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Sirach (Ecclesiasticus) 

Sự khôn ngoan của Chúa Giêsu con trai của Sirach hoặc 
Ecclesiasticus 

Phần giới thiệu được thực hiện bởi một tác giả không chắc chắn 

Chúa Giêsu này là con trai của Sirach, và cháu với Chúa Giêsu 

cùng tên với ông: người đàn ông này do đó sống ở các 

thời gian sau này, sau khi những người đã bị giam giữ đi led, và 

gọi là nhà một lần nữa, và hầu như sau khi tất cả các tiên 
tri. Bây giờ 

Chúa Giêsu ông nội của ông, vì ông đã tự mình witnesseth, là 
một người đàn ông 

rất siêng năng và trí tuệ trong Do Thái, những người đã làm 

không chỉ thu thập các câu mộ và ngắn của người đàn ông khôn 
ngoan, 

mà đã trước khi anh ta, nhưng mình cũng thốt lên một số 

riêng của mình, đầy đủ của nhiều sự hiểu biết và khôn 
ngoan. Khi làm 

do đó đầu tiên Chúa Giêsu qua đời, để lại cuốn sách này hầu 
như 



hoàn thiện, Sirach con trai của ông nhận được nó sau khi ông ta 
để lại nó cho mình 

Chúa Giêsu, con trai của riêng ai, có nhận được nó vào tay của 
mình, 

biên dịch nó tất cả có trật tự thành khối, và gọi nó là 

Sự khôn ngoan, intituling nó cả hai bằng cách riêng của mình 
tên, cha 

tên và ông ngoại; lôi cuốn người nghe bằng những rất 

tên của sự khôn ngoan để có một tình yêu lớn hơn để nghiên 
cứu về điều này 

cuốn sách. Nó do đó containeth ngữ khôn ngoan, tối câu, 

và dụ ngôn, và một số câu chuyện godly cổ đặc biệt của 

người đàn ông hài lòng Thiên Chúa; cũng là của ông cầu nguyện 
và bài hát; hơn nữa, 

lợi ích gì Thiên Chúa đã có vouchsafed người dân của mình, và 
những gì 

bệnh dịch ông đã heaped khi kẻ thù của họ. Này Chúa Giêsu đã 
làm 

bắt chước Solomon, và không ít nổi tiếng cho sự khôn ngoan và 

học tập, cả hai đều thực sự một người đàn ông tuyệt vời học 
tập, và như vậy 

có uy tín cũng. 



Đoạn mở đầu của sự khôn ngoan của Chúa Giêsu con trai 
Sirach. 

Trong khi những điều rất nhiều và rất lớn đã được chuyển giao 
cho đến 

chúng ta theo pháp luật và các tiên tri, và bởi những người khác 
có 

theo bước của họ, người mà việc Israel nên 

khen thưởng cho việc học tập và trí tuệ; và whereof không chỉ 

các độc giả phải nhu cầu trở nên khéo léo chính mình, mà còn 

họ mong muốn tìm hiểu có thể lợi nhuận họ mà 

Nếu không có, cả hai bằng cách nói và viết: ông nội tôi 

Chúa Giêsu, khi ông đã có nhiều cho mình để đọc các 

pháp luật, và các tiên tri, và các sách khác của ông bố của chúng 
tôi, và 

đã nhận được bản án trong đó tốt, được rút ra cũng 

mình để viết một cái gì đó liên quan đến học tập và 

trí tuệ; để ý rằng những người đang mong để tìm hiểu, 

và nghiện đến những việc này, có thể lợi nhuận nhiều hơn nữa 
trong 

sống theo luật pháp. Tại sao tôi intreat bạn 

đọc nó với ân và sự chú ý, và tha thứ cho chúng tôi, trong đó 

chúng tôi có thể có vẻ để đi ngắn của một số từ, chúng ta có 



laboured để giải thích. Đối với những điều tương tự thốt lên 
trong 

Tiếng Do Thái và dịch thành một lưỡi, không có các 

Các lực lượng tương tự trong họ: và không chỉ những việc mà 
Pháp luật 

chính nó, và các tiên tri, và phần còn lại của cuốn sách, không 
có 

sự khác biệt nhỏ, khi họ được nói ở riêng của họ 

ngôn ngữ. Nhất trong tám và thirtieth năm sắp vào 

Ai Cập, khi Euergetes còn vua, và tiếp tục có một số 

thời gian, tôi tìm thấy một cuốn sách không có học tập nhỏ: do 
đó tôi 

nghĩ rằng nó cần thiết nhất cho tôi để dành tặng cho một số sự 
tích cực 

và travail để giải thích nó; sử dụng tuyệt vời watchfulness và kỹ 
năng 

trong đó không gian để mang lại cuốn sách kết thúc, và đặt ra 
cho 

họ cũng có, mà ở một đất nước kỳ lạ đang sẵn sàng để tìm hiểu, 

được chuẩn bị trước trong cách cư xử để sinh sống sau khi 
pháp luật. 

{1:1} tất cả sự khôn ngoan cometh từ Chúa, và với anh ta 

Mãi mãi. 



{1:2} người có thể số cát của biển, và những giọt 

mưa, và ngày của cõi đời đời không? 

{1:3} người có thể tìm thấy trong chiều cao của trời, và các 

bề rộng của trái đất, và sâu sắc và trí tuệ? 

{1:4} trí tuệ hath được tạo ra trước khi tất cả mọi thứ, và các 

sự hiểu biết về sự khôn ngoan từ mai mai. 

{1:5} lời Chúa cao nhất là các đài phun nước của 

trí tuệ; và cách cô ấy là điều răn đời đời. 

{1:6} mà hath gốc rễ của sự khôn ngoan được tiết lộ? hoặc 

người đã gọi tham mưu khôn ngoan của mình? 

{1:7} [unto mà hath các kiến thức về trí tuệ 

thực hiện biểu hiện? và người đã hiểu tuyệt vời của mình 

kinh nghiệm?] 

{1:8} có là một khôn ngoan và rất nhiều phải sợ, Chúa 

ngồi trên ngai vàng của Ngài. 

{1:9} ông tạo ra cô ấy, và thấy cô ấy, và đánh số của mình, và 

đổ cô ra tất cả các tác phẩm của ông. 

{1:10} với tất cả các xác thịt theo món quà của ông, và ông 

Ngài đã cho cô ấy với họ rằng tình yêu anh ta. 

{1:11} sợ Chúa là vinh dự và vinh quang, và 



sự vui vẻ, và một chiếc vương miện của vui mừng. 

{1:12} sợ Chúa maketh một trái tim merry, và 

giveth niềm vui, và sự vui vẻ, và một cuộc sống lâu dài. 

{1:13} whoso feareth Chúa, nó sẽ đi tốt với anh ta 

cuối cùng, và ông sẽ tìm ân trong ngày của cái chết của ông. 

{1:14} với sợ hãi Chúa là sự khởi đầu của sự khôn ngoan: và 

nó được tạo ra với các tín hữu trong bụng mẹ. 

{1:15} cô đã xây dựng một nền tảng mai mai với người đàn ông, 

và cô ấy sẽ tiếp tục với các hạt giống của họ. 

{1:16} để lo sợ Chúa là fulness của trí tuệ, và filleth 

người đàn ông với trái cây của mình. 

{1:17} cô filleth tất cả các ngôi nhà của họ với điều mong muốn, 

và garners với sự gia tăng của cô. 

{1:18} sợ Chúa là một Vương miện của sự khôn ngoan, làm cho 

hòa bình và sức khỏe hoàn hảo để phát triển mạnh; cả hai có là 
những món quà 

của Thiên Chúa: và nó enlargeth của vui mừng rằng tình yêu 
anh ta. 

{1:19} wisdom raineth kỹ năng và kiến thức về 

sự hiểu biết đứng, và exalteth họ để tôn vinh mà 

Giữ cô ấy nhanh chóng. 



{1:20} gốc rễ của sự khôn ngoan là để lo sợ các Chúa, và các 

chi nhánh đó là cuộc sống lâu dài. 

{1:21} sợ Chúa driveth đi tội lỗi: và ở đâu 

hiện nay, nó turneth lập tức giận dữ. 

{1:22} một người đàn ông giận dữ không thể được chứng 
minh; Đối với sự thống trị của 

ông fury là hủy diệt của mình. 

{1:23} một người đàn ông kiên nhẫn sẽ xé trong một thời gian, 
và sau đó 

niềm vui sẽ mùa xuân lên Ngài. 
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{1:24} ông sẽ ẩn từ của mình cho một thời gian, và môi của 

nhiều người sẽ tuyên bố trí tuệ của mình. 

{1:25} các dụ ngôn của kiến thức có trong kho báu của 

trí tuệ: nhưng godliness là một abomination với một kẻ có tội. 

{1:26} Nếu ngươi mong muốn sự khôn ngoan, Giữ các điều răn, 

và Chúa sẽ cung cấp cho mình cho ngươi. 

{1:27} cho sự sợ hãi của Chúa là trí tuệ và hướng dẫn: 

và niềm tin và sự ôn hòa thỏa thích của mình. 

{1:28} mất lòng tin không phải là sự sợ hãi của Chúa khi ngươi 
nghệ thuật 



người nghèo: và đi không Ngài với một trái tim đôi. 

{1:29} là không một hypocrite trong tầm nhìn của người đàn 
ông, và mất 

tốt chú ý đến những gì ngươi speakest. 

{1 h 30} tôn cao không thyself, vì sợ ngươi rơi, và mang lại 

vẫn theo linh hồn thy, và do đó Chúa khám phá bí mật thy, 

và diễn viên ngươi ở giữa các giáo đoàn, 

bởi vì ngươi camest không có trong sự thật để những nỗi sợ của 
Chúa, nhưng 

lòng là đầy đủ của sự lừa dối. 

{2:1} chuẩn cho con trai tôi, nếu ngươi đến để phục vụ Chúa, 
thy 

linh hồn cho sự cám dỗ. 

Tập hợp {2:2} lòng aright và thường xuyên chịu đựng, và 

làm cho không vội vàng trong thời gian khó khăn. 

{2:3} Cleave ngài, và khởi hành không đi, mà ngươi 

mayest ngươi được tăng thy kết thúc cuối cùng. 

{2:4} nào mang theo ngươi đi vui vẻ, 

và kiên nhẫn khi ngươi nghệ thuật thay đổi đến một bất động 
sản thấp. 

{2:5} vàng đã cố gắng trong lửa, và người đàn ông được chấp 
nhận trong 



lò nghịch cảnh. 

{2:6} Believe trong anh ta, và ông sẽ giúp đỡ ngươi; Thứ tự cách 
thy 

aright, và tin tưởng ở Anh ta. 

{2:7} ye mà sợ Chúa, chờ đợi cho lòng thương xót của mình; và 
đi không 

sang một bên, vì sợ ngươi rơi. 

{2:8} ye mà sợ Chúa, tin rằng anh ta; và phần thưởng của bạn 

sẽ không phải thất bại. 

{2:9} ye mà sợ Chúa, Hy vọng cho tốt và cho 

mai mai niềm vui và lòng thương xót. 

{2:10} nhìn vào thế hệ cũ, và xem; đã bao giờ 

bất kỳ tin tưởng vào Chúa, và confounded? hoặc đã bất tuân 

trong nỗi sợ hãi của mình, và được bỏ rơi? hoặc người mà đã 
làm ông bao giờ khinh khi, 

đó gọi là khi anh ta? 

{2:11} cho Chúa là đầy đủ của lòng từ bi và lòng thương xót, 

longsuffering, và rất thương tâm, và forgiveth tội lỗi, và 

saveth trong thời gian của phiền não. 

{2:12} woe sợ hãi trái tim và bàn tay mờ nhạt, và các 

tội đồ goeth hai cách! 



{2:13} woe unto Ngài là fainthearted! cho ông vì 

không; do đó thì ông không được bảo vệ. 

{2:14} woe unto bạn đã bị mất kiên nhẫn! và những gì 

Ngươi sẽ làm gì khi Chúa sẽ ghé thăm bạn? 

{2:15} họ sợ Chúa sẽ không không tuân theo Word của ông; 

và họ yêu anh ấy sẽ giữ cách thức của mình. 

{2:16} họ sợ Chúa sẽ tìm kiếm cho rằng đó là 

Vâng, lòng ngài; và họ yêu anh ấy 

đầy với pháp luật. 

{2:17} họ sợ Chúa sẽ chuẩn cho trái tim của họ, 

và linh hồn của họ trong sight của ông khiêm tốn 

{2:18} nói rằng, chúng ta sẽ rơi vào tay của Chúa, 

và không vào tay của người đàn ông: cho như Ngài là, như vậy 
là mình 

lòng thương xót. 

{3:1} nghe bố, con O, và sau đó, làm 

Ngươi có thể được an toàn. 

{3:2} cho Chúa hath cho cha vinh qua các 

trẻ em, và Ngài đã khẳng định quyền lực của người mẹ 

trên người con trai. 



{3:3} whoso honoureth cha ông maketh can thiệp một 

cho tội lỗi của mình: 

{3:4} và ông honoureth mẹ ông là một trong đó là 

layeth lên kho báu. 

{3:5} whoso honoureth cha sẽ có niềm vui của mình 

riêng trẻ em; và khi ông maketh cầu nguyện của ông, ông sẽ 

nghe nói. 

Ông {3:6} honoureth cha mình có một cuộc sống lâu dài; 

và ông là Vâng lời cho đến Chúa sẽ là thoải mái để 

mẹ của ông. 

Ông {3:7} feareth Chúa sẽ tôn vinh cha của ông, và 

sẽ làm các dịch vụ cho cha mẹ, là bậc thầy của mình. 

{3:8} để vinh danh Chúa Cha và mẹ là cả hai trong word và 

hành động, một phước lành có thể đến khi ngươi từ họ. 

{3, 9} cho phước lành của Chúa Cha establisheth các nhà 

của trẻ em; nhưng những lời nguyền của mẹ rooteth 

cơ sở. 

{3:10} vinh quang không có trong dishonour cha ngươi; cho 
ngươi 

Cha dishonour là không có vinh quang cho ngươi. 



{3:11} cho vinh quang của một người đàn ông là từ vinh quang 
của mình 

cha; và một người mẹ ở dishonour là làm nhục Nha cho những 

trẻ em. 

{3:12} con của mẹ, giúp cha ngươi trong độ tuổi, và đau khổ 
anh ta 

không dài như ông liveth. 

{3:13} và nếu sự hiểu biết không, có kiên nhẫn với 

Anh ta; và coi thường ông không khi ngươi nghệ thuật ngươi 
sức mạnh đầy đủ. 

{3:14} cho giảm cha ngươi không phải 

quên: và thay vì tội lỗi đó sẽ được thêm vào xây dựng các ngươi 

lên. 

{3:15} trong ngày thine affliction nó sẽ 

nhớ; tội lỗi ngươi cũng sẽ tan đi, như băng ở các 

Hội chợ thời tiết ấm áp. 

{3:16} ông forsaketh cha ông là như là một blasphemer; và 

ông rằng angereth mẹ mình bị nguyền rủa: của Thiên Chúa. 
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{3:17} con trai tôi, đi với ngươi doanh nghiệp trong sự ôn 
hòa; do đó, 



shalt ngươi được yêu quý của anh ta được chấp thuận. 

{3:18} lớn hơn nghệ thuật ngươi, càng khiêm tốn thyself, và 

Ngươi chớ thấy lợi trước mặt Chúa. 

