
APOKRYFY 

SVOJICH BIBLIA KRÁĽA JAKUBA 1611 

www.Scriptural-Truth.com 

Svojich (Ecclesiasticus) 

Múdrosť Ježiša syna svojich alebo Ecclesiasticus 

Prológ zo neisté autora 

Tento Ježiš bol syn svojich a vnuka k Ježišovi 

rovnakého mena s ním: tento muž teda žil v 

druhý krát, po ľudia boli zajatí viedol preč, a 

volal domov znova, a po takmer všetci proroci. Teraz 

jeho dedko Ježiša, ako on sám witnesseth, bol muž 

veľkou usilovnosťou a múdrosti medzi Židom, ktorí sa 

nielen zhromaždiť hrob a krátke vety múdrych, 

to bolo pred ním, ale sám tiež predniesol niektoré 

jeho vlastné, plná moc pochopenia a múdrosti. Kedy ako 

preto prvá Ježiš zomrel, opúšťa tento knihy takmer 

k dokonalosti, svojich jeho syn dostane po on opustil jeho 

vlastného Syna Ježiša, ktorý s dostali do rúk, 

kompilovať všetko usporiadane do jedného zväzku, a nazval ho 

Múdrosť, intituling to aj svoje vlastné meno, otca 



meno a jeho dedko; zvodná poslucháčov poskytujú veľmi 

názov múdrosti majú väčšiu lásku k štúdiu tohto 

kniha. Containeth preto múdre príslovie, tmavé viet, 

a podobenstvo a určité konkrétne starovekej zbožný príbehy 

muži, to zapáčilo sa Bohu; aj jeho modlitba a spevy; Okrem toho 

Aké prínosy Boh mal zapožičaný svojho ľudu, a čo 

rán, on mal naložili na svojich nepriateľov. Urobil to Ježiš 

napodobniť Šalamún, a bol nie menej známa múdrosť a 

učenie, obaja sú skutočne muž s veľkým učenia, a tak 

pokladaný aj. 

Prológ múdrosti Ježiš syn svojich. 

Keďže veľa a sú skvelé veci boli dodané: 

nás zákon a prorokov, a ďalších, ktoré majú 

nasledovali ich kroky, ktoré veci Izrael by mal byť 

pochváliť za učenia a múdrosti; a na dôkaz toho dolupodpísaní 
nielen 

čitatelia musia potrieb sa stal zručný sami, ale aj 

oni, že túžba sa učiť byť schopní zisk im, ktoré sú 

bez ako hovorenie a písanie: môj dedko 

Ježiš, keď dal sám moc na čítanie 



zákona a prorokov a iné knihy našich otcov, a 

dostal v ňom dobrý úsudok, bol tiež vypracovaný 

sám napísať niečo týkajúce sa vzdelávania a 

múdrosť; na zámer tých, ktoré si želajú všeličo naučiť, 

a sú závislí na týchto vecí, môže zisk oveľa viac v 

žijú podľa zákona. Preto dovoľte mi vám intreat 

čítať, láskavosť a pozornosti a o milosti pre nás, wherein 

sme môže zdať neujde niektoré slová, ktoré sme 

pracoval v interpretovať. Pre rovnaké veci predniesol v 

Hebrejské a preložené do iného jazyka, 

rovnakú silu v nich: a nie len tieto veci, ale zákon 

sám, a proroci a zvyšok knihy, nemajú 

malý rozdiel, vyslovované vo vlastnom 

jazyk. Pre osem a trinásteho roku prichádza do 

Egypt, keď Euergetes bol kráľ, a pokračovať tam niektoré 

času, som našiel knihu žiadne malé učenia: preto som 

myslel, že to najpotrebnejšie pre mňa prepožičať niektorých 
diligence 

a travail sa interpretuje; pomocou veľkú ostražitosť a zručnosť 

v tomto priestore priniesť knihu do konca a stanoveným pre 



im tiež, ktorý v cudzej krajine sú ochotní sa učiť, 

pripravujú priamo pred spôsobmi žiť podľa zákona. 

{1:1} všetky múdrosť prichádza od pána, a je s ním 

navždy. 

{1:2} ktorí číslo piesku mora a kvapky 

dážď a dni večnosti? 

{1:3} ktorí môžete zistiť výšku s neba, a 

Šírka Zeme, a hlboké a múdrosti? 

{1:4} múdrosť jest boli vytvorené predtým, ako všetky veci, a 

porozumenie obozretnosť od večnosti. 

{1:5} slovo Boha najvyššieho je prameň 

múdrosť; a jej spôsoby sú večné prikázaní. 

{1:6} komu jest root múdrosti bolo odhalené? alebo 

kto jest známa jej múdrych rád? 

{1:7} [ku ktorej poznanie múdrosti živili 

sa prejavuje? a kto jest pochopil jej Veľká 

skúsenosť?] 

{1:8} neexistuje jeden múdry a veľmi sa bál, pán 

sedí na jeho tróne. 

{1:9} on stvoril ju, ju videl a očíslovaných jej, a 



vylial ju na všetky jeho diela. 

{1:10} je s všetko tvorstvo podľa jeho dar, a on 

dal ju na ne, že ho milujem. 

{1:11} bázeň pred Hospodinom je česť a slávu, a 

radosťou a korunou radosti. 

{1:12} bázeň pred Hospodinom zhotovuje radostné srdce, a 

dáva radosť, a radosť a dlhú životnosť. 

{1:13} kto feareth pána, musí ísť aj s ním 

na posledný, a on musí získať priazeň v deň jeho smrti. 

{1:14} báť pána je začiatkom múdrosti: a 

bol vytvorený veriacich v maternici. 

{1:15} ona jest postavený Gloss s mužmi, 

a ona bude pokračovať s ich semeno. 

{1:16} báť pána je plnosť múdrosti a filleth 

muži s jej plodmi. 

{1:17} s vecami, ktoré sú žiaduce, ona filleth ich dom 

a garners s jej nárastom. 

{1:18} bázeň pred Hospodinom je korunou múdrosti, tvorba 

mier a dokonalé zdravie prekvitať; Oba dary, ktoré sú 

Boha: a enlargeth ich radosti, že ho milujem. 



{1:19} múdrosti raineth nadol zručnosti a vedomosti 

pochopenie stála a exalteth ich na počesť, že 

Držte ju rýchlo. 

{1:20} koreň múdrosti je báť pána, a 

jeho vetvy sú dlhú životnosť. 

{1:21} strach z pána driveth preč hriechy: a kde 

je prítomný, ale preč obracia hnev. 

{1:22} zúrivý človek nemôže byť odôvodnené; pre húpať sa na 

jeho zúrivosť sa jeho zničenie. 

{1:23} trpezlivý človek bude trhať na dobu, a potom 

radosť sa vyskočiť jemu. 
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{1:24} sa schovať jeho slová na dobu a pery 

Mnohé vyhlási jeho múdrosť. 

{1:25} podobenstvo o znalosti sú poklady 

múdrosť: ale zbožnosť je ohavnosťou hriešnik. 

{1:26}, ak budeš chcieť múdrosti, dodržiavať prikázania, 

a pán sa jej k tebe. 

{1:27} bázeň pred Hospodinom je múdrosť a inštrukcie: 

a vieru a miernosť svoje potešenie. 



{1:28} nedôvera nie strach z Pána, keď ty si 

Zlá: a prišli k nemu s dvojité srdce nie. 

{1:29} nesmie byť pokrytec v očiach mužov a prijať 

dobrý pozor, ty speakest. 

{1:30} oslavovať nie je sám, inak budeš patriť, a priniesť 

zneuctenie nad tvoju dušu, a tak Boh odhaliť tvoje tajomstvá, 

a tebe zvrhnutý uprostred zhromaždenie, 

pretože ty camest v pravde na strach z Pána, ale 

tvoje srdce je úplný podvod. 

{2:1} môj synu, ak vchádza slúžiť Pánovi, pripraviť tvoje 

duša na pokušenie. 

{2:2} set tvoje srdce aright a neustále znášať, a 

ponáhľajte nie v čase súženia. 

{2:3} Cleave jemu, a odlieta nie ďaleko, že ty si 

bol spravodlivý zvýši tvoje posledné koniec. 

{2:4} vôbec je priviedol na tebe take veselo, 

a ty si zmenil na nízku estate, buďte trpezliví. 

{2,5} pre zlato sa pokúsil v ohni a prijateľné mužov v 

pec nepriazeň osudu. 

{2:6} veriť v neho, a on bude pomôcť tebe; poradie tvojej ceste 



aright, a dôveru v neho. 

{2:7} vy, ktorá sa bojí Hospodina, čakať na jeho milosrdenstvo. a 
nie ísť 

stranou, inak ťa pád. 

{2:8} vy, ktorá sa bojí Hospodina, verte mu; a Vaša odmena 

sa nepodarí. 

{2:9} vy, ktorá sa bojí Hospodina, nádej na dobrý, a pre 

večné radosti a milosrdenstvo. 

{2:10} pozrieť staré generácie a uvidíme; vôbec 

akékoľvek dôveru v Pána, a zahanbení? alebo urobil akékoľvek 
dodržiavali 

v jeho strach a bol opustený? alebo koho urobil on niekedy 
pohŕdajú, 

ktorý vyzval ho? 

{2:11} pre pána je plný súcitu a milosrdenstva, 

trpezlivost a veľmi biedny, a forgiveth hriechy, a 

saveth v čase trápenie. 

{2:12} Beda bolo strašný srdce a slabé ruky a 

hriešnik, ktorý vchádza dvoma spôsobmi! 

{2:13} Beda tomu je bojazlivý! pre on verí 

nie; Preto sa on nie obhajovať. 



{2:14} Beda vám, ktoré stratili trpezlivosť! a čo 

urobí ťa, keď vás navštívia pána? 

{2:15} sa bojí Hospodina nie porušiť jeho slovo; 

a tí, ktorí ho milujú udrží jeho cesty. 

{2:16} že strach pán začnú hľadať to, čo je 

No, potešujúce jemu; a oni, že ho milujem sa 

plné právo. 

{2:17} sa bojí Hospodina pripraví svoje srdce, 

a pokoriť svoje duše v jeho očiach 

{2:18} riekol sme padne do rúk pána, 

a nie do rúk mužov: pre jeho velebnosti je, tak je jeho 

milosrdenstva. 

{3:1} ma počuť váš otec, O deti, a následne urobiť 

že ťa nemusí byť bezpečné. 

{3:2} pre Hospodin dal česť otca 

deti, a jest potvrdil úrad matky 

nad synmi. 

{3:3} kto honoureth svojho otca učiniť pokánie 

za jeho hriechy: 

{3:4} a on, že honoureth jeho matka je ako jeden, že 



ponižuje sa poklad. 

{3:5} kto honoureth jeho otec bude mať radosť z jeho 

vlastné deti; a keď on dáva jeho modlitba, vzťahujú sa 

počul. 

{3:6} he, že honoureth otec má dlhú životnosť; 

a on, že je poslušný k Pánovi sa komfort pre 

jeho matka. 

{3:7} he, že feareth pána bude ctiť svojho otca, a 

bude robiť služby unto jeho rodičia, aby svojho pána. 

{3:8} cti svojho otca a matky v programe word a 

skutok, že požehnanie môže prísť na tebe od nich. 

{3:9} požehnaním otca establisheth domy 

detí; ale prekliatie matka rooteth 

základy. 

{3:10} sláva nie v bdení tvojho otca; pre tvoje 

otca bdení sa žiadna sláva tebe. 

{3:11} sláva človeka je z česť jeho 

otec; a matka v bdení, je výčitkou pre 

deti. 



{3:12} môjmu Synovi pomôcť tvojho otca v jeho veku a truchlit 
ho 

nie tak dlho, ako on žije. 

{3:13} a ak jeho chápanie, mať trpezlivosť s 

ho; a pohŕdajú, nie, keď ty si v tvojej plnej sile. 

{3:14} na zmiernenie tvoj otec sa nebude 

Zabudnuté: a namiesto hriechov, k tebe stavať sa pridáva 

hore. 

{3:15} v deň tvoje trápenie bude 

spomenul; tvoje hriechy aj sa rozplynie, ako ľad 

pekného teplého počasia. 

{3:16}, forsaketh jeho otec je ako bohorúhač; a 

je prekliate, že angereth matka: Boha. 
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{3:17} môjho syna, ísť na tvoje podnikanie v pokora; Takže 

ty budeš milovaný od neho, ktorá je schválená. 

{3:18} väčší jsi, tým viac pokorný seba samého, a 

ty budeš nájsť prospech pred pánom. 

{3:19} mnohé sú zavedené vysoké a renomé: ale 

záhady sú zjavené tichí. 



{3:20} moc pán je veľký, a on je 

vyznamenaná cenou mesta pokorný. 

{3:21} nie hľadať veci, ktoré sú príliš ťažké pre teba, 

ani hľadať veci, ktoré sú nad tvoje sily. 

{3:22}, ale čo je prikázané ťa, myslíš, že následne sa 

úctu, to nie je pre teba vidieť tvoje 

oči veci, ktoré sú v tajnosti. 

{3:23} nesmie byť zvedavý nepotrebné veci: viac 

veci sú ukázal tebe než muži pochopili. 

{3:24} pre mnohých sú podvedení vlastné márne stanovisko; 

a zlé podozrenie jest zvrhnutý ich úsudok. 

{3:25} bez očí ty Nebudeš chcieť svetlo: vyznávať nie 

znalosti preto že jsi nie. 

{3:26} tvrdohlavý srdce bude dariť zlo v posledný; a on 

ktorá miluje nebezpečenstvo zahynú v ňom. 

{3:27} zatvrdilý srdce bude zaťažený smútok; 

a zlý muž sa haldy hriech na hriech. 

{3:28} v trest hrdý neexistuje žiadny opravný prostriedok; 

rastlinu neprávosti jest zapustila korene v ňom. 

{3:29} srdci obozretný pochopí podobenstvo; 



a pozorný ucho je túžba múdry človek. 

{3:30} vody bude uhasiť horiace oheň; a almužnu zhotovuje 

odpustenie hriechov. 

{3:31} a on, že requiteth dobré obráti sa s vedomím, že 

ktoré môžu prísť ďalej; a keď on falleth, on sa 

Vyhľadajte si pobyt. 

{4:1} môj syn podviesť nie chudobných jeho života, a 

Make nie potrebným oči čakať dlho. 

{4:2} aby nie hlad duše smutná; ani vyvolať 

muž v jeho núdzi. 

{4:3} pridať nie viac problémov do srdca, ktoré sa hneval; a 

odložiť nedávať mu, že je v núdzi. 

{4:4} odmietnuť nie prosbe postihnutý; ani 

odvráti tvoju tvár od chudobného človeka. 

{4:5} odvracaj nie tvoje oko od ľuďom v núdzi a dať 

mu žiadna príležitosť k tebe prekliatie: 

{4:6} Ak on ťa preklínať v horkosť jeho dušu, jeho 

modlitby vypočuje ho, že sa mu. 

{4:7} si sám seba lásky kongregácie a lúk 

Tvoja hlava veľký muž. 



{4:8} nech ju zarmucovať ťa klaňať tvoje ucho 

chudobných, a dať mu prostrediu odpoveď s pokorou. 

{4:9} dodať mu, že zle trpezlivá z rúk 

násilníka; a nesmie byť bojazlivý, keď ty sedíš 

rozsudok. 

{4:10} sa ako otec unto siroty, a namiesto toho 

manžel unto ich matka: tak ty budeš ako syn 

Väčšina vysoko, a on milovať ťa viac ako tvoja matka 

Bdejte. 

{4:11} múdrosť exalteth jej deti a ponižuje držať 

im, že hľadajú ju. 

{4:12}, kto miluje ju miluje život; a oni, ktoré sa snažia 

jej skoro musí byť naplnený radosťou. 

{4:13} ten holdeth jej rýchlo zdedí slávu; a 

kdekoľvek ona entereth, pán vám žehnaj. 

{4:14} oni, ktoré slúžia jej musí slúžiť k Svätému: 

a, že ju milujem pána rád. 

{4:15} kto dáva ucha jej musí posúdiť národov: 

a ten attendeth jej budú bývať bezpečne. 

{4:16} Ak človek sám zaviazať jej, on bude dediť 



jej; a jeho generácie sa držať ju vlastní. 

{4:17} pre prvý ona bude chodiť s ním do krivé 

spôsoby, a prinesie strach a strach na neho a trápenie jemu 

s jej disciplíny, ona môže veriť jeho duše, a skúste ho 

jej zákony. 

{4:18} potom ona vráti rovno cestu k nemu, 

a pohodlie ho a Ukáž mu svoje tajomstvo. 

{4:19} ale ak pokazit, ona bude neopustí ho a dajte 

ho cez jeho vlastnú skazu. 

{4:20} pozorovať príležitosť a dajte si pozor na zlo; a 

nie sa hanbiť keď vzťahuje tvojej duše. 

{4:21} nie je hanba, že bringeth hriechu; a nie je 

je škoda, ktorá je slávu a milosť. 

{4:22} prijať žiadna osoba proti tvojej duše a nech nie 

úcta každého človeka spôsobiť tebe klesne. 

{4:23} a zdržať sa hovorí, keď je na 

dobro a skryť nie tvoja múdrosť v jej krásu. 

{4:24} na podľa reči sa označujú múdrosti: a 

Prečítajte si slovo jazyka. 

{4:25} nie je múdre hovoriť proti pravde; ale byť abashed 



chyby tvoje nevedomosti. 

{4:26} nie sa hanbiť priznať tvoje hriechy; a účinnosť nie 

Samozrejme rieky. 

{4:27} nie je sám robiť poskoka hlúpy človek; 

ani prijať osoba mocného. 

{4:28} usilovať v pravda jest smrť, a pán sa 

bojovať za teba. 

{4:29} nesmie byť unáhlené tvoj jazyk a tvoje skutky slack 

a lenivý. 

Stránky svojich (Ecclesiasticus) 602 

{4:30} nebude ako lev v tvojom dome, ani frantick medzi 

pomáhaj svojim služobníkom. 

{4:31} nech nie tvoje ruky natiahnuté na prijímanie, a 

keď zavrel jsi abys splácať. 

{5:1} nastaviť tvoje srdce tvoje tovaru; a povedať nie, nemám 

dosť pre môj život. 

{5:2} sledovať nie tvoje vlastné pamäti a tvoja sila, do 

chodiť v spôsoboch tvoje srdce: 

{5:3} a povedať nie, ktorí sa controul mi pre mojich diel? 

lebo Pán bude určite pomsta tvoja hrdosť. 



{5:4} povedať nie, zhrešil a aké škody jest 

stalo sa ku mne? pre pán je trpezlivost, on bude v 

nie je múdre nechať ťa ísť. 

{5:5} o pokojnými, nesmie byť bez obáv pridať 

hriech ku hriechu: 

{5:6} a nie povedať, že jeho milosrdenstvo je skvelá; on bude 
upokojiť 

pre množstvo mojich hriechov: zľutovanie a hnev príde 

od neho, a jeho rozhorčenie resteth na hriešnikov. 

{5:7}, aby žiadna tarrying obrátiť k Pánovi, a nie odkladať 

deň: pre náhle sa hnev pána 

príde tam a tvoje zabezpečenia ty shalt byť zničené, a 

zahynúť v deň pomsty. 

{5:8} set nie tvoje srdce tovaru neprávom dostali, na 

budú profitovať ti v deň nešťastia. 

{5:9}, oddeliť zrno od pliev nie s každým vetrom a ísť do každý 

cesta: o tak Bdejte hriešnika, to jest dvojitým jazykom. 

{5:10} sa stedfast v tvoje pochopenie; a Nech tvoje slovo 

byť rovnaké. 

{5:11} rýchly počuť; a nech tvoj život byť úprimné; a 



s trpezlivosťou dať odpoveď. 

{5:12} ak jsi porozumenie, odpovedzte svojho blížneho; 

Ak nie, položte tvoja ruka na tvoje ústa. 

{5:13} česť a škoda je hovoriť: a jazyk 

človek je jeho pádu. 

{5:14} nie nazývať whisperer a ležať v počkať s 

tvoj jazyk: za faul škoda je zlodej a zlo 

odsúdenie na dvojitým jazykom. 

{5:15} nesmie byť neznalý nič vo veľkej veci alebo 

malé. 

{6:1} namiesto priateľa sa stal nie nepriateľ; pre 

[tak] ty budeš dediť zle meno, škoda, a 

výčitky: aj tak sa hriešnik, to jest dvojitým jazykom. 

{6:2} extol nie je sám v radu tvoje vlastné srdce; 

že tvoja duša sa nie roztrhané na kusy ako bull [blúdenia sám.] 

{6:3} ty nebudeš jesť tvoje listy a stratiť tvoje ovocie, a 

nechať sám seba ako suchý strom. 

{6:4} A zlý duša zničia ho, to jest, a 

musí ho smial opovrhnutie jeho nepriateľov. 

{6:5} sladký jazyk bude násobiť priateľov: a 



fairspeaking jazyk zvýši milé pozdravy. 

{6:6} byť v mieri s mnohými: napriek tomu sa ale jeden 

Poradca z tisíc. 

{6:7} Ak ty wouldest si kamaráta, dokázať mu prvý a byť 

nie unáhlené mu. 

{6:8} pre niektoré muža je priateľ pre jeho vlastné príležitosti, a 

sa nebude dodržiavať vo deň tvoje problémy. 

{6:9} a nie je priateľom, kto sa obrátil na nepriateľstvo, 

a zvar sa objaviť tvoje výčitky. 

{6:10} znova, niektoré priateľ je spoločníkom pri stole, 

a nebude pokračovať v deň tvoje trápenie. 

{6:11} ale tvoje prosperity bude ako seba samého, a bude 

byť tučným pomáhaj svojim služobníkom. 

{6:12} Ak budeš podávať nízke, bude proti tebe, a 

skryje sám z tvojej tváre. 

{6:13} oddeliť seba od tvoje nepriateľov a dbať 

tvojich priateľov. 

{6:14} faithfull priateľ je silná obrana: a on že 

jest našiel ako jeden jest našiel poklad. 

{6:15} nič kompenzovať verný priateľ, a jeho 



Excelencia je neoceniteľná. 

{6:16} verný priateľ je liekom života; a oni 

že strach, pán sa ho nájsť. 

{6:17} kto feareth pána riadi jeho priateľstvo 

aright: pre ako je on, tak jeho susedom sa tiež. 

{6:18} môjho syna, pozbierať inštrukcie z tvojej mladosti: tak 

Nebudeš ty nájsť múdrosť až do svojho vysokého veku. 

{6:19} Poďte k nej ako ten, ktorý ploweth a soweth, 

a čakať na jej dobré ovocie: pre ty nebudeš nie drieť oveľa v 

prácny, o nej, ale ty nebudeš jesť jej pravé ovocie 

čoskoro. 

{6:20} je veľmi nepríjemné, neučení: ten, ktorý je 

bez pochopenia nezostane s ňou. 

{6:21} ona bude spočívať na neho ako mighty kameň skúšania; 

a on bude jej cast z neho ere byť dlho. 

{6:22} pre múdrosť je podľa jej meno a ona je 

zjavne unto veľa. 

{6:23} dajte ucho, môj syn, môj poradenstvo a odmietnuť 

nie moju radu, 

{6:24} a tvojej nohy do jej okovy a tvoj krk do 



jej reťaz. 

{6:25} luk dole tvoje rameno a niesť ju a nesmie byť 

truchlil s jej dlhopisov. 

{6:26} Poď ku nej tvoje celým srdcom a držať ju 

spôsoby, ako všetky tvoje mocou. 

{6:27} Hľadať, a usilovať, a ona sa oznámi 
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k tebe: a keď ty jsi dostal drží ju, nechal ju ísť. 

{6:28} pre konečne ty budeš nájsť ju odpočívať, a že 

sa obrátil na tvoju radosť. 

{6:29} potom budú jej okovy silná obrana pre teba, 

a jej reťaze rúcha slávy. 

{6:30} nie je zlatý ornament na nej a jej 

kapely sú fialovej čipky. 

{6:31} ty nebudeš som ju na ako župan v mene cti, a 

Nebudeš ju o tebe ako korunu radosti. 

{6:32} môj syn, ak chceš, ty budeš učiť: a ak 

Ty chceš použiť tvojej mysle, budeš obozretné. 

{6:33}, ak budeš rád počuť, ty nebudeš dostávať 

pochopenie: a ak sa budeš klaňať sa tvoje ucho, budeš múdry, 



{6:34} stojí v zástupu starších; a rozštiepiť 

k nemu, ktorý je múdry. 

{6:35} byť ochotný vypočuť každý zbožný diskurzu; a nechať 

tebe sa uniknúť nie podobenstvo o pochopenie. 

{6:36} a ak vidíš muža porozumení, Choď 

Zavčas ho a nech tvoja noha nosiť kroky jeho dvere. 

