Anak yang bijak membuat sukacita
ayah,

tetapi anak yang bebal merupakan
dukacita ibunya.
2 Harta kefasikan tidak bermanfaat,
tetapi kebenaran membebaskan
dari maut.
3 YAHWEH tidak akan membiarkan
jiwa orang benar menjadi lapar,
tetapi Dia menolak keinginan
orang fasik.
4 Orang yang bekerja dengan telapak
tangan yang malas
akan menjadi miskin,
tetapi tangan pekerja keras
akan membuatnya kaya.
5 Dia yang mengumpulkan pada
musim panas
adalah anak yang bijak,
ia yang tidur di masa panen
adalah anak yang mendatangkan
malu.
6 Berkat ada di atas kepala orang benar,
tetapi kekejaman menutupi mulut
orang fasik.
7 Kenangan orang benar mendatangkan
berkat,
tetapi nama orang fasik menjadi
busuk.
8 Ia yang berhikmat hatinya
menerima perintah-perintah,
tetapi kebodohan ucapan
akan diruntuhkan.
9 Dia yang berjalan dalam kejujuran,
i orang miskin (JGLT: the poor; MT: ~yLD) = orang lemah.
10:12= Yak. 5:20; 1Pet. 4:8

berjalan dengan aman,
tetapi yang jahat jalannya
akan diketahui.
10Dia yang mengedipkan mata,
memberikan kesusahan,
dan kebodohan ucapan
akan diruntuhkan.
11Mulut orang benar adalah mata air
kehidupan,
tetapi mulut orang fasik
menutupi kelaliman.
12Kebencian menimbulkan
pertengkaran,
tetapi kasih menutupi segala
pelanggaran.
13Hikmat ditemukan di bibir orang
yang berpengertian,
tetapi tongkat tersedia
bagi punggung orang
yang kurang berpengertian.
14Orang bijak menimbun pengetahuan,
tetapi mulut orang bodoh dekat
dengan kehancuran.
15Kekayaan orang kaya adalah kotanya
yang kuat,
kejatuhan orang miskini
adalah kemelaratannya.
16Pekerjaan

orang benar
adalah bagi kehidupan,
penghasilan orang fasik
adalah bagi dosa.
17Dia yang memelihara didikan
berada di jalan kehidupan,
tetapi yang meninggalkan teguran
menjadi tersesat.
18Dia yang menyimpan kebencian
berbibir dusta
dan yang menyebarkan umpat
adalah orang bebal.
19Di dalam banyak perkataan
pelanggaran tidak berhenti,
tetapi siapa yang menahan bibirnya
dialah yang bijaksana.
20Lidah orang benar seperti perak
pilihan,
tetapi hati orang fasik tidak ada
nilainya.
21Bibir orang benar memberi makan
orang banyak,
tetapi orang bodoh mati
karena kurang berpengertian.
22Berkat YAHWEH menjadikan kaya,
dan Dia tidak menambah
kesusahan dengannya.
23Berbuat tipu muslihat merupakan
kesukaan bagi orang bebal,
begitu pula hikmat bagi orang
berpengertian.
24Apa yang ditakutkan orang fasik
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akan menimpanya,
tetapi keinginan orang benar
akan dikabulkan.
25Bila badai melanda
maka lenyaplah orang fasik,
tetapi orang benar
adalah dasar yang kekal.
26Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi
mata,
demikianlah si pemalas
bagi orang yang menyuruhnya.
27Takut akan YAHWEH
memperpanjang umur,
tetapi tahun-tahun orang fasik
akan dipersingkat.
28Pengharapan orang benar adalah
sukacita,
tetapi pengharapan orang fasik
akan binasa.
29Jalan YAHWEH adalah kekuatan
bagi orang-orang yang tulus,
tetapi kehancuran bagi pembuat
ketidakadilan.
30Orang benar tidak akan pernah
dipindahkan
dan orang fasik tidak akan
mendiami negeri.
31Mulut orang benar menebarkan
hikmat,
tetapi lidah penentang
akan dikerat.
32Bibir orang benar mengetahui apa
yang menyenangkan,
tetapi mulut orang fasik hanya
mengetahui penentangan.
tidak benar adalah
11Timbangan
kekejian bagi YAHWEH,
tetapi timbangan yang sempurna

adalah kesukaan-Nya.
Keangkuhan tiba, rasa malu pun tiba
tetapi hikmat ada pada orang
yang rendah hati.
3 Kejujuran orang tulus menuntun dia,
tetapi kekeraskepalaan para
pengkhianat
akan menghancurkan mereka.
4 Kekayaan tidak bermanfaat
pada hari kemurkaan,
tetapi kebenaran membebaskan
dari maut.
5 Kebenaran orang saleh meluruskan
jalannya,
tetapi orang fasik jatuh karena
kefasikannya sendiri.
6 Kebenaran orang tulus akan
membebaskannya,
tetapi pengkhianat tertangkap
oleh hawa nafsunya.
7 Pada kematian orang fasik,
pengharapannya musnah
2
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dan pengharapan orang
yang tidak tulus akan hilang.
8 Orang benar diselamatkan dari
kesukaran
dan orang fasik menggantikannya.
9 Orang munafik menghancurkan
sesamanya dengan mulutnya,
tetapi orang benar dilepaskan
oleh pengetahuan.
10Dalam kemujuran orang benar
bersukacitalah kota
dan dalam kebinasaan orang fasik
ada sorak nyanyian.
11Sebuah kota ditinggikan oleh berkat
orang yang tulus,
tetapi oleh mulut orang fasik,
diruntuhkan.
12Siapa menghina sesamanya,
kurang berpengertian
tetapi seorang berpengertian
berdiam diri.
13Sambil pergi seorang pengumpat
membeberkan rahasia,
tetapi yang teguh rohnya
merahasiakan perkara.
14Tanpa nasihat bangsa akan jatuh
dan keselamatan ada pada
kebesaran sang penasihat.
15Dia yang menjadi jaminan orang
asing akan sungguh-sungguh
menderita
tetapi yang membenci penjaminan
akan aman.
16Perempuan yang ramah mendapat
kehormatan
dan orang yang mengancam beroleh
kekayaan.
17Orang yang murah hati berbuat baik
bagi jiwanya sendiri,
tetapi orang yang kejam menyiksa
badannya sendiri.
18Orang fasik membuat upah dusta
tetapi orang yang menabur
kebenaran memiliki pahala
yang benar.
19Demikianlah kebenaran sejati
memimpin kepada hidup,
tetapi siapa mengejar kejahatan
menuju kematiannya.
20Kekejian bagi YAHWEH adalah hati
yang menentang,
tetapi kesukaan-Nya adalah jalan
orang yang tulus.
21Walaupun saling berpegangan
tangan,
orang jahat tidak akan bebas
dari hukuman,
tetapi keturunan orang benar
akan terluput.
22Seperti cincin emas di moncong babi,
demikianlah perempuan yang cantik,
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tetapi mengesampingkan
kebijaksanaan.
23Keinginan orang benar
hanyalah kebaikan,
harapan orang fasik adalah murka.
24Ada orang yang menyebar harta
tetapi bertambah kaya,
tetapi orang yang benar-benar
berhemat malah berkekurangan.
25Jiwa yang penuh berkat akan dibuat
makmur,
siapa yang mengairi,
dia sendiri akan diairi.
26Siapa yang menahan gandum,
rakyat mengutuknya,
tetapi berkat turun atas kepala
orang yang menjualnya.
27Siapa yang tekun mencari kebaikan,
mencari perkenan,
tetapi siapa mengejar kejahatan,
kejahatan akan menimpanya.
28Siapa yang mempercayakan diri
pada kekayaannya akan jatuh,
tetapi orang benar akan bertumbuh
bagaikan daun hijau
.
29Siapa yang mengacaukan rumahnya
akan mewarisi angin
dan orang bodoh akan menjadi
hamba bagi yang bijak hati.
30Buah orang benar adalah pohon
kehidupan,
dan dia yang memenangi jiwa-jiwa
adalah bijak.
31Lihatlah,
orang benar akan mendapat balasan
di bumi,
demikian pula orang fasik
dan pendosa.
mencintai didikan,
12Siapa
mencintai pengetahuan,
tetapi siapa membenci teguran

adalah seperti binatang liar.
Orang yang baik menerima
kemurahan dari YAHWEH,
tetapi Dia akan menghukum
orang-orang yang berencana jahat.
3 Oleh kefasikan
orang tidak akan ditegakkan
tetapi akar orang benar tidak dapat
digeser.
4 Istri yang cakap adalah mahkota
suaminya,
tetapi yang mempermalukan,
adalah seperti pembusukan
di dalam tulang suaminya.
5 Pikiran orang benar adalah lurus,
nasihat orang fasik memperdaya.
6 Perkataan orang fasik ialah
untuk mengintai darah,
2
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tetapi mulut orang yang tulus
membebaskan mereka.
7 Orang fasik digulingkan sehingga
mereka tidak ada lagi,
tetapi rumah orang benar tetap
berdiri.
8 Seseorang dipuji sesuai dengan
hikmatnya,
tetapi orang yang bengkok hatinya
akan menjadi hina.
9 Lebih baik orang yang direndahkan
tetapi memiliki pelayan
daripada orang yang menganggap
diri terhormat tetapi kekurangan
roti.
10Orang benar mengenal jiwa
ternaknya,
tetapi kemurahan orang fasik
itu kejam.
11Siapa yang mengerjakan tanahnya
akan menjadi kenyang oleh roti,
tetapi siapa yang mengejar
kesia-siaan kurang berakal budi.
12Orang fasik menginginkan jalan jahat,
tetapi akar orang benar
menghasilkan buah.
13Dalam pelanggaran,
bibir adalah jerat yang jahat,
tetapi orang benar dapat keluar
dari kesukaran.
14Seseorang

dikenyangkan dengan
kebaikan oleh buah perkataan,
dan pekerjaan tangan manusia
akan berbalik kepadanya.
15Jalan orang bodoh benar menurut
pandangannya sendiri,
tetapi orang yang mendengarkan
nasihat adalah bijak.
16Kemarahan orang bodoh
akan diketahui dalam sehari,
tetapi orang yang cerdik
menutupi yang memalukan.
17Siapa menghembuskan kesetiaan
dia menyatakan kebenaran,
tetapi seorang saksi dusta
menyatakan tipu daya.
18Dia yang berbicara lancang
adalah seperti tikaman pedang,
tetapi lidah orang bijak
mendatangkan kesembuhan.
19Bibir yang benar ditegakkan
selamanya,
tetapi lidah dusta
hanya sekejap mata.
20Tipu daya ada di hati mereka
yang merencanakan kejahatan,
tetapi bagi penasihat
damai sejahtera ada sukacita.
21Tidak akan ada kesusahan menimpa
orang benar,
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tetapi orang fasik akan dipenuhi
dengan kejahatan.
22Bibir yang berdusta adalah kekejian
bagi YAHWEH,
tetapi mereka yang berlaku setia
adalah kesukaan-Nya.
23Orang bijak menyembunyikan
pengetahuan,
tetapi hati orang bebal menyerukan
kebodohannya.
24Tangan pekerja keras akan berkuasa,
tetapi orang malas akan menjadi
pekerja paksa.
25Kegelisahan dalam hati manusia
membungkukkannya,
tetapi perkataan yang baik
menggembirakannya.
26Orang benar mencari sahabatnya,
tetapi jalan orang fasik
menyesatkannya.
27Orang malas tidak akan menangkap
buruannya,
tetapi kekayaan orang yang bekerja
adalah berharga.
28Di jalan kebenaran ada hidup
dan di alur itu tidak ada maut.
Anak yang bijak mendengarkan
13tetapi
didikan ayahnya,
seorang pencemooh