{3:19} nhiều là ở nơi cao, và của nổi tiếng: nhưng 

bí ẩn được tiết lộ cho đến các meek. 

{3:20} cho sức mạnh của Chúa là tuyệt vời, và ông là 

vinh danh của những người thấp kém. 

{3:21} tìm không ra điều đó là quá khó khăn cho ngươi, 

không phải tìm kiếm những thứ có trên ngươi sức mạnh. 

{3:22} nhưng những gì chỉ huy ngươi, hãy suy nghĩ tiếp với 

tôn kính, nó không phải là needful cho ngươi xem với ngươi 

mắt những điều là bí mật. 

{3:23} được không tò mò trong những vấn đề không cần thiết: 
để biết thêm 

những điều là kính cho ngươi so với người đàn ông hiểu. 

{3:24} cho nhiều người đang bị lừa dối bởi ý kiến riêng của họ 
vô ích; 

và một sự nghi ngờ ác đã lật đổ sau bản án của họ. 

{3:25} mà không có mắt, ngươi chớ muốn ánh sáng: tuyên xưng 
không các 

kiến thức vì vậy mà thou hast không. 



{3:26} một trái tim cứng đầu thì giá vé ác cuối cùng; và ông 

mà loveth nguy hiểm sẽ hư mất trong đó. 

{3:27} một trái tim ương ngạnh sẽ được laden với phiền muộn; 

và người đàn ông xấu xa sẽ heap tội lỗi khi tội lỗi. 

{3:28} trong sự trừng phạt của tự hào không có không có biện 
pháp khắc phục; 

cho cây ác đã lấy gốc trong anh ta. 

{3:29} Trung tâm của sự khôn ngoan sẽ hiểu một dụ ngôn; 

và một tai chu đáo là những mong muốn của một người đàn 
ông khôn ngoan. 

{3:30} nước sẽ dập tắt một đám cháy rực; và bố thí maketh 

một sự can thiệp của tội lỗi. 

{3:31} và ông requiteth tốt lần lượt là tâm mà 

mà có thể đến sau đây; và khi ông falleth, ông sẽ 

Tìm một kỳ nghỉ. 

{4:1} con trai tôi, ăn gian không phải là người nghèo của cuộc 
sống của mình, và 

làm cho đôi mắt không khó khăn để chờ đợi lâu. 

{4:2} thực hiện không phải là một linh hồn đói sorrowful; nó 
không phải kích động 

một người đàn ông trong đau khổ của mình. 



{4:3} thêm rắc rối không thêm vào một trái tim vexed; và 

trì hoãn việc không để cho anh ta mà là cần. 

{4:4} từ chối không supplication của các ảnh hưởng; không 

lần lượt đi ngươi mặt từ một người đàn ông nghèo. 

{4:5} rẽ không đi ngươi mắt từ những người nghèo, và cho 

Anh ta không có nhân dịp để nguyền rủa ngươi: 

{4:6} cho nếu anh ta nguyền rủa ngươi trong những cay đắng 
của linh hồn của mình, ông 

cầu nguyện sẽ được nghe nói về anh ta làm cho anh ta. 

{4:7} có được cho mình tình yêu của các giáo đoàn, và cung 

đầu ngươi một người đàn ông tuyệt vời. 

{4:8} để cho nó không đau khổ ngươi cúi xuống thine tai để các 

người nghèo, và cho anh ta một câu trả lời thân thiện với sự ôn 
hòa. 

{4:9} cung cấp ông rằng suffereth sai từ bàn tay của 

kẻ áp bức; và là không fainthearted khi ngươi sittest 

bản án. 

{4:10} như một người cha unto các cha, và thay vì một 

chồng cùng mẹ của mình: do đó shalt ngươi là con trai của các 

Cao nhất, và ông sẽ yêu ngươi nhiều hơn mẹ thy 

doth. 



{4:11} wisdom exalteth con em mình, và layeth giữ của 

họ tìm kiếm cô. 

{4:12} anh loveth bà loveth cuộc sống; và họ tìm cách 

cô sớm sẽ được đầy niềm vui. 

{4:13} ông rằng holdeth nhanh của cô thừa hưởng vinh 
quang; và 

wheresoever cô entereth, Chúa sẽ ban phước cho. 

{4:14} họ phục vụ của mình thì bộ trưởng cho Holy One: 

và Chúa yêu họ rằng tình yêu của mình. 

{4:15} whoso giveth tai unto mình sẽ phán xét các quốc gia: 

và ông rằng attendeth cho cô ấy sẽ sống một cách an toàn. 

{4:16} nếu một người đàn ông cam kết tự unto của mình, ông 
sẽ thừa hưởng 

cô ấy; và thế hệ của mình thì giữ cô ấy trong sở hữu. 

{4:17} cho lúc đầu tiên, cô sẽ đi bộ với anh ta bởi cong 

cách, và mang lại nỗi sợ hãi và sợ khi anh ta, và nổi đau khổ anh 
ta 

với kỷ luật của cô, cho đến khi cô ấy có thể tin tưởng linh hồn 
của mình, và cố gắng anh ta 

theo pháp luật của mình. 

{4:18} sau đó cô ấy sẽ trở lại con đường thẳng cùng ngài, 



và an ủi anh ta, và shew anh ta bí mật của cô. 

{4:19} nhưng nếu ông đi sai, cô ấy sẽ bỏ rơi anh ta, và cung cấp 
cho 

Anh ta lên để hủy hoại của mình. 

{4:20} quan sát cơ hội, và hãy cẩn thận của ma quỷ; và 

được không xấu hổ khi nó concerneth linh hồn thy. 

{4:21} cho đó là một sự xấu hổ rằng bringeth tội lỗi; và có 

một sự xấu hổ đó là vinh quang và ân sủng. 

{4:22} chấp nhận không có người chống lại linh hồn thy, và 
không để cho các 

tôn kính của bất kỳ người đàn ông gây ra ngươi rơi. 

{4:23} và kiềm chế không phải là để nói, khi có dịp đến 

làm tốt, và giấu không phải là ngươi sự khôn ngoan trong vẻ 
đẹp của cô. 

{4:24} cho bởi lời nói trí tuệ sẽ được biết đến: và 

học tập của các từ của lưỡi. 

{4:25} ở khôn ngoan không nói chống lại sự thật; nhưng là quỷ 

lỗi ngươi vô minh. 

{4:26} được không xấu hổ để thú nhận tội lỗi thy; và lực lượng 
không 

Các khóa học của con sông. 



{4:27} làm không thyself một underling để một người đàn ông 
dại dột; 

không chấp nhận người hùng mạnh. 

{4:28} phấn đấu cho sự thật cho đến chết, và Chúa sẽ 

chiến đấu cho ngươi. 

{4:29} sẽ không vội vã trong lưỡi ngươi, và ngươi hành động 
slack 

và cẩn. 
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{4:30} không phải là một con sư tử trong nhà ngươi, cũng 
không frantick trong số 

công chức Thy. 

{4:31} để cho không có bàn tay con, được kéo dài để nhận 
được, và 

đóng khi ngươi shouldest trả nợ. 

{5:1} khi thiết lập Trung tâm thy thy hàng hoá; và nói không, tôi 
có 

đủ cho cuộc sống của tôi. 

{5:2} theo không tâm trí của ngươi và ngươi sức mạnh, đến 

đi bộ theo những cách của trái tim Chúa: 

{5:3} và nói không, người thì controul tôi cho công việc của tôi? 

cho Chúa chắc chắn sẽ trả thù thy niềm tự hào. 



{5:4} nói không, tôi đã phạm tội, và tổn hại những gì hath 

đã xảy ra cho tôi? Chúa là longsuffering, ông sẽ ở 

khôn ngoan không có cho ngươi đi. 

{5:5} liên quan đến propitiation, không mà không sợ để thêm 

tội lỗi cho đến tội lỗi: 

{5:6} và nói rằng không phải lòng thương xót của ông là tuyệt 
vời; ông sẽ được pacified 

Đối với vô số tội lỗi của tôi: cho lòng thương xót và cơn thịnh 
nộ đến 

từ anh ta, và indignation của ông resteth khi tội nhân. 

{5:7} làm cho không có tarrying để chuyển vào Chúa, và bỏ 
không 

từ ngày này qua ngày: nhất thì bất ngờ cơn thịnh nộ của Chúa 

đi ra, và trong an ninh ngươi, ngươi chớ bị phá hủy, và 

hư mất trong ngày báo thù. 

{5:8} thiết lập không phải là ngươi trái tim khi hàng hoá vô cớ 
gạt, cho 

họ sẽ không lợi nhuận ngươi trong ngày của thiên tai. 

{5:9} winnow không với mọi gió, và đi không vào mỗi 

đường: cho nên doth tội rằng hath một lưỡi kép. 

{5:10} được stedfast trong sự hiểu biết thy; và để cho lời Chúa 



là như vậy. 

{5:11} được nhanh chóng để nghe; và để cho ngươi sống được 
chân thành; và 

với sự kiên nhẫn cho câu trả lời. 

{5:12} nếu thou hast ngươi hiểu, câu trả lời hàng xóm thy; 

Nếu không, lay thy tay khi ngươi miệng. 

{5:13} để vinh danh và xấu hổ là trong talk: và lưỡi của 

người đàn ông là mùa thu của mình. 

{5:14} không được gọi là một whisperer, và nói dối không nằm 
trong chờ đợi với 

thy lưỡi: cho một sự xấu hổ hôi là kẻ trộm và một điều ác 

lên án khi lưỡi kép. 

{5:15} được không dốt nát của bất cứ điều nào trong một vấn 
đề lớn hoặc một 

nhỏ. 

{6:1} thay vì của một người bạn không trở thành một kẻ 
thù; cho 

[do đó], thou shalt thừa hưởng một tên xấu, xấu hổ, và 

làm nhục Nha: ngay cả như vậy thì một kẻ có tội rằng hath một 
lưỡi kép. 

{6:2} tán dương không thyself trong tư vấn của trái tim của 
riêng thine; 



mà linh hồn thy được không xé trong miếng như một con bò 
[straying yên.] 

{6:3} thou shalt ăn lá thy, và mất thy trái cây, và 

để lại mình như là cây khô. 

{6:4} A wicked linh hồn sẽ tiêu diệt ông rằng hath nó, và 

sẽ làm cho anh ta để được cười khinh miệt của kẻ thù của 
mình. 

{6:5} ngọt ngôn ngữ sẽ nhân bè: và một 

fairspeaking lưỡi sẽ tăng loại chúc mừng. 

{6:6} tại hòa bình với nhiều người: Tuy nhiên có một 

nhân viên tư vấn của một ngàn. 

{6:7} nếu ngươi wouldest nhận được một người bạn, chứng 
minh Anh ta đầu tiên và 

không vội vã đến tín dụng anh ta. 

{6:8} cho một số người đàn ông là một người bạn cho dịp đặc 
biệt của riêng mình, và 

sẽ không phải tuân thủ trong những ngày của ngươi gặp rắc rối. 

{6:9} và có một người bạn, người đã chuyển sang thù hận, 

và xung đột sẽ khám phá ra ngươi làm nhục Nha. 

{6:10} một lần nữa, một số người bạn là người bạn đồng hành 
tại bàn, 

và sẽ không tiếp tục trong ngày phiền não thy. 



{6:11} nhưng thy thịnh vượng anh ta sẽ như mình, và sẽ 

Hãy mạnh dạn lên ngươi người hầu. 

{6:12} nếu ngươi được đưa ra thấp, ông sẽ chống lại ngươi, và 

sẽ ẩn mình mặt ngươi. 

{6:13} tách mình khỏi kẻ thù thine, và mất chú ý 

thy bạn. 

{6:14} một người bạn faithfull là một quốc phòng mạnh mẽ: và 
ông đó 

Ngài đã tìm thấy một trong những đã tìm thấy một kho báu. 

{6:15} gì countervail một người bạn trung thành, và ông 

Ngài là vô giá. 

{6:16} một người bạn trung thành là y học của cuộc sống; và họ 

mà sợ Chúa sẽ tìm ra hắn. 

{6:17} whoso feareth Chúa sẽ trực tiếp tình bạn 

aright: cho như ông là, vì vậy người hàng xóm của ông cũng. 

{6:18} con trai tôi, tập hợp các hướng dẫn từ thanh niên thy 
lên: do đó 

Ngươi chớ tìm thấy sự khôn ngoan đến ngươi tuổi già. 

{6:19} đến unto của mình như là một trong những ploweth và 
soweth, 

và chờ đợi cô quả tốt: cho thou shalt không toil nhiều trong 



tầng về cô ấy, nhưng ngươi chớ ăn các loại trái cây của mình 
đúng 

sớm thôi. 

{6:20} cô ấy là rất khó chịu cho các unlearned: ông là 

mà không có sự hiểu biết sẽ không ở lại với cô. 

{6:21} cô sẽ nói dối khi anh ta như một hòn đá hùng vĩ của 
phiên tòa; 

và ông sẽ bỏ cô ấy từ ông ere nó được lâu. 

{6:22} cho sự khôn ngoan là theo tên của cô, và cô ấy 

không biểu hiện cho nhiều người. 

{6:23} cho tai, con trai tôi, nhận được lời khuyên của tôi, và từ 
chối 

không phải là luật sư của tôi, 

{6:24} và đặt bàn chân ngươi vào fetters của mình, và ngươi cổ 
thành 

chuỗi của cô. 

{6:25} mũi xuống thy vai, và mang cô ấy, và không 

buồn với trái phiếu của mình. 

{6:26} unto của mình với cả trái tim ngươi, và giữ cho mình 

cách với tất cả các quyền lực ngươi. 

{6:27} Tìm kiếm, và tìm kiếm, và nó sẽ được thực hiện 
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unto thee: và khi thou hast đã tổ chức của mình, hãy để cô ấy 
đi. 

{6:28} cho cuối cùng ngươi chớ tìm thấy phần còn lại của cô, và 
rằng 

sẽ được bật cho ngươi niềm vui. 

{6:29} thì sẽ fetters của cô là một quốc phòng mạnh mẽ cho 
ngươi, 

và dây chuyền của cô một chiếc áo choàng của vinh quang. 

{6:30} cho đó là một vật trang trí vàng của cô, và cô ấy 

Ban nhạc có màu tím ren. 

{6:31} thou shalt đặt mình vào như là một chiếc áo choàng của 
danh dự, và 

chớ đưa cô ấy về ngươi như một Vương miện của niềm vui. 

{6:32} con trai tôi, nếu ngươi héo, thou shalt được giảng dạy: và 
nếu 

Ngươi héo áp dụng tâm trí ngươi, ngươi chớ được thận trọng. 

{6:33} nếu ngươi thích nghe, thou shalt nhận được 

Tìm hiểu: và nếu ngươi cung tai ngươi, ngươi chớ có khôn 
ngoan, 

{6:34} đứng trong vô số những người lớn tuổi; và tách 

Ngài đó là khôn ngoan. 



{6:35} sẵn sàng nghe mỗi discourse godly; và cho 

không phải là những dụ ngôn của sự hiểu biết thoát ra ngươi. 

{6:36} và nếu ngươi seest một người đàn ông của sự hiểu biết, 
nhận được ngươi 

betimes cho đến anh ta, và để cho ngươi chân mặc bước cửa 
của mình. 