{6:37} nech tvoja myseľ sa na obrady pána 

a neustále meditovať v jeho prikázania: on sa 

vytvoriť tvoje srdce a dať ti múdrosť v tvoje vlastní 

túžba. 

{7:1} urobiť nič zlého, takže sa bez poškodenia prísť k tebe. 

{7:2} odchod z nespravodlivé a neprávosti sa odvrátil 

od teba. 

{7:3} môj syn zasiať nezaväzujú brázdy z 

neprávosti, a ty budeš žať ich sevenfold. 

{7:4} Seek nie na pána preeminence, ani jeden z 

Kráľ sedadla česť. 

{7:5} ospravedlnenie nie je sám pred pánom; a pochváliť nie 

Tvoja múdrosť pred kráľa. 

{7:6} snažiť nebyť sudca, nie je schopný odniesť 



neprávosti; inak kedykoľvek ty báť osoba mocného, 

úraze v ceste tvojej priamosti. 

{7:7} pohoršil nie proti veľké mesto, a potom 

Ty nebudeš Nezavrhol sám medzi ľuďmi. 

{7:8} viazať, ani jeden hriech na druhého; pre v jednom 
nebudeš 

byť bez trestu. 

{7:9} povedať nie, Boh bude vyzerať na množstvo mojich 

obetné dary, a keď som ponuku na najvyššieho Boha, bude mu 

prijať. 

{7:10} nesmie byť bojazlivý, keď ty si makest tvoje modlitby, 

a zanedbanie sa dávať almužnu. 

{7:11} smiať nikto opovrhnutie v horkosť jeho 

duša: nie je jedno, kto sa ponižuje, a exalteth. 

{7:12} vymyslieť nie klamstvá proti tvoj brat; ani 

ako tvoj priateľ. 

{7:13} použiť aby neboli žiadnym spôsobom lož: vlastné 

jej nie je dobré. 

{7:14} pomocou nie je veľa slov v mnohých starších a 

urobiť nie moc bľabotania keď ty Modlíš. 



{7:15} nenávisť nie pracné práce, ani chovu, ktoré 

Najvyššieho jest vysvätený. 

{7:16} číslo nie je sám medzi množstvom 

hriešnikov, ale nezabudnite, že hnev sa najedli dlho. 

{7:17} pokorný seba výrazne: pre pomsta 

bezbožný je oheň a červy. 

{7:18} zmeniť nie priateľa pre nejaké dobré v žiadnom prípade; 

ani veriaci bratom pre zlato z Ofíru. 

{7:19} vzdať ani múdry a dobrý žena: pre maminu 

je nad zlato. 

{7:20} Keďže svojho služobníka tolko naozaj, proste mu nie 

zlo. ani nájomník, ktorý bestoweth sám úplne na tebe. 

{7:21} nech tvoja duša, milujem dobrý sluha a ho podvádzať 

nie slobody. 

{7:22} jsi ty dobytok? mať oči na nich: a ak sa 

na tvoj zisk, aby im s tebou. 

{7:23} si deti? nariadiť im, a klaňať 

ich krku z ich mladosti. 

{7:24} si dcéry? mať starostlivosť o svoje telo 

a ukážem nie je sám veselý smerom k nim. 



{7:25} oženiť tvoja dcéra, a tak ty nebudeš mať 

vykonáva závažná otázka: ale jej muž 

pochopenie. 

{7:26} jsi ty manželka po tvojej mysli? neopustím jej: 

ale nie je sám dať ľahké ženy. 

{7:27} dodržať tvoj otec tvoj celým srdcom a zabudnúť 

nie bolesti tvojej matky. 

{7:28} pamätať, že ty si bol splodený z nich; a 

ako môžeš ty ne odmeniť veci, ktoré majú 

pre teba urobil? 

{7:29} strach pánovi celou svojou dušou a úcta jeho 

kňazi. 

{7:30} milovať ho, že sa ti všetky tvoje sily, a 

neopustím nie jeho ministri. 

{7:31} bojí Hospodina a cti kňaza; a dať mu 

jeho časť, ako to prikázal tebe; prvotiny, a 

priestupok ponukou a darčekové ramená, a 

obeť posvätenie a prvotiny svätého 

veci. 

{7:32} a natiahnuť tvoje ruky k chudobným, že tvoje 



požehnanie môže byť dokonalá. 

{7:33} darček jest milosť v očiach každý človek žije; 

a za mŕtveho zadržať nie. 
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{7:34} nedokážu byť s nimi, že plakať a smútiť 

s nimi, že truchlit. 

{7:35} nesmie byť pomalý pri návšteve chorých: pre ktoré 
vykoná 

tebe byť milovaný. 

{7:36} vôbec ty takest v ruke, nezabudnite 

konca, a ty nikdy nebudeš robiť zle. 

{8:1} snažiť nie s mocný muž "inak ty na jeseň do jeho 

ruky. 

{8:2} nesmie byť rozpore boháč, inak mu 

prevážiť tebe: pre zlato jest zničené mnohé, a 

perverzné srdcia kráľov. 

{8:3} snažiť nie s mužom, ktorý je plný jazyka, a 

hromadu nie drevo na svoje oheň. 

{8:4} jest nie s hrubý muž, aby tvoje predkov 

nemilosti. 



{8:5} výčitky nie je človek, ktorý ale obracia sa od hriechu, ale 

Pamätajte si, že sme všetci si zaslúži trest. 

{8:6} bdení nie je človek v jeho veku: pre ešte niektoré 

z nás vosk staré. 

Radujte sa {8:7} nie cez tvoj najväčší nepriateľ je mŕtvy, ale 

Pamätajte si, že zomrieme všetci. 

{8:8} ramená nie diskurzu múdry, ale oboznámiť 

sám s ich príslovie: pre ich ty nebudeš učiť 

inštrukcie a ako slúžiť veľký muži s ľahkosťou. 

{8:9} Miss nie diskurzu starší: lebo aj 

naučili ich otcovia a ich ty nebudeš učiť 

pochopenie, a dať odpoveď, ako potrebujú requireth. 

{8:10} kindle nie uhlíky hriešnik, inak ty byť spálené 

plameň jeho oheň. 

{8:11} vystúpte nie [hnev] v prítomnosti 

ujmu osobe, lesť on číhať na dolapiť teba v tvojej 

slová 

{8:12} požičiavať nie jemu, je mocnejšie ako sám seba; pre 

Ak ty mu lendest, počítať ale prehrali. 

{8:13} nesmie byť ručiteľ nad tvoje sily: Ak ty sa 



ručenie, starať sa to zaplatiť. 

{8:14} go aby zákona ako sudca; pre bude súdiť pre 

mu podľa jeho česť. 

{8:15} cestovanie nie Mimochodom s tučný chlapík, inak mu 

stať ťažkého tebe: on bude robiť podľa jeho 

vlastnej vôle, a ty nebudeš zahynúť s ním cez jeho bláznovstvo. 

{8:16} snažiť nie s rozhnevaný muž a ísť s ním 

na pusté miesto: krv je ako nič v jeho očiach, a 

Ak neexistuje žiadna pomoc, on zvrhnúť ťa. 

{8:17} konzultovať nie so hlupák; pre on nemôže držať poradca. 

{8:18} nemajú žiadne tajné vec pred cudzincom; pre tie 

Vieš, nie čo mu prinesú. 

{8:19} otvoriť nie tvoje srdce každému človeku lest on oplatiť 

tebe s mazaný zase. 

{9:1} nesmie byť žiarlivý nad ženou tvojho lona, a 

dať jej nie zlý lekciu proti sebe. 

{9:2} Daj nie tvoju dušu k žena nastaviť nohu na 

tvoje látky. 

{9:3} stretne nie s nevěstko, inak ty spadajú do jej osídiel. 

{9:4} použitie nie moc spoločnosť ženu, ktorá je 



spevák, inak budeš užívať s jej pokusy. 

{9:5} pohľad nie k slúžka, že ty na jeseň nie tým 

veci, ktoré sú drahé v nej. 

{9:6} daj nie tvoju dušu k smilstva, že ty nie stratiť 

tvoje dedičstvo. 

{9:7} vyzerať nie okolo teba, v uliciach mesta, 

ani ty blúdiť v pusté miesto jej. 

{9:8} odvráti tvoje oko z krásna žena, a 

Nehľaďte na iné krásy; pre mnohých boli 

oklamaní Krása ženy; pre ľ je láska 

zanietený ako oheň. 

{9:9} sedieť vôbec nie s manželkou iného muža, ani sadnúť 

s ňou v tvoje zbrane a stráviť nie tvoje peniaze s ňou v 

vína; inak tvoje srdce sklon k nej, a tak prostredníctvom 

Tvoja túžba ty na jeseň do zničenia. 

{9:10} neopustím nie starého priateľa; pre nové nie je 

porovnateľné s ho: nový priateľ je ako nové víno; keď je 

starý, ty nebudeš piť ho s radosťou. 

{9:11} závisť nie slávu hriešnik: pre tie poznáš 

čo bude jeho koniec. 



{9:12} radosť nie vec, že bezbožní mať 

radosť ale pamätajte, nie idú bez trestu 

k ich hrob. 

{9:13} držať ťa ďaleko od človeka, ktorý má silu zabiť; 

Takže nebudeš ty nie pochybovať strachu zo smrti: a ak sa 
vchádza 

jemu, urobiť žiadnu chybu, lesť on sňal tvoje život 

v súčasnosti: Pamätajte, že ideš uprostred osídiel, 

a že ty walkest na cimburie mesta. 

{9:14} tak blízko, ako môžeš ty, Hádaj na svojho blížneho, a 

konzultovať s múdry. 

{9:15} nech tvoja diskusie byť múdry, a všetky tvoje 

komunikácia v zákonom najvyššieho. 

{9:16} a nechať len muža jesť a piť s tebou; a nechať 

tvoje glorying byť strach z Pána. 

{9:17} pre ručne remeselník práce musia byť 

pochváliť: a múdry panovník ľudí na jeho prejav. 

{9:18} človek chorý jazyka je nebezpečný v jeho meste; a 

kto je vyrážka vo svojej reči sa nenávidel. 

{10:1} A múdry sudca poučí svojho ľudu; a 



vláda uvedomelého človeka aj objednať. 

{10:2} ako sudca z ľudu je sám, tak sú jeho 

dôstojníkov; a akým spôsobom človek vládcom mesta, 
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také sú všetci, ktorí prebývajú v ňom. 

{10:3} nerozumné kráľ destroyeth svojho ľudu; ale cez 

obozretnosť z nich, ktoré sú orgánom mesta musí byť 

obývané. 

{10:4} sila Zeme je v rukách pána, 

a v riadnom čase sa postavil nad ním ten, ktorý je ziskový. 

{10:5} v ruka Božia je prosperitu človeka: a 

osobu pisár sa ležal jeho česť. 

{10:6} bear nie nenávisť do svojho blížneho na každý zle; 

a robiť vôbec nič škodlivé praktiky. 

{10:7} Pride je nenávistný pred Bohom a človekom: a aj 

Bdejte jeden commit neprávosti. 

{10:8}, pretože nespravodlivé styku, zranenia, a 

bohatstvo dostali podvodom, kráľovstvo je preložená z jedného 

ľudí do druhého. 

{10:9} prečo je zem a popol hrdý? Nie je viac 



Wicked vec ako Lakomcovi muž: pre ako jeden setteth 

svoju vlastnú dušu na predaj; preto, zatiaľ čo on žije, on casteth 

vzdialenosť jeho črevá. 

{10:10} lekár cutteth off dlhé choroby; a on 

to je deň, keď kráľ morrow musí zomrieť. 

{10:11} pre keď muž je mŕtvy, on zdedí plazivej 

veci, zver a červami. 

{10:12} na začiatku pride je, keď jeden departeth 

od Boha, a jeho srdce je odvrátil od jeho výrobcu. 

{10:13} pre hrdosť je začiatok hriech, a on to jest 

sa vylial zvrátenosť: a preto pán 

prinesené na nich podivné kalamity, a zvrhol ich 

úplne. 

{10:14} pán jest zvrhnutý tróny hrdý 

Princes a nastavenie pokorným vo vyžadovaní. 

{10:15} pán jest zobral korene hrdí 

národov a zasadil pokorný v ich miesto. 

{10:16} Pán zvrhol krajín pohanov, a 

zahubila základy zeme. 

{10:17} vzal niektoré z nich preč a zničil, 



a urobil ich memorial ukončiť zo Zeme. 

{10:18} Pride nebolo urobené pre mužov, ani divokým hnevom 

pre nich, ktoré sa rodia ženy. 

{10:19}, ktorá sa bojí Hospodina sú určite osiva, a oni 

že ho milujem poslankyne rastlín: oni, že nie úvahy 

práva sú nemravným osiva; oni, ktoré porušujú 

prikázania sú deceivable semeno. 

{10:20} medzi bratmi, kto je šéf je čestné; Takže 

sú tí, ktorí sa bojí Hospodina v jeho očiach. 

{10:21} bázeň pred Hospodinom ide pred získavanie 

orgán: ale drsnosti a hrdosť je strata jej. 

{10:22} či on bohatý, ušľachtilý, alebo zlá, ich sláva je 

bázeň pred Hospodinom. 

{10:23} nie je stretnúť pohŕdať chudobní človek to jest 

pochopenie; ani je vhodné zväčšiť hriešne 

muž. 

{10:24} veľkých mužov, a sudcovia a mocnáři, budú 

vyznamenaná cenou; ešte je tam žiadny z nich väčší ako ten, 
ktorý 

feareth pán. 



{10:25} unto služobníka, ktorý je múdry sa tí, ktorí sú 

Bezplatne urobiť služba: a kto má vedomosti nie nevole 

Kedy je reformovaná. 

{10:26} nesmie byť overwise v tvojom biznise; a môžu sa 
pochváliť 

nie je sám v čase tvoje utrpenie. 

{10:27} lepšie je ten, že laboureth a aboundeth vo všetkých 

veci, než ten, ktorý boasteth sám a wanteth chleba. 

{10:28} môj syn oslavovať tvoju dušu v pokoru, a dať mu 

česť podľa jeho dôstojnosť. 

{10:29} ktorý obrezaného ospravedlní mu, že sinneth proti 
vlastnej 

duša? a kto bude ctiť ho, že dishonoureth jeho vlastné 

život? 

{10:30} Chudák je poctený za jeho zručnosť, a 

boháč je poctený za jeho bohatstvo. 

{10:31} ten splnený v chudobe, ako oveľa viac 

v bohatstve? a kto je nemravným v bohatstvo, koľko 

viac v chudobe? 

{11:1} múdrosť vyzdvihne na hlave mu, že je nízka 

stupeň, a dáva mu sedieť medzi velikánov. 



{11:2} chválim nie človek pre jeho krásu; ani protiví 

muž na jeho vonkajšom vzhľade. 

{11:3} včela je málo medzi napríklad lietať; ale jej ovocie je 

šéf sladké veci. 

{11:4} pochváliť nie tvoj odev a rúcho, a oslavovať 

nie je sám v deň cti: za práce Pána 

sú nádherné a jeho diela u mužov sú skryté. 

{11:5} mnoho kráľov si sadol na zem; a 

ten, ktorý bol nikdy nenapadlo jest nosiť korunu. 

{11:6} mnoho mocných ľudí boli značne nemilosti; 

a poslankyne vydal do rúk iných ľudí. 

{11:7} vinu nie pred ty jsi pravdu: 

najprv pochopiť a potom potrestá. 

{11:8} odpoveď nie ako ty jsi počul príčinu: 

ani prerušiť muži uprostred ich diskusie. 

{11:9} snažiť nie vo veci, že vzťahuje sa teba nie; a 

sedieť v rozsudku s hriešnikmi. 

{11:10} môjho syna, pliesť s mnohými veciach: Ak 

Ty moc pliesť, nebudeš sa nevinný; a ak ty 

nasledovať po ty nebudeš nezískali, ani nebudeš ty uniknúť 



útekom. 

{11:11} je laboureth, a vzal bolesti, a 

zhotovuje zhone, a je tak oveľa viac za. 

{11:12} znova, tam je iný, ktorý je pomalý a jest potreba 
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pomoc, chcú schopnosti a plný chudoby; ale na oko 

Pán sa pozrel na neho nadobro a nastaviť ho z jeho 

nízka estate, 

{11:13} a zdvihol hlavu od utrpenia; takže mnohí 

Táto píla od neho je mier cez všetky 

{11:14} prosperity a protivenstvá, život a smrť, chudoba 

a bohatstvo, nepríde pán. 

{11:15} múdrosť, vedomosti a porozumenie 

práva, nám pána: láska a tak dobré skutky, sú 

od neho. 

{11:16} chyba a tma mal ich začínajú spoločne 

s hriešnikmi: a zlo sa vosk starý s im, že sláva 

v ňom. 

{11:17} dar pána zostane s bezbožní, 

a jeho prospech bringeth prosperitu na veky. 



{11:18} je, že waxeth bohaté tým jeho ostražitosť a 

štiepanie, a táto jeho časť jeho Odmena: 

{11:19} keďže povedal, našli odpočinok, a teraz bude 

neustále jesť moje tovaru; a ešte nie čo vie 

čas príde na neho, a že on musí opustiť tých 

veci s ostatnými, a zomrieť. 

{11:20} stedfast v tvojej pakt, a byť oboznámený 

v ňom, a vosk staré v tvojej práci. 

{11:21} nie obdivovať diela hriešnikov; ale veriť v 

Pána, a zostávaš tvojej práce: je to jednoduchá vec v 

pohľad na Hospodina, on náhle aby Chudák bohatá. 

{11:22} požehnanie pána je odmena 

zbožný, a zrazu on dáva jeho požehnanie prekvitať. 

{11.23} povedať nie, čo zisk je tam moje služby? a 

Aké dobré veci sa mám ďalej? 

{11:24} znova, povedať nie, mám dosť, a majú mnoho 

veci a aké zlo sa mám ďalej? 

{11:25} v deň prosperity je zábudlivosť 

trápenie: a v deň trápenie nie je viac 

Spomienka na prosperitu. 



{11:26} je to ľahká vec k Pánovi v deň 

smrť odmeniť človeka podľa jeho cesty. 

{11:27} trápenie hodinu učiniť človek zabudnúť 

radosť: a jeho konci sa objavil jeho skutky. 

{11:28} súdiť žiadne požehnanie pred jeho smrťou: pre mužov 

sú známe jeho detí. 

{11:29} aby nie každý človek do svojho domu: za 

zradný chorej mysle mnohých vlaky. 

{11:30} podobne ako Jarabica prijaté [a stále] v klietke, tak 

je srdcom hrdý; a ako ako spy, watcheth on pre 

tvoje pádu: 

{11:31} lieth vo čakať, a do zlo, ale obracia dobré 

a vo veci hodné chvály bude vinu na tebe. 

{11:32} iskra ohňa hromadu uhlíky zanietený: a 

Hříšný človek ponižuje čakať na krv. 

{11:33} dbať zlomyseľný človek, pre on tolko 

bezbožnosti; inak mu priniesť na tebe perpetual blot. 

{11:34} prijímať cudzie do svojho domu, a on bude 

rušiť tebe a tebe zase z tvoje vlastné. 

{12:1} keď ty chceš robiť dobré vedieť komu ty robíš 



; Takže nebudeš ty sa poďakoval za tvoje výhody. 

{12:2} robiť dobré zbožný muž a ty budeš nájsť 

recompence; a ak nie od neho, ale z najvyššieho. 

{12:3} tam môžete žiadne dobré príde k nemu, ktorý je vždy 

obsadené v zlo, ani mu to dáva žiadne almužny. 

{12:4} Daj zbožný muž a pomoc nie je hriešna. 

{12:5} robiť aj jemu to je pokorný, ale dá sa 

Pamätajme: držať späť tvoj chlieb, a dávať nie jemu, inak 

On ťa tým overmaster: pre [iný] ty nebudeš dostávať 

dvakrát toľko zla za všetko dobro, ty nebudeš urobili 

jemu. 

{12:6} najvyššiemu nenávidí hriešnikov, a splácať 

Pomsta unto bezbožní, a zachováva ich proti 

Mighty deň ich trest. 

{12:7} give unto dobro a pomoc nie hriešnikov. 

{12:8} A priateľ, nemôže byť známa prosperity: a 

nepriateľ sa nedá skryť nepriazeň osudu. 

{12:9} v prosperitu človeka nepriateľov bude zarmútený: 

ale jeho nepriazeň osudu aj priateľa vyrazí. 



{12:10} nikdy veriť svojho nepriateľa: pre ako ako železo 
rusteth, 

Takže je jeho zloby. 

{12:11} keď ponížil, a ísť krčia ešte 

mať dobrú pozornosť a pozor na neho, a budeš 

mu ako keby ty hadst vymazaný lookingglass a nebudeš 

Viem, že jeho rust jest nie boli úplne zotrela. 

{12:12} nastaviť ho nie od teba, inak kedy jest 

zvrhnutý tebe, on postaviť sa na tvojom mieste; ani nechať ho 
sedieť 

po tvojej pravici, inak sa snažiť prijať tvoje sedadla a ty v 

Posledná spomenúť moje slová a vztýčené s nimi. 

{12:13} ktorí škoda hadov, ktorý je pohrýzol s 

had alebo také ako prísť blízko zverou? 

{12:14} tak jeden ktorý vchádza do hriešnik, a je znečistená s 

mu jeho hriechy, kto bude škoda? 

{12:15}, zatiaľ čo on bude riadiť s tebou, ale ak ty 

začnú padať, on sa najedli. 

{12:16} nepriateľa hovorí sladko svojimi pery, ale v 

jeho srdce mu imagineth ako hodiť ťa do jamy: on sa 

plakať s jeho oči, ale ak sa nájde príležitosť, nebude sa 



spokojný s krvou. 

{12:17} Ak protivenstvá zostúpi na teba, ty budeš nájsť ho 

tam prvý; a hoci predstierať pomôcť tebe, ale on sa 

narušiť tebe. 

{12:18} on potriasa jeho hlavu a tlieskať mu ruky, a 
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Whisper moc, a zmeniť jeho tvár. 

{13:1} ten toucheth rozstup musí byť znečistená s nimi; 

a ten, ktorý priateľstvo s pyšný muž sa ako 

jemu. 

{13:2} záťaž nie je sám nad tvoje sily zároveň ty 

livest; a nemajú žiadne obecenstvo s jedným, ktorý je mocnejšie 
a 

bohatší ako sám seba: ako dohodli, rýchlovarnou kanvicou a 
hlinené 

hrnci? Ak sa ten porazil proti navzájom, je 

musí byť rozbité. 

{13:3} boháč urobil zle, a predsa on 

threateneth pritom: chudobní ublížili, a on musí intreat 

tiež. 

{13:4} Ak ty byť pre svoj zisk, on bude používať tebe: ale ak 



budeš mať nič, on bude ťa neopustím. 

{13:5} Ak budeš mať nejakú vec, on bude žiť s tebou: Áno, 

bude ťa holé, a nebude ospravedlňovať za to. 

{13:6} Ak potreboval mať teba, on bude klamať tebe, a 

úsmev na tebe a tebe dal nádej; bude hovoriť tebe 

spravodlivé, a povedať, čo wantest ty? 

{13:7} a on bude hanba tebe do jeho mäsa, kým on mať 

ťahané, tebe suchý dvakrát alebo trikrát, a konečne mu budú 
smiať 

tebe opovrhnutie potom, keď on nevidí teba, on bude neopustí 

tebe, a zavrtel hlavou v tebe. 

{13:8} pozor aby ty nie podviedol a priniesol 

v tvojej veselosti. 

{13:9} Ak ty pozvaní mocný muž, odstúpiť 

sám seba, a tak oveľa viac mu pozve ťa. 

{13:10} stlačte ty nie na neho, inak ty dať späť; 

stojan nie ďaleko, inak budeš zabúdať. 

{13:11} nie postihovať vyplatiť mu hovoriť, a 

veriť nie jeho mnohé slová: pre veľa komunikácia 

bude on tebe lákať a usmieva sa na teba dostane tvoje 



tajomstvo: 

{13:12} ale kruto skladajte tvoje slová, a nie 

náhradné urobiť ťa bolí, a aby ťa vo väzení. 

{13:13} pozorovať a mať dobrý pozor na tie walkest v 

nebezpečenstvo tvoje overthrowing: keď ty počuješ tieto veci, 

hore v tvoj spánok. 

{13:14} milovať Pána tvojho života a vyzvať ho na 

tvoje spasenie. 

{13:15} každé zviera miluje jeho like a každý človek miluje 

jeho sused. 

{13:16} všetko tvorstvo consorteth podľa druhu a človek 

bude lipnúť na jeho like. 

{13:17} čo jest vlk s baránkom? Takže 

hriešnik s zbožný. 

{13:18} čo dohoda je medzi hyena a 

pes? a akú mieru medzi bohatými a chudobnými? 

{13:19} ako somár je Leví korisť v 

Wilderness: tak bohatí zjesť chudobných. 