tidak mendengarkan hardikan.
Dari ucapan mulutnya,
seseorang akan makan yang baik,
tetapi hasrat seorang penipu
ialah kelaliman.
3 Dia yang menjaga mulutnya,
memelihara nyawanya,
dia yang membuka bibirnya
lebar-lebar akan dihancurkan.
4 Jiwa si pemalas sangat menginginkan
tetapi tidak memperolehnya,
tetapi jiwa pekerja keras
akan dibuat makmur.
5 Orang benar membenci perkataan
dusta,
tetapi orang fasik menjijikkan
dan memalukan.
6 Kebenaran menjaga orang saleh
di jalannya,
tetapi kefasikan mendatangkan
dosa.
7 Ada orang yang berlagak kaya,
tetapi tidak mempunyai apa-apa,
ada pula yang berpura-pura miskin,
tetapi hartanya berlimpah.
8 Tebusan bagi nyawa seseorang adalah
kekayaannya,
tetapi orang miskin
tidak mendengar teguran.
9 Cahaya orang benar
menggembirakan,
2
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tetapi pelita orang fasik
akan dipadamkan.
10Keangkuhan hanya menimbulkan
pertengkaran,
tetapi hikmat ada bersama mereka
yang menerima nasihat.
11Harta dari kesia-siaan akan
berkurang,
tetapi siapa yang mengumpulkan
dengan tangannya akan
bertambah.
12Harapan yang tertunda membuat
sakit hati,
tetapi keinginan yang terpenuhi
adalah pohon kehidupan.
13Siapa yang meremehkan firman
akan dibinasakan,
tetapi siapa takut pada perintah
dia akan dipahalai.
14Torat hikmat adalah mata air
kehidupan,
untuk menghindar
dari jerat-jerat maut.
15Akal budi yang baik mendatangkan
kemurahan,
tetapi jalan para pengkhianat
itu berat.
16Setiap orang yang bijaksana
bertindak dengan pengetahuan,
tetapi orang bebal membeberkan
kebodohannya.
17Utusan yang fasik akan jatuh
ke dalam kejahatan,
tetapi duta yang setia
mendatangkan kesembuhan.
18Kemiskinan dan aib menimpa orang
yang menolak didikan,
tetapi dia yang mengindahkan
teguran akan dihormati.
19Keinginan yang terpenuhi
itu manis bagi jiwa,
tetapi kekejian bagi orang bebal
adalah menghindari kejahatan.
20Siapa yang hidup dengan orang bijak
akan menjadi bijak,
tetapi siapa yang berteman dengan
orang bebal diremukkan.
21Pendosa dikejar oleh malapetaka,
tetapi orang benar akan dibalas
dengan kebaikan.
22Orang yang baik meninggalkan
warisan kepada anak cucunya,
tetapi kekayaan pendosa disimpan
bagi orang benar.
23Tanah orang miskin yang digarap
menghasilkan banyak makanan,
tetapi tanpa keadilan,
lenyaplah itu.
24Siapa yang menyisihkan
tongkatnya
dia membenci anaknya,
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AMSAL 13, 14

tetapi siapa yang mengasihinya,
dia mengusahakan didikan
baginya.
25Orang benar makan untuk
memuaskan hasratnya,
tetapi perut orang fasik akan
berkekurangan.

oleh apa yang ada padanya.

15Orang yang tak berpengalaman

percaya kepada segala sesuatu,
tetapi orang yang bijak
memperhatikan langkahnya.
16Orang bijak takut dan menjauh
dari kejahatan,
tetapi orang bebal menerjangnya
Perempuan-perempuan yang bijak
dan tetap percaya diri.
17Siapa yang cepat marah bertindak
membangun rumahnya,
bodoh
tetapi yang bodoh merobohkannya
dan orang yang merencanakan
dengan tangannya.
2 Siapa yang berjalan dalam ketulusan
kejahatan dibenci.
18Orang yang tak berpengalaman
dialah yang takut akan YAHWEH,
mewarisi kebodohan,
tetapi dia yang menentang
tetapi orang bijak dimahkotai
jalan-jalan-Nya
dengan pengetahuan.
adalah yang menghina Dia.
3 Di dalam mulut orang bodoh
19Orang jahat akan tunduk di hadapan
ada tongkat keangkuhan,
orang yang baik,
tetapi bibir orang bijak akan
dan orang fasik di gerbang orang
memelihara mereka.
benar.
4 Jika tidak ada lembu, bersihlah
20Orang miskin bahkan dibenci
palungan,
oleh sesamanya,
tetapi oleh kekuatan lembu
tetapi orang kaya memiliki banyak
banyaklah hasil.
sahabat.
5 Saksi yang setia tidak akan berdusta,
21Siapa yang menghina sesamanya
tetapi saksi yang palsu
berdosa,
menghembuskan kebohongan.
tetapi dia yang berkemurahan
6 Pencemooh mencari hikmat
kepada orang miskin,
dan tidak menemukannya;
berbahagialah dia!
22Bukankah mereka
tetapi pengetahuan bagi yang
yang merencanakan yang jahat
cerdas cepat diperoleh.
7 Pergilah dari hadapan orang bebal
akan tersesat?
atau engkau tidak akan mengetahui
Tetapi kebaikan dan kesetiaan
perkataan pengetahuan.
adalah bagi mereka yang
8 Hikmat orang bijak adalah untuk
merencanakan hal yang baik.
23Dalam setiap jerih payah ada
mengerti jalannya,
keuntungan,
tetapi kebodohan orang bebal
tetapi perkataan belaka hanya
adalah dustanya.
9 Orang-orang bodoh menertawakan
mendatangkan kemiskinan.
24
Mahkota orang bijak
persembahan penghapus salah
adalah kekayaan hikmatnya,
tetapi di antara orang-orang tulus,
tetapi kebodohan orang bebal
itulah yang berkenan.
10Hati mengenal kepedihannya sendiri
adalah kebodohannya.
25Saksi yang sejati membebaskan jiwa,
dan orang asing tidak dapat
tetapi saksi dusta berkata bohong.
turut merasakan sukacitanya.
11Rumah orang fasik akan diruntuhkan,
26Dalam takut akan YAHWEH ada
tetapi kemah orang jujur akan
kepercayaan yang kuat
menjadi subur.
dan tempat perlindungan tersedia
12Ada jalan yang tampak lurus
bagi anak-anak-Nya.
27Takut akan YAHWEH
di hadapan seseorang,
adalah sumber kehidupan
tetapi ujungnya adalah
untuk menghindar dari jerat-jerat
jalan kematian.
13Bahkan di dalam tertawa pun
kematian.
28Dalam jumlah rakyat yang besar
hati merana
terletak kemegahan raja,
dan sukacita itu akhirnya
tetapi kekurangan rakyat,
adalah dukacita.
14Dia yang murtad hatinyaj akan
adalah keruntuhan penguasa.
29Siapa yang lambat untuk marah
dikenyangkan oleh jalan-jalannya,
dia berpengertian besar,
tetapi orang yang baik
j Dia yang murtad hatinya (JGLT: The backslider in hearth; MT: bl gWs).
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AMSAL 14, 15

tetapi yang lekas naik darah
dia meninggikan kebodohan.
30Hati yang sehat adalah kehidupan
bagi tubuh,
tetapi iri hati adalah pembusukan
bagi tulang-tulang.
31Siapa yang menindas orang miskin
menghina Penciptanya,
tetapi siapa memuliakan Dia
akan menunjukkan kemurahan
kepada yang membutuhkan.
32Orang fasik dirobohkan oleh
kefasikannya,
tetapi orang benar memiliki
pengharapan dalam kematiannya.
33Hikmat tinggal di dalam hati yang
dipenuhi kecerdasan
dan dinyatakan di tengah-tengah
orang bebal.
34Kebenaran meninggikan derajat
bangsa
tetapi dosa adalah aib
bagi suatu bangsa.
35Perkenan raja bagi hamba yang
bertindak bijak,
tetapi murkanya menimpa orang
yang membuat malu.
Jawaban yang lembut meredakan
15tetapi
murka,
perkataan yang menyakitkan

membangkitkan amarah.
Lidah orang bijak menggunakan
pengetahuan dengan benar,
tetapi mulut orang bebal
mencurahkan kebodohan.
3 Mata YAHWEH ada di segala tempat
mengawasi orang yang jahat
dan orang yang baik.
4 Lidah yang sehat adalah pohon
kehidupan,
tetapi pertentangan di dalamnya
membuat perpecahan dalam roh.
5 Orang bodoh merendahkan didikan
ayahnya,
tetapi siapa memelihara teguran
berpikiran sehat.
6 Di rumah orang benar ada banyak
harta benda,
tetapi penghasilan orang fasik
adalah bencana.
7 Bibir orang bijak memperluas
pengetahuan,
tetapi hati orang bebal
tidaklah jujur.
8 Kurban orang fasik adalah suatu
kekejian bagi YAHWEH,
tetapi doa orang tulus
adalah kesukaan-Nya.
9 Jalan orang fasik adalah kekejian
bagi YAHWEH,
2
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tetapi Dia mengasihi siapa yang
mengejar kebenaran
10Didikan itu mendukakan bagi orang
yang mengabaikan jalan;
siapa yang membenci teguran,
dia akan mati.
11Alam maut dan kebinasaan ada
di hadapan YAHWEH,
begitu juga hati anak-anak
manusia.
12Pencemooh tidak menyukai
orang yang menegurnya,
kepada orang bijak
dia tidak mau pergi.
13Hati yang gembira membuat wajah
berseri,
tetapi oleh luka hati
semangat itu dipatahkan.
14Hati orang berpengertian mencari
pengetahuan,
tetapi mulut orang bebal
memelihara kebodohan.
15Semua hari bagi orang yang miskin
adalah jahat,
tetapi hati yang gembira adalah
pesta yang terus-menerus.
16Lebih baik sedikit dengan takut akan
YAHWEH,
daripada banyak harta
disertai keributan dengannya.
17Lebih baik makanan sayuran di
tempat ada kasih,
daripada lembu tambun disertai
kebencian dengannya.
18Orang yang marah membangkitkan
pertengkaran,
tetapi orang yang lambat untuk
marah memadamkan perkelahian.
19Jalan si pemalas seperti pagar duri,
tetapi jalan orang benar ditinggikan.
20Anak yang bijak menggembirakan
ayahnya,
tetapi orang yang bebal menghina
ibunya.
21Kebodohan adalah sukacita
bagi yang kurang berpengertian,
tetapi orang yang berpengertian
berjalan lurus.
22Tanpa nasihat rencana menjadi
gagal,
dan dalam banyaknya penasihat,
hal itu akan berdiri.
23Seseorang bersukacita karena
jawaban dari mulutnya,
dan alangkah baiknya perkataan
yang tepat pada waktunya.
24Jalan kehidupan bagi orang bijak
ada di atas,
untuk menghindarkan dia
dari alam maut,
di bawah.
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AMSAL 15, 16