{6:37} cho thy tâm trí khi Pháp lệnh của Chúa 

và thiền định liên tục trong răn của ông: ông sẽ 

thành lập Trung tâm ngươi, và cung cấp cho ngươi sự khôn 
ngoan lúc ngươi sở hữu 

mong muốn. 

{7:1} làm điều ác không có, vì vậy sẽ không gây hại đến cùng 
ngươi. 

{7:2} Depart từ những bất công, và sự gian ác sẽ lần lượt đi 

từ ngươi. 

{7:3} con trai tôi, gieo không khi rãnh của 

sự bất công, và ngươi shalt không gặt hái chúng sevenfold. 

{7:4} tìm kiếm không phải là Chúa bảo, không phải của các 

vua là thủ phủ của danh dự. 

{7:5} biện minh cho không mình trước Chúa; và tự hào không 
về 

ngươi sự khôn ngoan trước khi nhà vua. 



{7:6} tìm kiếm không phải thẩm phán, không phải là không thể 
lấy đi 

sự gian ác; vì sợ bất cứ lúc nào ngươi sợ người hùng mạnh, 

một stumblingblock theo cách của Chúa uprightness. 

{7:7} Offend không chống lại vô số các thành phố, và sau đó 

Ngươi không chớ đúc thyself trong nhân dân. 

{7:8} ràng buộc không phải là một tội lỗi khi khác; cho một thou 
shalt 

không có unpunished. 

{7:9} nói không, Thiên Chúa sẽ nhìn nhận vô số của tôi 

oblations, và khi tôi cung cấp cho các vị thần cao nhất, ông sẽ 

chấp nhận nó. 

{7:10} là không fainthearted khi ngươi makest ngươi cầu 
nguyện, 

và bỏ bê không để cho bố thí. 

{7:11} cười người đàn ông không để khinh miệt vị đắng của 
mình 

linh hồn: cho đó là một trong những humbleth và exalteth. 

{7:12} đưa ra không phải là một lời nói dối với anh em 
ngươi; không làm việc 

như người bạn thy. 



{7:13} sử dụng không phải để làm cho bất cứ cách nói dối: đối 
với các tùy chỉnh 

đó là không tốt. 

{7:14} sử dụng không nhiều từ trong vô số những người lớn 
tuổi, và 

làm cho không có nhiều bập bẹ hoặc khi ngươi nguyện. 

{7:15} ghét không siêng năng làm việc, không chăn, mà 

Cao nhất Ngài thụ phong linh mục. 

{7:16} số không thyself một trong vô số 

tội nhân, nhưng hãy nhớ rằng cơn giận sẽ không tarry lâu. 

{7:17} humble mình rất nhiều: cho sự trả thù của các 

ungodly là cháy và sâu. 

{7:18} thay đổi không phải là một người bạn cho bất kỳ tốt do 
không có nghĩa là; 

không phải một người Anh em trung thành đối với vàng Ophir. 

{7:19} bỏ không phải là một phụ nữ khôn ngoan và tốt: cho ân 
huệ của mình 

là trên vàng. 

{7:20} trong khi công chức thy động thực sự, nỉ anh ta không 

cái ác. và cũng không hireling bestoweth mình hoàn toàn cho 
ngươi. 

{7:21} để linh hồn thy love một công chức tốt và ăn gian anh ta 



không phải của liberty. 

{7:22} hast ngươi gia súc? có một mắt để chúng: và nếu họ 

Đối với lợi nhuận thy, Giữ cho chúng với ngươi. 

{7:23} hast ngươi trẻ em không? hướng dẫn họ, và cúi xuống 

cổ của họ từ thanh thiếu niên của họ. 

{7:24} hast ngươi con gái? có một chăm sóc cơ thể của họ, 

và shew không thyself vui về hướng họ. 

{7:25} cưới con gái ngươi, và vì vậy ngươi chớ có 

thực hiện một vấn đề nặng: nhưng cung cấp cho mình một 
người đàn ông của 

sự hiểu biết. 

{7:26} hast ngươi một người vợ sau khi ngươi nhớ? bỏ rơi 
không phải của cô: 

nhưng cho không thyself với một phụ nữ ánh sáng. 

{7:27} tôn vinh cha ngươi với ngươi cả trái tim, và quên 

không nỗi buồn của mẹ ngươi. 

{7:28} nhớ ngươi wast begotten của họ; và 

làm thế nào Ngươi canst thương hiệu họ những điều họ có 

làm cho ngươi? 

{7:29} sợ Chúa với tất cả các linh hồn thy và tôn kính của mình 

linh mục. 



{7:30} yêu anh ta làm cho ngươi với tất cả sức mạnh thy, và 

bỏ rơi không phải là bộ trưởng của mình. 

{7:31} sợ Chúa và tôn vinh các linh mục; và cho anh ta 

phần của ông, vì nó là dưới sự chỉ huy của ngươi; firstfruits, và 
các 

Trespass cung cấp, và các món quà của vai, và các 

sự hy sinh của thánh hóa, và firstfruits Thánh 

những điều cần. 

{7:32} và căng thine tay cho người nghèo, mà ngươi 

phước lành có thể được hoàn thiện. 

{7:33} một món quà ân sủng hath trong tầm nhìn của mỗi con 
người sinh sống; 

và cho người chết nã nó không. 
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{7:34} thất bại không phải là với họ mà khóc, và tang 

với họ đó tang. 

{7:35} được không chậm đến thăm các bệnh: cho rằng sẽ làm 
cho 

Ngươi phải yêu quý. 

{7:36} gì ngươi takest trong tay, hãy nhớ các 

kết thúc, và ngươi shalt không bao giờ để amiss. 



{8:1} phấn đấu không phải với một người đàn ông vĩ đại ' vì sợ 
ngươi rơi vào hắn 

bàn tay. 

{8:2} không at variance with một người đàn ông giàu, vì sợ ông 

overweigh thee: đối với vàng đã phá hủy rất nhiều, và 

sai đường trong trái tim của các vị vua. 

{8:3} phấn đấu không phải với một người đàn ông đó là đầy đủ 
của lưỡi, và 

đống không phải gỗ khi cháy của mình. 

{8:4} jest không phải với một người đàn ông thô lỗ, vì sợ rằng tổ 
tiên ngươi 

disgraced. 

{8:5} làm nhục Nha không một người đàn ông turneth khỏi tội 
lỗi, nhưng 

Hãy nhớ rằng chúng tôi là tất cả xứng đáng bị trừng phạt. 

{8:6} dishonour không phải là một người đàn ông ở tuổi già của 
mình: cho ngay cả một số 

chúng ta sáp cũ. 

{8:7} vui không quá ngươi kẻ thù lớn nhất là chết, nhưng 

Hãy nhớ rằng chúng ta sẽ chết tất cả. 

{8:8} Despise không discourse khôn ngoan, nhưng quen 

thyself với châm ngôn của họ: đối với họ, thou shalt tìm hiểu 



hướng dẫn, và làm thế nào để phục vụ người đàn ông lớn một 
cách dễ dàng. 

{8:9} Hoa hậu không phải là discourse của các trưởng lão: cho 
họ cũng 

Ngươi đã học được của người cha của họ, và họ sẽ tìm hiểu 

sự hiểu biết, và để cung cấp cho câu trả lời là cần requireth. 

{8:10} kindle không than đá của một kẻ có tội, vì sợ ngươi được 
đốt cháy 

với ngọn lửa của mình. 

{8:11} tăng không lên [trong sự tức giận] lúc sự hiện diện của 
một 

hại người, vì sợ ông nằm trong chờ đợi để entrap ngươi ở thy 

từ ngữ 

{8:12} cho vay không phải ngài mà là mightier hơn mình; cho 

Nếu ngươi lendest ông, tin cậy nhưng bị mất. 

{8:13} là không người bảo đam trên điện thy: Nếu ngươi 

người bảo đam, chăm sóc để trả cho nó. 

{8:14} đi không phải pháp luật với một thẩm phán; Đối với họ sẽ 
thẩm phán cho 

Anh ấy theo để vinh danh ông. 

{8:15} đi du lịch không phải bằng cách này với một đồng đậm, vì 
sợ ông 



trở thành đại unto thee: cho ông sẽ làm theo mình 

riêng will, và ngươi shalt hư mất với anh ta thông qua sự điên 
rồ của mình. 

{8:16} phấn đấu không phải với một người đàn ông giận dữ, và 
đi với anh ta 

vào một nơi cô độc: cho máu là như không có gì trong tầm nhìn 
của ông, và 

trường hợp không có trợ giúp, ông sẽ lật đổ ngươi. 

{8:17} tham khảo ý kiến với một kẻ ngốc; cho ông không thể giữ 
cho luật sư. 

{8:18} làm không có bí mật điều trước khi một người lạ; cho 
ngươi 

knowest không phải những gì ông sẽ mang ra. 

{8:19} mở không phải ngươi trái tim mỗi con người, vì sợ ông 
requite 

ngươi với một biến thông minh. 

{9:1} là không ghen tuông hơn vợ của thy tâm trí, và 

dạy cô ấy không phải là một bài học ác chống lại mình. 

{9:2} cung cấp cho không linh hồn thy unto một người phụ nữ 
để đặt chân của cô khi 

thy chất. 

{9:3} đáp ứng với một harlot, vì sợ ngươi rơi vào cái bẫy của cô. 



Sử dụng {9:4} không nhiều công ty của một người phụ nữ là 
một 

ca sĩ, vì sợ ngươi được thực hiện với nỗ lực của cô. 

{9:5} chiêm ngưỡng không phải trên một cô hầu gái, mà ngươi 
rơi không phải do những người 

những điều quý giá trong cô. 

{9:6} cung cấp cho không linh hồn thy unto harlots, mà ngươi 
mất không 

con thừa kế. 

{9:7} nhìn không tròn về ngươi trên đường phố của thành phố, 

không đi lang thang ngươi ở nơi cô độc nào đó. 

{9:8} lần lượt đi mắt ngươi từ một người phụ nữ xinh đẹp, và 

nhìn không nhận vẻ đẹp của người khác; Đối với nhiều người đã 

bị lừa dối bởi vẻ đẹp của một người phụ nữ; Theo thông tư này 
là tình yêu 

kindled như một ngọn lửa. 

{9:9} ngồi không phải ở tất cả với vợ người khác, cũng ngồi 
xuống 

với cô ấy trong tay ngươi, và chi tiêu không phải là ngươi tiền 
với mình tại 

rượu vang; vì sợ con tim nghiêng unto của mình, và vì vậy thông 
qua 



Ngươi mong muốn ngươi rơi vào hủy diệt. 

{9:10} bỏ rơi không phải là một người bạn cũ; Đối với người 
mới không phải là 

so sánh với Anh: một người bạn mới là rượu mới; Khi đó là 

cũ, thou shalt uống nó với niềm vui. 

{9:11} ghen tị không vinh quang của một kẻ có tội: cho ngươi 
knowest 

không phải những gì sẽ là kết thúc của ông. 

{9:12} thỏa thích không phải trong những điều mà các ungodly 
có 

niềm vui trong; nhưng hãy nhớ rằng họ sẽ không đi unpunished 

cho đến ngôi mộ của họ. 

{9:13} giữ ngươi xa người đàn ông hath sức mạnh để giết; 

do đó shalt ngươi không nghi ngờ sự sợ hãi của cái chết: và nếu 
ngươi đi 

Ngài, làm cho không có lỗi, vì sợ rằng ông lấy đi cuộc sống thy 

hiện nay: Hãy nhớ rằng ngươi goest ở giữa cái bẫy, 

và ngươi walkest khi Hogwarts của thành phố. 

{9:14} gần như Ngươi canst, đoán tại thy hàng xóm, và 

tham khảo ý kiến với sự khôn ngoan. 

{9:15} để cho ngươi nói chuyện với sự khôn ngoan, và tất cả các 
ngươi 



giao tiếp trong luật pháp của cao nhất. 

{9:16} và để cho người đàn ông chỉ ăn và uống với ngươi; và 
cho 

thy glorying sự sợ hãi của Chúa. 

{9:17} cho tay artificer công việc sẽ 

khen thưởng: và người cai trị khôn ngoan của những người cho 
phát biểu của mình. 

{9:18} một người đàn ông của một lưỡi bệnh là nguy hiểm 
trong thành phố của mình; và 

ông là phát ban trong nói chuyện của ông sẽ ghét. 

{10:1} A thẩm phán khôn ngoan sẽ hướng dẫn người dân của 
mình; và các 

chính quyền của một người đàn ông thận trọng cũng đã ra lệnh. 

{10:2} là thẩm phán của người mình, vậy là mình 

cán bộ; và những gì theo cách của người đàn ông cai trị thành 
phố là, 
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Tất cả họ rằng ngự trong đó là như vậy. 

{10:3} một unwise vua destroyeth người dân của mình; nhưng 
thông qua 

sự khôn ngoan của họ mà là trong chính quyền thành phố sẽ 

nơi sinh sống. 



{10:4} là sức mạnh của trái đất là trong tay của Chúa, 

và do trong thời gian ông sẽ đặt lên trên một trong đó là có lợi 
nhuận. 

{10:5} trong tay Thiên Chúa là sự thịnh vượng của con người: và 

Khi con người của người ghi chép ông sẽ đẻ để vinh danh ông. 

{10:6} gấu không hận thù với hàng xóm thy cho mỗi sai; 

và không phải làm gì cả bởi thực hành nguy hiểm. 

{10:7} Pride là hận thù trước Thiên Chúa và người đàn ông: và 
của cả hai 

Doth một cam kết iniquity. 

{10:8} vì giao dịch bất công, bị thương, và 

giàu có bởi sự lừa dối, Vương Quốc được dịch từ một 

những người khác. 

Lý do tại sao {10:9} là trái đất và tro tự hào? Không phải là một 
chi tiết 

điều xấu xa hơn so với một người đàn ông tham: đối với một 
trong những setteth 

linh hồn của mình để bán; bởi vì trong khi ông liveth ông 
casteth 

đi ruột của mình. 

{10:10} bác sĩ cutteth ra một căn bệnh dài; và ông 

đó là ngày một vị vua để morrow sẽ chết. 



{10:11} cho khi một người đàn ông chết, ông thừa hưởng leo 

những điều, con thú, và sâu. 

{10:12} đầu của niềm tự hào là khi một trong những departeth 

từ Thiên Chúa, và trái tim của ông bật ra khỏi nhà sản xuất của 
mình. 

{10:13} cho niềm tự hào là sự khởi đầu của tội lỗi, và ông rằng 
hath 

nó sẽ đổ ra abomination: và do đó Chúa 

mang theo chúng lạ tai, và lật đổ họ 

hoàn toàn. 

{10:14} Lord hath đúc xuống thrones of tự hào 

Hoàng tử, và thiết lập các meek trong sự ổn của họ. 

{10:15} Lord hath ngắt lên rễ của tự hào 

Các quốc gia, và trồng các tầm thường tại chỗ của họ. 

{10:16} Chúa lật đổ người da man, các quốc gia và 

phá hủy chúng cho các cơ sở của trái đất. 

{10:17} ông lấy một số người trong số họ đi, và tiêu diệt chúng, 

và Ngài đã thực hiện của đài tưởng niệm để chấm dứt từ trái 
đất. 

{10:18} niềm tự hào đã không được thực hiện cho nam giới, và 
cũng không tức giận tức giận 



cho họ được sinh ra của một người phụ nữ. 