{13:20} ako hrdý nenávidia pokory: tak Bdejte bohaté abhor 

chudobných. 



{13:21} bohatý človek začína klesať je vyzdvihnutá jeho 

priatelia: ale chudák bol dole je ťah preč jeho 

priatelia. 

{13:22} keď padol bohatý človek, jest veľa pomocníkov: 

hovorí veci nie nahlas, a zatiaľ muži odôvodniť 

mu: chudák pošmykol, a zatiaľ oni dohovárali mu príliš; on 

hovoril múdro, a nemohol mať žiadne miesto. 

{13:23} keď bohatý človek hovorí, každý človek holdeth jeho 

jazyka, a pozrite sa, čo povedal, že extol na mraky: 

ale ak chudobný človek hovoriť, oni hovoria, čo kolega je to? a 

Ak on klopýtnou, pomôžu zvrhnúť ho. 

{13:24} bohatstva sú dobré jemu, to jest bez hriechu a 

chudoba je zlo v ústach bezbožných. 

{13:25} srdce človeka changeth jeho tvár, 

či už sa pre dobro alebo zlo: a radostné srdce zhotovuje 

veselá tvár. 

{13:26} veselá tvár je prejav srdce, 

je v prosperite; a zistenia z podobenstvo je 

únavný práce mysle. 

{14:1} blahoslavený muž, to jest nie pošmykol s jeho 



ústa, a nie je vztýčené s množstvo hriechov. 

{14:2} požehnaný je ten ktorého svedomie nie jest 

odsúdil ho, a kto nie je spadol z jeho nádej v 

Pán. 

{14:3} bohatstvo nie sú pohľadný pre niggard: a čo 

závistlivý človek by mal robiť s peniazmi? 

{14:4} he, ktorý zhromažďuje kuriatka od klamať svojej duše 

zhromažďuje kuriatka pre ostatné, ktoré budú tráviť svoj tovar 
riotously. 

{14:5} on, ktorý je zlo, aby sám, komu bude mu byť 

dobrý? on neberie radosť s jeho tovarom. 

{14:6} neexistuje nič horšie ako ten, ktorý envieth sám; 

a to je recompence jeho neprávosti. 

{14:7} a ak ten robí dobré, ten robí to proti svojej vôli; a 

konečne bude deklarovať jeho zloby. 

{14:8} závistlivý človek jest zlé oko; on ale obracia 

mimo jeho tvár a despiseth mužov. 

{14:9} A chamtiví man oko nie je spokojný s jeho 

časť; a neprávosti zlý drieth do jeho duše. 

{14:10} zlé oko envieth [jeho] chlieb, a on je 



niggard pri jeho stole. 

{14:11} môj syn, podľa tvojej schopnosti robiť dobré 

seba, a pán jeho splatnosti obete. 

{14:12} Pamätajte že smrť nebude dlho v najbližších, 

a že zmluvu hrob nie je ukázal tebe. 

{14:13} dobre činíte tvoj priateľ pred ty zomrieť, a 

podľa tvojej schopnosti natiahnuť tvoja ruka a dať mu. 

{14:14} podviesť nie je sám dobrý deň a nech nie 
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súčasťou dobrú vôľu Nadjazd tebe. 

{14:15} nebudeš ty nenechá tvoje agonie unto iný? 

a tvoje pracuje vydelí veľa? 

{14:16} Daj, a aby posvätil tvoju dušu; nie je 

žiadne hľadanie dainties v hrobe. 

{14:17} všetko tvorstvo waxeth stará ako odev: pre 

zmluvu od začiatku je, že zomrieš smrti. 

{14:18} ako zelené listy na hustý strom, niektoré pád 

a niektoré rastú; Takže je výroba mäsa a krvi, 

prichádza ku koncu, a ďalšie sa rodia. 

{14:19} každú prácu rotteth a consumeth preč, a 



pracovník jej musí ísť pritom. 

{14:20} Blahoslavený človek, ktorý meditovať dobré veci 

v múdrosti, a že reasoneth sväté jeho 

pochopenie. Ing. 

{14:21} ten considereth jej spôsobmi v jeho srdci sa 

tiež mať pochopenie v jej tajomstvo. 

{14:22} ísť po nej ako ten, ktorý traceth a číhať v 

jej spôsobmi. 

{14:23} ten prieth v jej okien sa tiež 

Pozorujte pri jej dverách. 

{14:24} on, že zložia v blízkosti svojho domu sa tiež 

Upevnite si pin do jej stien. 

{14:25} on sa ihrisko jeho Stan blízko jej, a sa 

zložiť v podaní kde sú dobré veci. 

{14:26} uvedie svoje deti pod jej strechou a 

zloží pod jej pobočky. 

{14:27} jej on hradia z tepla a v nej 

sláva sa on býva. 

{15:1}, feareth pán urobí dobre, a on že 

jest ju získa znalosť práva. 



{15:2} a ako matka sa s ním stretnúť, a prijímať 

vzal ho ako žena z Panny. 

{15:3} s chlebom pochopenie sa ona krmivo 

ho, a dať mu voda múdrosti na pitie. 

{15:4} sa zostal na ňu, a nesmie byť 

presunuté; sa spoliehať na ňu a nesmie byť zahanbení. 

{15:5} ona bude oslavovať ho nad jeho susedmi a v 

uprostred kongregácie ona otvorí ústa. 

{15:6} on musí nájsť radosť a koruna veselosti a ona 

zabezpečí, že ho zdediť večnú meno. 

{15:7} ale nerozumných ľudí musí dosiahnuť jej, a 

hriešnici sa ju nevidí. 

{15:8}, pretože je ďaleko od hrdosti a mužov, ktoré sú klamári 

nemôžete spomenúť jej. 

{15:9} chvála nie je slušný v ústach hriešnik, o to 

nebola odoslaná ho pána. 

{15:10} pre chválu sa predniesol v múdrosti, a 

Pán bude prosper to. 

{15:11} Povedz ty, je to vďaka Pánovi, že som sa zamiloval 

vzdialenosť: pre tie oughtest sa robiť to, čo on nenávidí. 



{15:12} povedať nie ty, jest on spôsobil, abych err: Veď ten 

jest netreba Hříšný muž. 

{15:13} pán nenávidí všetky ohavnosti; a oni to 

strach, Boha milovať, to nie. 

{15:14} sám stvoril človeka od začiatku, a 

nechal ho do rúk jeho zástupcu; 

{15:15}, ak chceš, aby prikázaní, a 

vykonať prijateľné vernosť. 

{15:16} jest založil oheň a voda pred tebou: úsek 

tam tvoja ruka unto či chceš. 

{15:17} pred človeka je život a na smrť; a či mu 

liketh sa mu dané. 

{15:18} múdrosť pán je veľký, a on je 

mocné sily, a beholdeth všetky veci: 

{15:19} a jeho oči sú na ne, že strach ho, a on 

vie každý pracovný muž. 

{15:20} velil jest nikto robiť zlomyselne, 

ani on dal licencie muž hriechu. 

{16:1} desire nie množstvo neziskových deti, 

ani radosť bezbožných synov. 



{16:2} keď sa množia, radujte sa v nich, s výnimkou 

strach z pána sa s nimi. 

{16:3} dôverovať, nie ty vo svojom živote, ani úctu ich 

množstvo: pre ten, ktorý je len je lepšie ako tisíc; a 

lepšie je umrieť bez deti, ako sa im, že sú 

bezbožných. 

{16:4} za jeden, to jest pochopenie bude mesto 

byť doplňovaný: ale pokolenie zlý sa rýchlo 

stali opustené. 

{16:5} mnoho takých vecí, som videl s mojím oči, a 

moje ucho jest počul väčšie veci ako toto. 

{16:6} v zbore bezbožných požiaru budú 

vzplanie; a spurný národ hnev je nastavená na oheň. 

{16:7} nebol upokojiť smerom k starej obrami, ktorí padli 

vzdialenosť v sile ich hlúposti. 

{16:8} ani on ušetril miesto, kde veľa sojourned, 

ale ich nenávidela pre ich pýchu. 

{16:9} on ľutoval nie ľudia zatratenia, ktorí boli 

sňal ich hriechy: 

{16:10} ani šesťstotisíc lokajové, ktorí boli 



zišli sa v tvrdosti ich sŕdc. 

{16:11} a ak sa jedna stiffnecked medzi 

ľudí, to je zázrak, ak mu uniknúť trestu: o milosť a 

hnev sa s ním; on je mocný, odpúšťať, a vylial 
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nespokojnosť. 

{16:12} ako jeho milosrdenstvo je veľké, takže je jeho oprava 
tiež: on 

súdil človeka podľa jeho skutkov 

{16:13} hriešnik sa uniknúť s jeho koristi: a 

trpezlivosť zbožný sa nemení. 

{16:14} robiť cestu pre každú prácu milosrdenstva: pre každé 

človek musí nájsť podľa jeho skutkov. 

{16:15} pán kalené faraóna, že on by nemali 

poznať ho, že jeho mocný diela môže byť známe 

svet. 

{16:16} jeho milosrdenstvo sa prejavuje všetkému stvoreniu; a 
on 

jest oddelené jeho svetlo od tmy s neoblomný. 

{16:17} povedať nie ty, bude skrývať seba od pána: 

sa niektorý zapamätať, zhora? Musí byť 



spomedzi toľkých na pamäti: čo je mojej duše 

medzi takéto nekonečný počet tvorov? 

{16:18} hľa, nebo a nebesia nebies, 

hlboké, a Zeme, a všetko, čo v ňom je, musí byť 

presťahovali, keď on navštívia. 

{16:19} horách aj a základy zeme 

pretrepať s chvenie, keď Hospodin hľadí na ne. 

{16:20} bez srdca môže myslieť na tieto veci po zásluhe: 

a kto bude môcť predstaviť svoje spôsoby? 

{16:21} je tempest, ktorých človek vidí: pre 

Väčšina súčasťou jeho diela sú skryl. 

{16:22} kto môže vyhlásiť diela jeho spravodlivosti? alebo kto 

zvládnu ich? pre svoj sľub je opodiaľ a trial 

všetko je na konci. 

{16:23} mu, že wanteth porozumenie bude myslieť na 

márne veci: a hlúpy človek chybující imagineth hlúposti. 

{16:24} syn, Počujte ma a učiť sa vedomostí, 

a Pamätaj na moje slová s tvoje srdce. 

{16:25} vám ukážem ďalej náuku hmotnosti a vyhlásiť 

jeho znalosti presne. 



{16:26} diela Pán urobil v rozsudku z 

začiatok: a od doby, on im on zlikvidované 

ich častí. 

{16:27} on obložený jeho pracuje na veky, a v ruke 

sú hlavné z nich ku všetkým generáciám: oni ani 

práce, ani sa unavený, ani prestať z ich diel. 

{16:28} žiadny z nich hindereth ďalšie, a oni budú 

nikdy porušiť jeho slovo. 

{16:29} po tomto pán pozrel na zemi, a 

naplnený jeho požehnanie. 

{16:30} s všelijaké živé veci jest přikrýval 

tvár jej; a vrátia sa do nej znova. 

{17:1} pán stvoril človeka na zemi a obrátil ho 

do nej znova. 

{17:2} on im dal niekoľko dní a krátky čas, a 

moc aj nad veci v ňom. 

{17:3} on umelého sily samy o sebe a 

vyrobené podľa jeho obrazu, 

{17:4} dal strach z človeka na všetko tvorstvo a dal 

mu nadvládu nad zver a hydina. 



{17:5} dostali použitie päť operácií 

Pane, a v šiestom mieste odovzdával im 

pochopenie, a v siedmom reči, tlmočníka 

cogitations jej. 

{17:6} poradca, a jazyk, a oči, uši a srdce, 

on dal im porozumieť. 

{17:7} pritom on naplnil ich znalosť 

porozumenie a ukázal im dobré a zlé. 

{17:8} postavil jeho pohľad na svoje srdce, že on by mohol 

Ukážem im veľkosť jeho diela. 

{17:9} dal im k sláve v jeho nádhernej aktov pre 

niekedy, že možno vyhlásiť jeho diel s pochopením. 

{17:10} a volí sa chváliť jeho sväté meno. 

{17:11} vedľa to dal im vedomosti a zákon 

života pre dedičstvo. 

{17:12} urobil zmluvu večnú s nimi, a 

ukázal im jeho rozsudkov. 

{17:13} ich oči videl majestát jeho slávu a ich 

uši počuli jeho nádherný hlas. 

{17:14} a on im povedal: Dajte si pozor na všetkých 



neprávosti; a dal každý muž prikázanie 

týkajúce sa jeho sused. 

{17:15} ich spôsoby sú niekedy pred ním, a nesmie byť 

ukryli pred jeho očami. 

{17:16} každý človek od mladosti sa venuje zlo; ani 

mohli, aby na seba mäsité srdcia stony. 

{17:17} na oddelení národy celého 

Zem postavil vládca nad všetkých ľudí; ale Izrael je 

Pána časť: 

{17:18} koho je jeho prvorodený, on nourisheth s 

disciplíny a dávať mu svetlo jeho láska Což nie 

neopustím ho. 

{17:19} preto ich diela sú ako slnko pred 

mu a jeho oči sú neustále na ich cestách. 

{17:20} žiadny z ich nespravodlivé skutky sú ukryli pred 

ho, ale všetky ich hriechy sú pred pánom 

{17:21} ale pán je milostivý a poznať jeho 

spracovania, ani vľavo ani ich opustil, ale ušetrená 

ich. 

{17.22} alms človek je ako pečať Podporte nás s ním, a on 



bude udržiavať dobré skutky človeka ako zrenicu oka, a 

pokánie dávať svojich synov a dcéry. 
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{17:23} potom bude stúpať a odmenou im, a 

vykresliť ich recompence na ich hlavy. 

{17:24} ale im, že pokánie, ten im poskytol 

návrat a potešil tých, ktoré sa nepodarilo v trpezlivosti. 

{17:25} návrat k Pánovi, a neopustím tvoje hriechy, urobiť 

tvoje modlitby pred jeho tvár, a menej uraziť. 

{17:26} zase Najvyššiemu a odvrátiť sa od 

neprávosť: pre on povedie ťa z tmy do svetla 

zdravia, a neznášam ty ohavnosti vehementne. 

{17:27} ktorí sa chvály najvyššiemu v hrobe, 

namiesto nich ktorý žiť a ďakovať? 

{17:28} vďakyvzdania perisheth z mŕtvych, od 

ten, ktorý nie je: život a zvuk v srdci sa chváliť 

Pán. 

{17:29}, ako skvelá je milosrdenstvo pána nášho 

Boh a jeho súcit unto ako zase jemu v 

svätosti! 



{17:30} pre všetky veci nemožno u mužov, pretože syn 

človek nie je nesmrteľný. 

{17:31} čo je jasnejšie ako slnko? ale svetlo 

jej faileth; a telo a krv bude predstaviť zlo. 

{17:32} on vieweth silu z výšky nebies; 

a všetci muži sú ale zem a popol. 

{18:1} ktorá je žiť vôbec wogóle stvoril všetky veci v 

Všeobecné. 

{18:2} pán len je spravodlivý, a neexistuje žiadna iná 

ale on, 

{18:3} ktorí governeth svet s palm jeho 

ruky a všetko počúvať jeho vôľu: Veď je kráľom všetkých, 

jeho moci delenie svätej veci medzi nimi z profánní. 

{18:4} komu jest on dal právomoc vyhlásiť jeho 

funguje? a kto nájde jeho vznešené úkony? 

{18:5} ktorí pridelí číslo silu jeho Veličenstvo? a 

kto sa tiež povedať, jeho milosrdenstva? 

{18:6} ako Divom pána môžu existovať 

nič prijať od nich, ani nič uvádzať 

im, ani z nich dá zistiť. 



{18:7}, keď človek urobil, potom on začína; a 

keď mu leaveth off, potom je otázne. 

{18:8}, čo je človek a časť Naco bol ešte potrebný on? čo je jeho 

dobré, a čo je jeho zlo? 

{18:9} počet človeka dní najviac sú 

sto rokov. 

{18:10} ako kvapka vody mora a gravelstone 

v porovnaní s pieskom; tak sa tisíc rokov na 

dní večnosti. 

{18:11} preto je pacient Boh s nimi a poureth 

ďalej jeho milosrdenstvo. 

{18:12} videl a vníma ich koniec sa zlo; 

preto on násobí jeho súcit. 

{18:13} na milosť a nemilosť man je smerom k jeho 
susedom; ale 

milosrdenstvo Pánovo je na všetko tvorstvo: on reproveth, a 

nurtureth, a učí a bringeth znova, ako pastier jeho 

Flock. 

{18:14} jest milosrdenstva na ne že prijímať disciplínu, 

a že usilovne hľadajú po jeho rozsudkov. 



{18:15} môj syn vady nie tvoje dobré skutky, ani používanie 

nepríjemné slová keď ty givest nejakú vec. 

{18:16} sa nie Rosy asswage teplo? Takže je slovo 

lepšie ako darček. 

{18:17} lo, nie je slovo lepšie ako darček? ale obaja sú 

láskavý človek. 

{18:18} blázon sa vyčítajú churlishly, a dar 

závidieť consumeth oči. 

{18:19} naučiť ako ty hovorí, a použiť physick alebo vôbec 

Ty sa chorý. 

{18:20} pred rozsudok skúmať sám seba, a deň 

Navštívenia ty budeš nájsť milosrdenstvo. 

{18:21} pokoriť sám seba pred ty byť chorý, a v 

Čas hriechy ukážem pokánie. 

{18.22} nech nič brániť ťa tvoje sľub zaplatiť včas 

čas a odložiť až do smrti zdôvodniť. 

{18:23} pred ty Modlíš, pripraviť sám seba; a nesmie byť 

ako jeden tempteth pán. 

{18:24} myslieť na hnev, že musia byť na konci, a 

čas pomsty, keď sa odvrátil tvár. 



{18:25} pri jsi dosť, Pamätajte na čase 

hlad: a keď ty si bohatý, Rozpomeň sa na chudobu a 

potrebné. 

{18:26} od rána až do večera čas je 

zmenil, a všetky veci sú skoro hotový pred pánom. 

{18:27} múdry človek bude báť každý vec, a v 

deň hrešiť on bude pozor na čin: ale blázon nebude 

sledovať čas. 

{18.28} každý človek porozumení vie múdrosti, 

a dá chválu jemu, ktorý ju našiel. 

{18:29} oni, ktoré boli vo príslovie 

sa stal aj múdry sami a nalial tam skvelého 

podobenstvo. 

{18.30} prejsť nie po tvojej vášne, ale sám seba upustiť od 

tvoje chute. 

{18:31} Ak ty givest tvoja duša túžby, ktorý ju, prosím 

Ona umožní thee laughingstock tvoje nepriateľov, 

malígny tebe. 

{18:32} kochať nie veľa pohody, ani sa 

viazaná na jej expence. 
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{18:33} nie podať žobrák hodovná po 

výpožičky, kedy jsi nič v tvojej kabelke: pre tie 

budeš číhať na tvoje vlastné život a hovorili o. 

{19:1} prácny, muž, ktorý A je venovaná opilstva 

nemusí byť bohatý: a ten contemneth malých vecí sa 

pokles o málo a málo. 

{19:2} víno a ženy, aby muži porozumenia 

padať preč: a on, že cleaveth k smilstva sa stane 

nehanebné. 

{19:3} mólami a červy majú ho do dedičstva, a 

Tučný človek vezme preč. 

{19:4} mu, že je unáhlené dať úver je lightminded; a 

Ten sinneth sa uraziť proti vlastnej duše. 

{19:5} kto vzal potešenie v bezbožnosti musí byť 

odsúdený: ale ten resisteth radosti crowneth jeho život. 

{19:6} mu, že môže vládnuť jeho jazyk bude žiť bez 

spory; a ten, kto nenávidí bľabotania menej zla. 

{19:7} ostrého nie unto iný, ktorý povedal: 

tebe, a ty nebudeš dariť nikdy horšie. 



{19:8}, či už je to priateľ alebo nepriateľ, hovoriť nie o iné 

životy mužov; a ak ty môžeš bez činu, odhaliť ich 

nie. 

{19:9} počul a pozoroval tebe, a keď čas 

prichádza on nenávidí ťa. 

{19:10} Ak ty jsi počul slovo, nechať ho zomrieť s tebou; a 

Buďte odvážni, nie prasknú, tebe. 

{19:11} blázon predsa slovom, ako žena v 

práce detí. 

{19:12} ako šíp, ktorý sticketh muža stehna, takže je 

slovo v fool's brucho. 

{19:13} napomenúť priateľa, je možné, on to neurobil: 

a ak on urobil to, že mu to nič viac. 

{19:14} napomenúť tvoj priateľ, môže byť povedal, že jest nie 

to: a ak si, že on hovorí to nie znova. 

{19:15} napomenúť priateľa: toľkokrát, koľkokrát je to 
ohováranie, 

a verte nie každý príbeh. 

{19:16} je ten, ktorý slippeth vo svojom prejave, ale nie 

z jeho srdca; a kto je ten, ktorý jest neurazil s jeho 



jazyk? 

{19:17} napomenúť svojho blížneho ako ty ohrozujú 

ho; a nie byť naštvaný, dať miesto zákona najviac 

Vysoká. 

{19:18} bázeň pred Hospodinom je prvým krokom je 

prijaté [ho] a múdrosť obtaineth svoju lásku. 

{19:19} vedomosti o prikázaní 

Pán je náuka o živote: a oni, že robiť veci, ktoré 

Prosím ho dostávajú ovocie zo stromu nesmrteľnosti. 

{19:20} bázeň pred Hospodinom je všetky múdrosti; a vo 
všetkých 

múdrosť je výkon práva a vedomosti 

z jeho omnipotency. 

{19:21} Ak sluha povedať svojmu pánovi, nebudem robiť ako to 

pleaseth tebe; Keď potom on to, že angereth ho 

ktoré mu nourisheth. 

{19:22} vedomosti o špatnost nie je múdrosť, 

ani kedykoľvek radu hriešnikov obozretnosti. 

{19:23} je špatnost, a rovnaké 

zvrátenosť; a tam je blázon chcel v múdrosť. 



{19:24} ten, kto má malé pochopenie a feareth 

Bože, je lepší ako ten, ktorý veľa múdrosti, a 

transgresseth zákonom najvyššieho. 

{19:25} je vynikajúcim subtilty a rovnaké 

nespravodlivé; a tam je ten, ktorý ale obracia bokom, aby 
rozsudok 

objaviť; a múdry muž, ktorý justifieth v rozsudku. 

{19:26} je zlý človek, ktorý povesili nadol jeho 

Hlava smutne; ale vnútorne je úplný podvod, 

{19:27} odlievanie nadol jeho tvár a tvorba ako keby 

počul nie: Ak nie je známy, bude robiť tebe 

neplechu pred si byť vedomí. 

{19:28} a ak pre nedostatok energie byť sťažený z 

hreší, ešte keď sa nájde príležitosť on bude robiť zlo. 

{19:29} muž môže byť známe jeho vzhľad, a ten že 

jest pochopenie podľa jeho tvár, keď meetest 

ho. 

{19:30} muža oblečenie, a nadmerný smiech a chôdza, 

Ukáž čo mu je. 

{20:1} je pokarhanie, ktorá nie je pohľadný: opäť niektorí 



človeka holdeth jeho jazyk a on je múdry. 

{20:2} je oveľa lepšie pokarhať, než byť naštvaný 

tajne: a on, ktoré vyznáva jeho vina sa uchovávajú 

z bolí. 

{20:3} ako dobre je, keď ty si pokarhal, sa Ukáž 

pokánie! Takže nebudeš ty Escape úmyselného hriechu. 

{20:4} je chtíč eunuch deflorovat Panna; Takže 

je ten, že executeth rozsudku s násilím. 

{20:5} je ten ostrihá ticho, a je nájdený 

múdry: a ďalšie oveľa bľabotania becometh nenávistné. 

{20:6} niektoré muža holdeth svoj jazyk, pretože jest nie 

Odpoveď: a niektoré ostrihá ticho, poznať jeho času. 

{20:7} A múdry človek bude držať jeho jazyk, až ho vidieť 

príležitosť: ale babbler a blázon bude pokladať žiadny čas. 

{20:8} he, že useth veľa slov sa nenávidela; a 

on, ktorý vzal na seba orgán v ňom sa nenávidel. 

{20:9} je hriešnik, to jest dobrý úspech v zlo 

vecí; a tam je zisk, ale obracia sa k strate. 

{20:10} je dar, ktorý bude profitovať tebe; a tam 

je to dar, ktorého recompence je dvojaký. 



{20:11} je poníženie kvôli sláve; a 
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je to vyzdvihne hore hlavou nízkou nehnuteľností. 

{20:12} je to buyeth moc za málo, a 

repayeth to sedemkrát. 

{20:13} múdry človek podľa jeho slov mu zhotovuje milovanej: 

ale musí byť vyliata milosti bláznov. 