25YAHWEH

akan meruntuhkan
rumah orang congkak,
tetapi Dia menetapkan batas tanah
seorang janda .
26Pikiran orang fasik adalah kekejian
bagi YAHWEH,
tetapi perkataan yang
menyenangkan adalah murni.
27Siapa yang tamak akan keuntungan
mengacaukan rumahnya sendiri,
tetapi siapa yang membenci suap
akan hidup.
28Hati orang benar memikirkan cara
menjawab,
tetapi mulut orang fasik
mencurahkan hal-hal jahat.
29YAHWEH itu jauh dari orang fasik,
tetapi Dia mendengarkan doa
orang benar.
30Mata yang terang menyukakan hati
dan kabar yang baik menjadikan
tulang sehat.
31Telinga yang mendengar teguran
kehidupan
akan tinggal di antara orang bijak.
32Siapa yang menolak didikan
meremehkan jiwanya,
tetapi dia yang mendengarkan
teguran,
memperoleh pengertian.
33Takut akan YAHWEH
adalah didikan hikmat
dan di hadapan kehormatan
ada kerendahan hati.
Pada manusia ada rencana
16 dalam
hati,
tetapi jawaban lidah berasal

dari YAHWEH.
Setiap jalan manusia adalah bersih
menurut pandangannya sendiri,
tetapi YAHWEH menimbang roh.
3 Serahkanlah perbuatanperbuatanmu kepada YAHWEH
dan biarlah terlaksana
rancangan-rancanganmu.
4 YAHWEH telah menjadikan
segala sesuatu menurut
rancangan-Nya,
bahkan orang fasik untuk hari
malapetaka.
5 Setiap orang yang tinggi hati adalah
kekejian bagi YAHWEH,
walaupun saling berpegangan
tangan,
dia tidak akan bersih tanpa salah.
6 Kesalahan dapat dibayar
oleh kebaikan dan kesetiaan,
tetapi dengan takut akan
YAHWEH
orang menyingkir dari kejahatan.
2

Jikalau jalan seseorang berkenan
kepada YAHWEH,
bahkan musuh-musuhnya
dibuat-Nya berdamai dengannya.
8 Lebih baik sedikit dengan kebenaran,
daripada kelimpahan hasil
tanpa keadilan.
9 Hati manusia merancangkan
jalannya,
tetapi YAHWEH menetapkan
langkahnya.
10Telaah ada pada mulut raja,
mulutnya tidak curang
dalam pengadilan.
11Timbangan dan neraca keadilan
adalah milik YAHWEH,
segala batu timbangan
dalam pundi-pundi
adalah perbuatan-Nya.
12Melakukan kefasikan adalah
kekejian bagi raja,
sebab takhta dikukuhkan
dengan kebenaran.
13Bibir yang benar adalah kesukaan
raja
dan dia mencintai orang yang
berbicara dengan tulus.
14Kegeraman raja adalah seperti
utusan maut,
tetapi orang bijak akan
mengatasinya.
15Dalam cahaya wajah raja
ada kehidupan
dan perkenannya bagaikan
awan hujan musim semi.
16Mendapatkan hikmat lebih baik
daripada emas,
dan memperoleh pengertian
adalah yang dipilih melebihi perak.
17Jalan orang jujur menjauhi kejahatan,
siapa yang mengawasi jalannya
memelihara jiwanya.
18Kecongkakan mendahului
kehancuran
dan tinggi hati mendahului
kejatuhan.
19Lebih baik merendahkan diri dengan
orang yang miskin
daripada membagi rampasan
dengan orang congkak.
20Siapa yang bijak menangani
persoalan
akan memperoleh kebaikan
dan siapa yang mempercayakan
diri kepada YAHWEH,
berbahagialah dia!
21Bagi yang bijak hati,
dia disebut sebagai orang
yang berpengertian,
dan ucapan yang manis
akan menambah pengajaran.
7

AMSAL 16, 17
22Kebijaksanaan

adalah mata air
kehidupan
bagi mereka yang memilikinya,
tetapi didikan orang bebal
adalah kebodohannya.
23Hati orang bijak menjadikan
mulutnya bijaksana,
dan dia menambah pengajaran
pada bibirnya.
24Perkataan yang menyenangkan
adalah seperti madu yang melimpah
ruah,
manis bagi jiwa
dan obat bagi tulang-tulang.
25Ada jalan yang tampak lurus di
hadapan manusia,
tetapi ujungnya ialah jalan maut.
26Orang susah payah bekerja untuk
dirinya sendiri,
sebab mulutnya mendesak dia.
27Orang yang tidak berguna
merencanakan kejahatan
dan pada bibirnya seolah-olah
ada api yang menghanguskan.
28Seorang

penentang menimbulkan
pertengkaran
dan seorang penggunjingk
menceraikan persahabatan.
29Orang yang lalim membujuk
sesamanya
dan menyebabkan dia berjalan
di jalan yang tidak baik.
30Siapa yang memejamkan matanya
merencanakan pertentangan,
dengan mengatupkan bibirnya,
dia memberlakukan yang jahat.
31Kepala yang beruban
adalah mahkota kemuliaan,
pada jalan kebenaran
dia ditemukan.
32Lebih baik orang yang lambat marah
daripada orang yang kuat,
dan yang menguasai rohnya
daripada yang merebut kota.
33Undi dibuang ke pangkuan,
tetapi semua rencana berasal
dari YAHWEH.
Lebih baik sepotong roti kering
17daripada
tetapi olehnya ada ketenangan,
sebuah rumah penuh

kurban
disertai perkelahian.
2 Pelayan yang bertindak bijak
akan berkuasa atas anak laki-laki
yang membuat malu
dan akan mendapat bagian warisan
di antara saudara-saudara anak itu.
k seorang penggunjing (JGLT: a whisperer; MT: !Grn).
l Kui (JGLT: the refining pot; MT: @rcm).
16:25= Ams. 14:12
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Kuil adalah untuk perak dan
perapian untuk emas,
tetapi YAHWEH menguji hati.
4 Pembuat kejahatan memperhatikan
bibir serong,
pendusta mendengarkan lidah
yang mencelakakan.
5 Setiap orang yang mencemooh orang
miskin,
menghina Penciptanya,
siapa yang bergembira atas
malapetaka,
tidak akan bersih tanpa salah.
6 Mahkota orang-orang tua adalah
anak cucu
dan kemegahan anak-anak
adalah leluhur mereka.
7 Ucapan yang bermutu tidak pantas
bagi orang bodoh,
lebih lagi bibir dusta bagi orang
mulia.
8 Suap adalah batu perkenan di mata
tuannya,
kepada siapa saja ia berpindah
tangan,
dia akan menguntungkan.
9 Siapa yang menutupi pelanggaran,
mencari kasih,
tetapi siapa membangkitbangkitkan perkara,
memisahkan sahabat.
10Satu hardikan lebih masuk
pada orang bijak
daripada seratus pukulan cambuk
pada orang bebal.
11Orang yang jahat hanya
mengupayakan pemberontakan,
maka utusan yang kejam dikirim
menghadapinya.
12Lebih baik berjumpa dengan beruang
betina yang kehilangan anak
daripada orang bebal dalam
kebodohannya.
13Siapa yang membalas kebaikan
dengan kejahatan
kejahatan tidak akan pergi
dari rumahnya.
14Permulaan pertengkaran adalah
seperti membuka air,
oleh karena itu tinggalkanlah
perkelahian sebelum ia meletus.
15Siapa yang membenarkan orang
fasik dan menghukum orang benar,
kedua-duanya menjijikkan bagi
YAHWEH.
16Apakah artinya upah
di tangan orang bebal
untuk mendapatkan hikmat,
tetapi tidak ada akal budi?
3
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AMSAL 17, 18

17Seorang

sahabat mengasihi setiap
saat,
dan seorang saudara dilahirkan
untuk masa kesukaran.
18Orang yang kurang berakal budi
berjabat tangan
sebagai jaminan suatu janji
di depan sahabatnya.
19Siapa yang suka pelanggaran, suka
akan pertikaian;
siapa menaikkan pintunya
mencari kehancuran.
20Orang yang bengkok hatinya
tidak menemukan kebaikan,
orang yang bersilat lidah
akan jatuh ke dalam kejahatan.
21Siapa yang melahirkan anak bebal,
berdukacita karenanya,
bahkan ayah orang bodoh
tidak akan bersukacita.
22Hati yang gembira mengerjakan
kesembuhan,
tetapi semangat yang patah
mengeringkan tulang.
23Orang fasik menerima suap
di pelukan,
untuk membelokkan jalan
keadilan.
24Pandangan

orang bijak tertuju
pada hikmat,
tetapi mata orang bebal melayang
sampai ke ujung bumi.
25Anak yang bebal adalah kejengkelan
bagi ayahnya,
dan kepahitan bagi yang
melahirkannya.
26Ya, tidaklah baik menghukum
orang benar,
menyerang para pemimpin
karena ketulusan mereka.
27Siapa yang mengetahui pengetahuan
menahan perkataannya,
dan orang yang berpengertian
memiliki roh yang tenang.
28Bahkan orang bodoh yang
berdiam diri,
akan disangka bijak,
siapa yang mengatupkan bibirnya
menjadi berpengertian.
yang memisahkan diri
18diaSiapa
mencari keinginannya sendiri,
meledak-ledak terhadap

segala pertimbangan.
Orang bebal tidak suka kepada
pengertian,
tetapi hanya suka membeberkan
isi hatinya.
3 Bersama kedatangan orang fasik
datang juga kejijikan
2

dan bersama rasa malu
datang celaan.
4 Perkataan mulut orang adalah
seperti air yang dalam,
sumber hikmat adalah seperti
aliran-aliran sungai yang mengalir.
5 Tidaklah baik mengangkat wajah
orang fasik
ataupun mengesampingkan
orang benar dalam pengadilan.
6 Bibir orang bebal masuk ke dalam
pertengkaran
dan mulutnya mengundang
pukulan-pukulan.
7 Mulut orang bebal adalah
kehancuran baginya
dan bibirnya adalah jerat
bagi jiwanya.
8 Perkataan yang dipergunjingkan,
bagaikan orang-orang yang rakus
melahap makanan
dan langsung menelannya
ke dalam rongga perut.
9 Ya, dia yang lamban dalam
pekerjaannya
adalah saudara dari tuan
penghancur.
10Nama YAHWEH adalah menara
kekuatan,
orang benar berlari ke dalamnya
dan dia akan ditinggikan.
11Harta orang kaya adalah kotanya
yang kuat,
dan bagaikan tembok yang tinggi
dalam angan-angannya.
12Tinggi hati mendahului kehancuran,
tetapi kerendahan hati mendahului
kehormatan.
13Jikalau seseorang memberi jawaban
sebelum mendengar masalahnya,
itulah kebodohan dan aib baginya.
14Semangat seseorang dapat menahan
kesakitannya,
tetapi siapakah dapat menanggung
jiwa yang terluka?
15Hati orang yang berpengertian
akan memperoleh pengetahuan
dan telinga orang yang bijak
akan mencari pengetahuan.
16Suap seseorang membuka peluang
baginya
dan membawanya ke hadapan
orang-orang besar.
17Yang pertama dalam suatu
perdebatan tampaknya benar,
lalu datang sesamanya
dan dia menyelidikinya.
18Undi menyebabkan perselisihan
berakhir
dan membuat pemisahan
di antara para penguasa