{10:19} họ mà sợ Chúa là một hạt giống chắc chắn, và họ 

mà tình yêu cho anh một cây vinh: họ quan tâm không phải là 

pháp luật là một hạt giống dishonourable; họ transgress sự 

điều răn là một hạt giống deceivable. 

{10:20} giữa các anh trai ông là trưởng là danh dự; do đó, 

là họ sợ Chúa trong đôi mắt của mình. 

{10:21} sợ Chúa goeth trước khi lấy của 

cơ quan: nhưng gồ ghề và niềm tự hào là sự mất đi đó. 

{10:22} cho dù ông được phong phú, cao quý hay nghèo, vinh 
quang của họ là 

nỗi sợ hãi của Chúa. 

{10:23} không phải đáp ứng để khinh khi người nghèo người 
đàn ông đó hath 

sự hiểu biết; nó không phải là thuận tiện để phóng một tội lỗi 

người đàn ông. 

{10:24} người đàn ông lớn, và thẩm phán, và potentates, 

vinh danh; Chưa có không phải là của họ lớn hơn anh mà 

feareth Chúa. 

{10:25} unto tôi tớ khôn ngoan thì họ có 



miễn phí làm dịch vụ: và ông rằng hath kiến thức sẽ không 
grudge 

Khi ông cải cách. 

{10:26} là không overwise trong kinh doanh thy; và tự hào 

không phải mình trong thời gian đau khổ ngươi. 

{10:27} tốt hơn là ông laboureth, và aboundeth trong tất cả 

những điều, so với ông rằng boasteth chính mình, và wanteth 
bánh mì. 

{10:28} con trai tôi, tôn vinh các linh hồn thy trong sự ôn hòa, 
và cung cấp cho nó 

vinh danh theo phẩm giá đó. 

{10:29} người sẽ biện minh cho ông rằng sinneth đối với mình 

linh hồn? và người sẽ tôn vinh ông rằng dishonoureth của mình 
riêng 

cuộc sống? 

{10:30} những người nghèo là vinh dự cho kỹ năng của mình, và 
các 

người đàn ông giàu là vinh dự cho giàu sang của mình. 

{10:31} ông được vinh danh trong nghèo đói, làm thế nào nhiều 
hơn nữa 

trong giàu? và ông là dishonourable trong giàu sang, bao nhiêu 

thêm tại nghèo? 



Trí tuệ {11:1} lifteth lên người đứng đầu của ông là thấp 

mức độ, và maketh ông ngồi trong số các người đàn ông tuyệt 
vời. 

{11:2} Commend không phải là một người đàn ông cho vẻ đẹp 
của mình; không abhor 

một người đàn ông cho bề ngoài của mình. 

{11:3} ong rất ít trong số như bay; nhưng cô quả 

trưởng điều ngọt ngào. 

{11:4} khoe khoan không phải của ngươi quần áo và y phục, và 
nâng cao 

không phải là mình trong ngày để vinh danh: đối với các tác 
phẩm của Chúa 

là tuyệt vời, và tác phẩm của ông trong số nam giới được ẩn. 

{11:5} nhiều vị vua đã ngồi xuống trên mặt đất; và 

một trong đó không bao giờ nghĩ của Ngài đã đeo vương miện. 

{11:6} nhiều người đàn ông hùng đã được rất nhiều disgraced; 

và sự vinh quang giao vào tay của người đàn ông khác. 

{11:7} đổ lỗi trước khi thou hast kiểm tra sự thật: 

hiểu đầu tiên, và sau đó quở trách. 

{11:8} trả lời trước khi thou hast ngươi nghe nói nguyên nhân: 

Không gây cản trở người đàn ông ở giữa nói chuyện của họ. 



{11:9} phấn đấu không trong một vài concerneth ngươi 
không; và 

ngồi không trong bản án với tội nhân. 

{11:10} con trai tôi, can thiệp không có nhiều vấn đề: nếu 

Ngươi can thiệp nhiều, thou shalt không vô tội; và nếu ngươi 

theo sau đó, thou shalt không được, không phải ngươi chớ trốn 
thoát 

bằng cách chạy trốn. 

{11:11} có là một trong những laboureth và Đấng đau, và 

maketh sự vội vàng, và là rất nhiều thêm đằng sau. 

{11:12} một lần nữa, đó là một mà là chậm, và hath cần 
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giúp đỡ, mong muốn khả năng và đầy đủ của đói nghèo; Tuy 
nhiên, mắt của 

Chúa nhìn khi anh ta cho tốt, và đặt anh ta từ của mình 

bất động sản thấp, 

{11:13} và nâng lên đầu từ đau khổ; Vì vậy mà nhiều người 

mà thấy anh ta là hòa bình trên tất cả các 

{11:14} thịnh vượng và nghịch cảnh, cuộc sống và cái chết, 
nghèo đói 

và giàu sang, của Chúa. 



{11:15} khôn ngoan, kiến thức và sự hiểu biết về các 

luật pháp, là của Chúa: tình yêu, và cách làm việc tốt, 

từ anh ta. 

{11:16} lỗi và darkness đã bắt đầu của họ với nhau 

với tội nhân: và cái ác sẽ sáp cũ với họ rằng vinh quang 

trong đó. 

{11:17} là món quà của Chúa remaineth với ungodly, 

và ủng hộ của ông bringeth sự thịnh vượng cho bao giờ hết. 

{11:18} có là rằng waxeth giàu bởi wariness của mình và 

pinching và ông này phần của phần thưởng của ông: 

{11:19} trong khi ông nói rằng: tôi đã tìm thấy phần còn lại, và 
bây giờ sẽ 

ăn liên tục của tôi hàng hoá; và được ông làm không có gì 

thời gian sẽ đến khi anh ta, và rằng ông phải rời khỏi những 

những thứ khác, và chết. 

{11:20} stedfast trong ngươi giao ước, và được thông thạo 

trong đó, và sáp cũ trong công việc ngươi. 

{11:21} sửng sốt không những tác phẩm của tội nhân; nhưng tin 
tưởng vào 

Chúa, và tuân thủ các ngươi lao động: nó là một điều dễ dàng 
trong 



tầm nhìn của Chúa trên đột ngột để làm cho một người đàn 
ông nghèo giàu. 

{11:22} phước lành của Chúa là ở phần thưởng của các 

ngoan đạo, và đột nhiên ông maketh phước lành của mình phát 
triển mạnh. 

{11:23} nói không, những gì lợi nhuận là có dịch vụ của tôi? và 

những điều tốt đẹp tôi sẽ có sau đây? 

{11:24} một lần nữa, nói không, tôi có đủ, và có nhiều người 

những thứ, và điều ác tôi có sau đây? 

{11:25} trong ngày của sự thịnh vượng đó là một forgetfulness 
của 

affliction: và trong ngày phiền não là không có nhiều 

Remembrance của sự thịnh vượng. 

{11:26} cho nó là một điều dễ dàng unto Chúa trong ngày 

cái chết để thưởng cho một người đàn ông theo cách của mình. 

{11:27} affliction một giờ maketh người quên 

niềm vui: và trong kết thúc của mình hành động của mình sẽ 
được phát hiện. 

{11:28} thẩm phán không có may mắn trước khi qua đời: một 
người đàn ông 

sẽ được biết đến ở trẻ em của mình. 



{11:29} mang lại không phải mỗi người đàn ông vào nhà ngươi: 
đối với các 

người đàn ông dối trá hath nhiều đoàn tàu. 

{11:30} như là một partridge đưa [và giữ] trong một lồng, do 
đó, 

là trái tim của tự hào; và như là một điệp viên, watcheth ông 
cho 

thy mùa thu: 

{11:31} cho ông lieth trong chờ đợi và turneth tốt vào cái ác, 

và trong những điều xứng đáng với lời khen ngợi sẽ lay đổ lỗi 
khi ngươi. 

{11:32} một tia lửa bắn của một đống than kindled: và một 

người đàn ông phạm tội layeth chờ đợi cho máu. 

{11:33} Hãy chú ý của một người đàn ông tinh nghịch, cho ông 
động 

ác; vì sợ ông mang lại khi ngươi một blot vĩnh viễn. 

{11:34} nhận được một người lạ vào nhà ngươi, và ông sẽ 

làm phiền ngươi, và biến ngươi ra khỏi của ngươi. 

{12:1} khi ngươi héo làm tốt biết mà ngươi doest 

nó; do đó shalt ngươi cảm ơn cho lợi ích thy. 

{12:2} làm tốt cho người ngoan đạo, và ngươi shalt tìm một 

recompence; và nếu không phải từ anh ta, nhưng từ cao nhất. 



{12:3} có thể không tốt đến anh ta đó là luôn luôn 

chiếm đóng trong cái ác, và cũng không để anh ta đó giveth 
không bố thí. 

{12:4} cung cấp cho người đàn ông ngoan đạo, và trợ giúp 
không phải là một kẻ có tội. 

{12:5} làm tốt unto Ngài đó là tầm thường, nhưng không để cho 
các 

ungodly: giữ lại ngươi bánh mì, và cho nó không cho đến anh 
ta, vì sợ 

ông overmaster ngươi do đó: đối với ngươi chớ nhận [khác] 

hai lần như nhiều điều xấu cho tất cả các tốt ngươi chớ có thực 
hiện 

unto ngài. 

{12:6} nhất cao hateth tội nhân, và sẽ hoàn trả 

trả thù unto ungodly, và keepeth họ chống lại các 

Mighty ngày của hình phạt. 

{12:7} cung cấp cho unto tốt, và trợ giúp không phải là những 
kẻ có tội. 

{12:8} một người bạn không thể được biết đến trong sự thịnh 
vượng: và một 

kẻ thù không thể được ẩn trong nghịch cảnh. 

{12:9} trong sự thịnh vượng của một người đàn ông kẻ thù sẽ là 
grieved: 



nhưng trong nghịch cảnh của mình thậm chí một người bạn sẽ 
khởi hành. 

{12:10} không bao giờ tin tưởng các ngươi thù: cho giống như 
như sắt rusteth, 

Vì vậy, là sự gian ác của mình. 

{12:11} mặc dù ông khiêm tốn của mình, và đi crouching, chưa 

mất tốt chú ý và hãy cẩn thận của anh ta, và ngươi shalt 

Anh ta nếu như ngươi hadst lau lookingglass một, và ngươi 
shalt 

biết rằng chất tẩy rửa của ông hath không được hoàn toàn bị 
xóa đi. 

{12:12} đặt anh ta không bằng ngươi, vì sợ rằng, khi ông hath 

lật đổ ngươi, ông đứng ở vị trí thy; không để cho anh ta ngồi 

tại ngươi bên tay phải, vì sợ rằng ông tìm cách để có chỗ ngươi, 
và ngươi tại 

cuối cùng hãy nhớ lời tôi, và được pricked thảm. 

{12:13} người sẽ tiếc một charmer cắn với một 

con rắn, hoặc bất kỳ chẳng hạn như đi đêm con thú hoang dã? 

{12:14} vì vậy ai đó goeth với một kẻ có tội, và ô nhiễm với 

Anh ta trong tội lỗi của mình, những người sẽ tiếc? 

{12:15} cho một trong khi ông sẽ tuân thủ với ngươi, nhưng nếu 
ngươi 



bắt đầu rơi, ông sẽ không tarry. 

{12:16} kẻ thù speaketh ngọt ngào với đôi môi của mình, nhưng 
trong 

trái tim của mình, ông imagineth làm thế nào để ném ngươi vào 
một hố: ông sẽ 

khóc với đôi mắt của mình, nhưng nếu ông tìm thấy cơ hội, ông 
sẽ không 

hài lòng với máu. 

{12:17} nếu nghịch cảnh đến khi ngươi, ngươi chớ thấy anh ta 

có đầu tiên; và mặc dù ông giả vờ để giúp ngươi, nhưng sẽ ông 

làm suy yếu ngươi. 

{12:18} ông sẽ lắc mình đi, và vỗ tay của mình, và 
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thì thầm nhiều, và thay đổi countenance vẻ của mình. 

{13:1} ông rằng toucheth pitch sẽ được ô nhiễm thảm; 

và ông rằng hath học bổng với một người đàn ông tự hào sẽ 
giống như 

unto ngài. 

{13:2} gánh nặng không thyself trên thy quyền trong khi ngươi 

livest; và có không có học bổng với một trong đó là mightier và 

giàu hơn mình: làm thế nào đồng ý kettle và các đất 



nồi với nhau? Nếu một trong những được smitten chống lại nó 
khác, 

sẽ bị phá vỡ. 

{13:3} người giàu kia đã làm sai, và nhưng ông 

threateneth withal: người nghèo được wronged, và ông phải 
intreat 

cũng. 

{13:4} Nếu ngươi cho lợi nhuận của mình, ông sẽ sử dụng thee: 
nhưng nếu 

Ngươi không có gì, anh sẽ bỏ rơi ngươi. 

{13:5} Nếu ngươi có bất kỳ điều, ông sẽ sống với thee: Vâng, 

ông sẽ làm cho ngươi trống, và sẽ không xin lỗi vì nó. 

{13:6} nếu ông có cần của ngươi, ông sẽ lừa dối ngươi, và 

nụ cười khi ngươi, và ngươi đặt hy vọng; ông sẽ nói ngươi 

công bằng, và nói, những gì wantest ngươi? 

{13:7} và ông sẽ xấu hổ ngươi bằng thịt của mình, cho đến khi 
ông có 

rút ra ngươi khô hai lần hoặc ba lần, và cuối cùng ông sẽ cười 

Ngươi khinh miệt sau đó, khi ông seeth Chúa, anh sẽ bỏ rơi 

ngươi, và bắt đầu của mình tại ngươi. 

Hãy coi chừng {13:8} ngươi không được lừa dối và mang 



xuống trong thy jollity. 

{13:9} nếu ngươi được mời của một người đàn ông vĩ đại, rút 
lui 

mình, và rất nhiều hơn ông sẽ mời ngươi. 

{13:10} nhấn ngươi không khi anh ta, vì sợ ngươi được đưa trở 
lại; 

đứng không xa, vì sợ ngươi quên. 

{13:11} ảnh hưởng đến không phải là để được thực hiện bằng 
ngài trong cuộc nói chuyện, và 

tin rằng không phải của mình từ nhiều: đối với nhiều thông tin 
liên lạc 

ông sẽ cám dỗ ngươi, và mỉm cười khi ngươi sẽ nhận ra Chúa 

bí mật: 

{13:12} nhưng cruelly ông sẽ lay lên từ ngươi, và sẽ không 

Các phụ tùng để làm ngươi bị thương, và để đưa ngươi ở trong 
tù. 

{13:13} Observe, và mất tốt chú ý, đối với ngươi walkest trong 

nguy hiểm của thy lật đổ: khi ngươi hearest những việc này, 

tỉnh táo trong giấc ngủ thy. 

{13:14} tình yêu Chúa tất cả các cuộc sống ngươi, và kêu gọi cho 
anh ta 

thy sự cứu rỗi. 



{13:15} mỗi con quái vật loveth giống như của ông, và mỗi 
người đàn ông loveth 

hàng xóm của mình. 

{13:16} tất cả thịt consorteth theo loại, và một người đàn ông 

sẽ tách để giống như của ông. 

{13:17} học bổng gì hath sói với thịt cừu? do đó, 

những kẻ có tội với các godly. 

{13:18} thỏa thuận gì có giữa linh cẩu và một 

con chó? và những gì hòa bình giữa người giàu và người nghèo? 