{20:14} dar blázon sa ťa k ničomu pri 

jsi to; ani doteraz závistlivé pre jeho potreby: pre 

on hľadí dostávať veľa vecí pre jedného. 

{20:15} dáva málo, a upbraideth; on Filadelfii 

ústa ako vyvolávač; deň lendeth, a do zajtra bude 

on sa opýtať znova: ako jeden je budú nenávidieť Boha i 
človeka. 

{20:16} blázon hovorí, nemám priateľov, nemám žiadne 
ďakujem 

pre všetky moje dobré skutky, a oni, že jesť môj chlieb hovoriť 
zlo 

ma. 

{20:17} ako často a koľko sa mu smial do 

opovrhnutie! nie aright vie čo to je mať; a je to 



jeden k nemu akoby mal to nie. 

{20:18} do sklzu na chodníku je lepšie než sklzu 

s jazykom: Takže príde jeseň zlý 

čo najrýchlejšie. 

{20:19} nevhodný príbeh bude vždy v ústach 

z nerozumné. 

{20:20} múdre vety musí byť zamietnuté, ak to prichádza 

z úst fool's; lebo nebude hovoriť to včas sezóny. 

{20:21} je, že bráni z hriechu prostredníctvom 

Chcem: a keď on vzal zvyšok, on sa trápi. 

{20:22} je, že destroyeth svoju vlastnú dušu cez 

Stud, a prijatím osôb overthroweth 

sám. 

{20:23} je to Stud promiseth k jeho 

priateľ, a učiniť ho jeho nepriateľ pre nič za nič. 

{20:24} lož je faul blot v človeku, ale je to neustále 

v ústach nevzdelaný. 

{20:25} zlodej je lepší ako človek, ktorý je zvyknutý na 

lož: ale obaja majú likvidáciu dedičstva. 

{20:26} dispozície klamár je nemravným, a jeho 



hanba je stále s ním. 

{20:27} múdry človek sám podporia ctiť s 

jeho slová: a ten, ktorý porozumenie prosím skvele 

muži. 

{20:28} on, ktorý tilleth svoje pozemky musia zvýšiť jeho haldy: 

a ten pleaseth skvelé mužov sa dostať milosť pre neprávosti. 

{20:29} darčeky a darčeky slepé oči múdry, a 

zastaviť až ústa, že on nemôže potrestá. 

{20:30} múdrosť, ktorá j a poklad, ktoré sa hromadia 

hore, čo zisk je v ich oboch? 

{20:31} lepšie je ten, že hideth jeho hlúposť ako človek ktorý 

hideth jeho múdrosť. 

{20:32} je nutné trpezlivosť pri hľadaní ing pána 

lepšie ako ten ktorý vodí jeho život bez sprievodcu. 

{21:1} môjho syna, jsi ty si zhrešil? tak urobiť nič viac, ale 
opýtajte sa 

Pardon za tvoje bývalého hriechov. 

{21:2} Utečte od hriechu od tvár had: Ak 

Ty comest príliš blízko, to bude ťa hrýzť: zuby jej sú 

ako zuby lev Skolenie vyjedajúca dušu. 



{21:3} všetky neprávosti je ako dve hrany meča, rany 

na dôkaz nemôže byť uzdravený. 

{21:4} vystrašiť a robiť zle bude strácať bohatstvo: teda 

pustý sa dom ohlasuje mužov. 

{21:5} modlitba z úst chudáka reacheth na 

uši Boha a jeho rozsudok prichádza rýchlo. 

{21:6}, kto nenávidí na potrestaní je po ceste z 

hriešnici: ale ten feareth Pán bude robiť pokánie zo svojej 

srdce. 

{21:7} výrečný človek je známe ďaleko a v blízkosti; ale muž 

porozumení vie, kedy on slippeth. 

{21:8} he, že buildeth svojho domu s peniazmi iných ľudí 

je ako ten, ktorý zhromažďuje kuriatka sám kamene na hrob 
svojho 

pohreb. 

{21:9} kongregácie zlý je ako ťahanie 

zabalené spoločne: a na konci je plameň ohňa 

zničiť. 

{21:10} ceste hriešnikov je jasne najavo s kameňmi, ale 

na jej konci je jamy pekla. 



{21:11} ten, kto ostrihá zákon pána getteth 

pochopenie jeho: a dokonalosť strach z 

Pán je múdrosť. 

{21:12} on, že nie je múdre sa učil: ale nie je 

múdrosť, ktorú multiplieth horkosť. 

{21:13} znalosť múdry človek sa pretekajú ako 

povodne: a jeho právny zástupca je ako čistý prameň života. 

{21:14} vnútornej časti blázon sú rozbité podobného 

a bude sa držať žiadne vedomosti dovtedy, kým on žije. 

{21:15} Ak zručný človek počuť múdre slovo, on bude 

Chválim to a pridať jemu: ale akonáhle jeden z č 

pochopenie počuje ho, displeaseth ho a on casteth 

za jeho chrbtom. 

{21:16} hovoriť blázon je ako záťaž spôsobom: 

ale milosť sa nachádzajú v pery múdry. 

{21:17} sa informovať pri ústí múdry muž v 

zboru, a oni sa zamyslieť jeho slová vo svojom srdci. 

{21:18}, ako je dom, ktorý je zničený, takže je múdrosť 

blázon: a znalosť múdre je ako hovoriť bez 

zmysel. 



{21:19} doktrína unto bláznov je ako okovy na nohách, a 

ako putá na pravej strane. 

{21:20} blázon vyzdvihne jeho hlasu smiechom; ale 
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múdry človek obmedzený úsmev trochu. 

{21:21} učenie je unto múdry ako ozdoba z 

zlato, a ako náramok na pravej ruke. 

{21:22} hlúpy človek noha je čoskoro v jeho [blížneho] 

dom: ale človek skúsenosti sa hanbí za ním. 

{21:23} blázon sa nakuknúť v dverách do domu: ale 

ten, kto dobre vychoval bude stáť. 

{21:24} je hrubosť muža pozorujte pri dverách: 

ale múdry človek bude truchlil s hanbou. 

{21:25} pery talkers bude hovoriť také veci ako 

týkajú im: ale slová majú 

porozumenie sa odvážia v rovnováhe. 

{21:26} srdce bláznov je v ich ústach: ale 

ústa múdrych je v ich srdci. 

{21:27} pri bezbožného curseth Satan, on curseth jeho 

vlastnej duše. 



{21:28} whisperer defileth svoju vlastnú dušu a je nenávidel 

kdekoľvek on prebýva. 

{22:1} A lenivý človek je v porovnaní s špinavý kameň, a 

každý ho syčí do jeho hanba. 

{22:2} A lenivý človek je v porovnaní s špiny 

plevel: každý človek, ktorý zaberá to bude triasť ruky. 

{22:3} evilnurtured človek je bdení svojho otca 

že splodil ho: a [pochabé] dcéra narodí jeho stratu. 

{22:4} A múdry dcéra uvedú dedičstvo jej 

manžel: ale ona že teplejšie neserióznej je jej otec 

pocit ťažoby. 

Ona {22:5}, ktorý je odvážne dishonoureth oboch jej otec a 

jej manžel, ale obaja sa pohŕdať ňou. 

{22:6} A tale mimo sezóny [je] musick v smútku: 

ale pruhy a korekcia múdrosti sú nikdy oneskorene. 

{22:7} kto učí blázon je ako ten, ktorý glueth 

potsherd dohromady, a ako on že waketh jeden z zvuku 

spať. 

{22:8} he, že telleth príbeh blázon hovorí v 

Slumber: keď jest on povedal jeho príbeh, on povie, čo je 



záležitosť? 

{22:9} Ak deti žiť čestne, a majú prostriedky, 

vzťahujú sa nízkost svojich rodičov. 

{22:10} ale deti, bol povýšený, cez pohŕdanie a 

Chcem živiť moridlo šľachty ich príbuzenstvo. 

{22:11} volanie za mŕtveho, stratil jest svetlo: a 

volanie blázna, že wanteth porozumenie: urobiť malý 

plač za mŕtvych, veď je to v kľude: ale život blázon 

je horšie ako smrť. 

{22:12} sedem dní sa muži truchlit pre neho to je mŕtvy; 

ale blázon a bezbožný človek všetky dni svojho života. 

{22:13} hovoriť nie so hlupák, a ísť sa mu tak 

jest bez pochopenia: pozor na neho, inak budeš mať 

problémy, a ty nebudeš nikdy byť znečistená s jeho fooleries: 

odchýliť sa od neho, a ty budeš nájsť zvyšok, a nikdy nebude 

rozrušený s šialenstvo. 

{22:14} čo je ťažšie než olovo? a aký je názov 

jej, ale blázon? 

{22:15} piesok, a soľ a množstvo železa, je jednoduchšie 

medveď, ako človek bez porozumenia. 



{22:16} ako drevo meste girt a viazané dohromady v budove 

nemôže byť rozviazané pretrepávaním: tak srdce, ktoré je 
stablished 

informovala Radu sa obávať v žiadnom momente. 

{22:17} srdce usadili na myšlienka chápania 

je ako spravodlivé plaistering na stenu galérie. 

{22:18} bledne na vysoké miesto nikdy nebude stáť 

proti vetru: tak strašný srdce v predstavách 

blázon nemôže postaviť sa proti strachu. 

{22:19} on, že pricketh oko bude slzy padať: 

a ten pricketh srdci zhotovuje sa Ukáž jej 

vedomostí. 

{22:20} kto casteth kameň na vtáky frayeth ich 

vzdialenosť: a ten upbraideth svojho priateľa pretože 
priateľstvo. 

{22:21} hoci ty si drewest meč na tvoj priateľ, zatiaľ 

zúfalstvo nie: môže byť vracia [uprednostniť.] 

{22:22} Ak ty jsi otvoril tvoje ústa proti svojmu priateľovi, 

Neboj; tam môže byť odsúhlasenie: Okrem 

upbraiding, alebo pride alebo odhaľovaní tajomstiev, alebo 

zradné rany: za tieto veci každý priateľ bude 



odlieta. 

{22:23} byť verný tvoje blížnemu v jeho biede, ktorá 

Ty si bol spravodlivý radovať v jeho prosperity: riadiť stedfast 
unto 

ho v čase jeho ťažkosti, abys bol spravodlivý byť dedičmi s 

mu v jeho dedičstva: pre strednú nehnuteľnosti nie je vždy 

contemned: ani bohatý, že je hlúpe, aby sa mal v 

obdiv. 

{22:24} ako para a dym z pece vychádzal 

pred požiarom; Takže zlořečenství pred krv. 

{22:25} sa nebude hanbiť brániť priateľa; ani 

sa skryť sám od neho. 

{22:26} a ak nič zlého sa stalo ku mne, každý 

ten, ktorý to počuje bude pozor na neho. 

{22:27} kto stanoví hodinky pred ústa, a 

tesnenie múdrosti na moje pery, ktoré náhle padám od 

ne, a že môj jazyk zničiť mňa nie? 

Pane, otec a guvernér môj celý život {23:1} 

Nechaj ma, aby ich rád, a dovoľte mi nepatria nimi. 

{23:2} kto bude nastaviť pohromám cez moje myšlienky, a 



disciplína múdrosti cez moje srdce? že oni náhradné ma 

nie pre moje ignorances, a to okolo nie moje hriechy: 

{23:3} lest bane ignorances zvýšiť, a moje hriechy 

pretekajú na môj ničenia a padám pred bane 

protivníkmi, a môj nepriateľ radovať nad mi, ktorých nádej 

je ďaleko od tvojho milosrdenstva. 
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{23:4} pane, otec a Boh môjho života mi nie 

hrdý vzhľad, ale zase od tvojich zamestnancov vždy 

povýšene mysle. 

{23:5} zase preč márne nádeje a 

žiadostivosť a ty budeš držať ho hore, ktorý je prianím 

vždy na slúžiť tebe. 

{23:6} nech nie nenásytnosť brucho ani chtíč z 

dužina sa drží ma; a dať viac ako mi svojho služobníka do 

nehanebné mysle. 

{23:7} Počuj, O vy deti, disciplína v ústach: 

ten, kto ostrihá, to sa nikdy brať v jeho pery. 

{23:8} hriešnika neostala v jeho bláznovstvo: aj 

pripadne sa tým zlý reproduktor a hrdý. 



{23:9} Accustom nie tvoje ústa, aby nadávaní; ani používanie 

sám na pomenovanie k Svätému. 

{23:10} pre zamestnanca, ktorý je neustále porazený sa 

byť bez modrej značky: tak ten sweareth a nameth 

Boh neustále nesmie byť bezchybné. 

{23:11} naplní človeka, ktorý useth veľa nadávok 

s nákladom neprávosti, a mor sa nikdy odchyľovať od jeho 

dom: Ak on sa urážať, jeho hriech sa na neho: a ak on 

vedomie, nie jeho hriech, on dáva Dvojlôžková čin: a ak 

on prisahať márne, on sa nevinné, ale jeho dom 

bude plný kalamity. 

{23:12} je slovo, ktoré je oblečené o so smrťou: 

Bože, daj aby sa nenašiel v heritage Jacob; pre 

Všetky tieto veci musia byť ďaleko od Božie a informujú 

nie utápajú v ich hriechy. 

{23:13} použiť nie tvoje ústa na drsný nadávky, pre 

v ňom je slovo hriech. 

{23:14} pamätať tvoje Otca i matku, keď ty 

sedíš medzi velikánov. Nesmie byť zábudlivý pred nimi, a 

tak tie tvoje zaužívaný stane blázon, a si želám, aby si 



hadst nebol narodil a preklínať deň Tvojho narodenia. 

{23:15} s mužom, ktorý je zvyknutý na opprobrious slová 

bude nikdy byť reformovaná všetky dni svojho života. 

{23:16} dva druhy mužov vynásobte hriechu, a tretí bude 

prinesie hnev: hot myseľ je ako horiaci oheň, to nikdy nebude 

kalené až byť konzumované: smilník v tele jeho 

mäso nikdy neprestane kým mu jest vzplanul požiar. 

{23:17} všetky pečivo je sladké whoremonger, on nebude 

odísť preč, kým on zomrie. 

{23:18} muž, ktorý láme manželstve, hovorí tak v jeho 

srdca, ktorí ma nevidí? Am obkľúčili o s temnotou, 

steny krytie ma a ma; nevidí žiadne telo čo potrebujú I 

strach? Najvyššieho nebude pamätať moje hriechy: 

{23:19} taký človek len feareth očami mužov, a 

nie vie, že oči pána sú desaťkrát tisíckrát sto 

jasnejšie ako slnko, pozorujúc všetky spôsoby, ako muži, a 

berúc do úvahy najtajnejšie častí. 

{23:20} vedel, že všetky veci ere niekedy boli vytvorené; Takže 

aj po bola dokonalá pozrel sa na ne všetci. 

{23:21} tento človek bude potrestaný v uliciach 



City, a kde on suspecteth nie, musí byť prijaté. 

{23:22} tak musí to ísť aj so ženou, ktorá leaveth 

jej manžel, a bringeth v dedič iným. 

{23:23} prvýkrát, ona jest neposlúchli zákon najviac 

Vysoká; a po druhé, ona jest zneužité proti svoje vlastné 

manžel; a po tretie, jest hrala suka v cudzoložstva, 

a priniesol deťom iný človek. 

{23:24} ona sa vytiahol do zboru, 

a inkvizície sa jej deti. 

{23:25} jej deti nadobudnú koreň a jej pobočiek 

porodí žiadne ovocie. 

{23:26} ona musí opustiť jej pamäť je prekliaty, a jej 

nie sa zmazal výčitky. 

{23:27} a ktoré zostávajú sa vedia, že existuje 

nie je nič lepšie ako strach z Pána, a že tam 

nič sladšie ako vziať dbať unto prikázaní 

Pána. 

{23:28} je slávou nasledovať pána a byť 

dostali ho je dlhý život. 

{24:1} múdrosť sa chváli sama a bude sláva v 



uprostred svojho ľudu. 

{24:2} v zbore najvyššieho sa ona 

otvoriť ústa, a triumf pred jeho silu. 

{24:3} som vyšla z úst Najvyššieho, a 

pokryté krajiny ako mrak. 

{24:4} ja sídlili na vysokých miestach a môj trón v 

zakalený pilier. 

{24:5} ja sám obkľúčili okruhu v nebi, a 

chodil v spodnej časti hlboká. 

{24:6} vo vlnách mora celej zeme, a v 

Každý ľud a národ, mám vlastné. 

{24:7} so všetkými týmito som sa snažil ostatné: a v ktorých 

dedičnosť sa pridržiavajú? 

{24:8} tak mi dal Stvoriteľ všetkých vecí 

prikázania, a on, že som spôsobil mojej tabernacle 

na odpočinok, a povedal, Nech tvoje obydlia v Jacob, a tvoje 

dedičnosť v Izraeli. 

{24:9} vytvoril mi od začiatku pred 

svete, a nikdy sa nepodarí. 

{24:10} vo svätostánku slúžil som pred ním; a tak 



bola v Sion. 

{24:11} rovnako v milované mesto dal mi zvyšok, a 

v Jeruzaleme bol môj výkon. 

{24:12} a som zapustila korene v poslankyne ľudí, dokonca v 

časť pána dedičnosť. 

{24:13} som bol vyvýšený ako céder Libanus a ako 

Cypress strom po pohorie Hermon. 
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{24:14} som bol vyvýšený ako palmy v En-gaddi a ako 

ruže zariadenia v meste Jericho, ako spravodlivý olivový strom v 
príjemnej oblasti, 

vyrastal ako roviny stromu pri vode. 

{24:15} som dal sladký vonia škoricou a 

aspalathus, a priniesli vôňu ako najlepší 

myrhu, galbanum, onyx a sladké storax ako, a ako 

dym kadidla vo svätostánku. 

{24:16} ako terpentínového strom som natiahol svoje 

pobočiek, a moje vetvy sú vetvy česť a 

milosť. 

{24:17} ako vinič priniesol som tam príjemné Vychutnajte si a 



moje kvety sú plody česť a bohatstvo. 

{24:18} ja som matka spravodlivé lásky a strachu, a 

vedomosti a Svätej nádeje: preto, že večný, am 

venovaná všetkým mojím deťom, ktoré sú pomenované z neho. 

{24:19} prísť ku mne, vy, ktoré sa mi, so želaním a 

Naplňte sami svoje ovocie. 

{24:20} pre môj Pamätník je sladšie ako med, a 

moje dedičstva ako včelie plásty. 

{24:21}, jesť mi ešte budú hladní, a 

nápoja ma ešte budú smädný. 

{24:22} ten obeyeth ma nesmie byť nikdy zahanbení, 

a oni, že pracovať podľa mňa nemá robiť zle. 

{24:23} všetky tieto veci sú knihy dohovor 

najvyššieho Boha, ani zákon, ktorý prikázal Mojžiš 

dedičstva unto zborov Jacob. 

{24:24} slabý nesmie byť silný v Pánovi; to môže 

potvrdenie, štiepiť jemu: všemohúci pán je Boh 

sám a vedľa neho neexistuje žiadny spasitel. 

{24:25} on filleth všetky veci s jeho múdrosti, ako Phison 

a ako Tigris včas nové ovocie. 



{24:26} on dáva porozumení pretekajú ako 

Eufrat, a ako Jordánsko v čase zberu. 

{24:27} on dáva náuku vedomostí sa zobrazia ako 

svetlo, a ako Geon včas vintage. 

{24:28} prvý muž ju poznal nie dokonale: viac 

posledný nájde ju. 

{24:29} pre jej myšlienky sú viac než mora a jej 

radia intenzívnejší než útrobách. 

{24:30} ja tiež vyšiel ako potoka, rieky, a ako 

potrubie do záhrady. 

{24:31} povedal, bude voda moje najlepšie Záhrada a bude 
voda 

hojne záhradné postele: a hľa, môj brook stal 

môj riek a stal sa more. 

{24:32} ešte bude robiť doktrína žiariť ako ráno, 

a vyslať jej svetlo diaľky. 

{24:33} sa ešte vyliať ako proroctvo, a 

Nechajte to na všetky vekové kategórie na veky. 

{24:34} hľa, ktoré majú nie pracoval pre seba, 

ale pre všetkých, ktorý hľadajú múdrosti. 



{25:1} v tri veci som bol skrášlil a vstal 

krásne, aj pred Bohom a ľuďmi: jednota bratov, 

láska k susedom, muža a ženu, aby sa spoločne dohodli. 

{25:2} tri druhy mužov mojej duše nenávidí, a ja som 

veľmi urazil na ich život: chudobný človek, ktorý je hrdý, 

Rich man to je klamár a cudzoložník staré že doateth. 

{25:3} Ak ty jsi zhromaždili nič v tvojej mladosti, ako 

Môžeš si nájsť nejakú vec tvoje veku? 

25: {4} O ako pohľadný, vec je rozsudok Gray chĺpky, 

pre starovekých mužov vedieť radu! 

{25:5} O ako pohľadný je múdrosť starých ľudí, a 

pochopenie a radu, aby muži cti. 

{25:6} veľa skúseností je korunou starci, a 

strach z Boha je ich sláva. 

{25:7} existovať deväť veci, ktoré boli posudzované v bani 

srdce, byť šťastný a desiaty sa vysloviť s mojím jazykom: 

Muž, ktorý má radosť z jeho detí; a on že je žiť vidieť 

na jeseň roku svojho nepriateľa: 

{25:8}, no to mu, že prebýva s manželkou 

porozumenie, a to jest nie pošmykol s jeho jazykom, 



a to jest nepodáva človek viac nehodný než sám: 

{25: 9} no je ho, ktoré jest našiel obozretnosti, a on, že 

hovorí v ušiach z nich, ktoré počujete: 

{25:10} O aký veľký je ten, že nájde múdrosti! Napriek tomu je 

tam nikto nad ním, ktoré feareth pán. 

{25:11} ale lásku pána passeth všetky veci pre 

osvetlenie: ten, ktorý holdeth, časť sa on prirovnať? 

{25:12} bázeň pred Hospodinom je začiatok jeho lásky: 

a viera je začiatok štiepia jemu. 

{25:13} [mi] žiadne epidémie, ale mor srdca: 

a akékoľvek špatnost, ale zlosť na ženy: 

{25:14} a žiadne trápenie, ale trápenie z nich 

to ma nenávidia: a žiadne pomsty, ale pomsta nepriateľov. 

{25:15} je bez hlavy nad hlavou hada; a 

Neexistuje žiadny hnev nad hnev nepriateľa. 

{25:16} ja mal býva leva a draka, ako 

aby dom s zlý žena. 

{25:17} zloby žena changeth tvári, 

a darkeneth jej tvár ako vlásie. 

{25:18} jej manžel bude sedieť medzi jeho susedmi; a 



keď počuje on bude povzdych horca. 

{25:19} všetky neprávosti je ale málo skazenosti 

žena: Dajte časť hriešnik spadnúť na ňu. 

{25:20} je lezenie piesočnatej cesta až k nohám 

vo veku, takže je plný slov tichý muž ženu. 

{25: 21} klopýtnou nie je na krásy ženy a túžba 

jej nie pre potešenie. 
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{25:22} žena, ak ona udržiava jej manžel, je plný 

hnev, drzosť a moc výčitky. 

{25:23} wicked žena abateth odvahu, zhotovuje 

ťažký tvár a zranené srdce: žena, ktorá bude 

pohodlie svojho manžela v núdzi zhotovuje slabé ruky a 

slabé kolená. 

{25:24} ženy prišiel na začiatku hriechu, a 

prostredníctvom nej sme všetci zomrú. 

{25:25} dať vodu bez priechod; ani zlá 

žena slobodne gad v zahraničí. 

{25:26} ak ona ísť, nie ako ty wouldest si ju, nakrájame ju 

z tvojho tela, a dať jej návrh zákona o rozvode, a nechal ju 



ísť. 

{26: 1} blahoslavený muž, to jest cnostného manželky, pre 

počet jeho dní bude double. 

{26:2} Ctnostný žena rejoiceth svojho manžela, a on 

rokov svojho života v mieri, musia spĺňať. 

{26:3} A dobrá žena je dobré časť, ktorá bude 

uvedené v časti z nich, ktorá sa bojí Hospodina. 

{26: 4} či človek byť bohatí alebo chudobní, ak on mal dobrý 

srdcom k Pánovi, on sa vždy radovať sa 

veselá tvár. 

{26:5} existovať tri veci, že moje srdce feareth; a 

Po štvrté bola bolesť strach: ohováranie mesto, 

zhromaždenie nedisciplinovaní zástup a nepravdivé 

obvinenia: Toto všetko sú horšie ako smrť. 

{26:6} ale smútok v srdci a smútok je žena, ktorá je 

žiarlivý nad inou ženou, a metlou jazyka 

ktoré communicateth všetky. 

{26:7} zla žena je jarmo otrasená sem a tam: on, 

jest držte ju ako keby on koná scorpion. 