AMSAL 18, 19
19Saudara

yang disakiti lebih kuat
daripada kota berkubu
dan pertengkaran adalah seperti
palang pintu sebuah puri.
20Perut orang dikenyangkan
oleh hasil mulutnya,
ia akan dipuaskan
oleh hasil bibirnya.
21Mati dan hidup ada dalam kuasa
lidah
dan orang yang mencintainya
akan memakan buahnya.
22Siapa mendapat istri, mendapatkan
sesuatu yang baik
dan dia memperoleh perkenan
dari YAHWEH.
23Orang miskin membicarakan
permohonan,
tetapi orang kaya menjawab
hal yang kasar
24Persahabatan seseorang dapat
menjadi hancur,
tetapi ada orang yang mengasihi
lebih erat daripada seorang
saudara.
baik seorang miskin
19Lebih
yang hidup dalam kejujurannya
daripada seorang yang bengkok

perkataannya lagi bebal.
Juga tanpa pengetahuan,
jiwa tidak akan baik,
dan yang bergegas
dengan langkah kakinya
akan berbuat dosa.
3 Kebodohan seseorang menyesatkan
jalannya
dan hatinya geram melawan
YAHWEH.
4 Kekayaan menambah banyak
sahabat,
tetapi orang miskin dipisahkan
dari sesamanya.
5 Saksi palsu tidak akan bebas
dari hukuman
dan yang menghembuskan
kebohongan
tidak akan terluput.
6 Banyak orang menenangkan wajah
si penderma
dan setiap orang bersahabat
dengan orang yang suka memberi.
7 Semua saudara orang miskin,
telah membencinya,
begitu pula teman-temannya,
telah menjauhinya,
yang mengejar perkataannya,
tidak ada lagi baginya.
8 Siapa yang memperoleh akal budi
dialah yang mengasihi jiwanya,
yang memelihara pengertian,
2
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dialah yang mendapatkan
hal yang baik.
9 Saksi palsu tidak akan bebas
dari hukuman
dan siapa menghembuskan
kebohongan akan binasa.
10Kemewahan tidak pantas bagi orang
bebal,
apalagi bagi seorang hamba
memerintah di antara penguasa.
11Kebijaksanaan seseorang
telah menunda amarahnya
dan keindahan adalah untuk
mengatasi pelanggaran.
12Kegeraman raja bagaikan auman
seekor singa muda,
tetapi kebaikannya bagaikan
embun di atas rerumputan.
13Anak yang bebal adalah bencana
bagi ayahnya,
dan pertengkaran seorang
perempuan adalah tiris
yang tak pernah berhenti.
14Rumah dan kekayaan adalah
warisan leluhur,
tetapi istri yang bijaksana
adalah dari YAHWEH.
15Kemalasan membuat orang tidur
nyenyak
dan jiwa yang malas akan
menderita lapar.
16Siapa yang memelihara perintah,
dia memelihara jiwanya,
siapa yang menghina jalan-Nya
dia akan mati.
17Siapa yang berbelaskasihan kepada
orang miskin,
dia memiutangi YAHWEH
dan Dia akan membalaskan
pahalanya kepadanya.
18Didiklah anakmu selama masih
ada harapan
dan hendaklah engkau tidak
mengangkat hasratmu
untuk membunuhnya.
19Orang yang sangat marah harus
membayar denda,
karena jika engkau
membebaskannya,
engkau hanya akan melakukannya
lagi.
20Dengarlah nasihat dan terimalah
didikan
supaya engkau menjadi bijak
di masa depanmu.
21Banyaklah rancangan di hati
manusia,
tetapi rencana YAHWEH
itu tetap berlaku.
22Keinginan seseorang adalah
kebaikannya,
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AMSAL 19, 20

dan lebih baik seorang miskin
daripada seorang pembohong.
23Takut akan YAHWEH
mendatangkan kehidupan,
sehingga seseorang
akan puas tinggal tanpa dilanda
yang jahat.
24Pemalas menaruh tangannya
ke dalam pinggan
dan dia tidak akan mengembalikan
ke mulutnya.
25Siapa yang mencemooh
akan menyerang,
tetapi yang tak berpengalaman
akan berhati-hati;
dan dengan menegur orang
yang cerdas,
dia akan memahami pengetahuan.
26Siapa yang menyerang ayahnya,
dia membuat ibunya terusir,
dialah anak yang membuat malu
dan yang membawa aib.
27Anakku, berhentilah mendengarkan
didikan,
maka engkau akan menyimpang
dari perkataan pengetahuan.
28Saksi yang tidak berharga
mencemooh keadilan
dan mulut orang fasik
melahap kejahatan.
29Penghukuman telah diberlakukan
bagi pencemooh
dan pukulan adalah bagi punggung
orang bebal.
adalah pencemooh.
20danAnggur
Minuman keras adalah kegaduhan,
semua orang yang disesatkan

olehnya,
tidaklah bijak.
Hal yang menakutkan dari raja
bagaikan auman seekor singa muda,
siapa yang membangkitkan
amarahnya
dialah yang bersalah pada
pada dirinya sendiri.
3 Ada kehormatan bagi orang yang
menghentikan perselisihan,
tetapi setiap orang bebal
menghancurkannya.
4 Karena musim dingin
orang yang malas tidak membajak,
karena itu dia mengemis
pada musim panen,
dan dia tidak punya apa-apa.
5 Rancangan di dalam hati manusia
bagaikan air yang dalam,
tetapi orang yang berpengertian
akan menimbanya.
6 Banyak orang akan memberitahukan
kebaikannya sendiri,
2

m dua

macam batu timbangan (JGLT: A stone and a stone; MT:

tetapi orang yang setia
siapakah dapat menemukannya?
7 Orang benar akan berjalan dalam
kejujurannya;
diberkatilah anak-anak
yang mengikutinya.
8 Rajalah yang bersemayam di atas
takhta penghakiman,
yang menyelidiki segala kejahatan
dengan matanya.
9 Siapakah dapat berkata,
“Aku telah memurnikan hatiku,
Aku telah membersihkannya
dari dosaku?”
10Dua macam batu timbanganm,
dua macam efa,
kedua-duanya adalah kekejian
bagi YAHWEH.
11Anak muda pun akan dikenali
oleh perbuatannya,
apakah perbuatannya bersih
dan tulus.
12Telinga yang dapat mendengar
dan mata yang dapat melihat
YAHWEH telah membuatnya,
bahkan keduanya.
13Hendaklah engkau tidak menyukai
tidur
supaya engkau tidak menjadi
miskin,
bukalah matamu,
kenyangkanlah dengan makanan!
14“Jelek! Jelek!” kata si pembeli,
tetapi begitu meninggalkannya,
dia membanggakan dirinya.
15Ada emas dan banyak permata,
tetapi, barang yang paling
berharga adalah perkataan
pengetahuan.
16Ambillah pakaiannya
bila dia telah menjadi jaminan
orang asing,
tetapi demi perempuan asing
ikatlah dia.
17Bagi seseorang,
roti hasil penipuan itu manis,
tetapi setelah itu
mulutnya penuh dengan kerikil.
18Rancangan-rancangan ditegakkan
oleh nasihat,
maka lakukanlah peperangan
dengan nasihat yang baik.
19Orang yang menyingkapkan rahasia
berjalan sebagai seorang penggunjing,
maka janganlah
engkau bergaul dengan orang
yang bocor bibirnya.
20Dia yang mengutuki ayah dan ibunya,
pelitanya akan dipadamkan
dalam kegelapan yang pekat.
21Warisan yang diperoleh dengan
!baw !ba).
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tergesa-gesa pada mulanya,
maka pada akhirnya
tidak akan diberkati.
22Hendaklah engkau tidak
mengatakan,
“Biarlah aku membalas
kejahatan,”
nantikanlah YAHWEH,
dan biarlah Dia menyelamatkan
engkau.
23Dua macam batu adalah kekejian
bagi YAHWEH,
dan neraca serong itu tidak baik.
24Langkah-langkah orang adalah
dari YAHWEH,
tetapi manusia,
bagaimana dia dapat mengerti
jalan hidupnya?
25Adalah jerat bagi manusia
yang berkata sembarangan,
“Kudus,”
dan setelah bernazar,
ia mempertimbangkannya
kembali.
26Raja yang bijak menyerakkan
orang-orang fasik,
dan memutarkan roda
penggilingan di atas mereka.
27Roh manusia adalah pelita
YAHWEH,
yang menyelidiki seluruh
lubuk hatinya.
28Kebaikan dan kesetiaan
menjaga raja
dan dia telah menopang
takhtanya dengan kebaikan.
29Keindahan orang muda adalah
kekuatannya
dan kehormatan orang tua ialah
kepala beruban.
30Bilur-bilur sebuah luka
dapat membersihkan kejahatan
dan pukulan-pukulan dapat
membersihkan lubuk hati.
raja bagaikan kanal air
21Hati
di tangan YAHWEH
Dia mengalirkannya ke mana saja
Dia menghendakinya.
Setiap jalan orang adalah lurus
menurut pandangannya sendiri,
tetapi YAHWEH menimbang hati.
3 Melakukan kebenaran dan keadilan
lebih dipilih YAHWEH,
daripada kurban.
4 Mata yang congkak,
hati yang sombong,
pelita orang fasik,
adalah dosa.
5 Rancangan orang rajin
adalah semata-mata mendatangkan
2
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kelimpahan,
tetapi setiap orang
yang tergesa-gesa,
hanya akan menuju kemiskinan.
6 Memperoleh kekayaan dengan lidah
dusta
seperti uap yang dikibaskan
oleh mereka yang mengejar
kematian.
7 Kekejaman orang fasik menjerat
mereka,
karena mereka menolak untuk
berbuat keadilan.
8 Jalan orang yang bersalah adalah
bengkok,
tetapi orang yang murni
perbuatannya tulus.
9 Lebih baik tinggal di sudut atap
rumah
daripada berkumpul dan serumah
dengan seorang istri yang suka
bertengkar.
10Jiwa orang fasik mengingini
kejahatan,
sesamanya tidak mendapat
belas kasihan di matanya.
11Ketika pencemooh dihukum,
orang yang tak berpengalaman
menjadi bijak,
dan ketika orang bijak diajar,
ia menerima pengetahuan.
12Yang Mahaadil memperhatikan
rumah orang fasik,
Dia menggulingkan orang fasik
karena kejahatannya.
13Setiap orang yang menutup telinganya
terhadap jeritan orang miskin,
dia pun akan berseru
dan tidak akan dijawab.
14Pemberian di tempat tersembunyi
memadamkan amarah,
dan suap di pelukan
menenangkan murka yang hebat.
15Sukacita bagi orang benar
adalah melakukan keadilan,
tetapi kehancuran akan menimpa
orang yang melakukan kejahatan.
16Orang yang menyimpang dari jalan
untuk berpengertian,
akan beristirahat dalam jemaat
para arwah.
17Orang yang mencintai kesenangan
adalah orang yang miskin,
dia yang menyukai anggur
dan lemak
tidak akan menjadi kaya.
18Orang fasik adalah tebusan bagi
orang benar
dan pengkhianat adalah ganti
orang yang jujur.
19Lebih baik tinggal di padang gurun,
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daripada dengan istri yang suka
berbantah dan pemarah.
20Harta yang diinginkan dan lemak
ada di kediaman orang bijak,
tetapi orang yang bebal
melahapnya.
21Siapa mengejar kebenaran
dan kebaikan,
dia mendapatkan kehidupan,
kebenaran dan kehormatan.
22Orang bijak telah memanjat kota
para pahlawan
dan meruntuhkan benteng yang
mereka percayai.
23Siapa yang memelihara mulut
dan lidahnya,
dia memelihara jiwanya dari
kesukaran.
24Sombong, angkuh,
adalah nama yang mencemooh,
yang melakukan penghinaan
dengan berlebihan.
25Nafsu orang malas
akan membunuhnya,
sebab tangannya menolak
untuk bekerja.
26Dia menginginkan hasratnya
sepanjang hari,
tetapi orang benar memberi
dan tidak menahannya.
27Kurban orang fasik adalah kekejian,
terlebih ketika dia membawanya
dengan maksud jahat.
28Saksi palsu akan binasa,
tetapi orang yang memperhatikan
akan berbicara seterusnya.
29Orang fasik menebalkan mukanya,
tetapi orang tulus
ia mempersiapkan jalannya.
30Tidak ada hikmat, atau pengertian,
ataupun nasihat,
menandingi YAHWEH.
31Kuda dipersiapkan untuk hari
peperangan,
tetapi keselamatan
adalah milik YAHWEH.
Pengajaran dalam Hidup
yang terpilih lebih daripada
22Nama
kekayaan yang besar,
anugerah yang baik lebih