{13:19} như là lừa hoang là con mồi của sư tử trong các 

Khu hoang dã: do đó, người giàu ăn mặc cho người nghèo. 

{13:20} như tự hào ghét sự khiêm nhường: quá doth abhor 
phong phú 

người nghèo. 

{13:21} người giàu bắt đầu giảm tổ chức của mình 

bạn bè: nhưng một người đàn ông nghèo xuống được đẩy đi 
bởi ông 

bạn bè. 

{13:22} khi một người đàn ông giàu giảm, ông hath nhiều người 
giúp đỡ: 

ông speaketh điều không thể nói, và được nêu ra biện minh cho 
người đàn ông 



Anh ta: những người nghèo bị trượt khỏi, và được họ rebuked 
ông quá; ông 

spake một cách khôn ngoan, và có thể không có nơi. 

{13:23} khi một người đàn ông giàu speaketh, mỗi người đàn 
ông holdeth của mình 

lưỡi và, nhìn này, ông saith họ tán dương cho những đám mây: 

nhưng nếu người đàn ông nghèo nói, họ nói, những gì người 
này? và 

Nếu ông vấp ngã, họ sẽ giúp đỡ để lật đổ Nero. 

{13:24} giàu là tốt cho ông rằng hath không có tội lỗi, và 

nghèo đói là xấu trong miệng của các ungodly. 

{13:25} trái tim của một người đàn ông changeth countenance 
vẻ của mình, 

cho dù đó là tốt hay xấu: và một trái tim merry maketh một 

countenance vui vẻ. 

{13:26} một countenance vui vẻ là một mã thông báo của một 
trái tim đó 

trong sự thịnh vượng; và tìm ra dụ ngôn là một 

wearisome lao động của tâm. 

{14:1} may mắn là người đàn ông hath không trượt với ông 

miệng, và không được pricked với vô số tội lỗi. 

{14:2} may mắn là ông lương tâm mà hath không 



lên án ông và những người không được giảm từ Hy vọng của 
mình trong các 

Chúa tể. 

{14:3} giàu là không comely cho một niggard: và những gì 

một người đàn ông ganh tị nên làm với tiền? 

Ông {14:4} gathereth bởi defrauding linh hồn của mình 

gathereth cho người khác, mà sẽ dành hàng hoá của mình 
riotously. 

Ông ông {14:5} là ác mình, mà sẽ 

Tốt? ông không sẽ mất niềm vui trong hàng hoá của mình. 

{14:6} đó là không có gì tồi tệ hơn so với ông rằng envieth 
mình; 

và đây là một recompence của sự gian ác của mình. 

{14:7} và nếu ông doeth tốt, ông doeth nó unwillingly; và 

lúc cuối, ông sẽ tuyên bố sự gian ác của mình. 

{14:8} ganh tị người đàn ông hath một con mắt độc ác; ông 
turneth 

ông phải đối mặt, và despiseth người đàn ông. 

{14:9} A tham man của mắt không hài lòng với mình 

phần; và sự gian ác của những kẻ ác drieth lên linh hồn của 
mình. 



{14:10} một con mắt độc ác envieth bánh mì [của mình], và ông 
là một 

niggard tại bàn của mình. 

{14:11} con trai tôi, theo ngươi khả năng làm tốt 

mình, và cung cấp cho Chúa cung cấp do của mình. 

{14:12} nhớ rằng cái chết sẽ không lâu trong sắp tới, 

và giao ước của ngôi mộ không kính cho ngươi. 

{14:13} làm tốt unto bạn thy trước khi ngươi chết, và 

theo ngươi khả năng căng ra tay thy và đưa cho anh ta. 

{14:14} ăn gian không thyself ngày tốt, và để cho không 
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là một phần của một mong muốn tốt cầu vượt ngươi. 

{14:15} thou shalt không rời khỏi đề thy unto khác? 

và ngươi lao động được chia bởi nhiều? 

{14:16} cung cấp cho, và mất, và Thánh Linh hồn thy; cho không 

không tìm kiếm của dainties trong mộ. 

{14:17} tất cả thịt waxeth cũ như một hàng may mặc: đối với 
các 

thỏa thuận từ đầu là, ngươi sẽ chết cái chết. 

{14:18} như của các màu xanh lá cây trên gỗ dày, một số rơi, 

và một số phát triển; Vì vậy, là thế hệ của xác thịt và máu, một 



Cometh đến một kết thúc, và khác được sinh ra. 

{14:19} làm việc mỗi rotteth và consumeth, và các 

nhân viên đó sẽ đi. 

{14:20} may mắn là người đàn ông suy niệm những điều tốt 
đẹp 

trong sự khôn ngoan, và rằng reasoneth vật thần thánh của 
mình 

sự hiểu biết. ing. 

{14:21} ông rằng considereth cách của mình trong trái tim của 
ông sẽ 

cũng có sự hiểu biết trong bí mật của cô. 

{14:22} đi sau khi cô ấy là một trong những traceth, và nằm 
trong chờ đợi trong 

cách của mình. 

{14:23} ông rằng prieth ở tại cửa sổ của mình thì cũng 

hearken tại cửa của cô. 

{14:24} ông đó nộp gần ngôi nhà của mình thì cũng 

chặt một pin trong các bức tường của mình. 

{14:25} ông sẽ dựng ông lều unto của mình, và sẽ 

nộp tại một nhà nghỉ nơi những điều tốt đẹp. 

{14:26} ông sẽ đặt con dưới nơi trú ẩn của mình, và 



sẽ nộp theo ngành của mình. 

{14:27} của mình ông sẽ được bảo hiểm từ nhiệt, và cô ấy 

vinh quang sẽ dừng lại ở Anh. 

{15:1} ông rằng feareth Chúa sẽ làm tốt, và ông là 

hath các kiến thức về pháp luật sẽ có được cô ấy. 

{15:2} và là một người mẹ thì cô gặp anh ta, và nhận được 

ông là một người vợ đã kết hôn của một trinh nữ. 

{15:3} với bánh mì của sự hiểu biết thì cô ấy nguồn cấp dữ liệu 

Anh ta, và cho anh ta trong nước của sự khôn ngoan để uống. 

{15:4} ông sẽ được ở lại khi cô, và không phải 

di chuyển; sẽ dựa vào cô ấy và không chịu confounded. 

{15:5} cô sẽ tôn cao Ngài trên hàng xóm của mình, và trong 

giữa của các giáo đoàn bà sẽ mở miệng của mình. 

{15:6} ông sẽ tìm thấy niềm vui và một chiếc vương miện của sự 
vui vẻ, và cô ấy 

sẽ gây ra ông phải kế thừa một tên mai mai. 

{15:7} nhưng người đàn ông dại dột thì không đạt unto của 
mình, và 

tội nhân sẽ không nhìn thấy cô ấy. 

{15:8} cho cô là xa niềm tự hào, và người đàn ông là kẻ nói dối 

không thể nhớ cô ấy. 



{15:9} khen ngợi là không thích trong miệng của một kẻ có tội, 
cho nó 

không được gửi ông của Chúa. 

{15:10} để khen ngợi thì được thốt lên trong sự khôn ngoan, và 
các 

Chúa sẽ thịnh vượng đó. 

{15:11} nói không phải là ngươi, nó là thông qua Chúa mà tôi 
rơi 

đi: cho ngươi oughtest không phải là để làm những điều mà 
ông hateth. 

{15:12} nói không phải ngươi, ông đã gây ra cho tôi để err: cho 
ông 

hath không cần những con người tội lỗi. 

{15:13} Lord hateth abomination tất cả; và họ có 

lo sợ Thiên Chúa yêu thương nó không. 

{15:14} ông đã tự mình làm người đàn ông từ đầu, và 

còn lại anh ta trong tay luật sư của mình; 

{15:15} nếu ngươi héo, để giữ các điều răn, và đến 

thực hiện lòng trung thành chấp nhận được. 

{15:16} ông hath đặt lửa và nước trước khi ngươi: kéo dài 

ra tay thy unto cho dù ngươi héo. 



{15:17} trước khi con người là cuộc sống và cái chết; và cho dù 
anh ta 

liketh sẽ được trao cho anh ta. 

{15:18} cho sự khôn ngoan của Chúa là tuyệt vời, và ông là 

hùng vĩ trong quyền lực, và beholdeth tất cả mọi thứ: 

{15:19} và đôi mắt của mình khi họ lo sợ anh ta, và ông 

làm mọi công việc của con người. 

{15:20} ông hath chỉ huy người đàn ông không làm điều ác, 

không phải ông hath cho giấy phép bất kỳ người đàn ông để 
chuộc tội. 

{16:1} mong muốn không phải là một vô số các trẻ em khô 
khan, 

không thỏa thích trong ungodly con trai. 

{16:2} dù chúng nhân, vui mừng không trong họ, ngoại trừ 

sự sợ hãi của Chúa với họ. 

{16:3} tin tưởng không phải là ngươi trong cuộc sống của họ, 
không tôn trọng họ 

vô số: đối với một trong đó là chỉ là hơn một nghìn; và 

tốt hơn là chết mà không có con, hơn để có chúng mà 

ungodly. 

{16:4} cho rằng hath một sự hiểu biết sẽ thành phố 



được bổ sung: nhưng kindred của wicked sẽ nhanh chóng 

trở nên hoang vắng. 

{16:5} nhiều điều như vậy tôi thấy với tôi đôi mắt, và 

mỏ tai Ngài đã nghe những điều lớn hơn so với những. 

{16:6} trong cộng đoàn của các ungodly một ngọn lửa 

kindled; và trong một quốc gia nổi loạn cơn thịnh nộ đốt cháy. 

{16:7} ông đã không được pacified đối với những gã khổng lồ 
cũ, những người đã giảm 

trong sức mạnh của họ ngu ngốc. 

{16:8} cũng không tha cho ông nơi nơi nhiều sojourned, 

nhưng abhorred họ cho niềm tự hào của họ. 

{16:9} ông pitied không những người của perdition, 

Lấy đi trong tội lỗi của họ: 

{16:10} cũng không sáu trăm ngàn footmen, những người đã 

tập hợp lại với nhau trong độ cứng của trái tim của họ. 

{16:11} và nếu có một stiffnecked trong số các 

mọi người, đó là ngạc nhiên nếu ông thoát khỏi unpunished: 
cho lòng thương xót và 

cơn thịnh nộ với anh ta; ông là hùng mạnh để tha thứ, và đổ ra 
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không vừa lòng. 



{16:12} như lòng thương xót của ông là rất lớn, vì vậy điều 
chỉnh của mình cũng là: ông 

judgeth một người đàn ông theo tác phẩm của ông 

{16:13} tội sẽ không thoát khỏi với chiến lợi phẩm của mình: và 

sự kiên nhẫn của các godly không sẽ frustrate. 

{16:14} làm đường cho mỗi công việc của lòng thương xót: cho 
mỗi 

người đàn ông sẽ tìm thấy theo tác phẩm của ông. 

{16:15} Lord cứng pharaon, rằng ông không nên 

biết anh ta, mà tác phẩm mạnh mẽ của ông có thể được biết 
đến các 

trên thế giới. 

{16:16} lòng thương xót của ông là biểu hiện cho mọi tạo vật; và 
ông 

Ngài đã khỏi ánh sáng của bóng tối với một adamant. 

{16:17} nói không phải ngươi, tôi sẽ giấu bản thân mình từ 
Chúa: 

bất kỳ sẽ nhớ tôi từ phía trên? Tôi sẽ không chịu 

ghi nhớ trong số rất nhiều người dân: cho linh hồn của tôi là gì 

trong số vô số sinh vật? 

{16:18} kìa, thiên đường, và thiên đường của bầu trời, 

sâu, và trái đất, và tất cả những gì trong đó là, sẽ 



di chuyển khi ông sẽ ghé thăm. 

{16:19} dãy núi cũng và cơ sở của trái đất 

được chấn động với run rẩy, khi looketh Chúa trên chúng. 

{16:20} không tim có thể nghĩ khi những việc này worthily: 

và những người có khả năng thụ thai của mình cách? 

{16:21} là một cơn bão mà không có người đàn ông có thể thấy: 
đối với các 

Hầu hết các phần của tác phẩm của ông đang trốn. 

{16:22} người có thể tuyên bố các tác phẩm của tư pháp của 
mình? hoặc những người 

có thể chịu đựng chúng? cho giao ước của ông là afar off, và 
thử nghiệm 

Tất cả mọi thứ là cuối cùng. 

{16:23} ông đó wanteth sự hiểu biết sẽ nghĩ rằng sau khi 

những điều vô ích: và một người đàn ông dại dột erring 
imagineth điên rồ. 

{16:24} con khẳng tôi, và tìm hiểu kiến thức, 

và đánh dấu các từ của tôi với trái tim ngươi. 

{16:25} tôi sẽ shew ra học thuyết có khối lượng, và tuyên bố 

kiến thức của mình chính xác. 

{16:26} các công trình của Chúa được thực hiện trong các bản 
án từ 



đầu: và từ thời gian ông làm cho anh ta xử lý 

Các bộ phận đó. 

{16:27} ông garnished của ông làm việc cho bao giờ hết, và 
trong tay của mình 

là giám đốc của họ cho đến tất cả các thế hệ: họ không 

lao động, không là mệt mỏi, không ngừng từ các tác phẩm của 
họ. 

{16:28} không ai trong số họ hindereth khác, và họ sẽ 

không bao giờ không tuân theo lời của ông. 

{16:29} sau đó Chúa nhìn khi trái đất, và 

nó tràn đầy phước lành của Ngài. 

{16:30} với tất cả các cách thức của các sinh vật ông hath bảo 
hiểm 

khuôn mặt đó; và họ sẽ trở lại vào nó một lần nữa. 

{17:1} Chúa tạo ra con người trái đất, và biến ông 

vào nó một lần nữa. 

{17:2} ông đã cho họ vài ngày, và một thời gian ngắn, và 

năng lượng và cũng trên những điều trong đó. 

{17:3} ông endued chúng với sức mạnh của mình, và 

làm cho họ theo hình ảnh của mình, 



{17:4} và đặt sự sợ hãi của người đàn ông sau khi tất cả các xác 
thịt, và đã cho 

ông dominion hơn con thú và con. 

{17:5} họ đã nhận được sử dụng trong các hoạt động năm của 
các 

Chúa và ở vị trí thứ sáu ông truyền đạt cho họ 

sự hiểu biết, và trong các bài phát biểu thứ bảy, một thông dịch 
viên của 

cogitations đó. 

{17:6} tư vấn, và lưỡi, và đôi mắt, tai, và một trái tim, 

đã cho ông họ hiểu. 

{17:7} withal ông lấp đầy chúng với các kiến thức về 

sự hiểu biết, và kính họ tốt và cái ác. 

{17:8} ông đặt mắt của ông khi trái tim của họ, mà ông có thể 

shew họ sự vĩ đại của ông. 

{17:9} ông đã cho họ để vinh quang của mình hành động tuyệt 
vời nhất 

bao giờ hết, rằng họ có thể tuyên bố các tác phẩm của ông với 
sự hiểu biết. 

{17:10} và bầu sẽ khen ngợi tên thánh của mình. 

{17:11} bên cạnh điều này ông đã cho họ kiến thức và pháp luật 

của cuộc sống cho một di sản. 



{17:12} ông thực hiện một giao ước mai mai với họ, và 

kính họ bản án của ông. 