{26:8} A opité ženy a gadder v zahraničí núti 



veľký hnev, a ona sa nebude vzťahovať jej vlastnú hanbu. 

{26:9} whoredom žena môže byť známe v nej 

povýšene vyzerá a očné viečka. 

{26:10} ak tvoja dcéra Nestyda, udržiavať ju straitly, 

inak ona sama zneužívania prostredníctvom neprimeraných 
liberty. 

{26:11} hodinky cez nehanebné oka: a zázrak Ak nie 

Ona priestupok proti tebe. 

26: 12 {} ona otvorí ústa, ako smäd cestovateľ 

keď zistil, že jest fontána, a piť každú vodu 

v blízkosti: her: každý živý plot bude ona sadnúť, a otvorte ju 

chvieť proti každý šípku. 

{26:13} milosť žena o sebe vyžíva jej manžel, a 

jej právomoc budú ztloustnout jeho kosti. 

{26: 14} A tichý a milujúcu ženu, je darom pána; 

a nie je nič moc stojí za to, ako myseľ aj 

pokyn. 

{26:15} A zahanbene a verný žena je dvojaký 

Grace a jej kontinent myseľ nemôže byť ocenené. 

{26:16} ako slnko pri ariseth vo vysokej neba; Takže 



je krása dobrá žena v objednávacích jej domu. 

{26:17} je jasné svetlo na sväté Svietnik; Takže 

krása tváre je v zrelého veku. 

{26:18} ako golden piliere sú na hrdlá 

striebro; Takže spravodlivé metrov s konštantnou srdcom. 

{26:19} môjho syna udržať kvet tvoje veku zvuku; a 

dávajú nie tvoja sila s cudzími ľuďmi. 

{26:20}, keď ty jsi dostal plodné držanie 

cez pole, prasnica s tvoje vlastné semeno, viera v 

Dobrota tvoja skladom. 

{26:21} tak tvoje závod, ktorý ty leavest sa 

zväčšená, s hrdosťou ich dobré zostup. 

{26:22} nevěstko sa účtujú ako sliny; ale 

vydatá žena je veža proti smrti jej manžela. 

{26:23} A zlý žena je daná ako časť, ktorá sa 

zlý muž: ale zbožné ženy je daná k nemu, že feareth 

Pán. 

{26:24} nečestné ženy contemneth hanba: ale 

úprimná žena bude úcta manželom. 

{26:25} A nestoudný žena počíta ako pes; 



ale ona, že je zahanbene sa bojí Hospodina. 

{26:26} A žena, ktorá honoureth svojho manžela sa 

súdený múdry všetkých; ale ona, že dishonoureth ho v nej 

Pýcha sa započítavajú za bezbožných všetkých. 

{26:27} A hlasno kričí žena a nadávať sa uchádza 

out zahnať nepriateľov. 

{26:28} existovať dve veci, ktoré smúti moje srdce; a 

tretí zhotovuje ma hnevá: človek vojny, ktoré trpezlivá 
chudoby; 

a mužov o porozumení, ktoré nie sú stanovené 
ministerstvom; a je to jedno, 

returneth z spravodlivosť hriechu; Pán prepareth 

jeden pre meč. 

{26:29} A obchodník sa sotva držať sám roota 

zle; a podomový obchodník musí nie vyslobodenia z moci 
hriechu. 

{27:1} mnoho zhrešil pre malé veci; a on že 

seeketh pre hojnosť bude odvrátiť oči. 

{27:2} ako klinec sticketh rýchlo medzi spojov z 

kamene; tak Bdejte hriech držať blízko medzi nákupom a 
predajom. 



{27:3} Ak človek drží sám usilovne strach z 

Pána, jeho dom čoskoro byť zvrhnutá. 

{27:4} ako keď jeden sifteth s sito, odmietnuť 

zostane; Takže špina muž v jeho hovoriť. 

{27:5} pece proveth potter plavidiel; tak 

Hodnotenie človeka je v jeho uvažovania. 

{27:6} ovocie declareth Ak strom bol oblečený; Takže 

je výpoveď z domýšľavosť v srdci človeka. 

{27:7} chváliť nikto pred ty počuješ ho hovoriť; pre 

to je trial mužov. 
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{27:8} Ak ty followest spravodlivosť, ty nebudeš získať 

jej, a dať ju na, ako nádherné dlhé rúcho. 

{27: 9} vtáky sa uchýliť k ich podobne; tak bude pravda 

vrátiť sa k nim, že vykonávajú povolanie v nej. 

{27:10} ako lev lieth vo čakať na korisť; Takže hriech pre 

im, že konáte neprávosť. 

{27:11} diskurzu zbožný muž je vždy s 

múdrosť; ale blázon changeth ako mesiac. 

{27:12} ak ty medzi indiskrétnych, sledovať čas; 



ale byť neustále medzi mužmi porozumenia. 

{27: 13} diskurzu bláznov je nepríjemný, a svoj šport 

je bezohľadnosť hriechu. 

{27:14} hovoriť o ňom, že sweareth moc zhotovuje 

vlasy stáť vzpriamene; a ich bitky jednu zastávku jeho uši. 

{27:15} sa spor o hrdé je bloodshedding, a 

ich revilings sú ťažké do ucha. 

{27:16} discovereth kto tajomstvo loseth dobru; a 

sa nikdy nájsť priateľa, jeho myseľ. 

{27:17} Milujem tvoj priateľ, a byť verný jemu: ale ak 

Ty betrayest jeho tajomstvo, nasledovať žiadne ďalšie po ňom. 

{27:18} pre ako muž jest zničiť svojho nepriateľa; Takže si 

Ty stratil lásku blížneho. 

{27:19} ako ten, ktorý letteth vták idú z ruky, tak 

jsi ty nech tvoja suseda ísť, a Nebudeš sa ho dostať znova 

{27:20} nasledovať po ňom nič viac, lebo on je príliš ďaleko 
preč; on 

je ako roe unikol do osídiel. 

{27:21} ako rana, môže byť viazané; a po 

zlořečenství tam môže byť reconcilement: ale on, že betrayeth 



tajomstvo je bez nádeje. 

{27:22} ten winketh očami tolko zla: a 

ten, kto ho vie sa odchýliť od neho. 

{27:23} Ak ty si prítomný, prednesie sladko, a 

budú obdivovať tvoju slová: ale v poslednej sa zvíjať jeho 

ústa a ohováranie tvoje výroky. 

27: 24 {} nenávidel som veľa vecí, ale nič ako on; 

pre pána budú nenávidieť ho. 

{27:25} kto casteth kameň na vysokej casteth na jeho 

vlastné hlavy; a lstivý mŕtvica sa rany. 

{27:26} kto diggeth jamy pripadne v ňom: a on že 

setteth pasca sa berú v ňom. 

{27:27} on, ktorá robí neplechu, to padne na neho, 

a on sa nevie, odkiaľ to príde. 

{27:28} sú výsmechom a výčitky z hrdý; ale 

pomstou, ako lev, budú číhať na nich. 

{27:29} sa radovať z pádu spravodliví budú 

v pasci; a utrpenie sa spotrebúvajú 

predtým, ako zomrú. 

{27:30} zloby a hnevu, aj tieto sú ohavností; 



a hriešny človek musí mať obaja. 

{28: 1} mu, že revengeth sa nájsť pomstu z 

Pána, a on bude určite držať svoje hriechy [na pamiatku.] 

{28: 2} odpusť svojho blížneho ublížil, že on urobil 

tebe, tak tvoje hriechy aj odpustenie keď ty 

Modlíš. 

{28:3} jeden muž beareth nenávisť proti druhému a Bdejte 

on požiadať o odpustenie od pána? 

28: {4} on sheweth zľutovanie na muža, ktorý je ako 

sám: a Bdejte on požiadať o odpustenie svoje vlastné hriechy? 

{28,5} Ak on, to je ale telom živiť nenávisť, ktorí budú 

intreat pre odpustenie hriechov? 

{28: 6} pamätať tvoje koniec a nechať nepriateľstvo prestávajú; 

[pamätať] korupcie a smrti, a zostávaš 

prikázania. 

{28:7} nezabudnite prikázaní a nesú č 

zlobou na svojho blížneho: [pamätať] Dohovor 

Najvyššie, a mrknout na nevedomosti. 

{28: 8} Abstain od nepokojov, a ty nebudeš zmenšiť tvoje 

hriechy: pre zúrivý človek zapálim nepokojmi, 



{28:9} A hriešny človek disquieteth priateľov a zhotovuje 

diskusie medzi nimi, ktorý sa v mieri. 

{28:10} ako je vec ohňa, tak to burneth: a ako 

sila človeka je, tak je jeho hnev; a podľa jeho 

bohatstvo jeho hnev riseth; a čím silnejšie sú ktoré 

zápasiť, tým viac budú zapálené. 

{28:11} unáhlené sváru kindleth požiaru: a uponáhľaný 

boj proti sheddeth krvi. 

{28:12} ak ty vyhodiť iskra, vyhoria: Ak ty pľuvať 

na ňu, musí byť uhasený: a obe tieto pochádzajú z tvojej 

v ústach. 

{28: 13} prekliatie whisperer a doubletongued: pre takéto 

zničili mnoho, ktoré boli v pokoji. 

{28:14} A backbiting jazyk jest rozrušený mnoho, a 

riadený im od národa k národu: silné mestá jest 

zbořený, a zvrhnutý domami z veľkých mužov. 

{28: 15} backbiting jazyka jest vyháňať cnostný 

žien a zbavil ich pracuje. 

{28:16} hearkeneth kto jemu nikdy nenájde pokoja, 

a nikdy býva ticho. 



{28:17} zdvih bič zhotovuje známok v tele: 

ale zdvih jazyka láme kosti. 

{28:18} mnohé klesli o ostrie meča: ale 

nie toľko ako klesli o jazyk. 

{28: 19} no je ten, ktorý postupuje cez jed 

jej; kto jest nevyjadruje jarmo jeho, ani živili 

viazané v jej kapely. 

{28: 20} pre jeho jarmo je jarmo zo železa, a 
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jeho kapely sú pásy z mosadze. 

{28:21} jej smrť je zlo smrť, hrob boli 

lepšie než to. 

{28:22} nemá pravidlo nad nimi, ktorý sa bojí Boha, 

ani sa mali byť spálené s jeho plameň. 

{28:23}, ako opustili Hospodina spadá do neho; a to 

bude horieť v nich, a nie byť uhasený; musí byť zaslané 

na ne ako lev, a hltat ako leopard. 

{28:24} vzhľad, ktorý ty zabezpečenie tvoje vlastníctvo o s 

tŕne a viazať až tvoje striebro a zlato, 

{28:25} a vážiť tvoje slová v rovnováhe, a aby 



dvere a bar pre tvoje ústa. 

{28:26} pozor ty snímka nie je, inak ty na jeseň pred 

mu, že lieth v zálohe. 

{29: 1}, on, ktorý je milosrdný bude požičiavať unto svojho 
blížneho; 

a on, že posilňuje jeho ruka ostrihá 

prikázania. 

{29: 2} požičiavať na svojho blížneho v čase jeho potreby a platiť 

budeš svojho blížneho opäť včas sezóny. 

{29:3} zachovať tvoje slovo a verne vysporiadať s ním, a 

ty budeš vždy nájsť to, čo je potrebné pre teba. 

{29:4} veľa, keď vec bola požičal, počítať ho 

nájsť a dať ich na problémy, ktoré im pomohli. 

{29:5} až dostal jest, on pobozkať muža za ruku; 

a pre svojho blížneho peniaze bude hovoriť submissly: ale 

keď on by mali splácať, on sa predĺži čas a vrátia 

slová smútku, a sťažovať sa. 

{29:6} Ak mu prednosť, len ťažko dostane polovicu, a 

on bude počítať, akoby ho našiel: Ak nie, kteréž zbavený 

mu jeho peniaze a on jest ho dostal nepriateľ bez 



spôsobiť: on ho payeth s cursings a zábradlia; a pre 

česť, že budú platiť mu hanba. 

{29:7} preto mnohí odmietli požičať na iné 

Pánske choré jednanie, báť sa okradli. 

{29:8} ešte ty trpezlivosť s mužom v chudobných nehnuteľností, 

a oneskorenie sa ukážem mu milosrdenstvo. 

{29:9} pomáhajú chudobným kvôli prikázania, a 

zase mu nie preč z dôvodu jeho chudoby. 

{29:10} stratiť tvoje peniaze pre tvoj brat a tvoj priateľ 

a nech to nie je hrdza pod kameň sa stratia. 

{29: 11} skladajte tvoj poklad 

prikázania Najvyššieho, a uvedú tebe 

väčší zisk než zlato. 

{29:12} hubu almužny v tvojej sklady: a to sa 

ks tebe zo všetkých utrpenie. 

{29: 13} bude bojovať za teba proti tvoje nepriateľov lepšie 

ako mighty štít a silné kopije. 

{29:14} poctivý človek je ručenie za jeho sused: ale on 

čiže nehanebné vôľu opustiť ho. 

{29:15} zabudnúť nie priateľstvo tvoje ručiteľ, za ten 



dal svoj život pre teba. 

{29:16} hriešnik sa zvrhnúť dobré estate jeho 

ručenie: 

{29:17} a kto je nevďační myseľ opustí 

ho [v nebezpečenstve] ktorý ho vydal. 

{29:18} Suretiship jest odčinit mnohé dobré majetku, a 

otrasený ako vlny mora: muži jest je riadený 

z ich domov, aby putoval medzi podivné 

národov. 

{29:19} svévolníků zaobchádzania v dôsledku porušenia 
prikázaní 

pána spadá do suretiship: a ten undertaketh 

a followeth ostatné Pánske biznis pre zisk patria do 

obleky. 

{29:20} pomocou svojho blížneho podľa tvojej moci, a 

pozor, že ty sám seba na jeseň nie do rovnakej. 

{29:21} šéf vec pre život je voda a chlieb, a 

oblečenie, a dom na pokrytie hanba. 

{29:22} je lepšie život chudobného človeka v priemernej chata, 

ako jemné cestovné domu iného muža. 



{29:23} je to málo alebo veľa, držať ťa spokojný, že tie 

počuť nie výčitkou tvoj dom. 

{29:24} je to mizerný život ísť od domu k 

dom: o kde ty si cudzinec, ty darest otvoriť 

tvoje ústa. 

{29:25}, ty budeš baviť, a hody a nemajú 

Vďaka: okrem ty budeš počuť horké slová: 

{29:26} príde, ty si cudzinec, predložiť tabuľku a krmivo 

mi to jsi pripravený. 

{29:27} dať miesto, ty si cudzinec, poslankyne uniest. 

môj brat prichádza podať, a majú potrebu bane 

House. 

{29:28} tieto veci sú ťažké na človeka 

pochopenie; upbraiding domovej, a 

vytýkať veriteľa. 

{30: 1}, kto miluje jeho syn ho oft cítiť núti 

tyč, že on môže mať radosť z neho nakoniec. 

{30:2}, chastiseth jeho syn musí mať radosť v ňom, 

a sa veselí ho medzi jeho známosť. 

30: 3 {} on, ktorý učí svojho syna grieveth nepriateľa: a 



pred jeho priatelia sa radovať z neho. 

{30:4} hoci otec zomrie, napriek tomu je akoby on 

nie dead: pre jest odišiel jeden za ním, to je ako sám. 

{30:5}, kým žil, videl a radoval v neho: a 

keď zomrel, on nebol smutný. 

{30:6} zanechal mu avenger proti jeho nepriatelia, 

a ten musí oplatiť láskavosť k jeho priateľom. 

{30:7}, on, ktoré zhotovuje moc jeho syna sa viazať až 

jeho rany; a jeho útrob sa trápi v každej plakať. 
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{30:8} kôň nie zlomené becometh tvrdohlavý: a 

dieťa odišiel sám bude úmyselného. 

{30:9} Cocker tvoje dieťa, a on urobí ťa strach: 

hrať s ním, a on ti prinesie ťažoby. 

{30:10} smiať s ním, inak budeš mať smútku s 

ho, a inak ty gnash tvoje zuby na konci. 

{30:11} mu sloboda v mladosti, a mrknutie nie na 

jeho hlúposti. 

{30:12} luk nadol krku, zatiaľ čo on je mladý a beat 

ho po stranách, zatiaľ čo on je dieťa, inak ten vosk tvrdohlavý, 



bude neposlušný tebe a tak priniesť smútok na tvoje 

srdce. 

{30:13} trestať tvojho syna, a podržte ho, aby práce, inak jeho 

oplzlý správania sa priestupku tebe. 

{30:14}, lepšie je zlá, je zdravý a silný z 

ústava, ako bohatý človek, ktorý je postihnutý vo svojom tele. 

{30:15} dobrý estate tela a zdravia sú predovšetkým 

zlato a silné telo nad nekonečné bohatstvo. 

{30: 16} nie je žiadne bohatstvo nad zdravé telo, a nie 

radosť nad radosť srdca. 

{30:17} smrť je lepšia ako horké život alebo kontinuálne 

nemocenské. 

{30:18} pochúťka vylievať ústa hubu sú ako 

zmätky mäsa na hrob. 

{30:19} čo dobré robí ponuka unto idol? pre 

ani to jesť ani vôňa: tak sa mu, že je prenasledovaný z 

Pán. 

{30:20} nevidí jeho oči a groaneth, ako 

eunuch, ktorý embraceth Panna a sigheth. 

{30:21} Daj nie nad svojou mysľou ťažoby a postihujú 



nie je sám v tvoje vlastné poradca. 

{30:22} veselosti srdce je život človeka, a 

radosťou človek prolongeth svoje dni. 

{30:23} rád tvoje vlastné duše a pohodlie tvoje srdce, 

odstrániť smútok ďaleko od teba: pre mnohých, zabil smútok 

a neexistuje žiadny zisk v ňom. 

{30:24} závisťou a hnevom skrátiť život a opatrnosti 

bringeth veku pred časom. 

{30:25} A veselá a dobré srdce bude mať starostlivosť o jeho 

mäso a strava. 

{31:1} pozerať na bohatstvo consumeth telom, a 

starostlivosť o jeho driveth mimo spánku. 

{31:2} pozorovanie starostlivosť nedovolí muž dřímotu ako 
bolesť 

choroba láme spánku, 

{31: 3} bohatých jest skvelé práce zhromažďovanie bohatstva 

spoločne; a keď on resteth, on je naplnený jeho pochúťka. 

{31:4} chudobných laboureth v jeho zlá nehnuteľností; a keď on 

leaveth, on je stále potrebným. 

{31:5} kto miluje zlata sa nemôže byť opodstatnené, a on 



ktoré followeth korupcie majú dosť jej. 

{31:6} zlato živili zrúcanina veľa, a ich 

zničenie bol prítomný. 

{31:7} je úraze im, ktoré obeť unto 

berú s nimi, a každý blázon. 

{31:8} požehnaný je bohatý, ktorý sa nachádza bez poškvrny, 

a jest nešla po zlato. 

{31: 9} kto je on? a nazývame ho požehnal: pre 

nádherné veci urobil on medzi svoj ľud. 

{31:10} kto jest boli vyskúšané čím, a našiel perfektné? 

potom dajte mu slávu. Ktorí by mohli uraziť a jest nie 

urazil? alebo páchali zlo, a to neurobil? 

{31:11} jeho tovar môže byť ustanovený, a 

zboru vyhlási jeho almužny. 

{31:12} Ak budeš sedieť v bountiful tabuľka, nesmie byť 
chamtivý po 

ho, a povedať nie, tam je veľa mäsa na to. 

{31:13} zapamätať, že zlé oko je zla vec: a 

to, čo vytvoril viac zlých ako oko? preto ho 

weepeth na každú príležitosť. 



{31:14} úsek nie tvoje ruky whithersoever hľadí, 

a vrazil nie s ním do misky. 

{31:15} sudca nie svojho blížneho podľa seba: a 

diskrétne v každom bode. 

{31:16} jesť ako becometh človeka, tie veci, ktoré sú 

pred teba; a pozre Poznámka, inak ty budú nenávidieť. 

{31:17} dovolenky z prvej kvôli mravy; a nesmie byť 

unsatiable, inak budeš uraziť. 

{31:18} Ak ty sedíš medzi mnoho, reach nie tvoje 

v prvom rade ruku. 

{31:19} A veľmi málo je dostatočné pre človeka dobre živí, 

a on fetcheth nie jeho vietor krátky na svojej posteli. 

{31:20} zvuk spánok prichádza stredne stravovania: on riseth 

skoro, a jeho rozum sa s ním: ale bolesť zo sledovania, 

a choler a bolesť brucha, sú s unsatiable 

muž. 

{31:21} a ak ty jsi bol nútený jesť, vznikajú, prejdite 

ďalej, zvracať, a ty nebudeš mať zvyšok. 

{31:22} môjho syna, ma počuje, a pohŕdať mi nie je, a v 



naposledy ty budeš nájsť, ako som ti povedal: všetky tvoje 
skutky byť rýchly, 

tak sa tam žiadna choroba príde k tebe. 

{31:23} kto je liberálne jeho mäsa, muži hovoria 

dobre sa z neho; a bude správa jeho dobré hospodárenie 

veril. 

{31:24}, ale proti nemu, ktorá je niggard jeho mäso 

celé mesto sa šelest; a svedectvá jeho 

niggardness sa nemôže byť pochýb o. 

{31:25} ukážem nie tvoje valiantness s vínom; pre víno jest 

veľa zničilo. 

Svojich (Ecclesiasticus) stránky 620 

{31:26} pece proveth okraji ponorením: tak Bdejte 

vína srdcia hrdý opilosti. 

{31:27} víno je rovnako dobrá ako život mužovi, ak malo byť 
opitý 

mierne: to, čo život je potom muž ktorý je bez vína? 

za to bol vyrobený, aby muži rád. 

{31:28} víno merateľne opitý a v sezóne bringeth 

radosť srdca a veselosť mysle: 

{31:29} ale víno opitý s prebytok zhotovuje horkosť 



mysle, biť a rozhádaní. 

{31: 30} opilstva rozmnožuje rage blázon až on 

uraziť: diminisheth silu a zhotovuje rany. 

{31:31} pokarhanie nie svojho blížneho na víno, a 

opovrhovať ním v jeho veselí: mu despiteful slov, 

a stlačením tlačidla nie na neho s nútiť ho [na pitie.] 

{32:1} Ak ty musí podať vleku majster [hody] 

sám seba hore, ale byť medzi nimi ako jeden zo zvyšku; prijať 

starostlivý o ne starať, a tak si sadnúť. 

{32: 2} a keď ty si urobil všetky tvoje office, mať tvoje 

miesto, abys bol spravodlivý veseľte sa s nimi, a prijímať 

koruna pre tvoje aj objednanie tohto sviatku. 

{32:3} Speak, ty že umenie starší, to becometh tebe, 

ale s zvuk rozsudku; a brániť nie musick. 

{32:4} Pour nie, slová tam, kde je hudobník, a 

Ukáž nie ďalej múdrosť oneskorene. 

{32:5} A koncert Musick v banket vína je ako 

Signet JMJ3 zasadených v zlate. 

{32:6} ako signet smaragd v práci zlata, takže 

je melody musick príjemné víno. 



{32:7} Speak, mladý muž, ak existovať potreba tebe: a 

Napriek tomu sotva kedy ty si dvakrát požiadal. 

{32:8} Nech tvoje reči byť krátky, pochopiť veľa 

niekoľko slov; byť ako ten, ktorý vie a ešte holdeth jeho 

jazyk. 

{32: 9} Ak ty sa medzi veľkých mužov, uistite sa, nie je sám 

rovnaké s nimi; a keď starých mužov na mieste, použite nie 

veľa slov. 

{32:10} pred vchádza blesky hromu; a pred 

zahanbene človek musí ísť v prospech. 

{32:11} zavčas povstane, a nesmie byť posledný; ale Choď 

domov bez zbytočného odkladu. 

{32: 12} tam take tvoje zábava a robiť, čo chceš: 

ale hriech nie tým ohlasuje reči. 

{32:13} a pre tieto veci požehnať mu, že sa tebe, 

a jest vytýčený tebe s jeho dobré veci. 

{32:14} feareth kto pán dostane jeho 

disciplína; a tí, ktorí hľadajú ho skoro sa priazňou. 

{32:15} ten seeketh zákon musí byť vyplnená s nimi: 

ale pokrytec bude urazený pri tom. 



{32:16}, ktorá sa bojí Hospodina Atonement rozsudku, a 

sa kindle spravodlivosti ako svetlo. 

{32:17} Hříšný človek bude nie potrestaní, ale nájde 

ospravedlnenie podľa jeho vôle. 

{32:18} muž poradca bude ohľaduplný; ale 

podivné a hrdý človek nie je odradiť so strachom, aj keď 

sám urobil bez zástupcu. 

{32:19} robiť nič bez poradenstvo; a keď jsi 

Akonáhle budete hotoví, pokánie nie. 

{32:20} Go nie spôsobom, pričom si bol spravodlivý na jeseň, a 

klopýtnou nie medzi kameňmi. 