daripada perak atau emas.
Orang kaya dan orang miskin bertemu
bersama,
YAHWEH-lah yang menciptakan
mereka semua.
3 Orang bijak melihat kejahatan dan
menyembunyikan diri,
tetapi orang yang tak
berpengalaman
2

melintas dan terkena hukuman.
Pahala kerendahan hati adalah takut
akan YAHWEH,
kekayaan dan kehormatan
dan kehidupan.
5 Duri dan jerat ada di jalan penentang,
siapa yang memelihara jiwanya
harus menjauh dari padanya.
6 Latihlah orang muda sesuai dengan
jalannya,
maka ketika menjadi tua
dia tidak akan menyimpang
dari padanya.
7 Orang kaya memerintah orang miskin
dan seorang peminjam menjadi
hamba bagi orang yang meminjami.
8 Siapa yang menabur ketidakadilan
akan menuai kesusahan
dan tongkat murkanya akan
usang.
9 Dia yang memiliki mata yang baik
akan diberkati,
karena dia memberi rotinya
kepada orang miskin.
10Usirlah si pencemooh,
maka pertengkaran akan lenyap,
dan penghakiman serta cemooh
akan berhenti.
11Siapa yang mencintai kesucian hati,
perkataannya adalah
kemurahan,
rajalah sahabatnya.
12Mata YAHWEH menjaga
pengetahuan,
tetapi Dia meruntuhkan perkataan
orang yang berkhianat.
13Seorang pemalas berkata,
“Ada singa di luar,
aku akan dibunuh di jalan.”
14Mulut perempuan asing
bagaikan lubang yang dalam,
orang yang dimurkai YAHWEH
akan jatuh ke sana.
15Kebodohanlah yang akan terikat
di dalam hati orang muda,
tongkat didikan
akan memisahkan dia
jauh dari padanya.
16Dia yang menindas orang miskin
untuk memperkaya dirinya
sambil memberi kepada
orang kaya,
sesungguhnya dia akan menjadi
berkekurangan.
17Pasanglah telingamu
dan dengarlah
kata-kata orang bijak,
dan arahkan hatimu
kepada pengetahuanku;
18sebab ketika engkau memeliharanya
dalam dirimu,
4
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hal-hal itu menyenangkan,
hal-hal itu dipersiapkan bersama
pada lidahmu,
19supaya kepercayaanmu ada di dalam
YAHWEH,
pada hari ini aku telah membuat
engkau mengetahuinya juga.
20Bukankah aku telah menuliskannya
kepadamu tiga kali
dengan nasihat dan pengetahuan?
21Untuk membuat engkau mengetahui
kebenaran dari perkataan kesetiaan,
untuk mengembalikan perkataan
kesetiaan kepada orang
yang mengutus engkau.
22Hendaklah

engkau
tidak merampas orang miskin,
karena dia miskin,
dan hendaklah engkau
tidak memeras orang yang tertindas
di pintu gerbang.
23Sebab YAHWEH akan membela
perkara mereka
dan akan merampas
jiwa mereka yang merampas.
24Hendaklah engkau tidak bergaul
dengan si pemilik amarah,
dan engkau tidak berkumpul
dengan orang yang panas hati,
25agar engkau tidak mempelajari
jalannya
dan memasang jerat bagi jiwamu.
26Hendaklah engkau tidak berada
di antara orang yang berjabat tangan
di antara orang yang menjamin
hutang-piutang.
27Jika engkau tidak mempunyai
apa pun untuk membayar,
mengapa orang harus mengambil
tempat tidurmu sebagai gantinya?
28Hendaklah engkau
tidak menggeser batas tanah
yang lama,
yang telah leluhurmu tetapkan.
29Apakah engkau mengetahui orang
yang cakap dalam pekerjaannya?
Dia akan berdiri di hadapan
raja-raja;
dia tidak akan berdiri di hadapan
orang-orang tak dikenal.
Kehidupan dan Tingkah Laku
engkau duduk makan dengan
23Bila
seorang penguasa,
perhatikanlah baik-baik

apa yang ada di depanmu,
dan taruhlah pisau di tenggorokanmu,
jika engkau si pemilik nafsu makan.
3 Hendaklah engkau tidak
n
batinku (JGLT: my reins; MT: ytwylk). Lit. ginjal.
2
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menginginkan kelezatannya,
karena itu adalah makanan
penipu.
4 Hendaklah engkau tidak bersusah
payah untuk menjadi kaya,
berhentilah dari pengertianmu itu.
5 Apabila engkau melayangkan
matamu atasnya,
maka lenyaplah dia,
karena sesungguhnya dia membuat
sepasang sayap baginya,
dan dia terbang ke langit
bagaikan rajawali.
6 Hendaklah engkau
tidak menyantap makanan
orang yang bermata jahat,
dan hendaklah engkau
tidak mengingini kelezatannya.
7 Sebab seperti orang berpikir
dalam jiwanya,
demikianlah dia.
Dia akan mengatakan kepadamu:
“Makanlah dan minumlah,”
tetapi hatinya tidak bersamamu.
8 Remah yang telah kaumakan,
akan kaumuntahkan,
dan kata-katamu yang manis
akan kaulenyapkan.
9 Hendaklah engkau tidak berbicara
di telinga orang bebal,
sebab ia akan meremehkan
kata-katamu yang bijaksana.
10Jangan engkau menggeser batas
tanah yang lama
dan jangan memasuki ladang
anak-anak yatim.
11Sebab Penebus mereka perkasa,
Dia akan membela perkara mereka
terhadap engkau.
12Bawalah hatimu kepada didikan
dan telingamu kepada kata-kata
pengetahuan.
13Hendaklah engkau tidak menahan
didikan dari seorang muda,
sebab ketika engkau memukulnya
dengan tongkat,
ia tidak akan mati.
14Engkau memukulnya dengan tongkat,
tetapi engkau melepaskan jiwanya
dari alam maut.
15Hai Anakku,
jika hatimu menjadi bijak,
hatiku akan bersukacita juga.
16Dan batinkun akan bersukaria,
ketika bibirmu mengatakan
perkara-perkara yang benar.
17Biarlah hatimu tidak iri kepada
pendosa,
melainkan ada dalam
takut akan YAHWEH
sepanjang hari.
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masa depan sungguh ada,
dan harapanmu tidak akan
diputuskan.
19Hai Anakku,
dengarkanlah dan jadilah bijak,
dan berbahagialah di jalan
hatimu.
20Hendaklah engkau tidak berada
di antara para peminum anggur,
di antara para pelahap daging
milik mereka.
21Sebab pemabuk dan pelahap
akan menjadi miskin,
dan orang yang lamban akan
berpakaian compang-camping.
22Dengarkanlah ayahmu,
ia yang memperanakkan engkau,
dan hendaklah engkau tidak
menghina ibumu,
ketika dia sudah menjadi tua.
23Belilah kebenaran
dan hendaklah engkau
tidak menjual hikmat
dan didikan
dan pengertian.
24Ayah seorang yang benar akan sangat
bersukacita,
dia yang memperanakkan
seorang yang bijak
akan gembira karenanya.
25Biarlah ayahmu dan ibumu
bersukacita,
dan biarlah dia yang melahirkan
engkau bersukaria.
26Hai Anakku,
berikanlah hatimu kepadaku
dan biarlah matamu
memperhatikan jalan-jalanku.
27Sebab perempuan jalang adalah
lubang yang dalam
dan perempuan asing
adalah sumur yang sempit.
28Ia juga mengintai seperti terhadap
mangsanya,
dan dia makin menambah
orang-orang yang berkhianat di
antara laki-laki.
29Pada siapa ada celaka?
Pada siapa ada keluhan?
Pada siapa ada pertengkaran?
Pada siapa ada ketidakpuasan?
Pada siapa ada luka tanpa sebab?
Pada siapa ada mata merah?
30Pada mereka yang berlama-lama
dengan anggur;
pada mereka yang pergi mencari
anggur campuran.
31Hendaklah engkau tidak melihat
anggur,
ketika dia berwarna merah,

ketika dia memberi kilaunya
pada cawano,
dia sedang menggoda
dalam kenikmatan,
32pada akhirnya dia memagut seperti
ular
dan menyembur seperti beludak.
33Dan matamu akan memandang
perempuan asing
dan hatimu akan mengatakan
hal-hal yang sesat;
34dan engkau menjadi seperti
orang yang berbaring di tengah laut,
dan seperti yang berbaring
di atas puncak tiang.
35Mereka memukul aku,
aku tidak merasa sakit;
mereka menghantam aku,
aku tidak mengetahui.
Ketika aku bangun,
aku ingin tambah,
aku ingin mencarinya lagi.
Pedoman dan Peringatan
engkau tidak iri hati
24danHendaklah
terhadap orang jahat,
hendaklah engkau