{17:13} đôi mắt của họ nhìn thấy sự hùng vĩ của vinh quang của 
mình, và của họ 

tai nghe tiếng nói của ông vinh quang. 

{17:14} và ông nói unto chúng, hãy cẩn thận của tất cả 

sự bất công; và ông đã cho mỗi người đàn ông lệnh 

liên quan đến hàng xóm của mình. 

{17:15} cách của họ là bao giờ trước khi anh ta, và sẽ không 
chịu 

trốn từ đôi mắt của mình. 

{17:16} mỗi người đàn ông từ thanh thiếu niên của ông được 
trao cho cái ác; không 

có thể họ làm cho chính mình trái tim nhiều thịt cho stony. 

{17:17} nhất trong các bộ phận của các quốc gia toàn bộ 

trái đất mà ông đã thiết lập một người cai trị trên mọi 
người; nhưng Israel là các 

Phần của Chúa: 

{17:18} mà là sanh đầu tiên của mình, ông nourisheth với 

kỷ luật, và cho ánh sáng của tình yêu của mình doth không 

bỏ rơi anh ta. 



{17:19} vì vậy tất cả các tác phẩm của họ như mặt trời trước khi 

Anh ta, và đôi mắt của ông là liên tục theo cách của họ. 

{17:20} không có hành động bất công của họ đang trốn từ 

Anh ta, nhưng tất cả các tội lỗi của họ trước khi Chúa 

{17:21} nhưng Chúa là duyên dáng và biết mình 

tay nghề, không để lại cũng không từ bỏ họ, nhưng tha 

họ. 

{17:22} alms của một người đàn ông là như một signet với anh 
ta, và ông 

sẽ giữ cho việc tốt của người đàn ông như apple của mắt, và 

cho ăn năn hối cải để con trai và con gái của mình. 
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{17:23} sau ông sẽ tăng lên và thưởng cho họ, và 

Hiển thị của họ recompence trên đầu họ. 

{17:24} nhưng unto chúng mà ăn năn, ông được họ 

trở về, và an ủi những người thất bại trong sự kiên nhẫn. 

{17:25} trở về cùng Chúa, và từ bỏ tội lỗi ngươi, làm cho 

Chúa lời cầu nguyện trước khi ông phải đối mặt, và xúc phạm 
đến ít hơn. 

{17:26} bật lại để cao nhất, và lần lượt đi từ 

iniquity: cho ông sẽ dẫn ngươi ra khỏi bóng tối vào ánh sáng 



sức khỏe, và ghét ngươi abomination kịch liệt. 

{17:27} người phải khen ngợi nhất cao trong nấm mồ, 

thay vì chúng mà sống và tạ ơn? 

{17:28} tạ ơn perisheth từ cõi chết, như từ 

một trong đó không phải là: sống và âm thanh trong trái tim sẽ 
khen ngợi các 

Chúa tể. 

{17:29} Làm thế nào lớn là lovingkindness của Chúa của chúng 
tôi 

Thiên Chúa, và lòng từ bi của mình cho đến như bật unto ngài 
trong 

thánh thiện! 

{17:30} cho tất cả mọi thứ không thể ở nam giới, vì con trai 

người đàn ông không phải là bất tử. 

{17:31} sáng hơn mặt trời là gì? Tuy nhiên, ánh sáng 

đó faileth; và xác thịt và máu sẽ tưởng tượng cái ác. 

{17:32} ông vieweth sức mạnh của chiều cao của Thiên đàng; 

và tất cả mọi người nhưng trái đất và tro. 

{18:1} ông rằng liveth cho bao giờ Hath tạo ra tất cả mọi thứ 
trong 

nói chung. 



{18:2} Chúa chỉ là công bình, và đó là không ai khác 

nhưng ông, 

{18:3} người governeth thế giới với lòng bàn tay của mình 

bàn tay, và tất cả mọi thứ của ông sẽ tuân theo: cho ông là vua 
của tất cả, 

bởi quyền lực của mình chia Thánh những thứ trong số đó từ 
tục tĩu. 

{18:4} mà hath ông trao quyền tuyên bố của mình 

hoạt động? và những người sẽ tìm hiểu hành vi cao quý của 
mình? 

{18:5} người thì số sức mạnh của Ngài? và 

Ai cũng sẽ nói ra lòng thương xót của mình? 

{18:6} đối với các công trình kỳ diệu của Chúa, có thể 

không có gì được thực hiện từ họ, cũng không có bất kỳ điều 
được đặt 

unto chúng, cũng có thể mặt đất của họ được tìm thấy ra. 

{18:7} khi một người đàn ông hath thực hiện, sau đó ông 
beginneth; và 

Khi ông leaveth, sau đó ông phải nghi ngờ. 

{18:8} gì là người đàn ông, và whereto serveth ông? của ông là 
gì 

tốt, xấu của ông là gì? 



{18:9} số của một người đàn ông của ngày nhất là một 

hàng trăm năm. 

{18:10} như một giọt nước cho đến biển, và một gravelstone 

trong khi đó cát; Vì vậy, là ngàn năm để các 

ngày của cõi đời đời. 

{18:11} do đó là Thiên Chúa nhẫn với họ, và poureth 

ra lòng thương xót của họ. 

{18:12} ông đã thấy và cảm nhận kết thúc của họ là điều ác; 

do đó, ông nhân rộng lòng từ bi của mình. 

{18:13} lòng thương xót của người đàn ông là hướng về người 
hàng xóm của mình; Nhưng 

lòng thương xót của Chúa là khi tất cả thịt: ông reproveth, và 

nurtureth, và teacheth và bringeth một lần nữa, như là một 
mục tử của mình 

Flock. 

{18:14} ông hath lòng thương xót trên chúng mà nhận được kỷ 
luật, 

và rằng cần cù tìm kiếm sau khi bản án của ông. 

{18:15} con trai tôi, blemish không ngươi hành động tốt, không 
sử dụng 

khó chịu từ khi ngươi givest bất cứ điều. 



{18:16} sẽ không phải là sương asswage nhiệt? Vì vậy, là một từ 

tốt hơn so với một món quà. 

{18:17} lo, không phải là một từ tốt hơn so với một món 
quà? nhưng cả hai đều là 

với một người đàn ông duyên dáng. 

{18:18} ngốc sẽ upbraid churlishly, và một món quà của các 

ganh tị consumeth mắt. 

{18:19} tìm hiểu trước khi ngươi nói chuyện, và sử dụng physick 
hoặc bao giờ 

Ngươi có bệnh. 

{18:20} trước khi bản án xem xét mình, và trong ngày 

của thăm viếng, thou shalt tìm thấy lòng thương xót. 

{18:21} humble mình trước khi ngươi có bị bệnh, và trong các 

thời gian của sự ăn năn tội lỗi shew. 

{18:22} để cho không có gì cản trở ngươi trả thy nguyện đến 
hạn 

thời gian, và hoãn cho đến chết để được chứng minh. 

{18:23} trước khi ngươi nguyện, chuẩn cho mình; và không 

là một trong những tempteth Chúa. 

{18:24} nghĩ khi cơn giận dữ sẽ kết thúc, và 

thời gian trả thù, khi ông sẽ lần lượt đi khuôn mặt của mình. 



{18:25} khi thou hast đủ, hãy nhớ rằng thời gian của 

đói: và khi ngươi nghệ thuật phong phú, suy nghĩ khi đói nghèo 
và 

cần. 

{18:26} từ sáng đến tối là thời gian 

thay đổi, và tất cả mọi thứ được thực hiện ngay trước mặt 
Chúa. 

{18:27} một người đàn ông khôn ngoan sẽ sợ hãi mọi điều, và 
trong các 

ngày của sinning ông sẽ hãy cẩn thận của hành vi phạm tội: 
nhưng ngốc sẽ không 

quan sát thời gian. 

{18:28} mỗi người đàn ông của sự hiểu biết làm khôn ngoan, 

và sẽ khen ngợi Ngài tìm thấy cô ấy. 

{18:29} họ được hiểu biết trong lời hay ý đẹp 

trở thành cũng khôn ngoan chính mình, và đổ ra tinh tế 

dụ ngôn. 

{18:30} đi không phải sau khi thy lusts, nhưng ngưng thyself từ 

ham muốn ngươi. 

{18:31} nếu ngươi givest thy linh hồn những ham muốn xin cô, 

cô ấy sẽ làm cho ngươi một laughingstock cho kẻ thù con đó 



malign ngươi. 

{18:32} mất không có niềm vui trong nhiều cheer tốt, không 
phải 

gắn với expence đó. 
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{18:33} không được thực hiện một kẻ ăn xin by yến tiệc khi 

vay mượn, khi thou hast ngươi không có gì trong ví thy: cho 
ngươi 

chớ nằm trong chờ đợi cho cuộc sống của con, và được nói 
chuyện về. 

{19:1} một tầng mà người đàn ông A được say rượu 

không phải phong phú: và ông contemneth những thứ nhỏ sẽ 

giảm ít và rất ít. 

{19:2} rượu và phụ nữ sẽ làm cho người đàn ông của sự hiểu 
biết 

để mùa đi: và ông cleaveth harlots sẽ trở thành 

gây. 

{19:3} moths và sâu thì ta di sản, và một 

người đàn ông đậm sẽ được đưa ra. 

Ông {19:4} là vội vã để cung cấp tín dụng là lightminded; và 

ông rằng sinneth sẽ xúc phạm chống lại linh hồn của mình. 



{19:5} whoso Đấng niềm vui trong sự gian ác sẽ 

lên án: nhưng ông resisteth niềm vui crowneth cuộc sống của 
mình. 

{19:6} ông mà có thể cai trị lưỡi của mình sẽ sống mà không có 

xung đột; và ông hateth bập bẹ hoặc sẽ có ít ma quỷ. 

{19:7} Rehearse không cho đến khác mà nói unto 

ngươi, và ngươi shalt giá vé không bao giờ tồi tệ hơn. 

{19:8} cho dù đó là với bạn bè hoặc foe, nói chuyện không phải 
của khác 

cuộc sống của người đàn ông; và nếu Ngươi canst không có 
hành vi phạm tội, tiết lộ họ 

không. 

{19:9} cho ông nghe và quan sát thấy ngươi, và khi thời gian 

Cometh Anh sẽ ghét ngươi. 

{19:10} nếu thou hast ngươi nghe nói một từ, hãy để nó chết 
với các ngươi; và 

được in đậm, nó sẽ không bung ngươi. 

{19:11} lừa một travaileth với một từ, như là một người phụ nữ 

lao động của một đứa trẻ. 

{19:12} là một mũi tên sticketh ở đùi một người đàn ông, như 
vậy là một 

từ trong bụng một kẻ ngốc. 



{19:13} admonish một người bạn, nó có thể là ông hath không 
thực hiện nó: 

và nếu ông đã làm nó, rằng ông làm điều đó nữa. 

{19:14} admonish thy người bạn, nó có thể là ông hath không 
nói 

nó: và nếu ông có, ông nói nó không phải một lần nữa. 

{19:15} admonish một người bạn: đối với nhiều lần nó là vu 
khống, 

và tin rằng không phải mọi chuyện. 

{19:16} có là một trong những slippeth trong bài phát biểu của 
mình, nhưng không phải 

từ trái tim của mình; và ông rằng hath không hài lòng với ông là 
ai 

lưỡi? 

{19:17} admonish thy hàng xóm trước khi ngươi đe dọa 

Anh ta; và không được tức giận, hãy cho điểm đến pháp luật 
nhất 

Cao. 

{19:18} sợ Chúa là bước đầu tiên để 

chấp nhận [của ông ta], và sự khôn ngoan obtaineth tình yêu 
của mình. 

{19:19} kiến thức của các điều răn của các 



Chúa là học thuyết của cuộc sống: và họ làm điều đó 

Xin vui lòng anh ta sẽ nhận được trái cây của sự bất tử. 

{19:20} sợ Chúa là tất cả sự khôn ngoan nhất; và trong tất cả 

trí tuệ là việc thực hiện pháp luật và kiến thức 

của mình omnipotency. 

{19:21} nếu một công chức nói với chủ của mình, tôi sẽ không 
làm như nó 

pleaseth ngươi; mặc dù sau đó ông làm điều đó, ông angereth 
ông ta 

mà nourisheth anh ta. 

{19:22} kiến thức của ác là không khôn ngoan, 

không phải tại bất kỳ thời gian tư vấn của tội nhân sự khôn 
ngoan. 

{19:23} có là một sự gian ác, và cùng một 

abomination; và đó là một kẻ ngốc mong muốn trong sự khôn 
ngoan. 

{19:24} ông rằng hath nhỏ sự hiểu biết, và feareth 

Thiên Chúa, là tốt hơn so với một rằng hath nhiều sự khôn 
ngoan, và 

transgresseth pháp luật cao nhất. 

{19:25} có là một exquisite subtilty, và như vậy là 



không công bằng; và đó là một trong những turneth sang một 
bên để làm cho bản án 

xuất hiện; và có một người đàn ông khôn ngoan justifieth trong 
bản án. 

{19:26} có là một người đàn ông xấu xa hangeth xuống của 
mình 

đầu buồn bã; nhưng bên trong ông là đầy đủ của sự lừa dối, 

{19:27} đúc xuống countenance vẻ của mình, và làm như thể 

Anh nghe nói không: nơi mà ông vẫn chưa được biết, ông sẽ 
làm ngươi một 

nghịch ngợm trước khi ngươi được nhận thức. 

{19:28} và nếu cho muốn quyền lực của ông được cản trở từ 

sinning, nhưng khi ông findeth cơ hội ông sẽ làm điều ác. 

{19:29} một người đàn ông có thể được gọi bằng cái nhìn của 
mình, và một trong đó 

Ngài đã hiểu bởi countenance vẻ của mình, khi ngươi meetest 

Anh ta. 

{19:30} trang phục, và quá nhiều tiếng cười và dáng đi, một 
người đàn ông 

shew anh ta là gì. 

{20:1} có là một reproof đó không phải là comely: một lần nữa, 
một số 



người đàn ông holdeth lưỡi của mình, và anh ta là khôn ngoan. 

{20:2} là tốt hơn để reprove, hơn để được giận dữ 

bí mật: và ông đó confesseth do lỗi của mình phải được bảo 
quản 

từ tổn thương. 

{20:3} như thế nào tốt là nó, khi ngươi nghệ thuật reproved, để 
shew 

ăn năn! cho nên ngươi chớ thoát khỏi tội lỗi wilful. 

{20:4} như là sắc của một thái giám để deflower một trinh 
nữ; do đó, 

là ông executeth bản án với bạo lực. 

{20:5} đây là một trong những keepeth im lặng, và được tìm 
thấy 

khôn ngoan: và khác bởi nhiều bập bẹ hoặc becometh hận thù. 

{20:6} gã holdeth lưỡi của mình, vì ông hath không 

trả lời: và một số keepeth im lặng, biết thời gian của mình. 

{20:7} A wise man sẽ giữ lưỡi của mình cho đến khi ông nhìn 
thấy 

cơ hội: nhưng một Khướu và một kẻ ngốc sẽ quan tâm không 
có thời gian. 

Ông {20:8} useth nhiều từ sẽ được abhorred; và 

ông mà Đấng để tự mình thẩm quyền trong đó cũng sẽ ghét. 



{20:9} đó là người có tội mà Ngài đã thành công tốt xấu 

điều; và một lợi turneth để giảm cân. 