{32: 21} nesmie byť istí holý spôsobom. 

{32: 22} a dávajte pozor na tvoje vlastné deti. 

{32:23} v každom dobrom skutku trust tvoju vlastnú dušu; to je 

vedenie prikázania. 

{32:24}, on verí v Pána, kto by pozornosť na 

prikázania; a ten, kto trusteth v ňom bude dariť nikdy 

horšie. 

{33:1} sa žiadne zlé stalo jemu, že feareth 

Pán; ale v pokušení dokonca znova vytrhne ho. 



{33:2} A múdry človek nenávidí nie zákonom; ale ten, ktorý je 

pokrytec je v ňom ako loď v búrke. 

{33:3} muž pochopenie trusteth v zákone; a 

zákon je verný jemu, ako oracle. 

{33:4} pripraviť čo povedať, a tak ty budeš počuť: 

viazať až inštrukcie a potom vytvoriť odpoveď. 

{33:5} srdcom pochabé je ako hviezdu; a jeho 

myšlienky sú ako priebežný axletree. 

{33: 6} A žrebca koňa je ako priateľa posmešným on 

neigheth pod jeden každý jestiť mu. 

{33:7} prečo Bdejte jeden deň excel druhého, keď ako všetko 

svetlo každý deň v roku je slnko? 

{33:8} vedomosti pána boli 

rozlíšiť: a on zmenil ročné obdobia a sviatky. 

{33:9} niektoré z nich urobil on, vysoká dní, a 

posväť ich, a niektoré z nich jest urobil obyčajný 

dní. 

{33:10} a všetci muži sú od Zeme, a Adam bol 

vytvorené zo Zeme: 

{33:11} v veľa poznatkov pán jest rozdelil, 



a ich spôsoby rozmanité. 

{33:12} niektoré z nich jest On požehnal a povýšil a 

niektoré z nich posvätil, a blízko seba: ale niektoré 

z nich jest ten prekliaty priniesol nízke a obrátil z 

svoje miesta. 

{33:13} ako hlina je v potter's ruku k móde ho v 

jeho radosť: takže človek je v rukách mu, že sa mu, aby 

robí im ako liketh ho najlepšie. 
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{33:14} dobrý nastavená proti zlu a život proti smrti: Takže 

je zbožný proti hriešnika a hriešnika proti 

zbožní. 

{33:15} tak pozrieť na všetky práce Najvyššieho; a 

Existujú dva a dva, jeden proti druhému. 

{33:16} ja awaked až posledných zo všetkých, ako ten, ktorý 
zhromažďuje kuriatka po 

grapegatherers: požehnanie pána I ťaží, 

a tred môj svojom ako zhromažďovača hrozna. 

{33:17} zvážiť, ktoré som pracoval nie pre seba, ale 

pre všetkých, ktorý hľadajú učenia. 



{33:18} počuť ma, O vy veľkí ľudia z ľudu, a 

počúvať ušami, ye vládcovia kongregácie. 

{33: 19} Daj nie tvoj syn a manželka, tvoj brat a priateľ, 

moc nad tebou a ty livest, a dať nie tvoje tovaru 

ďalší: inak to pokánie tebe, a ty si intreat za rovnaké 

znova. 

{33:20} tak dlho ako ty livest a si dych v tebe, 

dať nie je sám viac ako na ktorúkoľvek. 

{33: 21} lepšie je to, že tvoje deti by sa mali snažiť 

tebe, ako ty abys stojan na ich zdvorilosť. 

{33:22} na všetky tvoje diela ponechať pre seba preeminence; 

zanechať nie škvrny v tvoje česť. 

{33:23} v čase, keď ty budeš skončia tvoje dni a 

dokončiť tvoj život, tvoje dedičstvo distribuovať. 

{33:24} krmivo, palička a záťaž, sú pre prdel; a 

chlieb, korekcie a práce, pre zamestnanca. . 

{33:25} Ak ty si svojho služobníka do práce, ty budeš nájsť 

zvyšok: ale ak ty si nechal ho ísť nečinný, požiada liberty. 

{33:26} A sedlom a golier lúk krku: takže sú 

mučenie a utrpenie na zlý sluha. 



{33:27} odoslať ho do práce, že on nebude nečinnosti; pre 

lenivosť, učia veľa zla. 

{33:28} nastaviť ho na prácu, ako je fit pre neho: Ak on sa nie 

poslušný, dať na viac ťažkých okovy. 

{33:29}, ale nesmie byť nadmerné smerom; a bez 

uváženia urobiť nič. 

{33:30}, ak budeš mať zamestnanca, nech sa k tebe ako 

sám seba, pretože mu jsi kúpil s cenou. 

{33:31} Ak budeš mať zamestnanca, proste ho ako brat: 

pre jsi potreba ho, ako tvoje vlastné duše: Ak ty 

proste ho zlé, a že spustiť z teba, akým spôsobom chceš 

Choďte ho hľadajú? 

{34:1} nádeje muž neplatné porozumení sú márne 

a NEPRAVDA: a sny zdvihnúť blázni. 

{34:2} regardeth kto sny je ako mu, že catcheth 

tieň a tovaryši vietor. 

{34:3} zraku snov je podobnosť jedného 

vec iný, dokonca aj podobu tvárou v tvár. 

{34:4} nečisté veci, čo môže byť očistený? a 

z tej veci ktoré je nepravdivé, čo pravda môže prísť? 



{34:5} veštby, a soothsayings sny, sú 

márne: a fancieth srdca, ako ženské srdce rodičku. 

{34:6} Ak nie byť poslaný od najvyššieho v tvojej 

Navštívenia Panny Márie, nastaviť nie tvoje srdce na ne. 

{34:7} pre sny oklamali mnohých, a oni majú 

Nepodarilo to dať svoju dôveru v nich. 

{34:8} zákon sa našiel perfektný bez klamstiev: a 

múdrosť je dokonalosť verný ústie. 

{34:9} muž, to jest cestoval vie veľa vecí; 

a kto má veľa skúseností vyhlási múdrosti. 

{34:10}, kto má skúsenosti vie málo: ale on 

to jest cestoval plný obozretnosti. 

{34:11} keď som cestoval, videl som veľa vecí; a ja som 

pochopiť viac, než môžete vyjadriť. 

{34:12} bol som často chodieval v nebezpečenstve smrti: ešte 
som bol 

dodané kvôli týmto veciam. 

{34:13} ducha tých, ktoré sa bojí Hospodina bude žiť; 

ich nádej je v ňom, saveth ich. 

{34:14} feareth kto pán nemá strach ani byť 



strach; on je nádej. 

{34:15} Blahoslavený dušu mu, že feareth pána: 

Komu Bdejte on vyzerať? a kto je jeho sila? 

{34:16} pre oči pána sú na ne, že láska 

ho, on je ich mocnej ochrany a silné pobytu, obhajoby 

od tepla a kryt od slnka na poludnie, zachovanie 

od úrazu a pomoc od pádu. 

{34: 17} kriesi duše a lighteneth oči: on 

dáva zdravia, života a požehnanie. 

{34:18} mu, že sacrificeth vec neprávom dostali, 

jeho ponuka je smiešne; a darčeky nespravodlivé muži nie sú 

akceptované. 

{34:19} najvyššieho nie je spokojný s ponuky 

zlý; ani sa mu upokojiť za hriech podľa množstva 

obete. 

{34:20} bringeth kto obeť tovaru 

zlé robí ako ten, ktorý zabíja syna pred jeho otca 

oči. 

{34:21} chlieb potrebným je ich život: on, 

defraudeth mu ich je človek krvi. 



{34:22} on, ktorá sníma jeho sused životných 

slayeth ho; a on, že defraudeth robotník jeho prenájom 

je bloodshedder. 

{34:23}, keď jeden buildeth, a iný pulleth 

Aký zisk sa oni potom ale práce? 

{34:24}, keď jeden modlia, a iný curseth, ktorých 

hlas bude pán počuť? 

Stránky svojich (Ecclesiasticus) 622 

{34:25} mu, že washeth sám po dotyku 

mŕtve telo, ak mu to znova, čo availeth jeho umývanie? 

{34:26} tak je to s človekom, ktorý fasteth za jeho hriechy, a 

ťahá znova, a robí to isté: kto počuje jeho modlitba? 

alebo čo Bdejte jeho zneucťujúceho zisk mu? 

{35: 1}, kto ostrihá zákon bringeth ponuky dosť: 

ten, kto by pozornosť prikázanie offereth pokoj 

ponúka. 

{35:2} offereth ten requiteth goodturn jemné múky; 

a ten, kto dáva almužnu sacrificeth pochvalu. 

{35:3} odchýliť sa od zla je potešujúce vec 

Pán; a opustiť neprávosť je obeťou zmierenia. 



{35:4} Ty nebudeš Zobraziť prázdne pred pánom. 

{35:5} pre všetky tieto veci [sú vykonať] z dôvodu 

prikázanie. 

{35:6} s ponukou spravodliví zhotovuje oltár tuku, 

a vychutnajte si sladké jej predtým najvyššiemu. 

{35:7} obeť len človek je prijateľné. a 

Pamätník jej nesmie byť zabudnutý. 

{35:8} Daj pán jeho česť s celistvým vzhľadom, a 

zmenšiť nie prvotiny tvoje ruky. 

{35:9} v všetky tvoje dary ukážem veselú tvár, nech a 

s radosťou venovať tvoje desiatkov. 

{35:10} Give unto najvyššiemu podľa ako jest 

obohatený tebe; a ako ty jsi dostal, dať veselá 

oko. 

{35: 11} pre pána recompenseth, a tebe dám 

sedem krát toľko. 

{35:12} si nemyslím, že by poškodený dary; pre takéto he 

nebudete dostávať: a dôvery sa nespravodlivé obete; pre 

Pán je sudca, a s ním ide osôb. 

{35:13} nebude akceptovať akúkoľvek osobu voči chudobným 



človek však vypočuje modlitbu utláčaných. 

{35:14} on nie pohŕdajú prosbe o 

siroty; ani vdova, keď ona poureth sa na jej 

sťažnosť. 

{35:15} robiť nie slzy stekajú po lícach vdovy? 

a nie je jej krik proti nemu, ktorý núti ich pád? 

{35:16} ten Naco bol ešte potrebný pán akceptujú s 

prospech a jeho modlitba musí dosiahnuť unto mraky. 

{35:17} modlitba pokorný pierceth mraky: a 

až to príde blízko, nebude sa potešil; a nebude 

odísť, kým najvyššieho sa hľa súdiť spravodlivo, 

a vykonanie rozsudku. 

{35:18} pre pána sa malátny, ani sa 

Mocný byť trpezlivý k nim, kým on porazil v 

Sunder bedrá z unmerciful, a repayed vengeance 

pre pohanov; kým boli odobraté množstvo 

hrdý, a zlomené žezlo z nespravodlivý; 

{35:19} až on boli poskytnuté každému človeku podľa 

jeho skutky a diel mužov podľa ich 

zariadenia; kým súdil príčinu svojho ľudu, a 



z nich sa radovať v jeho milosrdenstvo. 

{35: 20} milosrdenstvo je sezónnym v časoch Súženie, ako 

oblaky dážď v čase sucha. 

{36:1} zmiluj sa nad nami, Pane Bože, a 

Hľa nám: 

{36:2} a odoslať tvoj strach na národy, ktoré sa snažia 

nie po tebe. 

{36:3} výťahu tvoje ruky proti podivné národov a 

Nech vidia tvoje sily. 

{36:4} ako ty si bol posvätený v nás pred nimi: tak sa 

zväčšený ty medzi nimi pred nami. 

{36:5} a dajte im vedieť, tebe, ako sme spoznali teba, 

že neexistuje žiadny Boh, ale len ty, Bože. 

{36:6} Ukáž nové znaky a vykonávať ostatné podivné divy: 

oslavovať tvoje ruky a tvoje pravé rameno, ktoré môže uvedené 

tvoje Divom. 

{36:7} zdvihnite rozhorčenie, a vylial hnev: vziať 

vzdialenosť protivník, a zničiť nepriateľa. 

{36:8} saké čas krátky, pamätajte zmluvy, a 

Nech vyhlásiť tvoje nádherné diela. 



{36:9}, nech escapeth byť konzumované zlosť 

oheň; a nech zahynie, utláčanie ľudí. 

{36:10} udrieť v sunder hlavy vládcov 

pohanov, ktoré hovoria, nie je nikto iný, ale my. 

{36:11} zhromaždí všetkých kmeňov Jacob a dediť 

ty im od začiatku. 

{36:12} pane, zmiluj sa nad ľudí, ktorá je 

volal tvoje meno, a z Izraela, koho ty jsi s názvom 

tvoje prvorodené. 

{36:13} O byť milosrdný do Jeruzalema, tvoje sväté mesto, 

miesto tvojho odpočinku. 

{36:14} vyplniť Sion s tvoje nevýslovnej veštci a tvoje 

ľudia s tvoju slávu: 

{36:15} Daj svedectvo tým, že jsi 

vlastnil od začiatku a vzbudí prorokov, 

boli v tvojom mene. 

{36:16} odmenou im, že čakať na tebe, a nech tvoja 

proroci nájsť verní. 

{36:17} pane, počuť modlitby pomáhaj svojim služobníkom, 

podľa požehnanie Aaron cez tvoj ľud, ktorý všetky 



Tí, ktorí bývajú na zemi môže vedieť, že jsi 

Pán, večný Boh. 

{36:18} brucho devoureth všetky mäsá, ešte je jeden mäso 

lepší ako iný. 

{36:19} ako poschodia tasteth potápači druhy zverina: tak 

Bdejte srdce porozumenia falošné prejavy. 
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{36:20} A prevedený na účet srdce núti ťažoby: ale človek 

skúsenosti sa obrátim ho. 

{36: 21} žena dostane každý človek, ešte je jeden 

dcéra lepší ako iný. 

{36:22} Krása ženy cheereth 

tvár, a muž miluje nič lepšie. 

{36:23} Ak existovať láskavosť, nežnosť a komfort, v 

jej jazyk, potom nie je jej manžel ako iných mužov. 

{36:24} mu, že getteth manželka začína držanie, 

pomoc ako unto sám, a pilier odpočinku. 

{36:25} Ak žiadne nožnice, držba je 

rozmaznaná: a ten, ktorý žiadna žena bude putovať hore a dole 

smútok. 



{36:26} dôverujú zlodej No vymenovať, ktoré 

skippeth z mesta do mesta? Takže [ktorí uveria] človek ktorý 

jest nie dom a lodgeth kamkoľvek v noci vzal 

ho? 

{37:1} každý priateľ hovorí, že som jeho priateľ tiež: ale nie je 

priateľ, ktorý je len priateľ meno. 

{37:2} nie je to smútok k smrti, keď spoločník a 

priateľ sa obrátil k nepriateľovi? 

{37:3} O zlý predstavivosť, odkiaľ camest ty na 

na zem s machinácie? 

{37:4} je spoločník, ktorý rejoiceth v 

Prosperita priateľ, ale v čase súženia bude 

proti nemu. 

{37: 5} nie je spoločník, ktorý helpeth jeho priateľ pre 

brucho, a vzal hore buckler proti nepriateľovi. 

{37:6} zabudnúť nie je tvoj priateľ v tvojej mysli, a nesmie byť 

potupu z neho v tvoje bohatstvo. 

{37:7} každý poradca extolleth radu; ale nie je 

niektoré, ktoré counselleth pre seba. 

{37:8} pozor poradca a vedieť pred čo 



potreba jest; pre on bude poradca pre seba; inak on cast 

veľa na tebe, 

{37:9} a povedať tebe, tvojej ceste je dobré: a 

potom on stojí na druhej strane, vidieť, čo sa stretne 

tebe. 

{37:10} Consult nie s jedným, ktorý suspecteth tebe: a 

Skryť tvoju radu od napríklad závisť ťa. 

{37:11} ani konzultovať s ženy dotýka jej 

kým ona je žiarlivý; ani s zbabelec vo veciach 

vojny; ani s obchodníkom výmeny informácií; ani s 

Kupujúci predaja; ani s závistlivý človek vďačnosť; 

ani s unmerciful mužom dotýka milosrdenstva; ani s 

laxný pre akúkoľvek prácu; ani s nájomník za rok 

dokončovacie práce; ani s nečinnosti sluha veľa podnikania: 

Počujte si tieto v akejkoľvek záležitosti poradca nie. 

{37:12}, ale byť neustále s zbožný muž, koho ty 

Poznáš zachovanie prikázania pána, ktorého, 

myseľ je podľa tvojej mysle, a bude smútok s tebou, ak 

Ty nebudeš potratit. 

{37:13} a dajte radu, tvoje vlastné srdce stojan: pre 



Neexistuje človek viac verný tebe ako to. 

{37:14} pre človeka 's myseľ je niekedy zvyknutý povedať mu 

viac ako sedem vrátnikov, ktoré sedia nad vo vysokej veži. 

{37:15} a to predovšetkým modliť k Najvyššiemu, že on 

bude priame tvoju cestu pravdy. 

{37:16} nech dôvod ísť pred každý enterprize a 

Poradca pred každej akcie. 

{37:17} vzezření je znak meniacej sa 

srdce. 

{37:18} štyri spôsobom veci objavujú: dobro a zlo, život 

a smrť: ale jazyka panuje nad nimi neustále. 

{37: 19} nie je ten, ktorý je múdry a učí mnoho, a 

Napriek tomu je nerentabilné pre seba. 

{37:20} je jedna múdrosť, že sheweth slovami, a 

je nenávidel: je opustený všetkých potravín. 

{37:21} pre milosť nie je daná, ho od pána, 

pretože on je zbavený všetkej múdrosti. 

{37:22} ďalšie je múdre na sebe; a plody 

pochopenie sú chvályhodné v jeho ústach. 

{37:23} múdry instructeth svojho ľudu; a ovocie 



jeho pochopenie fail nie. 

{37:24} múdry človek musí byť naplnená požehnanie; a všetky 

oni, že ho musí počítať ho šťastný. 

{37:25} dni života človeka môže byť očíslovaná: 

ale sú nespočetné dni Izraela. 

{37:26} múdry človek zdedí slávu medzi svoj ľud, 

a jeho meno musí byť trvalé. 

{37:27} môjmu Synovi dokázať tvoja duša v tvojom živote a 
vidieť, čo je 

zlo, a nie že jemu. 

{37:28} pre všetky veci nie sú výhodné pre všetkých mužov, 

ani jest každá duša radosť so saunou a vírivkou. 

{37:29} nesmie byť unsatiable v maškrtu nič, ani príliš 

chamtivý na mäso: 

{37:30} pre prebytok mäso bringeth koní a 

surfeiting bude zase do choler. 

{37:31} surfeiting mať mnohí zahynuli; ale on to 

kto by si prolongeth jeho život. 

{38:1} česť lekár so cťou náležite jemu 

na použitia, ktoré ste mohli mať o ňom: pre pána jest 



vytvoril ho. 

{38:2} na najvyšší príde uzdravenie, a on sa 

získať česť kráľa. 

{38:3} zručnosť lekára sa zdvihnúť hlavu: 

a v očiach veľkých mužov je v obdiv. 
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{38:4} pán stvoril lieky zo Zeme; 

a kto je múdry bude nenávidieť ich. 

{38:5} nebol vody, sladké drevo, ktoré 

by mohlo byť známe jej cnosť? 

{38:6} a on dal mužov zručnosť, že by mohol byť 

ocenenie v nádherné diela. 

{38:7} s takou Bdejte on liečiť [muži] a sníma 

ich bolesti. 

{38:8} takých Bdejte lekárnik urobiť konfekcie; 

a jeho diela nie je koniec; a z neho je mier 

celej Zemi, 

{38:9} môj synu, v tvojej chorobe nesmie byť nedbanlivého: ale 
modliť 

Pán, a on bude robiť tebe celá. 



{38:10} odísť preč z hriechu, a aby tvoje ruky aright, 

a očistil tvoje srdce od všetkých zloby. 

Vychutnajte si {38:11} dať sladké a Pamätník pokuty 

múky; a tuku ponúka, nie je. 

{38:12} potom dať miesto lekárovi, Pánovi 

stvoril ho: Nech nechodia od teba, pre jsi 

je potrebné ho. 

{38:13} je čas, keď v ich rukách je dobré 

úspech. 

{38:14} pre sa tiež modliť k Pánovi, že on 

by prosperovať, ktoré dávajú pre jednoduchosť a napraviť 

predĺžiť život. 

{38:15} sinneth pred jeho tvorca, nech hovorí spadajú do 

do rúk lekára. 

{38:16} môjho syna, nech slzy padajú cez mŕtvych, a 

začali nariekať, ako keby ty hadst utrpela veľké škody sám seba; 

a potom kryt jeho telo podľa zvyku, a 

zanedbávanie nie jeho pohreb. 

{38:17} plakať horko, a urobiť veľký stonanie a použitie 

nariekanie, ako on je hodný, a to deň alebo dva, inak ty 



byť zlé hovorí: a potom sám pre pohodlie tvojho 

pocit ťažoby. 

{38: 18} pre ťažoby prichádza smrť a tiaže 

srdca láme silu. 

{38:19} v utrpenie aj smútok zostane: a život 

chudobných je prekliatie srdca. 

{38:20} brať žiadne ťažoba na srdci: zahnať, a 

člen posledného konca. 

{38:21} zabudnúť to nie, nie je cesty znova: ty 

Nebudeš robiť ho dobre, ale zraniť seba. 

{38:22} zapamätať môj úsudok: pre tvoje aj budú 

tak; včera mi a deň pre teba. 

{38:23} pri mŕtvych je v pokoji, nech jeho pamiatku 

zvyšok; a byť potešení, za ním, keď jeho duch odišiel 

od neho. 

{38:24} múdrosť učený muž prichádza od 

možnosť voľného času: a kto má malý Biznis 

sa stal múdrym. 

{38:25} ako on získať múdrosť, ktorá holdeth pluh, 

a že glorieth v vyprovokovať, ktorý driveth voly, a je 



obsadené v ich pracuje a ktorých hovorí sa o voly? 

{38:26} on dáva jeho mysle, aby sa ryhy; a je 

usilovný dať kine krmiva. 

{38:27} tak každý stolár a workmaster, ktoré 

laboureth noc a deň: a oni, že rez a hrob tesnenia, 

a usilovný najrôznejších a dať sami 

falošný snímky a pozerať dokončiť prácu: 

{38:28} smith tiež sedí anvil, a 

Vzhľadom k tomu, železo práca, par ohňa wasteth jeho 

mäso, a on fighteth s teplom z pece: hluk 

kladiva a kyjaničky je niekedy v jeho uši a oči 

stále zbadá vzor vec, že on dáva; on 

setteth jeho myseľ dokončiť svoju prácu, a watcheth to poľský 

dokonale: 

{38:29} tak Bdejte potter sedí v jeho práci, a sústruženie 

koleso o s nohami, ktorí vždy starostlivo nastavené 

jeho práca, a zhotovuje svoju prácu podľa čísla; 

38: {30} fashioneth íl s pažou a boweth 

sa svojou silou pred nohami; on applieth sebe viesť 

to viac; a on je usilovný, aby čisté pece: 



{38:31}, všetky tieto dôverovať ich rúk: a každý je 

múdry vo svojej práci. 

{38:32} bez nich nemôže mesto byť obývaný: a 

budú bývať, kde bude, ani ísť hore a dole: 

{38:33} nesmú sa snažili v hromadnú poradca, 

ani sedieť vysoko v zbore: oni musia sedieť na 

porotcov sedadla, ani rozumieť vete rozsudku: oni 

nemôžete deklarovať spravodlivosť a rozsudok; a nesmú sa 

nájsť, podobenstvo, kde sa hovorí. 

{38:34}, ale bude udržiavať stav sveta, a 

[all] ich túžba je v práci svoje remeslo. 

{39:1} ale on dáva jeho myseľ zákona najviac 

Vysoká, a je obsadená v jeho meditácie, bude usilovať o 

von múdrosti starovekých a obsadené v 

proroctvo. 

{39:2} si udrží výrokov renomovaných mužov: 

a ak Subtile podobenstvo, tam bude tiež. 

{39: 3} on bude hľadať tajomstvo hrob viet, 

a byť oboznámený v dark podobenstvo. 

{39:4} on musí slúžiť medzi veľkých mužov a objaví 



pred kniežat: on budú cestovať cez podivný krajiny; pre 

Snažil jest, dobro a zlo medzi mužmi. 

{39:5} mu jeho srdce skoro uchýliť k Pánovi 

to z neho, budú modliť pred najvyšším a bude 

Otvorte ústa v modlitbe a urobiť prosbu za svoje hriechy. 

{39:6} keď veľký pán, on musí byť naplnená 

duchu porozumenia: on sa vylial múdre vety, 

a vďaky k Pánovi vo svojej modlitbe. 
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{39:7} usmerní jeho poradca a znalosti, a v 

jeho tajomstvo sa on meditovať. 