tidak ingin berada
bersama mereka.
2 Sebab hati mereka merenungkan
kekejaman,
dan bibir mereka membicarakan
penentangan.
3 Dengan hikmat rumah didirikan,
dengan pengertian dia ditegakkan
4 dan dengan pengetahuan,
kamar-kamar diisi
dengan segala harta benda
yang berharga dan menarik.
5 Pahlawan yang bijak
ada dalam kekuatanp,
dan seorang yang berpengetahuan
dia menegakkan kekuasaan.
6 Sebab dengan nasihat yang bijak,
engkau akan melakukan
peperangan bagimu
dan keselamatan ada di dalam
banyaknya yang menasihati.
7 Hikmat terlalu tinggi
bagi orang bebal.
Ia tidak dapat membuka mulutnya
di pintu gerbang.
8 Siapa yang merencanakan
berbuat jahat
orang akan menyebut kepadanya
sebagai pemilik rencana jahat.
9 Rencana orang bodoh adalah dosa
dan si pencemooh
adalah kejijikan bagi manusia.
o
dia memberi kilaunya pada cawan (JGLT: it gives its color in the cup; MT: wny[ ~yKB !Ty).
p
Pahlawan yang bijak ada dalam kekuatan (JGLT: A wise warrior is in strength; MT: !w[B ~kx-rbG).
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10Jika

engkau tawar hati pada hari
kesesakan,
kecillah kekuatanmu.
11Bebaskanlah mereka yang dibawa
ke kematian,
dan mereka yang terhuyung-huyung
ke pembantaian;
ya, engkau harus menahannya.
12Ketika engkau berkata,
“Lihatlah,
kami tidak mengetahui hal itu!”
Bukankah Dia yang menimbang hati,
Dia memperhatikannya?
Dan Dia yang menjaga jiwamu,
Dia mengetahui dan membalas
manusia seturut perbuatannya?
13Anakku,
makanlah madu sebab itu baik,
dan tetesan madu manis
untuk langit-langit mulutmu.
14Jadi, kenalilah hikmat bagi jiwamu,
jika engkau telah menemukan
maka ada masa depan
dan harapanmu tidak akan
diputuskan.
15Hendaklah engkau tidak mengintai
orang fasik di kediaman orang benar,
hendaklah engkau
tidak menghancurkan
tempat istirahatnya.
16Sebab tujuh kali orang benar jatuh,
maka akan bangkit kembali,
tetapi orang fasik akan tersandung
dalam kejahatan.
17Dalam kejatuhan musuhmu
hendaklah engkau
tidak bersukaria,
dan dalam keterpurukannya
hendaklah engkau
tidak bergembira,
18agar YAHWEH tidak melihat,
dan hal itu tidak menjadi jahat
dalam pandangan-Nya,
dan Dia mengalihkan murka-Nya
dari padanya.
19Hendaklah engkau
tidak panas hati kepada orang-orang
yang berbuat jahat,
hendaklah engkau tidak iri hati
kepada orang-orang fasik,
20sebab tidak ada masa depan
bagi orang jahat,
pelita orang fasik akan padam.
21Hai Anakku,
takutlah akan YAHWEH dan raja;
hendaklah engkau tidak
bersekutu dengan mereka
yang berbeda.
22Sebab secara tiba-tiba bencana
akan menimpa mereka,
dan siapa yang akan
24:33-34= Ams. 6:10-11
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mengetahui keruntuhan mereka?
23Ini juga untuk orang-orang bijak:

Memandang rupa
dalam pengadilan tidaklah baik.
yang berkata kepada orang
fasik,
“Engkau itu benar,”
rakyat akan mengutuknya,
bangsa-bangsa akan membencinya.
25Namun bagi mereka yang menegur,
ia akan berkenan
dan berkat kebaikan akan turun
ke atasnya.
26Dia akan mencium bibir
orang yang menjawab
perkataan-perkataan yang benar.
27Siapkanlah pekerjaanmu di luar
dan siapkanlah itu bagimu di ladang,
dan setelah itu kamu akan
membangun rumahmu.
28Hendaklah engkau
tidak menjadi saksi
terhadap sesamamu tanpa alasan,
atau membujuk dengan bibirmu.
29Hendaklah engkau tidak
mengatakan,
“Sebagaimana dia melakukan
kepadaku
demikianlah aku akan melakukan
kepadanya;
aku akan membalas kepada orang
sesuai dengan perbuatannya.”
24Siapa

30Aku melalui ladang seorang pemalas

dan kebun anggur
orang yang tak berakal budi,
31Dan lihatlah,
di kebun itu bertumbuh onak,
semak duri telah menutupi
permukaannya
dan tembok batunya sudah roboh.
32Dan aku melihat,
aku menetapkan hatiku,
aku telah melihat,
aku telah menerima didikan.
33Sedikit lagi tidur,
sedikit lagi mengantuk
sedikit lagi melipat tangan
untuk berbaring,
34maka kemiskinanmu akan datang
seperti orang yang mengendap-endap,
dan kekuranganmu
seperti orang yang bersenjata.
Perbandingan sebagai Petunjuk
amsal-amsal Salomo
25rajaInilah
yang orang-orang Hizkia,
Yehuda,
telah menyalinnya.
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15Dengan panjang sabar
Kemuliaan Elohim
ialah merahasiakan sesuatu,
seorang penguasa dapat dibujuk,
tetapi kemuliaan raja-raja
dan lidah lembut dapat
ialah menyelidiki sesuatu.
meremukkan tulang.
3 Langit untuk ketinggian
16Sudahkah engkau mendapatkan
dan bumi untuk kedalaman,
madu?
tetapi hati raja-raja
Makanlah secukupnya,
adalah hal yang tidak terduga.
agar jangan engkau kekenyangan
4 Dengan menyingkirkan sanga
karenanya
dari perak,
lalu engkau memuntahkannya.
17Buatlah kakimu jarang berada
maka sebuah perhiasan akan
di rumah sesamamu,
muncul bagi yang memurnikan.
5 Dengan menyingkirkan orang fasik
agar jangan dia jenuh
dari hadapan raja,
dan membencimu.
18Seorang yang memberi kesaksian
maka takhtanya dikukuhkan
palsu terhadap sesamanya,
dalam kebenaran.
6 Hendaklah engkau
bagaikan sebuah gada,
tidak mengagungkan diri
sebilah pedang
di hadapan raja
dan sebatang panah yang tajam.
19Kepercayaan orang yang berkhianat
dan hendaklah engkau
pada masa kesesakan
tidak berdiri di tempat
bagaikan gigi yang rapuh
para pembesar.
7 Sebab adalah lebih baik
dan kaki yang terkilir.
20
Siapa yang menanggalkan baju
bahwa dia berkata kepadamu,
pada musim dingin
“Naiklah ke sini,”
bagaikan cuka pada soda
daripada dia merendahkan engkau
dan seperti yang menyanyi
di hadapan orang mulia,
dengan nyanyian bagi hati yang pilu.
yang pernah matamu lihat.
8 Hendaklah engkau
21Jika orang yang membencimu
tidak terburu-buru keluar
lapar,
untuk berkelahi.
beri makan rotilah dia
Supaya jangan pada akhirnya
dan jika dia dahaga,
sesamamu mempermalukanmu
beri minum airlah dia.
22Sebab engkau bagaikan sedang
mengenai apa
menimbun bara api
yang engkau lakukan.
9 Belalah perkaramu terhadap
di atas kepalanya
sesamamu,
dan YAHWEH akan memberi
dan hendaklah engkau
pahala kepadamu.
23Angin utara membawa hujan,
tidak membuka rahasia orang lain;
10supaya yang mendengar
demikian pula lidah
tidak dapat mencela engkau,
yang dolak-dalik,
dan desas-desusmu
membuat muka marah.
24Lebih baik tinggal pada sudut atap
tidak akan berbalik kembali.
11Perkataan yang diucapkan secara
rumah
tepat
daripada berkumpul dan serumah
bagaikan apel emas
dengan istri yang suka bertengkar.
25Seperti air sejuk bagi jiwa
dalam tatahanq perak.
12Orang yang menegur dengan bijak
yang dahaga,
pada telinga yang mendengar
demikianlah kabar baik
bagaikan cincin emas
dari negeri yang jauh.
26Orang benar yang terhuyung-huyung
dan perhiasan emas murni.
13Seperti dinginnya salju
di hadapan orang fasik
pada musim panen,
bagaikan mata air
demikianlah pesuruh yang setia
yang menjadi keruh
bagi orang-orang yang menyuruhnya,
dan sumber air yang tercemar.
27Dengan banyaknya makan madu,
sebab ia memulihkan jiwa tuannya.
14Orang yang menyombongkan dirinya
tidaklah baik,
dengan hadiah palsu,
dan yang mencari kemuliaannya
seperti ada awan dan angin
bukanlah kemuliaan.
28Orang yang tanpa kendali atas rohnya,
tetapi tanpa hujan.
q
tatahan (JGLT: settings; MT: twYKXm) = wadah/tempat dudukan bagi batu permata/perhiasan lainnya.
2

25:6-7= Luk. 14:8-10

25:21-22= Rom. 12:20
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bagaikan kota yang dirobohkan
tanpa tembok.
Berbagai Nasihat
Seperti salju pada musim panas
26panen,
dan seperti hujan pada waktu

demikian kehormatan tidak pantas
bagi orang bebal.
2 Seperti burung yang mengembara,
seperti burung layang-layang
yang beterbangan,
demikianlah kutuk tanpa alasan
tidak akan terjadi.
3 Cambuk untuk kuda,
kekang untuk keledai
dan pentung untuk punggung
orang bebal.
4 Hendaklah engkau
tidak menjawab orang bebal menurut
kebodohannya
supaya engkau tidak menjadi
seperti dia juga.
5 Jawablah orang bebal menurut
kebodohannya,
supaya dia tidak menjadi bijak
dalam pandangannya sendiri.
6 Orang yang mengirim pesan
melalui tangan orang bebal,
bagaikan orang
yang mematahkan kakinya sendiri
dan yang meminum kekejaman.
7 Seperti kaki orang lumpuh melemah,
demikianlah amsal di mulut
orang bebal.
8 Seperti orang yang mengikat batu
pada umban,
demikianlah orang yang menaruh
hormat kepada orang bebal.
9 Seperti duri menusuk tangan
pemabuk,
demikianlah amsal di mulut
orang bebal.
10Seperti pemanah yang melukai
setiap orang,
demikianlah orang yang mengupah
orang bebal
dan yang mengupah orang
yang lewat.
11Seperti anjing yang kembali pada
muntahnya,
demikianlah orang bebal
yang mengulangi kebodohannya.
12Adakah engkau melihat orang yang
bijak dalam pandangannya sendiri?
Harapan orang bebal
lebih daripada dirinya.
13Orang yang malas berkata,
“Ada singa di jalan,
ada singa di alun-alun.”