{20:10} có là một món quà mà sẽ không lợi nhuận ngươi; và ở 
đó 

là một món quà mà recompence là gấp đôi. 

{20:11} có là một abasement vì vinh quang; và 
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chỗ ở này có lifteth lên đầu của mình từ một bất động sản thấp. 

{20:12} có là rằng buyeth nhiều cho một chút, và 

repayeth nó sevenfold. 

{20:13} một người đàn ông khôn ngoan bởi lời nói của ông 
maketh ông thân yêu: 

nhưng ân sủng của kẻ ngu dại sẽ được đổ ra. 

{20:14} là món quà của một kẻ ngốc sẽ làm ngươi không tốt khi 

thou hast nó; không được nêu ra ganh tị cho sự cần thiết của 
ông: cho 

ông looketh ông nhận được nhiều điều cho ai. 

{20:15} giveth ít, và upbraideth nhiều; ông openeth 

miệng của ông như một crier; cho tới ngày ông lendeth, và để 
morrow sẽ 

ông yêu cầu nó một lần nữa: một trong những là ghét của Thiên 
Chúa và con người. 



{20:16} đánh lừa nói rằng: tôi đã không có bạn bè, tôi đã không 
cảm ơn 

cho tất cả những hành động tốt của tôi, và họ ăn bánh mì của 
tôi nói chuyện ma quỷ 

của tôi. 

{20:17} Làm thế nào Microsoft, và của bao nhiêu thì ông cười 
để 

khinh miệt! cho ông làm không đúng là phải có; và nó là 

Tất cả một Ngài nếu như ông đã không. 

{20:18} trượt trên một vỉa hè là tốt hơn để trượt 

với lưỡi: vì vậy, sự sụp đổ của wicked sẽ đến 

nhanh chóng. 

{20:19} một câu chuyện unseasonable sẽ luôn luôn trong miệng 

của không cẩn thận. 

{20:20} một câu nói khôn ngoan là bị từ chối khi nó cometh 

ra khỏi một lừa miệng; cho anh ta sẽ không nói nó do trong 
mùa giải. 

{20:21} có là đó là cản trở từ sinning qua 

muốn: và khi ông Đấng còn lại, ông không phải gặp rắc rối. 

{20:22} có là rằng destroyeth linh hồn của mình thông qua 

bashfulness, và bằng cách chấp nhận của người overthroweth 



mình. 

{20:23} có là cho bashfulness promiseth của mình 

bạn bè, và maketh hắn là kẻ thù của mình để không có gì. 

{20:24} một lời nói dối là một blot hôi ở một người đàn ông, 
nhưng nó là liên tục 

trong miệng của các vô giáo dục. 

{20:25} một tên trộm là tốt hơn so với một người đàn ông quen 
với việc 

nói dối: nhưng cả hai đều có trách nhiệm tiêu hủy di sản. 

{20:26} bố trí của một kẻ nói dối là dishonourable, và ông 

xấu hổ là bao giờ hết với anh ta. 

{20:27} một người đàn ông khôn ngoan sẽ thúc đẩy chính mình 
để vinh danh với 

lời nói của ông: và ông rằng hath hiểu biết sẽ làm hài lòng tuyệt 
vời 

người đàn ông. 

{20:28} ông rằng tilleth đất của mình sẽ tăng đống của ông: 

và Anh pleaseth người đàn ông tuyệt vời sẽ nhận được ân xá 
cho tội. 

{20:29} Quà tặng và quà tặng mù mắt của sự khôn ngoan, và 

dừng lại lên miệng của ông rằng ông không thể reprove. 

{20:30} khôn ngoan mà ẩn, và kho báu được hoarded 



lên, những gì lợi nhuận là trong cả hai? 

{20:31} tốt hơn là ông hideth sự điên rồ của ông hơn một người 
đàn ông đó 

hideth trí tuệ của mình. 

{20:32} kiên nhẫn cần thiết trong việc tìm kiếm ing Chúa là 

tốt hơn so với ông rằng leadeth cuộc sống của mình mà không 
có một hướng dẫn. 

{21:1} con trai tôi, thou hast ngươi phạm tội? làm như vậy 
không có nhiều, nhưng yêu cầu 

tha thứ cho ngươi tội lỗi trước đây. 

{21:2} Flee từ tội lỗi kể từ khuôn mặt của một con rắn: nếu 

Thou comest quá gần nó, nó sẽ cắn ngươi: răng đó là 

như hàm răng một con sư tử, slaying các linh hồn của người 
đàn ông. 

{21:3} iniquity tất cả là như một hai lưỡi gươm, những vết 
thương 

whereof không thể được chữa lành. 

{21:4} terrify và làm sai sẽ lãng phí giàu: do đó các 

ngôi nhà của người đàn ông tự hào được thực hiện hoang vắng. 

{21:5} A nguyện ra khỏi miệng của người nghèo reacheth cho 

tai của Thiên Chúa, và bản án của ông cometh nhanh chóng. 

Ông {21:6} hateth để được reproved là trong cách của 



tội nhân: nhưng ông feareth Chúa sẽ ăn năn từ của mình 

trái tim. 

{21:7} một người đàn ông hùng hồn được biết đến xa và 
gần; nhưng một người đàn ông 

sự hiểu biết làm khi ông slippeth. 

Ông {21:8} buildeth ngôi nhà của mình với người khác tiền 

giống như một trong những gathereth mình đá cho ngôi mộ của 
mình 

chôn cất. 

{21:9} các giáo đoàn của những kẻ ác cũng giống như kéo 

gói với nhau: và cuối cùng của họ là một ngọn lửa của lửa để 

tiêu diệt chúng. 

{21:10} cách tội nhân được thực hiện đồng bằng đá, nhưng 

cuối cùng đó là hố địa ngục. 

{21:11} Anh keepeth pháp luật của Chúa getteth các 

sự hiểu biết đó: và sự hoàn hảo của sự sợ hãi của các 

Chúa là sự khôn ngoan. 

{21:12} ông đó không phải là khôn ngoan sẽ không được giảng 
dạy: nhưng có 

một sự khôn ngoan mà multiplieth cay đắng. 



{21:13} các kiến thức về một người đàn ông khôn ngoan sẽ có 
rất nhiều giống như một 

lũ lụt: và luật sư của mình giống như một đài phun nước tinh 
khiết của cuộc sống. 

{21:14} các bộ phận bên trong của một kẻ ngốc đang giống như 
một tàu bị hỏng, 

và ông sẽ giữ không có kiến thức miễn là ông liveth. 

{21:15} nếu một người đàn ông khéo nghe lời khôn ngoan, ông 
sẽ 

đánh giá cao nó, và thêm unto nó: nhưng ngay sau khi một 
trong không 

sự hiểu biết các nó, nó displeaseth anh ta, và ông casteth nó 

sau lưng. 

{21:16} nói ngu là như một gánh nặng trong cách: 

nhưng ân sẽ được tìm thấy trong đôi môi của sự khôn ngoan. 

{21:17} họ hỏi lúc miệng người đàn ông khôn ngoan trong các 

giáo đoàn, và họ sẽ suy nghĩ về lời nói của ông trong trái tim 
của họ. 

{21:18} như là một ngôi nhà bị phá hủy, như vậy là khôn ngoan 
để một 

lừa: và các kiến thức về các không khôn ngoan như thảo luận 
mà không có 

cảm giác. 



{21:19} học thuyết cho đến kẻ ngu là như fetters trên bàn chân, 
và 

giống như manacles vào tay phải. 

{21:20} một kẻ ngốc lifteth lên tiếng nói của mình với tiếng 
cười; nhưng một 
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người đàn ông khôn ngoan khan hiếm nụ cười một chút. 

{21:21} học tập là unto một người đàn ông khôn ngoan như 
một vật trang trí của 

vàng, và giống như một chiếc vòng tay khi cánh tay phải của 
mình. 

{21:22} một người đàn ông điên cuồng chân là sớm ở của ông 
[neighbour] 

nhà: nhưng một người đàn ông kinh nghiệm là xấu hổ của anh 
ta. 

{21:23} ngốc sẽ peep ở cửa vào nhà: nhưng 

Ông cũng nuôi dưỡng sẽ đứng mà không cần. 

{21:24} là rudeness của một người đàn ông để hearken cửa: 

nhưng một người đàn ông khôn ngoan sẽ được buồn với sự hổ 
thẹn. 

{21:25} môi talkers sẽ nói những thứ như 

liên quan không unto chúng: nhưng những từ như vậy là có 



sự hiểu biết được cân nặng trong sự cân bằng. 

{21:26} trái tim của kẻ ngu dại là trong miệng của họ: nhưng các 

miệng của sự khôn ngoan là trong trái tim của họ. 

{21:27} khi các ungodly curseth Sa-tan, ông curseth của mình 

linh hồn riêng. 

{21:28} một whisperer defileth linh hồn của mình, và ghét 

wheresoever ông dwelleth. 

{22:1} A slothful người đàn ông được so sánh với đá bẩn thỉu, 
và 

mỗi người sẽ kêu xì xì anh ta ra ngoài phải disgrace của mình. 

{22:2} A slothful man được so sánh với rác rưởi của một 

dunghill: mỗi người đàn ông sẽ đưa nó lên sẽ lắc tay của mình. 

{22:3} evilnurtured một người đàn ông là dishonour cha 

begat rằng ông: và một con gái [ngu ngốc] được sinh ra để giảm 
cân của mình. 

{22:4} A con gái khôn ngoan sẽ mang lại một thừa kế của cô 

chồng: nhưng cô liveth rằng dishonestly là cha 

nặng nề. 

{22:5} cô đó là đậm dishonoureth cả cha và 

chồng của cô, nhưng họ cả hai sẽ khinh khi cô ấy. 

{22:6} A tale ra khỏi mùa giải [là] musick trong tang: 



nhưng sọc và sự điều chỉnh của sự khôn ngoan không bao giờ 
ra khỏi thời gian. 

{22:7} whoso teacheth ngu là như là một glueth một 

potsherd với nhau, và như ông rằng waketh một từ một âm 
thanh 

giấc ngủ. 

Ông {22:8} telleth một câu chuyện để đánh lừa một speaketh 
một trong một 

slumber: khi ông ngài đã nói với câu chuyện của ông, ông sẽ 
nói, những gì là các 

vấn đề? 

{22:9} nếu trẻ em sống một cách trung thực, và có wherewithal, 

họ sẽ bao gồm baseness cha mẹ của họ. 

{22:10} nhưng trẻ em được kiêu căng, qua Thái độ khinh và 

muốn nuôi dưỡng vết giới quý tộc của kindred. 

{22:11} khóc cho người chết, vì ông hath mất ánh sáng: và 

khóc cho đánh lừa, vì anh wanteth sự hiểu biết: làm cho ít 

khóc cho người chết, cho ông là ở phần còn lại: nhưng cuộc 
sống của kẻ ngốc 

là tồi tệ hơn cái chết. 

{22:12} bảy ngày tang người đàn ông làm cho anh ta mà là đã 
chết; 



nhưng cho một kẻ ngốc và một ungodly người đàn ông tất cả 
các ngày trong cuộc sống của mình. 

{22:13} nói không nhiều với một kẻ ngốc, và đi không cho anh 
ta mà 

Ngài đã không có sự hiểu biết: Hãy cẩn thận của ông, vì sợ 
ngươi có 

rắc rối, và ngươi shalt không bao giờ được ô nhiễm với 
fooleries của ông: 

khởi hành từ anh ta, và ngươi shalt tìm phần còn lại, và không 
bao giờ 

disquieted với điên rồ. 

{22:14} nặng hơn chính là gì? tên là gì 

tài khoản đó, nhưng một kẻ ngốc? 

{22:15} cát, và muối và một khối sắt, dễ dàng hơn để 

gấu, hơn một người đàn ông mà không có sự hiểu biết. 

{22:16} như gỗ girt và ràng buộc với nhau trong một tòa nhà 

không thể được loosed với lắc: vì vậy, trái tim đó là stablished 

bởi luật sư nên sẽ sợ lúc không có thời gian. 

{22:17} một trái tim định cư sau khi suy nghĩ của sự hiểu biết 

là một plaistering công bằng trên tường của một thư viện. 

{22:18} cọc đặt vào một vị trí cao sẽ không bao giờ đứng 



chống lại gió: để một trái tim sợ hãi trong trí tưởng tượng của 
một 

ngu không thể đứng chống lại bất kỳ lo sợ. 

{22:19} ông rằng pricketh mắt sẽ làm cho nước mắt rơi: 

và ông pricketh tim maketh nó để shew cô 

kiến thức. 

{22:20} whoso casteth đá tại các loài chim frayeth họ 

đi: và ông upbraideth người bạn của ông breaketh tình hữu 
nghị. 

{22:21} dù ngươi drewest kiếm lúc các người bạn thy, chưa 

thất vọng không: để có thể có một trở về [ủng hộ.] 

{22:22} nếu thou hast ngươi mở miệng ngươi chống lại người 
bạn thy, 

lo sợ không; để có thể có một hòa giải: ngoại trừ 

upbraiding, hoặc niềm tự hào, hoặc tiết lộ những bí mật, hoặc 
một 

vết thương nguy hiểm: cho cho những việc này mỗi người bạn 
sẽ 

khởi hành. 

{22:23} được trung thành với thy hàng xóm nghèo khổ của ông, 
mà 



Ngươi mayest ngươi hân hoan trong sự thịnh vượng của mình: 
tuân thủ stedfast unto 

Anh ta trong thời điểm khó khăn của mình, mà ngươi mayest 
ngươi là người thừa kế với 

Anh ta trong di sản của ông: cho một có nghĩa là động sản 
không phải là luôn luôn được 

contemned: cũng không giàu là ngu si để có được 

ngưỡng mộ. 

{22:24} như hơi khói của một lò goeth 

trước khi chữa cháy; Vì vậy reviling trước khi máu. 

{22:25} sẽ không được xấu hổ để bảo vệ một người bạn; không 

Tôi sẽ giấu bản thân mình từ anh ta. 

{22:26} và nếu bất kỳ điều ác xảy ra unto tôi bằng ông, mỗi 

một trong đó các nó sẽ hãy cẩn thận của ông. 

{22:27} người sẽ đặt một chiếc đồng hồ trước miệng của tôi, và 
một 

con dấu của sự khôn ngoan khi đôi môi của tôi, mà tôi rơi 
không bất ngờ bởi 

họ và lưỡi của tôi hủy tôi không? 

{23:1} O Lord, cha và thống đốc của tất cả cuộc đời tôi, 

để lại cho tôi không phải là để tham mưu của họ, và cho tôi 
không rơi bằng cách cho họ. 



{23:2} người sẽ đặt scourges trong suy nghĩ của tôi, và các 

kỷ luật của sự khôn ngoan trong trái tim tôi? tha cho tôi 

không cho tôi ignorances và vượt qua chứ không phải bởi tội lỗi 
của tôi: 

{23:3} vì sợ tôi ignorances tăng, và tội lỗi của tôi 

có rất nhiều để phá hủy của tôi, và tôi rơi trước khi tôi 

kẻ thù, và kẻ thù tôi vui mừng qua tôi, mà hy vọng 

là xa lòng thương xót Chúa. 
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{23:4} O Lord, cha và Đức Chúa trời của cuộc sống của tôi, cho 
tôi không phải một 

tự hào nhìn, nhưng bật ra khỏi chức thy luôn một 

tâm trí kiêu căng. 