{39:8} sa mu ukážem späť to, čo jest dozvedel, 

a sláva v zákone paktu pána. 

{39:9} mnohí sa chválim jeho porozumenie; a tak 

dlho, ako svet je, to sa nie zmazal, jeho 

Pamätník sa nesmie odchýliť od hotela, a jeho meno bude žiť 

z generácie na generáciu. 

{39: 10} národov sa ukážem ďalej svojou múdrosťou a 

zboru vyhlási jeho chvála. 

{39: 11} Ak zomrel, nesmie opustiť väčší meno ako 



tisíc: Ak on žije, on sa zvyšuje. 

{39:12} ešte som viac povedať, čo si myslel, že 

na základe; pre som plný ako mesiac v plnej výške. 

{39:13} Hearken ku mne, ye sväté deti, a tam bud 

ako ruža rastie do potoka z oblasti: 

{39:14} a dať vy sladké Vychutnajte si ako kadidlo, a 

prekvitať ako ľalia, vydaj zápach a spievať pieseň 

chváliť, chváliť Hospodina v jeho dielach. 

{39:15} zväčšiť jeho meno, a Ukáž tam jeho chvála s 

skladby vaše pery a s harfy, a chváliť ho 

vy sa teda po týmto spôsobom: 

{39:16} všetky diela pána sú maximálne dobré, 

a vôbec mu prikazuje sa uskutoční v 

splatnosti sezóny. 

{39:17} a nikto povedať, čo to je? Preto je 

ktoré? pre súčasne pohodlné sú všetky usiluje sa: v 

jeho prikázanie vodách stál ako haldy a v 

slová z jeho úst nádoby vody. 

{39:18} v jeho prikázanie je vykonané vôbec 

pleaseth ho; a žiadny nevyrušujú, keď on vyslobodí. 



{39:19} funguje všetko tvorstvo sa pred ním, a 

nič si skryl z jeho očí. 

{39:20}, kteréž vidí od večnosti do večnosti; a 

nie je nič Super pred ním. 

{39:21} A človek nemusí povedať, čo to je? Preto je 

ktoré? pre on urobil všetky veci pre ich použitie. 

{39:22} jeho požehnanie pokryté suchej zemi ako rieka, a 

polievajú ho ako povodeň. 

{39:23} jest otočil vody do saltness: tak 

pohanov zdedí jeho hnev. 

{39:24} ako jeho cesty sú obyčajný unto Svätý; Takže oni sú 

stumblingblocks až svévolníka. 

{39:25} pre dobré sú dobré veci vytvorené z 

začiatok: tak zlé veci pre hriešnikov. 

{39:26} hlavné vecí pre celé využívania muža 

život nám voda, oheň, železo, a soľ, múka z pšenice, med, 

mlieko a krv hrozna, a olej a oblečenie. 

{39:27} všetky tieto veci sú dobré aby Božie: Áno 

hriešnici sa obrátil na zlo. 

{39:28} existovať liehovín, ktoré sú vytvorené po pomste, 



ktoré v ich besnenie ležal na boľavé ťahy; v čase 

zničenie vylial svoje sily a upokojiť hnev 

o ňom, že z nich. 

{39:29} oheň, a krupobitie, a hladomoru a smrti, všetky tieto 

boli vytvorené pre pomstu; 

{39:30} zuby zverou a scorpions, hadov, a 

meč na potrestanie zlý ničenia. 

{39:31} sa radovať v jeho prikázania, a oni 

musia byť pripravené na zemi, keď potrebujú je; a keď ich 

Nadišiel čas, oni sa neprekročí medzné jeho slovo. 

{39:32} preto od začiatku bol vyriešený, a 

myslel na tieto veci, a opustili ich písomne. 

{39:33} sú dobré všetky diela pána: a on bude 

dať všetko potrebné v primeranom sezóny. 

{39:34} tak, že človek nemôže povedať, to je horšie: 

pre v čase ich všetky dobre schváli. 

{39:35} a preto ťa chváliť Pána s celou 

srdce, ústa a žehnaj meno Pána. 

40: {1} skvelé travail je vytvorený pre každého človeka, a 

ťažké jarmo je na synov Adam, odo dňa, ktorý 



idú na matkinom lone, do dňa, že 

návrat k matke všetkých vecí. 

{40: 2} svoju predstavivosť, čo má prísť, a deň 

smrti, [Problém] ich myšlienky a [príčina] strachu srdca; 

{40: 3} od neho, že jestiť na trón slávy, ku 

mu, že sa ponížil v zemi a popola; 

{40:4} od neho, že weareth fialová a korunu, ku 

mu, že je oblečený s ľanové šaty. 

{40:5} hnev, a závisť, problémy a unquietness, strach zo 

smrť, a hnev a spory, a v čase odpočinku na jeho 

posteľ jeho noci spať, zmeniť svoje vedomosti. 

{40:6} jeho odpočinok je málo alebo nič, a potom je v 

spánku, rovnako ako v deň strážnu službu, trápi v 

víziu svojho srdca, ako keby boli utiekol z bitky. 

{40:7}, keď všetko je v bezpečí, awaketh a marvelleth, ktoré 

strach bol nič. 

{40: 8} [takéto veci sa stávajú] unto všetko tvorstvo, obaja muž 
a 

šelmy, a to je sevenfold viac na hriešnikov. 

{40:9} smrti a krviprelievania, zvary a meč, 



kalamity, hladu, utrpenia a nešťastím, 

{40:10} tieto veci sú vytvorené pre zlý, a pre 

posväcujem prišla potopa. 

{40:11} sa zase všetky veci, ktoré sú na zemi 

Zem znovu: a to, čo je vôd vrátiť do 

mora. 

{40:12} korupcie a nespravodlivosti sa zmazal: ale 

skutočné riešenie musí vydržať naveky. 
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{40:13} musí byť tovaru nespravodlivé vyschla ako 

rieka, a musí zmiznúť s hlukom, ako veľký hrom v 

dážď. 

{40:14}, zatiaľ čo on Filadelfii ruku, on sa radovať: tak 

previnilcov príde k ničomu. 

{40: 15} deti bezbožných nie porodí 

Mnoho pobočiek: ale ako nečistá korene na tvrdej skale. 

{40:16} burinu rastie pri každom vody a bank of 

rieka sa vytiahol pred všetky trávy. 

{40:17} Bountifulness je ako najplodnejší záhradu, a 

mercifulness je večné. 



{40:18} práce a byť spokojný, že muž jest, 

je sladký život: ale on, že nájde poklad je nad nimi 

obaja. 

{40:19} deti a budovanie mesta pokračovať 

meno muža: ale bez úhony manželku sa započítava nad nimi 

obaja. 

{40:20} vína a musick radovať srdce: ale láska 

múdrosť je nad oboma. 

{40:21}, potrubia a psaltery, aby sladké melódie: 

ale príjemné jazyk je nad oboma. 

{40:22} tvoje oko desireth láskavosť a krása: ale viac 

ako aj kukurica, kým je zelená. 

{40:23} A priateľ a spoločník nikdy stretnúť zle: ale 

vyššie ako je žena so svojím manželom. 

{40:24} bratov a pomoc sú proti čase súženia: ale 

ALMS zaujme viac než ich oboch. 

{40:25} zlato a striebro, aby noha stojí istý: ale 

nad oboma je vážený poradca. 

{40:26} bohatstvo a silu zdvihnúť srdce: ale strach 

Pán je nad oboma: nie je potreba v strachu 



pána, a to needeth nie hľadať pomoc. 

{40:27} bázeň pred Hospodinom je plodná záhradu, a 

covereth mu predovšetkým slávu. 

{40: 28} môj syn viesť nie je žobrák na život; je pre lepšie 

zomrieť než k žobrať. 

{40:29} život mu to dependeth na iný muž 

Tabuľka je sa nepočítajú pre život; pre on sám polluteth 

s inými mužmi mäso: ale múdry človek dobre vychoval bude 

pozor na nich. 

{40:30} žobranie je sladký v ústach Nestyda: 

ale v bruchu sa napáliť požiaru. 

{41:1} O smrti, ako horké sú spomienkou na tebe 

muž ktorá je žiť v pokoji v jeho majetky unto muž ktorý 

nič trápiť ho jest, a to jest prosperity vo všetkých 

veci: Áno, k nemu, ktorý je ešte schopný prijímať mäso! 

{41:2} O smrti, prijateľné je tvoja veta k ľuďom v núdzi, 

a jemu ktorého sila faileth, ktorá je teraz v posledných 

vek, a je rozmrzelý s všetky veci a k nemu, že despaireth, 

a jest stratil trpezlivosť! 

{41:3} strach nie trest smrti, zapamätať 



ktoré boli pred tebou, a ktoré sa po; to je 

veta pána nad všetko tvorstvo. 

{41:4} a prečo jsi proti potešenie z najviac 

Vysoká? Neexistuje žiadny inkvizície v hrobe, či ty 

žil desať, alebo sto, alebo tisíc rokov. 

{41:5} sú deti hriešnikov ohavný deti, 

a ktoré sú ovláda obydlia bezbožných. 

{41:6} dedičnosť hriešnikov deti zahynú, 

a ich potomstvo bude mať večné výčitkou. 

{41: 7} deti budú sťažovať bezbožných otca, 

pretože oni sa vyčítala pre jeho dobro. 

{41:8} Beda sa vám bezbožných mužov, ktoré majú: 

Forsaken najvyššieho Božieho zákona! Ak vy zvýšiť, to 

bude vaša ničenia: 

{41:9} a ak ste sa narodili, ye sa musí narodiť na prekliatie: a 

Ak ste zomrieť, prekliatím bude vaše časť. 

{41:10} všetky, ktoré sú na zemi sa zase na zem: 

Takže bezbožných musí ísť z prekliatie na zničenie. 

{41:11} smútku mužov je o ich telá: ale 

zle meno hriešnikov budú zmazané. 



{41:12} ohľad na tvoje meno; že budú pokračovať 

s tebou nad tisíc veľké poklady zlata. 

{41:13} A dobrý život jest ale pár dní: ale dobré meno 

je večné. 

{41:14} moje deti, udržať disciplínu v pokoji: pre 

múdrosť, ktorá j a poklad, ktorý nie je vidieť, čo 

zisk je ich oboch? 

{41:15} A človek, ktorý hideth jeho bláznovstvo je lepšia ako 

muž, ktorý hideth jeho múdrosť. 

{41:16} preto sa zahanbene podľa môjho slova: 

to nie je dobré uchovávať všetky shamefacedness; nejde ani o 

úplne schválených v každú vec. 

{41:17} hanbiť whoredom pred otca a 

matka: a lož pred princ a silný muž; 

{41:18} trestný čin pred sudcom a pravítka; z 

neprávosti pred zboru a ľudí; nespravodlivé riešenia 

pred tvoj partner a priateľ; 

{41:19} a krádeže vzhľadom na miesto kde ty 

sojournest, a v súvislosti s pravdu o Bohu a jeho 

zmluvu; a oprieť s tvoje koleno na mäso; a 



z opovrhovať prijať; 

{41:20} a ticha pred nimi, že pozdravuje ťa; a 

sa pozrieť na nevěstko; 

{41:21} a ony tvojej tváre z tvojej kinsman; alebo 

aby vzali časť alebo dar; alebo pohľad na iný 

muž žena. 

{41:22} alebo na overbusy s jeho slúžka, a neprišiel 

jej posteli; alebo upbraiding vystúpenia pred priateľmi; a 

čo ty jsi dala, vyčítajú nie; 
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{41:23} alebo iterácia a opäť hovoriť, ktoré 

Ty jsi počuli; a odhaliť tajomstvo. 

{41:24} tak ty budeš naozaj zahanbene a priazňou 

pred všetkých mužov. 

{42:1} z týchto vecí nie tie hanbiť sa a prijať 

žiadna osoba hriechu tým: 

{42:2} zákona Najvyššiemu a svoj sľub; a 

rozsudku odôvodniť bezbožné; 

{42:3} zúčtovania s tvojich partnerov a cestujúcich; alebo 

dar dedičstva priateľov; 



{42:4} na presnosť, rovnováhu a váhy; alebo ako sa dostať 

veľa alebo málo; 

{42:5} a obchodníkov ľahostajný predaja; veľa 

korekcie detí; a aby na strane zla 

sluha krvácať. 

{42:6} istá vedenie je dobré, ak zlé manželka; a 

Drž hubu, kde sú veľa rúk. 

{42:7} dodať všetky veci do počtu a hmotnosti; a dať 

všetko písomne, že ty si givest alebo receivest v. 

{42: 8} hanbiť nie informovať nerozumné a hlúpo, 

a extrémne vo veku, ktorý contendeth s tými, ktoré sú 

mladých: tak ty budeš naozaj naučil a schválených všetkých 

muži žijú. 

{42:9} waketh otca na dcéru, keď žiadny človek 

vie; a starostlivosti o ňu sníma spánku: keď ona 

je mladá, inak ona pominie kvet jej veku; a 

je vydatá, inak by nenávidela: 

{42:10} v panenstvo, inak ona mala byť znečistená a 

dostali s dieťaťom v dome jej otca; a so 

manžel, inak ona mala hnevať sama; a keď je 



ženatý, aby ona mala byť neplodná. 

{42:11} zachovať istý strážiť nestoudný dcéra, 

inak ona teba urobiť laughingstock na tvoje nepriateľov, a 

zosobnením mesta a pohanenie medzi ľuďmi, a 

aby ťa hanbiť pred zástup. 

{42:12} hľa nie každé telo krásy, a sedieť v 

prostred žien. 

{42:13} pre z odevov, prichádza mora, a od 

ženy zloby. 

{42:14} je lepšie churlishness človeka ako 

zdvorilý žena, žena, hovorím, ktoré bringeth škoda 

a výčitky. 

{42:15} pamätám diela pána, a 

vyhlásiť to, čo som videl: podľa slov pána 

sú jeho diela. 

{42:16} slnka, ktorý dáva svetlo hľadia na všetky veci, 

a jej práca je plná Pánovej sláve. 

{42:17} pán nedal moc svätým na 

vyhlásiť všetky jeho úžasné diela, ktoré všemohúci pán 

pevne rozhodnutý, že vôbec sa môže stanoviť pre 



jeho sláva. 

{42:18}, on seeketh, hlboké a srdce, a 

considereth ich prefíkaný zariadenia: pre pána vie všetky 

ktoré môžu byť známe, a on beholdeth známky sveta. 

{42:19} on declareth veci, ktoré sa okolo, a pre 

Príďte a zjavuje kroky skryté veci. 

{42:20} žiadna myšlienka escapeth ho, ani akékoľvek slovo 

skryté pred ním. 

{42:21} mu jest obložený vynikajúce diela z jeho 

múdrosť, a on je od večnosti do večnosti: jemu 

môže nič pridať, ani môže mu byť znížená, a on 

jest nie je potrebné žiadne poradca. 

{42:22} Oh ako žiaduce sú všetky jeho diela! a že 

človek vidieť aj na iskry. 

{42:23} všetky tieto veci žijú a zostať naveky pre všetkých 

použitia, a oni sú všetky poslušné. 

{42:24} všetky veci sú double jeden proti druhému: a on 

urobil nič nedokonalé. 

{42:25} jedna vec establisheth dobré alebo iný: a 

kto bude naplnené pozorujúc svojej slávy? 



{43:1} pride výšky, jasné oblohe, 

krásu neba, s jeho nádherné ukážem; 

{43:2} slnka, keď ho appeareth, zástupca v jeho stúpajúca 

úžasný nástroj, práce Najvyššieho: 

{43:3} na poludnie parcheth krajina, a ktorí môžu 

budete riadiť jej pálenie tepla? 

{43:4} A muž fúkania pec je pracuje tepla, ale 

slnko burneth horách trikrát viac; dýchanie 

von ohnivý výpary a posielanie ďalej svetlé lúče, to 

dimmeth oči. 

{43:5} veľký je pán, ktorý robil to; a na jeho 

prikázanie runneth narýchlo. 

{43:6} urobil mesiaci tiež slúžiť v jej ročnom období pre 

vyhlásenie o časoch a znamením sveta. 

{43:7} z mesiaca je v znamení hostiny, svetlo, 

decreaseth v jej dokonalosti. 

{43:8} v mesiaci sa nazýva po jej meno, zvýšenie 

nádherne pri jej zmene je nástrojom 

armády nad svieti na oblohe neba; 

{43:9} krásu neba, slÃ¡va hviezd, 



Ornament dávať svetlo na najvyšších miestach pána. 

{43: 10} na prikázania Svätý, budú 

stáť v ich poradie a nikdy slabý v ich hodinky. 

{43: 11} pohľad na rainbow, a pochváľte ho, že sa 

; veľmi krásne je v jej jas. 

{43:12} compasseth neba o s nádherné 

kruh a ruky najvyššieho mať ohnutý to. 

{43:13} podľa jeho prikázania, on dáva sneh padať 

sta miesto, a rýchlo sendeth blesky jeho rozsudku. 
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{43:14} cez to sú otvorené poklady: a mraky 

lietajú tam ako hydina. 

{43:15} podľa jeho veľkú silu on dáva firma mraky, 

a krúpam sa členia malé. 

{43:16} zrak otrasená, hory, a na jeho 

bude bloweth Južný vietor. 

{43:17} šum thunder zhotovuje Zeme 

triasť: tak Bdejte severnej búrka a víchrica: ako 

vtáky lietania on rozptyľuje snehu a padajúce dole 

je ich ako osvetlenie kobylky: 



{43:18} oko marvelleth na krásu belosť 

jej a srdce je udivený prší to. 

{43:19} inovať tiež ako soľ, on poureth na zemi, 

a stuhnuté, lieth na vrchole ostré kolíky. 

{43:20} pri bloweth studený Severný vietor a voda 

je stuhnuté do ľadu, abideth na každé stretnutie 

spolu s vodou, a clotheth vodou, s 

pancierom. 

{43:21} devoureth hory a burneth 

púšti, a consumeth trávy ako oheň. 

{43:22} A prítomné nápravu všetkých je hmla, prichádza 

čo najrýchlejšie, rosy prichádza po tepla refresheth. 

{43:23} jeho advokátom on appeaseth hlboké, a 

planteth ostrovy v ňom. 

{43:24} ktoré plávajú na more povedia nebezpečenstva 

jej; a keď budeme počuť na vlastné uši, zázrak 

pri tom. 

{43: 25} pre nich byť podivné a wondrous práce, 

škálu všetkých druhov šeliem a veľryby vytvorený. 

{43:26} ho na konci ich jest prosperujúce úspech, 



a jeho slovo všetko, čo tvorí. 

{43:27} môžeme veľa hovoriť, a ešte prísť krátke: 

preto v súčte, on je všetky. 

{43:28} ako sa máme možnosť zväčšiť ho? Veď je to 

veľké nad všetky jeho diela. 

{43:29} pán je hrozná a veľmi veľký, a 

úžasný je jeho sila. 

{43:30}, keď ťa oslavujú pána, oslavovať ho čo najviac 

vy môžete; dokonca ešte on ďaleko prekročiť: a keď ťa 
oslavovať 

ním, vystrel svoju silu, a nie byť unavený; za vy môže 

nikdy ísť dosť ďaleko. 

{43:31} kto kto nevidel ho, že on by mohol povedať nás? a 

kto ho zväčšiť, ako je on? 

{43:32} existuje ešte hid väčšie veci než tieto byť, pre 

Videli sme len niektoré z jeho diel. 

{43:33} pre pána urobil všetky veci; a do 

Božej múdrosti on dal. 

{44:1}, dajte nám teraz chvála slávnych mužov a naši otcovia 

že splodil nás. 



44: {2} pán jest napáchal veľkej sláve im 

cez jeho veľkú silu od začiatku. 

{44:3}, ako znášali pravidlo v ich kráľovstvách, muži 

vyhlášený svoju moc, dávať radu o ich 

pochopenie a prohlašujícím proroctvo: 

{44:4} vodcovia ľudu podľa ich rád, a 

ich znalosť učenia stretnúť ľudí, múdry a 

výrečný sa ich pokynmi: 

{44:5}, ako zistil, hudobné skladby a prednášal 

verše písomne: 

{44: 6} bohatí muži zariadené so schopnosťou, žijú pokojne 

v tomto: 

{44:7} všetko toto bolo ocenených vo svojej generácie a 

boli slávu svojej doby. 

{44:8} existovať z nich, ktoré zanechali názov 

im, že môžu uviesť ich chvália. 

{44:9} a niektoré existovať, ktoré nemajú žiaden pamätník; kto 

sú zahynuli, akoby nikdy nebola; a sú 

stala akoby oni sa nikdy nenarodil; a ich 

deti po nich. 



{44:10}, ale títo boli milosrdné mužov, ktorých 

jest nebola zabudnutá spravodlivosť. 

{44:11} s ich semeno neustále zostávajú dobré 

v rámci Paktu dedičstva a ich deti. 

{44:12} ich semeno veliké rýchlo a ich deti 

ich dobro. 

{44:13} ich semeno zostane na veky, a ich slávu 

budú nie byť zmazal. 

{44:14} ich telá sú pochovaní v pokoji; ale ich meno 

žije na veky. 

{44:15} ľudí povie ich múdrosti, a 

Kongregácia vám ukážem ďalej svoje chvály. 

{44:16} Enoch Hospodinovi, a bol preložený, 

sú príkladom pokánia pre všetky generácie. 

{44:17} Noah bol nájdený dokonalý a spravodlivý; v 

hnevu bol prevezený v exchange [pre svet;] 

Preto bol odišiel ako pozostatok na zem, keď 

prišla potopa. 

{44:18} zmluvu večnú došlo s ním, ktoré 

všetko tvorstvo mali zahynúť už povodňou. 



{44:19} Abraham bol veľký otec mnohých ľudí: v 

sláva bola tam nikto ako jemu; 

{44:20} ktorí zákona Najvyššieho, a bola v 

zmluvu s ním: založil paktu v jeho tele; 

a keď mu bola preukázaná, bol nájdený verný. 

{44:21} teda on ho uistil prísahou, že 

žehnaj národov v jeho semeno, a že on by 

vynásobte ho ako prach Zeme, a oslavovať jeho semeno ako 

hviezdy, a prinútiť ich, aby zdedí od mora k moru, a 

od rieky k nanajvýš časť pozemku. 
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{44:22} s Isaac on zaviesť podobne [pre 

Abrahám otcovi saké] požehnanie všetkým ľuďom, a 

zmluvu, a robil to spočinul vedúci Jacob. On 

uznal ho v jeho požehnanie, a dal mu 

dedičstvo a jeho časti; medzi dvanásť kmeňov 

urobil on ich súčasťou. 

{45:1} a priviedol z neho milosrdný človek, ktorý 

našiel milosť v očiach všetko tvorstvo, ani Mojžiš, milovaný 

Boží a mužov, ktorého Pamätník je požehnaný. 



{45:2} urobil ho ako slávne Svätým, a 

zväčšený mu, aby jeho nepriatelia stál v strachu z neho. 

{45:3} podľa jeho slov mu spôsobil zázraky, aby prestali a 

on robil ho slávny pred očami kings a dal mu 

prikázania pre jeho ľudí, a ukázal mu časť svojho 

sláva. 

{45:4} on posvätil ho v jeho faithfuless a nežnosť 

a vybrala si ho zo všetkých mužov. 

{45:5} ho počuť jeho hlas, a priviedol ho 

do temný mrak a dal mu prikázaní pred jeho 

čeliť, dokonca zákon života a znalosti, ktoré by mohli 

naučí Jakub jeho zmluvy a Izraeli jeho rozsudkov. 

{45:6} on povýšil Aaron, svätý muž páči jemu, dokonca 

jeho brat, z kmeňa Levi. 

{45: 7} urobil s ním zmluvu večnú a 

dal mu kňazstva medzi ľuďmi; on skrášlil 

ho s pohľadný ozdoby, a obliekol ho s plášťom z 

sláva. 

{45:8} položil na neho dokonalá sláva; a posilniť 

ho s bohaté rúcho s nohavice, s dlhými župan, 



a efódovým pásom. 

{45:9} a on ho obkľúčili s granátové jablká, a 

s mnohými zlaté zvončeky kolo o tom, ako on šiel tam 

môže byť zvuk a robil hluk, ktorý môže byť vypočutý v 

chrám pre Pamätník deti svojho ľudu; 

{45:10} s Svätý odevné s zlato a modrým hodvábom, 

a fialová, práca embroidere s pancierom 

rozsudku a s urím a thumim; 

{45:11} s krútená scarlet, práca prefíkaný 

robotník, s drahými kameňmi graven ako tesnenie a v 

zlato, prácu klenotníka, s písanie vyryté na 

Memorial, po počet kmeňov Izraela. 

{45:12} postavil korunu zlata po mitre, wherein 

bolo vyryté svätosti, ozdoba cti, nákladné 

práce, túžby oči, pekné a krásne. 

{45:13} pred ním tam bol žiadny takýto, ani 

nikdy žiadne cudzie obliekla, ale len jeho deti a jeho 

detí neustále. 