26:11= 2Pet. 2:22

14Seperti
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pintu berputar
pada engselnya,
demikianlah orang malas
di atas tempat tidurnya.
15Orang yang malas mencelupkan
tangannya ke dalam pinggan,
tetapi dia terlalu lelah untuk
mengembalikannya ke mulutnya.
16Orang yang malas dalam
pandangannya sendiri,
lebih bijak daripada tujuh orang
yang memutarbalikkan keadilan.
17Orang yang melintas
untuk mencampuri pertengkaran
yang tidak melibatkan dirinya
adalah seperti orang
yang menangkap telinga anjing.
18Seperti orang gila
yang melontarkan bola api,
anak panah dan kematian,
19demikianlah orang yang menipu
sesamanya dan berkata,
“Bukankah aku bergurau?”
20Ketika kayu habis,
api menjadi padam,
dan ketika tidak ada
yang dipergunjingkan,
meredalah pertengkaran.
21Seperti arang untuk bara
dan seperti kayu untuk api,
demikianlah orang yang suka
bertengkar
untuk menyulut perselisihan.
22Perkataan yang dipergunjingkan,
bagaikan orang-orang yang rakus
melahap makanan
dan langsung menelannya
ke dalam rongga perut.
23Seperti sanga perak melapisi
bejana tanah,
demikianlah bibir yang menyulut
dan hati yang jahat.
24Siapa yang membenci,
dia berpura-pura dengan bibirnya,
tetapi di dalam hatinya
dia menaruh tipu daya.
25Meskipun suaranya menunjukkan
keramahan,
hendaklah engkau tidak percaya
kepadanya,
karena tujuh kekejian ada dalam
hatinya.
26Walaupun kebencian diselubungi
dengan tipu daya,
kejahatannya akan terungkap
dalam jemaat.
27Siapa menggali lubang,
akan jatuh ke dalamnya
dan siapa menggelindingkan batu,
batu itu akan balik kembali
kepadanya.

AMSAL 26, 27
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28Lidah

dusta akan membenci orang
yang ditindasnya,
dan mulut licin
menjadi sandungan.
Peringatan dan Petunjuk

menyombongkan diri
27Jangan
atas hari esok,
sebab engkau tidak mengetahui

apa yang akan suatu hari bawakan.
Biarlah orang lain memuji engkau
dan bukan mulutmu sendiri,
biarlah orang asing
dan bukan bibirmu sendiri.
3 Batu itu berat dan pasir itu berbobot,
tetapi kemarahan orang bebal
lebih berat daripada keduanya.
4 Murka itu kejam dan amarah itu
luapan,
tetapi siapa dapat tahan
di hadapan kecemburuan?
5 Lebih baik teguran yang dinyatakan
daripada kasih
yang disembunyikan.
6 Luka-luka orang yang mengasihi
itulah yang membuktikan setia,
tetapi ciuman orang yang membenci
itu berlimpah-limpah.
7 Jiwa yang kenyang
akan menginjak-injak sarang madu,
tetapi bagi jiwa yang lapar
segala yang pahit itu manis.
8 Seperti burung yang terbang
mengembara dari sarangnya,
demikianlah orang yang lari
mengembara dari tempat
tinggalnya.
9 Minyak dan wewangian
dapat menyukakan hati,
begitulah manisnya
persahabatan seseorang
karena nasihat kehidupan.
10Hendaklah engkau
tidak melupakan sahabatmu
dan sahabat ayahmu,
dan hendaklah engkau tidak
memasuki rumah saudaramu
pada hari kemalanganmu.
Lebih baik tetangga yang dekat,
daripada saudara yang jauh.
11Hai Anakku,
jadilah bijak dan sukakanlah hatiku
dan biarlah aku dapat menjawab
perkataan orang yang mencela aku.
12Orang yang bijaksana melihat
kejahatan,
ia bersembunyi,
orang yang tak berpengalaman
melintas dan terkena hukuman.
13Ambillah pakaiannya
2

27:1= Yak. 4:13-16

bila dia telah menjadi jaminan
orang asing
tetapi demi perempuan asing
ikatlah dia.
14Siapa yang memberkati sahabatnya
dengan suara nyaring
sambil bangun lebih awal
pada dini hari,
hal itu dianggap kutuk baginya.
15Bagaikan tetes air
yang terus-menerus pada waktu hujan,
demikian halnya seorang
perempuan yang suka bertengkar.
16Siapa yang menyembunyikan dia,
dia menyembunyikan angin,
dan tangan kanannya
menggenggam minyak.
17Besi menajamkan besi,
dan manusia menajamkan
penampilan sesamanya.
18Orang yang menjaga pohon ara
dia akan memakan buahnya,
dan orang yang menjaga tuannya
dia akan dihormati.
19Seperti wajah memantulkan wajah
dalam air,
demikianlah hati manusia
memantulkan manusia itu.
20Alam maut dan kebinasaan
tidak pernah dipuaskan,
demikianlah mata manusia
tidak pernah dipuaskan.
21Wadah peleburan untuk perak
dan perapian untuk emas,
tetapi orang diuji oleh perkataan
pujiannya.
22Sekalipun engkau menumbuk
orang bodoh di dalam lesung
di tengah-tengah gandum dengan alu,
kebodohannya tidak akan
menyisih dari padanya.
23Kenallah

baik-baik keadaan
kawanan dombamu,
condongkanlah hatimu
pada ternakmu;
24sebab kekayaan tidaklah kekal,
demikian juga mahkota
tidak turun dari generasi
ke generasi.
25Jerami telah lenyap,
dan rumput muda menyembul
dan tumbuhan gunung
dikumpulkan,
26domba-domba akan menjadi
pakaianmu
dan kambing-kambing jantan
sebagai harga sebuah ladang
27dan susu kambing cukup
untuk makananmu,
untuk makanan seisi rumahmu

AMSAL 27, 28

dan sebagai kehidupan bagi
pelayan-pelayan perempuanmu.
Peringatan dan Petunjuk
fasik lari,
28yangOrang
walaupun tidak ada
mengejarnya,

tetapi orang benar berani
seperti singa muda.
2 Oleh karena pelanggaran maka suatu
negeri banyak pemimpinnya,
tetapi karena seorang
yang berpengertian
yang mengenal kebenaran,
kepemimpinan dapat diperpanjang.
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dia menyelidikinya.
orang benar bersukacita,
ada banyak kemuliaan,
tetapi ketika orang fasik bangkit,
manusia dibuat was-was.
13Siapa yang menutupi pelanggarannya
tidak pernah beruntung,
tetapi dia yang mengakui
dan meninggalkannya
akan diberi kemurahan.
14Berbahagialah orang yang senantiasa
takut akan Tuhanr!
Tetapi orang yang mengeraskan
hatinya akan jatuh ke dalam
kejahatan.
15Seperti singa yang mengaum-aum,
dan beruang yang menyerbu,
demikianlah orang fasik
yang memerintah atas rakyat
yang lemah.
16Seorang penguasa yang kurang
berpengertian
adalah juga penindas yang hebat,
tetapi yang membenci
laba yang tidak jujur
memperpanjang hari-harinya.
17Orang yang tertindas oleh darah
seseorang akan melarikan diri
sampai ke dalam lubang,
biarlah orang-orang tidak
menahannya.
18Siapa yang berjalan tidak bercela
akan diselamatkan,
tetapi orang yang berbelat-belit
jalannya akan segera jatuh.
19Siapa yang menggarap tanahnya
akan dikenyangkan dengan roti,
tetapi siapa yang mengejar
kesia-siaan akan dikenyangkan
dengan kemiskinan.
20Orang yang teguh,
banyak berkatnya,
tetapi siapa yang tergesa-gesa
untuk menjadi kaya,
tidak akan bersih tanpa salah.
12Ketika

Seorang yang miskin dan yang
menindas orang-orang yang lemah,
bagaikan hujan
yang meluluhlantakkan
dan tidak ada lagi makanan.
4 Orang yang melupakan torat
akan memuji orang fasik,
tetapi orang yang memelihara
torat,
akan bergairah di dalamnya.
5 Orang yang jahat tidak memahami
keadilan,
tetapi orang yang mencari
YAHWEH
dapat memahami segala sesuatu.
6 Lebih baik orang yang berkekurangan
yang berjalan dalam kejujuran,
daripada orang yang bengkok
jalan-jalannya,
sekalipun dia kaya.
7 Siapa yang memelihara torat
adalah anak yang bijak,
tetapi yang berkawan dengan
pelahap
mempermalukan ayahnya.
8 Siapa yang memperbanyak hartanya
dengan riba dan bunga uang,
ia mengumpulkannya
untuk orang yang menunjukkan
21Membeda-bedakan rupa
kemurahan
tidaklah baik,
kepada orang-orang miskin.
9 Siapa memalingkan telinganya dari
karena orang dapat berbuat dosa
mendengar torat,
sebab sepotong roti.
22Orang yang tergesa-gesa
doanya pun adalah kekejian.
10Siapa yang menyesatkan orang jujur
akan harta
ke jalan yang jahat,
adalah orang yang bermata
ia akan jatuh ke dalam lubangnya
jahat
sendiri,
tetapi dia tidak mengetahui bahwa
tetapi orang-orang yang tidak bercela
kemiskinan akan mendatanginya.
23Siapa menegur seseorang
dia akan mewarisi hal yang baik.
11Orang kaya itu bijak
maka sesudahnya
menurut pandangannya sendiri,
dia akan memperoleh kemurahan.
tetapi yang miskin
lebih daripada orang yang merayu
yang berpengertian,
dengan lidahnya.
r takut akan Tuhan (JGLT: dreading God; MT: dxpm). Lit. deeply dread = sangat takut.
3
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yang merampok ayahnya
dan ibunya
dan yang mengatakan,
“Itu bukan pelanggaran,”
dia itulah sahabat
dari orang yang merusak.
25Siapa yang membesarkan diri
menimbulkan pertengkaran,
tetapi yang percaya
kepada YAHWEH
dijadikan makmur.
26Siapa yang percaya pada hatinya
sendiri adalah bebal,
tetapi yang berjalan dalam hikmat,
ia akan diluputkan.
27Siapa yang memberi
kepada orang yang berkekurangan
dia tak akan berkekurangan,
tetapi yang menutup matanya
akan mendapat banyak kutukan.
28Ketika orang fasik bangkit,
orang akan menyembunyikan diri,
tetapi ketika mereka binasa,
orang-orang benar
akan bertambah banyak.

dengan orang bebal,
apakah dia mengamuk
ataupun tertawa,
juga tidak ada ketenangan.
10Orang yang haus darahs membenci
yang saleh,
tetapi orang yang tulus
mengupayakan kehidupannya.
11Orang bebal mengeluarkan semua
amarahnya,
tetapi orang bijak
dapat meredamnya
dalam ketenangan.
12Pemerintah yang memberi
perhatian pada perkataan dusta,
semua pelayanannya adalah fasik.
13Orang miskin dan penindas
bertemu bersama,
YAHWEH-lah menjadikan
mata mereka keduanya bersinar.
14Raja yang menghakimi orang
yang lemah dengan kebenaran,
takhtanya akan dikukuhkan
untuk selamanya.
15Tongkat dan teguran memberikan
hikmat,
tetapi anak yang dibiarkan adalah
Peringatan dan Petunjuk
yang membuat malu ibunya.
16
Orang yang menegarkan tengkuk
Ketika orang fasik bertambah
terhadap teguran
banyak,
akan tiba-tiba diremukkan
bertambah banyaklah
dan tidak akan ada pemulihan.
pelanggaran,
2 Ketika orang benar bertambah
tetapi orang benar,
banyak,
akan melihat keruntuhan mereka.
17Didiklah anakmu,
rakyat akan bersukacita.
dan biarlah dia memberimu
tetapi ketika orang fasik memerintah
ketenangan,
rakyat akan berkeluh kesah.
3 Orang yang mencintai hikmat
dan biarlah dia memberikan
ia akan menyukakan ayahnya,
kesenangan bagi jiwamu.
18
Bila tidak ada visi,
tetapi yang bergaul dengan pelacur
rakyat dibiarkan tak terkendali,
ia akan menghabiskan harta.
4 Seorang raja membangun negerinya
tetapi orang yang memelihara torat,
dengan keadilan,
berbahagialah dia!
19Seorang hamba tidak akan dididik
tetapi dengan suap
dengan perkataan,
orang akan meruntuhkannya.
5 Orang yang menyanjung sesamanya
karena sekalipun dia mengerti
adalah orang yang menebarkan jala
tidak akan ada jawaban.
20Engkau telah melihat
pada langkah-langkahnya.
6 Dalam pelanggaran orang jahat,
orang yang terburu-buru
ada jerat,
dalam perkataannya,
tetapi orang benar bersorak
ada lebih banyak harapan bagi
dan bersukacita.
orang bebal daripada dirinya.
7 Orang benarlah yang mengenal
21Orang yang memanjakan hambanya
hak-hak orang miskin,
sejak awal,
orang fasik tidak memahami
maka pada akhirnya
pengetahuan.
dia akan menjadi penerusnya.
8 Orang-orang pencemooh
22Orang yang marah menimbulkan
menyulut kota,
pertengkaran
tetapi orang-orang bijak
dan yang empunya amarah
meredakan amarah.
akan ada banyak pelanggaran.
9 Bila orang bijak berperkara
23Keangkuhan seseorang
s
Orang yang haus darah (JGLT: Men of blood; MT: ~ymd yXna).
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merendahkan dirinya,
tetapi orang yang rendah hati
meraih kehormatan.
24Siapa yang berbagi dengan pencuri,
dialah yang membenci jiwanya
sendiri,
dia mendengar sumpah kutuk
tetapi dia tidak
memberitahukannya.
25Takut kepada manusia
mendatangkan jerat,
tetapi siapa yang percaya
kepada YAHWEH
akan ditinggikan.
26Banyak orang yang mencari muka
pemerintah,
tetapi dari YAHWEH-lah
penghakiman tiap-tiap orang.
27Orang yang tidak adil adalah
kekejian bagi orang benar,
dan orang yang lurus jalannya
adalah kekejian bagi orang fasik.
Perkataan Agur
Perkataan Agur anak Yakeh.
30kepada
Ungkapan perkataan orang itu
Itiel,

bahkan kepada Itiel dan Ukal,
“Bahwa aku ini kasar
lebih daripada siapa pun
dan pada diriku
tidak ada pengertian
mengenai manusia.
3 Aku tidak pernah mempelajari
hikmat,
bahkan mengetahui pengetahuan
Yang Kudus.
4 Siapakah yang telah naik ke surga
lalu turun?
Siapakah yang telah
mengumpulkan angin
dalam genggaman-Nya?
Siapakah yang telah membungkus
air dengan pakaian?
Siapakah yang telah menetapkan
segala ujung bumi?
Siapakah nama-Nya dan siapa nama
anak-Nya?
Pastilah engkau tahu!
5 Setiap perkataan Elohim telah teruji.
Dia adalah perisai bagi mereka
yang mencari perlindungan
pada-Nya.
6 Hendaklah engkau
tidak menambahi firman-Nya
supaya Dia tidak menegurmu
dan engkau didapati berdusta.
7 Aku telah meminta dua hal
dari pada-Mu:
Hendaklah Engkau
2
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tidak menahan dari padaku
sebelum aku mati.
8 Jauhkanlah dari padaku kesia-siaan
dan perkataan dusta,
hendaklah Engkau
tidak memberi kepadaku
kemiskinan atau kekayaan.
Suapkanlah kepadaku roti bagianku,
9 agar jangan aku menjadi kenyang
dan ingkar,
dan mengatakan:
Siapa YAHWEH itu?
Atau agar jangan aku menjadi
miskin dan mencuri,
dan menyerang nama Elohimku.
10Hendaklah engkau
tidak memfitnah seorang hamba
kepada tuannya
supaya dia tidak mengutukimu
dan engkau dinyatakan bersalah.
11Satu generasi akan mengutuki
ayahnya
dan tidak memberkati ibunya;
12satu generasi yang bersih
menurut pandangannya sendiri,
tetapi belum dibasuh
dari kotorannya;
13satu generasi yang matanya
betapa telah menjadi angkuh
dan kelopak matanya
telah meninggi;
14suatu generasi yang giginya
seperti pedang
dan rahang giginya seperti pisau,
untuk melahap orang-orang miskin
di bumi
dan orang-orang yang
berkekurangan di antara manusia.
15Bagi lintah darat ada dua anak
perempuan yaitu:
Berilah! Berilah!
Ada tiga hal yang tidak akan kenyang,
bahkan empat hal yang tidak
pernah mengatakan: Cukup!
16Alam maut,
dan rahim yang mandul,
bumi tidak pernah puas oleh air,
dan api tidak pernah berkata:
Cukup!
17Mata yang mengolok-olok ayahnya
dan memandang rendah untuk
menaati ibunya,
burung-burung gagak dari lembah
akan mematuknya,
dan anak-anak rajawali
akan memakannya.
18Ada tiga hal yang sangat
menakjubkan bagiku,
bahkan empat yang aku tidak
pernah mengetahuinya:
19Jalan rajawali di langit,
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jalan ular di atas cadas,
jalan kapal di tengah laut,
dan jalan seorang laki-laki
bersama seorang perawan.
20Beginilah jalan seorang perempuan
yang berzina:
Dia makan,
lalu menyeka mulutnya,
dan berkata:
Aku tidak melakukan apa pun
yang jahat.
21Bumi bergetar karena tiga hal,
bahkan karena empat hal
ia tidak dapat tahan:
22karena seorang hamba
ketika dia memerintah,
dan seorang bebal
ketika dia menjadi kenyang
oleh makanan,
23karena seorang perempuan
yang dibenci
ketika dia dinikahi,
dan seorang hamba perempuan,
ketika dia menjadi ahli waris
nyonyanya.
24Ada empat hal yang kecil di bumi,
tetapi mereka sangat bijaksana:
25semut adalah serangga yang tidak
kuat,
tetapi mereka menyediakan
makanannya di musim panas;
26kelinci gunung adalah binatang
yang tidak perkasa,
tetapi mereka membuat rumahnya
di bukit batu;
27belalang yang tidak mempunyai raja,
tetapi mereka keluar
dengan membagi
kelompok-kelompoknya;
28cicak yang dapat kamu tangkap
dengan kedua tangan,
tetapi dia ada di istana-istana raja.
29Ada tiga hal yang gagah langkahnya,
bahkan empat yang gagah
ketika berjalan:
30seekor singa yang perkasa di antara
binatang buas,
bahkan dia tidak akan mundur
dari hadapan apa pun,
31anjing pacuan,
atau seekor kambing jantan,
atau seorang raja yang pasukan
tentaranya ada bersamanya.
32Sekiranya engkau berpikir bodoh
dengan meninggikan dirimu
sendiri
atau jika engkau berencana jahat,
tekapkanlah tangan ke mulutmu.
33Sebab tekanan pada susu
menghasilkan dadih
dan tekanan pada hidung

mengeluarkan darah,
maka tekanan pada amarah
akan menimbulkan pertengkaran.”
Perkataan Lemuel
Perkataan Raja Lemuel,
31ungkapan
yang ibunya ajarkan
kepadanya,

“Apa anakku,
dan apa anak kandungku,
dan apa hai anak nazarku?
3 Hendaklah engkau
tidak memberikan kekuatanmu
kepada perempuan,
dan jalan-jalanmu
untuk menyebabkan binasanya
raja-raja.
4 Tidaklah layak bagi raja-raja,
hai Lemuel,
tidaklah layak bagi raja-raja
untuk minum anggur,
dan bagi para pangeran
untuk minum minuman keras,
5 agar jangan dia minum,
lalu melupakan apa yang telah
diputuskan,
dan dia mengubah hak
keturunan yang menderita.
6 Berikanlah minuman keras itu
kepada orang yang akan binasa
dan anggur kepada yang pahit
jiwanya.
7 Biarlah dia minum dan melupakan
kemiskinannya
dan tidak lagi mengingat
kesusahannya.
8 Bukalah mulutmu bagi orang bisu
dan terhadap hak segenap
keturunan yang akan punah.
9 Bukalah mulutmu,
adililah dengan benar
dan belalah hak orang miskin
dan yang berkekurangan.”
2

Istri yang Cakap

a 10Seorang istri yang cakap,

siapa dapat menemukannya?
Ya, nilainya
jauh melebihi permata.
11
b Hati suaminya percaya kepadanya
dan dia tidak akan berkekurangan
keuntungan.
g 12Dia mengusahakan hal yang baik
dan bukan yang jahat
sepanjang umur hidupnya.
13
d Dia mencari bulu domba dan bahan
lenan
dan dengan gembira dia bekerja
dengan tangannya.

AMSAL 31

h 14Dia menjadi seperti kapal-kapal

saudagar,
dari jauh dia membawa
makanannya .
w 15Dia bangun ketika masih malam,
dan menyiapkan makanan
bagi seisi rumahnya
dan pembagian tugas untuk
pelayan-pelayan perempuannya.
z 16Dia mempertimbangkan sebuah
ladang dan membelinya,
dari hasil telapak tangannya
dia mengusahakan kebun anggur.
x 17Dia mengikat pinggangnya
dengan kekuatan
dan menguatkan kedua lengannya.
j 18Dia mengecap bahwa keuntungannya
baik,
sepanjang malam pelitanya
tak pernah padam.
y 19Kedua tangannya dia ulurkan
pada jentera,
kedua telapak tangannya
memegang pemintal.
k 20Tangannya terulur kepada
orang miskin,
ya, kedua tangannya
dia ulurkan
bagi yang berkekurangan.
l 21Bagi rumah tangganya
dia tidak takut akan salju,
karena seisi rumahnya
dipakaikan
pakaian rangkap.
22
m Dia membuat seprei permadani
bagi dirinya,
lenan halus dan kain ungu
menjadi pakaiannya.

n

23Suaminya
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dikenal di pintu-pintu
gerbang,
ketika dia duduk bersama
tua-tua negeri.
so 24Dia membuat pakaian lenan
dan menjualnya,
dia menyerahkan ikat pinggang
kepada pedagang.
[ 25Pakaiannya adalah kekuatan
dan kehormatan,
dan dia tertawa
terhadap hari depan.
p 26Dia membuka mulutnya dengan
hikmat,
dan torat kebaikan
ada pada lidahnya.
c 27Dia memperhatikan dengan cermat
seluk-beluk rumah tangganya,
dan dia tidak memakan
makanan kemalasan.
q 28Anak-anaknya bangun
dan menyebut kebahagiaannya,
suaminya pun,
dia memujinya:
r 29Ada banyak anak perempuan
yang berbuat kecakapan,
tetapi engkau naik melebihi
mereka semua.
30
X Kemolekan adalah tipu dan
kecantikan adalah sia-sia,
seorang istri yang takut akan
YAHWEH,
dia akan dipuji-puji.
t 31Berikanlah kepadanya dari hasil
tangannya,
dan biarlah hasil karyanya
memuji-muji dia
di pintu-pintu gerbang!