{45:14} ich obete sú úplne spotrebované každej 

deň dvakrát neustále. 



{45:15} Mojžiš posvätil ho, a pomazal ho s 

svätým olejom: to bol menovaný jemu večnosti 

dohovor a jeho semeno, tak dlho ako v nebi by 

zostáva, že by mala slúžiť jemu a spustiť 

Office kňazstva, a zehnat ľudí v jeho meno. 

{45:16} si ho vybral zo všetkých mužov obývacia ponúknuť 

obete pána, kadidlo a sladké Vychutnajte si pre 

Pamätník, aby zmierenia za svoj ľud. 

{45:17} dal jemu jeho prikázania, a 

orgán v stanovách rozsudkov, ktorý on mal učiť 

Jacob svedectvo, a informovať Izrael v jeho zákony. 

{45:18} cudzinci spolu spikli proti nemu, a 

ohováral ho na púšti, dokonca aj ľudia, ktoré boli 

Dathan's Abiron na strane a Kongregácie jadro, 

zlosť a hnev. 

{45:19} to pán videl, a to nepáčilo ho, a v 

jeho hnevom rozhorčenie boli spotrebované: urobil 

zázraky na ne, aby zahubil ohnivým plameňom. 

{45:20} ale on robil ďalšie čestné Aaron, a dal 

ho dedičstva, a rozdelený jemu prvotiny z 



zvýšiť; najmä pripravil chlieb v hojnosti: 

{45:21} pre jedia obete pána, ktorý 

on dal k nemu a jeho semeno. 

{45:22} však preto v krajine ľudí nemal 

dedičnosť, ani on mal žiadnu časť medzi ľuďmi: 

lebo Pán sám je jeho časť a dedičnosť. 

{45:23} tretí v sláve je Phinees syn Eleazar, 

pretože mal horlivosť v bázeň pred Hospodinom, a vstal 

s odvahou dobré srdce: keď ľudia boli otočil 

chrbta, a robil zmierenia pre Izrael. 

{45:24} preto tam bol pakt mieru vyrobené 

s ním, že on by mal byť šéf svätyne a z 

jeho ľudia, a že on a jeho potomstvo by mali mať 

dôstojnosť kňazstva na veky: 

{45:25} podľa paktu sa s David syna 

Jesse, z pokolenia Júdovho, ktorý dedičstvo kráľa 

by mal byť jeho potomstvo sám: tak dedičnosť Aaron 

by mali byť ku jeho semeno. 

{45:26} Boh vám múdrosť vo svojom srdci posúdiť jeho 

ľudia v spravodlivosť, ktorá ich dobré veci nesmie byť 



zrušené, a že ich sláva môže vydržať naveky. 

46: {1} Ježiša syna Nave bola valiant vo vojnách, a 

bol nástupcom Mojžiš proroctiev, ktorí podľa 

jeho meno bolo skvelé pre ukladanie vyvolení Boží, 

a užívaní pomstu na nepriateľov, že vstal proti 

im, že on môže nastaviť Izrael v ich dedičnosť. 

{46:2} ako veľká sláva gat on, keď on robil zdvihnúť jeho 

ruky a natiahol meč proti mestám! 

{46:3} tak kto pred ním stál na to? pre pána 

sám priniesol jeho nepriatelia jemu. 

{46:4} urobil nie slnko ísť späť jeho prostriedkami? a nebola 

jeden deň tak dlho, ako dve? 

{46:5} vyzval k Najvyššiemu Pánovi, keď 

nepriatelia stisol mu na každej strane; a veľký pán 

ho počuli. 

{46:6} a s krúpam mocná sila urobil 

Bitka prudko klesne na národy, a zostup 

[z Beth-horon] zničil ich, že vydržal, ktoré 
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národov možno poznáte všetky svoje sily, pretože bojoval v 



pohľad na pána, a on nasledoval mocný jeden. 

{46:7} v dobe Mojžiša tiež urobil diela milosrdenstva, 

on a Caleb syn Jephunne, že si odolal 

zboru, a zadržané ľudí z hriechu, a 

wicked šelest upokojil. 

{46:8} a šesťstotisíc ľudí na nohy, ktoré 

dva boli zachované prizvať ich dedičstva, dokonca 

k pôde, ktorá floweth s mliekom a medom. 

{46:9} Pán dal silu aj unto Caleb, ktoré 

zostal s ním k jeho veku: tak, aby vstúpil 

vysokých miestach pôdy a jeho semená získané na 

dedičstvo: 

{46:10}, že všetky deti Izraela by mohol vidieť, že je 

dobré nasledovať pána. 

{46: 11} a ktoré sa týkajú sudcov, jeden každý podľa názvu 

ktorých srdce išiel nie whoring, ani odchýlila od 

Pane, dovoľte svojej pamäti, požehnané. 

{46:12} nech ich kosti dariť z ich miesto a nechať 

názov, ktorý bol poctený pokračovať po 

ich deti. 



{46:13} Samuel, prorok Pánovi, milovaní jeho 

Pane, sídlom kráľovstvo, a pomazaný princes nad jeho 

ľudí. 

{46:14} zákonom pána súdil 

zboru a pán mal rešpekt k Jacob. 

{46:15} v jeho vernosť, bol nájdený skutočný prorok, 

a jeho slovo bolo známe, že byť verný videnie. 

{46:16} žiadal mocného pána, keď jeho 

nepriatelia lisovaný mu na každej strane, keď ponúkol 

sania baránka. 

{46:17} a pán zahrmel z neba, a s 

veľký hluk z jeho hlas byť vypočutý. 

{46:18} a zničil vládcovia Tyrským, a 

Všetky kniežatá KF Filištíncami. 

{46:19} a pred jeho dlhého spánku urobil protesty 

v očiach pána a jeho pomazaný, Nebral som 

každý muž tovaru, toľko ako topánky: a nikto nemal obviniť 

ho. 

{46:20} a po jeho smrti prorocky, a ukázal 

Kráľ jeho koniec, a zdvihol svoj hlas zo Zeme v 



proroctvo, vyhladiť bezbožnosť ľudu. 

{47:1} a po ňom ruže sa Nathan prorokovať v 

Čas David. 

{47: 2} je tuk od Hospodinu, 

tak bol David vybraný zo synov Izraela. 

{47:3} hral s lions ako deti a medvede 

rovnako ako u jahniat. 

{47:4} on zabil nie obrie, keď ešte bol ale mladý? 

a on Netrvalo preč výčitky od ľudí, keď mu 

zdvihol ruku s kameňom v závese a beat nadol 

Pýcha Goliáš? 

{47:5} pre žiadal najvyšší pán; a on 

mu dal silu v pravej ruke zabiť, že mighty 

bojovník a nastavenie roh svojho ľudu. 

{47:6}, takže ľudia mu striebrom desať tisíc, 

a chválili ho v požehnanie pána, v tom, že mu dal 

mu korunu slávy. 

{47:7} pre bol zničený nepriateľov na každej strane, a 

priniesol k ničomu Filištíncami svojich protivníkov a brzdy 

ich horn sunder až do dnešného dňa. 



{47:8} vo všetkých svojich dielach chválil Svätý, najvyšší 

so slovami slávy; jeho celým srdcom on spieva piesne, 

a miloval ho, že sa mu. 

{47:9} postavil spevákov aj pred oltárom, ktorý by ich 

hlasy môžu robiť sladké melódie, a denne spievať 

chváli vo svojich piesňach. 

{47:10} skrášlil ich sviatky, a s cieľom 

Slávnostné krát až do konca, že by mohli chváliť jeho svätý 

meno, a že chrámu by mohlo znieť od rána. 

{47:11} Pán sňal hriechy, a povýšil jeho roh 

na veky: mu dal sľub kráľov a trón 

sláva v Izraeli. 

{47:12} po ňom ruže múdry syn, a pre jeho dobro on 

sídlili na slobode. 

{47:13} Šalamún kraľoval mierumilovný včas a bolo 

vyznamenaná cenou; pre Boh stvoril všetko tiché okrúhle o 
ňom, že on 

môžu stavať dom v jeho meno, a pripraviť jeho svätyne 

navždy. 

{47:14} ako múdry jsi v tvojej mladosti a ako povodeň, 



plné pochopenie! 

{47:15} tvojej duše vzťahuje celú Zem, a ty 

filledst to s dark podobenstvo. 

{47:16} tvoje meno zašiel ďaleko unto Kanárskych ostrovov; a 
pre tvoje 

pokoj ty si bol milovaný. 

{47:17} krajín žasol ťa pre tvoje piesne 

a príslovia, a podobenstvo a výklady. 

{47: 18} menom Pána Boha, ktorý sa nazýva 

Hospodin, Boh Izraela, ty si zbierať zlato, cín a si 

vynásobte striebro ako olovo. 

{47:19} ty si klaňať sa tvoje bedrá k ženám, ako aj tvoje 

Ty si bol privezený podliehanie tela. 

{47:20} ty si škvrnu tvoja česť, a znečisťujú tvoje semeno: 

tak že ty broughtest hnev na tvoje deti a regióne wast 

truchlil pre tvoje hlúposti. 

{47:21} tak kráľovstva bola rozdelená, a z Ephraim 

vládol vzpurný kráľovstvo. 

{47:22} ale pán nikdy neopustí off jeho milosrdenstvo, 

ani žiadnej z jeho diel zahynú, ani on zruší 



potomstvo jeho vyvolenej a osivo ho miluje 

mu nie vezme preč: preto dal pozostatok 

unto Jacob a z neho koreňové unto David. 
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{47:23} teda odpočíval Solomon so svojimi otcami a jeho 

osivo zanechal mu Roboam, dokonca bláznovstvo 

ľudia, a ten, ktorý mal pochopenie, ktorý sa obrátil 

vzdialenosť ľudí cez jeho obhajcom. Tam bol tiež 

Nabatov syn Nebat, ktorý spôsobil Izrael k hriechu, a 

ukázal Efraim cestu hriechu: 

{47:24} a ich hriechy boli násobí nadmieru, ktoré 

Oni boli vyhnaní z pôdy. 

{47:25} pre oni vyhľadal všetky zloby, až 

Pomsta prišla na ne. 

{48:1} potom vstal Eliáš prorok ako oheň a jeho 

slovo horel ako lampa. 

{48:2} priviedol boľavé hladomor na ne, a jeho 

horlivosti sa zmenšil ich počet. 

{48:3} slovo pána hubu neba, 

a tiež trikrát zvrhnutý oheň. 



{48:4} O Elias, ako si bol ty poctený v tvojej podivuhodné 

skutky! a kto môže sláva ako tebe! 

{48:5} ktorí si vzbudí mŕtveho muža zo smrti a jeho 

duša z miesta mŕtvych, slovo najviac 

Vysoká: 

{48:6} ktorí broughtest kráľov na zničenie, a 

čestní muži z postele: 

{48:7} ktorí heardest pokarhanie pána v Sinai, a 

Horeb rozsudku pomsty: 

{48: 8} ktorí annointedst kráľov pomstiť, a 

proroci uspieť po ňom: 

{48:9} kto bol prevzatý vo víre ohňa a v 

Chariot ohnivé kone: 

{48:10} kto si bol vysvätený za reproofs v ich časoch, do 

upokojiť hnev pána rozsudku, než to brzdy 

ďalej do zúrivosti, a obrátil srdce otca unto 

syn, a obnoviť kmeňov Jacob. 

{48:11} Blahoslavení sú tí, ktorí ťa videl, a spal v láske; 

pre budeme určite žiť. 

{48:12} bolo, Elias, ktorý bol pokrytý smršť: 



a Eliseus bol naplnený jeho ducha: kým žil, bol 

nepremiestnili s prítomnosťou akýchkoľvek prince, ani nemohol 

ktorýkoľvek priviesť do podriadenosti. 

{48:13} ani slovo by mohlo prekonať ho; a po jeho smrti 

jeho telo prorokovali. 

{48:14} on robil zázraky v jeho živote, a po jeho smrti boli 

jeho diela úžasné. 

{48:15} pre to všetko ľudia kajali nie, ani 

Oni sa odchýlila od hriechov, kým oni boli pokazené a 

vykonáva mimo svoju krajinu, a boli rozptýlení cez všetky 

Krajina: ešte tam zostal malých ľudí a vládca v 

dom Dávidov: 

{48:16} z ktorých niektorí urobil to, čo bolo príjemné 

Boh, a niektoré násobí hriechy. 

{48:17} Ezekias obohatí jeho city, a priniesol vo vode 

do stredu jeho: on vykopal hard rock s železa, 

a z vrtov pre vody. 

{48:18} v jeho dobe Sennacherib prišiel, a odoslané 

Rabsaces, zdvihol ruku proti Sion a chválil 

hrdo. 



{48:19} potom triasli svoje srdcia a ruky a oni 

boli v bolestiach, ako ženy rodičku. 

{48:20} ale oni volali k Pánovi, ktorý je milosrdný, 

a natiahol ruky smerom k nemu: a okamžite 

Svätý, počul z neba, a vyslobodil 

podľa ministerstva Esay. 

{48:21} on pobil rad Asýrčania a jeho anjel 

ich zničil. 

{48: 22} pre Ezekias urobil to, čo radosť 

Pane, a bol silný v spôsoboch jeho otca Dávida ako 

Olga BednarovaBlogy proroka, ktorý bol skvelý a verný v jeho 
víziu, 

prikázal mu. 

{48: 23} vo svojej dobe slnko zapadlo dozadu, a on 

predĺžená Králova života. 

{48:24} uvidel vynikajúce duch, čo by malo prísť 

Prejsť na posledný, a on potešil že truchlil v 

Sion. 

{48:25} mu ukázal, čo by sa stalo na veky, 

a tajné veci, alebo niekedy prišiel. 



{49:1} spomienka na Josias je ako zloženie 

parfum, ktorý je umenie lekárnik: je to 

sladký ako med v ústach všetky a musick na hostinu 

víno. 

{49:2} on choval sám upřímě premeny 

ľudí a sňal ohavností neprávosti. 

{49:3} riadil jeho srdca k Pánovi a v čase 

bezbožných založil uctievanie Boha. 

{49:4} všetky, s výnimkou David a Ezekias a Josias, boli 

chybný: oni opustil zákona Najvyššieho, aj 

kings of Juda zlyhalo. 

{49:5} preto dal ich moc unto iní, a 

ich sláva divný národ. 

{49:6} spálené zvolenom meste svätyni, a 

vyrobené v uliciach pustá podľa proroctvá 

Jeremias. 

{49:7} pre oni ho prosil zla, ktorá však bola 

Prorok, posvätil v matkinom lone, ktoré by mohli 

vykoreniť, trápi, a zničiť; a že on mohol vybudovať 

tiež, a rastlín. 



{49:8} bol Ezechiela, ktorý videl nádherné vízie, ktoré 

bol ukázal mu na chariot cherubov. 

{49:9} pre urobil zmienka nepriatelia pod 

prísť dážď, a nariadil im, ktorý išiel priamo. 

{49:10} a dvanástich prorokov nechať Pamätník byť 

požehnaný, a nech ich kosti znovu prekvitať z ich miesto: 
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potešil Jacob, a vyslobodil od poisteného 

nádej. 

{49:11} ako sa budeme zväčšovať Zerubábel? aj on bol 

ako signet na pravej strane: 

{49:12} tak bolo Ježiša syna Josedec: kto v ich 

čase staval dom a nastaviť svätého chrámu na 

Pán, ktorý bol pripravený pre večnú slávu. 

{49:13} a medzi vyvolených bol Neemias, ktorého 

renomé je skvelá, ktorý vzkriesil pre nás stien, ktoré boli 

padlých, a nastaviť brány a mreže a zdvihol naše 

zrúcanina znova. 

{49:14}, ale na zemi bol žiadny človek vytvoril ako 

Enoch; pre on bol vzatý zo Zeme. 



{49:15} ani tam bol mladý muž, narodený ako Joseph, 

guvernéra z jeho bratov, pobyt ľudí, ktorých 

kosti boli považovaní pána. 

{49:16} Sem a Seth boli veľkou cťou medzi mužmi, 

a tak bol Adam nad každý živý tvor pri tvorbe. 

{50:1} Simon veľkňaza, syn Onias, ktorý vo svojej 

život opravoval dom znova, a jeho dni opevnené 

chrám: 

{50:2} a ním bol postavený z nadácie 

Dvojitá výška, vysoká pevnosť steny o chráme: 

{50:3} v jeho dňoch nádržku prijímať vodu, je v 

Compass ako more, bola pokrytá doskami z mosadze: 

{50:4} si vzal starostlivosť chrámu, ktorý by nemali patriť, 

a opevnené mesto proti vojvodcovia dolu: 

{50:5}, ako on bol poctený uprostred ľudí v 

jeho vychádzajúce z svätyni! 

{50:6} bol ako Zornička uprostred oblaku, 

a ako mesiac v plnom rozsahu: 

{50:7} ako slnko žiari nad chrám najviac 

Vysoká, a ako dúha dáva svetlo v svetlých oblaky: 



{50:8} a ako kvet ruže na jar 

roka, ako ľalia riek vody a vetvy 

kadidlo strom v čase leta: 

{50:9} ako oheň a kadidlo v kadidelnici, a ako nádoba 

tepaného zlata osadené všelijaké drahé kamene: 

{50:10} a ako spravodlivý olivovníka začínajúci tam ovocie, a 
ako 

cypress strom, ktorý groweth do oblakov. 

{50:11}, keď položil na plášť v mene cti, a bol 

odetá dokonalosti sláve, keď on išiel do 

Svätý oltár, on robil odev svätosti poslankyne. 

{50:12} keď vzal porcie z kňazi' 

ruky, on sám stál pri krbe oltára, 

obkľúčili o tom, ako mladí céder v Libanus; a ako dlaň 

stromy obkľúčili oni ho okolo. 

{50:13} tak boli všetci synovia Árona v kráse, a 

obetné dary pánovi vo svojich rukách, pred všetkými 

zhromaždenie Izraela. 

{50:14} a dokončovacie službu pri oltári, že on 

možno ozdobiť ponúka najvyšší všemohúci, 



{50:15} on Natiahol ruku do pohára a zaleje 

krvi z hrozna, on vylial na úpätí 

oltár sweetsmelling Ochutnajte unto najvyšší kráľ všetkých. 

{50:16} potom zvolal všetkým Áronovým synom, a znelo to 

strieborné trúbky a urobil veľký hluk o vypočutie, pre 

rozlúčke najvyššiemu. 

{50:17} a potom všetci ľudia spolu hasted a padol 

na zem na tvárach uctievať svojho pána 

Všemohúci Boh, najvyšší. 

{50:18} speváci spievali chvály s ich hlasmi, 

s veľkú škálu zvukov bol tam sa sladkú melódiu. 

{50:19} a ľudí dosiahnutie súčinnosti pána, najviac 

Vysoké, modlitbou pred ním, že je milosrdný, až 

vážnosť pána skončila a oni skončili jeho 

služba. 

{50:20} potom šiel dole a zdvihol ruky nad 

celá pospolitosť synov Izraela, aby 

požehnanie pána svojimi pery a radovať sa v jeho mene. 

{50:21} a oni sami sklonil až na uctievanie 

druhýkrát, že oni obdržať požehnanie od 



Najvyšší. 

{50:22} teraz preto žehnaj vy Boha, ktorý 

len robí podivuhodné veci všudy, ktoré exalteth 

naše dni z maternice, a dealeth s nami podľa 

jeho milosrdenstvo. 

{50:23} daroval nám radosťou srdce a že mier 

môže byť v dnešnej dobe v Izraeli na veky: 

{50:24}, že on by potvrdiť jeho milosrdenstvo s nami, a 

Zbav nás v jeho dobe! 

{50:25} existovať dva druhy národov ktoré moje srdce 

abhorreth, a tretia je žiadny národ: 

{50:26} oni, ktoré sedia na horské Samárie, a 

Tí, ktorí prebývajú medzi Filištínci, a že hlúpy 

ľudia, ktoré prebývajú v Sichem. 

{50:27} Ježiš syn svojich Jeruzalema kteréž písané 

v tejto knihy výučbu porozumenia a 

vedomostí, ktorí z jeho srdca tam nalial múdrosti. 

{50:28} požehnaný je ten, ktorý sa vykonáva v týchto 

vecí; a on, ktorý ponižuje ich vo svojom srdci sa stali 

múdry. 



{50:29} Ak on nimi, on sa silné ku všetkým veciam: 

svetlo pána vodí ho, kto dáva múdrosť 

zbožní. Požehnanie buď meno Pána na veky. Amen, 

Amen. 

Modlitba Ježiša synom svojich. 

{51:1} ja ďakujem tebe, Ó pán a kráľ, a chváliť 

Bože môj Spasiteľ: dať chválu unto tvoje meno: 

{51:2} pre ty si môj ochranca a Pomocník, a má 

zachovať moje telo z ničenia a z osídiel 

Stránka 633 svojich (Ecclesiasticus) 

urážlivý jazyk a pery, ktoré forge lži, a 

bol môj Pomocník proti mne protivníkov: 

{51:3} a hast vyslobodil ma, podľa množstva 

Oni milosrdenstva a veľkosti tvoje meno z zuby 

boli pripravení pozre ma, a z rúk 

ako napríklad vyhľadávané po živote a od potrubia 

utrpenie, ktoré som mal; 

{51:4} udusením oheň na každej strane, a z 

uprostred ohňa, ktorý som zanietený nie; 

{51:5} z hĺbky brucho pekla, z 



nečisté jazyka, AZ slovách. 

{51:6} podľa obvinenia kráľovi z nespravodlivé 

jazyk mojej duše priblížil až na smrť, môj život bol blízko 

do pekla pod. 

{51:7} oni obkľúčili ma na každej strane, a tam bol 

Nikto mi pomohol: pozrel som sa o pomoc mužov, ale 

tam bol žiadny. 

{51:8} potom myslel som na tvoje milosrdenstvo, pane, a na 
základe 

tvoje činy staré, ako ty deliverest ako je čakať na teba, 

a savest z rúk nepriateľov. 

{51:9} potom som zdvihol moje prosby od Zeme, 

a modlil na vyslobodenie zo smrti. 

{51:10} som volal k Pánovi, otec môj pán, 

že on by nenechal ma v dňoch moje problémy a v 

čase hrdý, keď tam bol žiadna pomoc. 

{51:11} budú chváliť tvoje meno neustále, a bude spievať 

chvály so vzdávaním vďaky; a tak moja modlitba bolo počuť: 

{51:12} pre tie savedst mi pred zničením, a 

deliveredst mi od zlého času: preto vám poskytne 



Vďaka a chvála tebe, a požehná ich meno, pane. 

{51:13}, keď som bol ešte mladý, alebo niekedy som išiel do 
zahraničia, som 

požadovanú múdrosť otvorene v mojej modlitby. 

{51:14} sa modlil za jej pred chrámu, a bude hľadať 

ju von, dokonca až do konca. 

{51:15} aj z kvetu až hrozna bola zrelá jest 

môjmu srdcu radosť v nej: moje nohy išiel správnym spôsobom, 
z 

svojej mladosti som hľadal po nej. 

{51:16} skrúšená moje ucho trochu, a dostal ju, 

a gat veľa učenia. 

{51:17} ja v nej profitoval, preto bude pripisovať glory 

jemu, ktorý mi dáva múdrosť. 

{51:18} pre som zamýšľal robiť po nej, a úprimne som 

nasleduje to, čo je dobré; tak som sa zahanbení. 

{51:19} moja duša jest zápasil s ňou, a moje skutky 

Som bol presný: som tam natiahnuté ruky na nebi svrchu, 

a bewailed moje ignorances z nej. 

{51:20} som nariadil moju dušu jej, a našiel som ju v 

Pureness: mal som môjho srdca vstúpil s ňou z 



na začiatku, preto som sa foresaken. 

{51:21} moje srdce bolo trápi pri jej hľadaní: preto 

sa dostali dobré držanie. 

{51:22} Pán mi dal jazyk pre svoju odmenu, 

a budem chváliť ho s nimi. 

{51:23} čerpať blízko ku mne, ye neučení a bývať v 

dom vzdelávania. 

{51:24} preto vy pomaly, a čo vravíte na toto 

veci vidieť vaše duše sú veľmi smädný? 

{51:25} otvoril ústa a povedal, Predám ju za 

sami bez peňazí. 

{51:26} dať krku pod jarmom, a nech sa vaša duša 

prijímať pokyny: ona je na dosah ruky ťažko nájsť. 

{51:27} Hľa na vlastné oči, ako že som ale trochu 

práce a dostali ku mne veľa odpočinku. 

{51:28} si učenie s veľkú sumu peňazí, a získať 

najviac zlata jej. 

{51: 29} nechať dušu radovať v jeho milosrdenstvo, a nesmie 
byť 

hanbiť jeho chvála. 



{51:30} práca Práca zavčas a vo svojej dobe, bude mu 

vám vaša odmena 
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