{23:5} rẽ ra khỏi tôi hy vọng vô ích và 

concupiscence, và ngươi shalt giữ anh ta lên đó là mong 

luôn luôn để phục vụ cho ngươi. 

{23:6} để cho không có tham của bụng cũng không ham muốn 
của các 

thịt mất giữ của tôi; và cung cấp cho không quá Tôi ngươi tôi tớ 
vào 

một tâm trí gây. 



{23:7} nghe, O ngươi con, kỷ luật của miệng: 

ông rằng keepeth nó sẽ không bao giờ được thực hiện trong đôi 
môi của mình. 

{23:8} những kẻ có tội sẽ bị bỏ lại trong ngu ngốc của mình: cả 
hai các 

ác loa và tự hào sẽ rơi từ đó. 

{23:9} Accustom không phải là ngươi miệng để chửi thề; không 
sử dụng 

mình để đặt tên của Holy One. 

{23:10} cho như một nô bộc mà liên tục bị đánh đập sẽ 

không mà không có một đánh dấu màu xanh: vì vậy, ông 
sweareth và nameth 

Thiên Chúa liên tục không phải không lầm lổi. 

{23:11} một người đàn ông useth chửi thề nhiều sẽ được lấp 
đầy 

với sự gian ác, và các bệnh dịch hạch sẽ không bao giờ khởi 
hành từ của mình 

nhà: nếu ông sẽ xúc phạm, tội lỗi của mình sẽ khi anh ta: và nếu 
ông 

xác nhận không phải là tội lỗi của mình, ông maketh một hành 
vi phạm tội tăng gấp đôi: nếu 

ông thề trong vô vọng ông không phải vô tội, nhưng ngôi nhà 
của mình 



sẽ được đầy đủ các tai nạn. 

{23:12} có là một từ đó là mặc quần áo về với cái chết: 

Thiên Chúa cấp rằng nó không được tìm thấy trong di sản của 
Jacob; cho 

Tất cả những điều đó xa người ngoan đạo, và họ sẽ 

không đắm mình trong tội lỗi của họ. 

{23:13} sử dụng không phải là ngươi miệng để intemperate 
chửi thề, cho 

trong đó là lời của tội lỗi. 

{23:14} nhớ thy cha và mẹ thy, khi ngươi 

sittest trong số các người đàn ông tuyệt vời. Sẽ không được 
quên trước khi họ, và 

Vì vậy ngươi bởi custom ngươi trở thành một kẻ ngốc, và muốn 
rằng ngươi 

hadst không phải được sinh ra, và lời nguyền họ ngày của thy 
Chúa Giáng sinh. 

{23:15} người đàn ông mà quen với opprobrious từ 

sẽ không bao giờ được cải cách tất cả các ngày trong cuộc sống 
của mình. 

{23:16} hai các loại của người đàn ông nhân tội lỗi, và thứ ba sẽ 

mang lại cho cơn thịnh nộ: tâm nóng là như một ngọn lửa đang 
cháy, nó sẽ không bao giờ 



quenched cho đến khi nó được tiêu thụ: fornicator trong cơ thể 
của mình 

xác thịt sẽ không bao giờ chấm dứt cho đến khi ông hath 
kindled một đám cháy. 

{23:17} tất cả bánh mì ngọt để whoremonger một, ông sẽ 
không 

để cho đến khi ông chết. 

{23:18} một người đàn ông mà breaketh giá thú, nói như vậy tại 
của mình 

trái tim ai seeth tôi? I 'm compassed về với bóng tối, 

Các bức tường yểm trợ cho tôi, và không có cơ thể seeth 
tôi; những gì cần phải 

nỗi sợ hãi? Cao nhất sẽ không nhớ tội lỗi của tôi: 

{23:19} như là một người đàn ông chỉ feareth mắt của người 
đàn ông, và 

làm không mắt của Chúa Mười nghìn lần 

sáng hơn mặt trời, beholding tất cả các cách của người đàn 
ông, và 

xem xét các bộ phận đặt bí mật. 

{23:20} ông biết tất cả mọi thứ ere bao giờ họ đã được tạo 
ra; do đó, 

cũng sau khi họ đã được hoàn thiện trông ông ta sau khi tất cả. 



{23:21} người đàn ông này sẽ bị trừng phạt trong các đường 
phố của các 

thành phố, và nơi ông suspecteth không ông sẽ được thực hiện. 

{23:22} Vì vậy nó có phải đi cũng với người vợ leaveth 

chồng của cô, và bringeth trong người thừa kế của người khác. 

{23:23} cho lần đầu tiên, cô đã không tuân theo pháp luật của 
hầu hết các 

Cao; và thứ hai, nó đã trespassed chống lại mình 

chồng; và thứ ba, cô đã đóng vai con điếm tội ngoại tình, 

và trẻ em mang lại bởi người đàn ông khác. 

{23:24} cô sẽ được đưa vào các giáo đoàn, 

và Toà án dị giáo được thực hiện của con cái của mình. 

{23:25} con sẽ không có rễ, và các chi nhánh của mình 

sẽ đưa ra không có trái cây. 

{23:26} cô sẽ rời khỏi bộ nhớ của cô để nguyền rủa, và cô ấy 

làm nhục nha sẽ không được blotted. 

{23:27} và họ vẫn sẽ biết rằng có 

không có gì tốt hơn so với sự sợ hãi của Chúa, và rằng đó là 

không có gì ngọt ngào hơn để mất chú ý unto các điều răn 

của Chúa. 

{23:28} là vinh quang tuyệt vời để làm theo Chúa, và phải 



nhận được của anh ta là cuộc sống lâu dài. 

{24:1} khôn ngoan sẽ khen ngợi mình, và sẽ vinh quang trong 
các 

giữa người dân của mình. 

{24:2} tại các giáo đoàn của cao nhất thì bà 

mở miệng của mình và chiến thắng trước khi quyền lực của 
mình. 

{24:3} tôi đến ra khỏi miệng của cao nhất, và 

bao phủ trái đất như một đám mây. 

{24:4} I sống ở những nơi cao, và ngai vàng của tôi là trong một 

cột mây. 

{24:5} có tôi một mình compassed mạch trên trời, và 

đi bộ trong đáy sâu. 

{24:6} trong sóng biển và tất cả trái đất, và 

Tất cả người dân và quốc gia, tôi có một sở hữu. 

{24:7} với tất cả các tôi đã tìm kiếm còn lại: và có 

thừa kế sẽ tuân thủ? 

{24:8} do đó, tác giả của tất cả mọi thứ đã cho tôi một 

lệnh, và ông làm cho tôi gây ra tôi dinh 

phần còn lại, và nói, để cho ngươi ở Jacob và ngươi 

di sản thừa kế tại Israel. 



{24:9} ông tạo ra tôi từ đầu trước khi các 

trên thế giới, và tôi sẽ không bao giờ thất bại. 

{24:10} trong tabernacle Thánh tôi phục vụ trước khi anh ta; và 
như vậy 

Tôi đã được lập ở Sion. 

{24:11} tương tự ở thành phố thân yêu ông đã cho tôi phần còn 
lại, và 

Jerusalem vào khả năng của mình. 

{24:12} và tôi lấy gốc một vinh quang người, thậm chí trong 

phần thừa kế của Chúa. 

{24:13} tôi đã sôi nổi như cedar trong Libanus, và như là một 

cây bách cây trên núi Hermon. 
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{24:14} tôi đã sôi nổi như một cây cọ ở En-gaddi và như 

một cây trồng hoa hồng tại Jericho, như một cây ô liu công 
bằng trong một lĩnh vực dễ chịu, 

và lớn lên như là một cây máy bay của nước. 

{24:15} tôi đã cung cấp một mùi ngọt ngào như quế và 

Aspalathus, và mang lại một mùi dễ chịu thích nhất 

nhựa thơm, như galbanum, và bạch ngọc và ngọt storax, và là 
các 



khói trầm hương trong dinh. 

{24:16} như là cây nhựa thông tôi kéo dài ra của tôi 

chi nhánh, và các chi nhánh của tôi là chi nhánh của danh dự và 

ân sủng. 

{24:17} như những cây nho mang tôi ra dễ chịu thưởng thức, và 

My Hoa là hoa quả của vinh quang và giàu. 

{24:18} tôi là mẹ của tình yêu công bằng, và sợ hãi, và 

kiến thức, và hy vọng thần thánh: vì vậy, đang được vĩnh cửu, 
tôi 

dành cho tất cả các trẻ em của tôi được đặt tên của ông. 

{24:19} đến unto me, ye được mong của tôi, và 

điền vào mình với trái cây của tôi. 

{24:20} cho đài tưởng niệm của tôi là ngọt ngào hơn mật ong, 
và 

Tôi thừa kế hơn các tổ ong. 

{24:21} họ mà ăn tôi chưa là đói, và họ 

uống rượu mà tôi chưa được khát. 

{24:22} ông rằng obeyeth tôi sẽ không bao giờ được 
confounded, 

và họ làm việc của tôi sẽ không để amiss. 

{24:23} tất cả những việc này là cuốn sách của giao ước của 



vị thần cao nhất, thậm chí cả luật pháp Moses chỉ huy 

Đối với một di sản cho giáo đoàn của Jacob. 

{24:24} mờ nhạt không được mạnh mẽ trong Chúa; Ông có thể 

xác nhận bạn, cleave Ngài: cho Lord Almighty Thiên Chúa 

một mình, và bên cạnh ông có là không có Đấng cứu thế khác. 

{24:25} ông filleth tất cả mọi thứ với sự khôn ngoan của mình, 
như Phison 

và như sông Tigris trong thời gian của các loại trái cây mới. 

{24:26} ông maketh sự hiểu biết rất nhiều như thế 

Euphrates, và Jordan trong thời gian thu hoạch. 

{24:27} ông maketh học thuyết về kiến thức, xuất hiện như là 

ánh sáng, và như Geon trong thời cổ điển. 

{24:28} người đầu tiên biết cô ta không hoàn hảo: không 

cuối cùng sẽ tìm thấy cô ra ngoài. 

{24:29} cho suy nghĩ của mình có nhiều hơn ở biển, và cô ấy 

tham mưu profounder hơn sâu tuyệt vời. 

{24:30} tôi cũng ra như một brook từ một dòng sông, và như là 
một 

đường vào một khu vườn. 

{24:31} tôi đã nói, tôi sẽ nước vườn tốt nhất của tôi, và sẽ nước 



dồi dào giường vườn của tôi: và, lo, brook của tôi đã trở thành 
một 

sông và sông tôi trở thành một biển. 

{24:32} tôi sẽ được làm cho học thuyết để tỏa sáng là buổi 
sáng, 

và sẽ gửi ra ánh sáng của nó xa. 

{24:33} I sẽ được đổ ra học thuyết là lời tiên tri, và 

để lại nó cho mọi lứa tuổi cho bao giờ hết. 

{24:34} kìa, mà tôi đã không laboured cho bản thân mình, 

nhưng đối với tất cả họ tìm kiếm sự khôn ngoan. 

{25:1} trong ba điều tôi đã beautified, và đứng dậy 

đẹp cả trước Thiên Chúa và người đàn ông: sự thống nhất của 
anh trai, 

tình yêu của những người hàng xóm, một người đàn ông và 
một người vợ đồng ý với nhau. 

{25:2} ba các loại của người đàn ông hateth linh hồn của tôi, và 
tôi 

rất hài lòng tại cuộc sống của họ: một người đàn ông nghèo tự 
hào, một 

giàu người đàn ông đó là một kẻ nói dối, và một bớ cũ doateth 
đó. 

{25:3} nếu thou hast ngươi thu thập không có gì trong thanh 
thiếu niên ngươi, như thế nào 



canst ngươi tìm thấy bất cứ điều nào trong ngươi tuổi? 

{25:4} O bao comely một điều là bản án cho màu xám lông, 

và cho người đàn ông cổ đại biết tư vấn! 

{25:5} O comely như thế nào là sự khôn ngoan của già, và 

sự hiểu biết và tư vấn cho người đàn ông của danh dự. 

{25:6} nhiều kinh nghiệm là Vương miện của già, và các 

nỗi sợ hãi của Thiên Chúa là vinh quang của họ. 

{25:7} có chín điều mà tôi đã đánh giá tôi 

Các Trung tâm để được hạnh phúc, và thứ 10, tôi sẽ nói với lưỡi 
của tôi: 

Một người đàn ông hath niềm vui của trẻ em của mình; và ông 
là liveth để xem 

sự sụp đổ của kẻ thù của ông: 

{25:8} cũng là hắn mà dwelleth với vợ của 

sự hiểu biết, và rằng hath không trượt với lưỡi của mình, 

và rằng Ngài đã không phục vụ một người đàn ông nhiều không 
xứng đáng hơn mình: 

{25:9} cũng là ông rằng Ngài đã tìm thấy sự khôn ngoan, và ông 
là 

speaketh trong tai của họ sẽ nghe thấy: 

{25:10} O làm thế nào lớn là ông findeth trí tuệ! Tuy nhiên, là 



có không có ở trên anh ta feareth Chúa. 

{25:11} nhưng tình yêu của Chúa passeth tất cả mọi thứ cho 

chiếu sáng: ông holdeth, whereto ông sẽ được so sánh? 

{25:12} sợ Chúa là sự khởi đầu của tình yêu của mình: 

và Đức tin là sự khởi đầu của cleaving unto ngài. 

{25:13} [cho tôi] bất kỳ bệnh dịch hạch, nhưng các bệnh dịch 
hạch của tim: 

và bất kỳ sự gian ác, nhưng sự gian ác của một người phụ nữ: 

{25:14} và mọi phiền não, nhưng phiền não từ họ 

mà ghét tôi: và bất kỳ trả thù, nhưng sự trả thù của kẻ thù. 

{25:15} có là không có người đứng đầu ở trên đầu của một con 
rắn; và 

có là không có cơn thịnh nộ trên cơn giận dữ của kẻ thù. 

{25:16} tôi đã khá ngự một con sư tử và một con rồng, hơn 

để giữ cho ngôi nhà với một người phụ nữ xấu xa. 

{25:17} ác của một người phụ nữ changeth khuôn mặt của cô, 

và darkeneth của cô countenance vẻ như sackcloth. 

{25:18} chồng sẽ ngồi trong số hàng xóm của mình; và 

Khi ông các nó sẽ sigh cay đắng. 

{25:19} là tất cả ác nhưng ít để sự gian ác của một 

người phụ nữ: cho phép các phần của một kẻ có tội rơi khi cô. 



{25:20} như leo lên một cách đầy cát là để bàn chân của 

người già, như vậy là một người vợ đầy đủ từ một người đàn 
ông yên tĩnh. 

{25:21} vấp ngã không phải ở vẻ đẹp của một người phụ nữ, và 
mong muốn 

không phải của mình cho niềm vui. 
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{25:22} một phụ nữ, nếu cô ấy duy trì chồng, có đầy đủ các 

tức giận, Suleiman và làm nhục nha nhiều. 

{25:23} một người phụ nữ xấu xa abateth sự can đảm, maketh 
một 

countenance vẻ nặng và một trái tim bị thương: một người phụ 
nữ sẽ 

không thoải mái chồng bị nạn maketh yếu tay và 

đầu gối yếu ớt. 

{25:24} của người phụ nữ đã bắt đầu của tội lỗi, và 

thông qua của chúng tôi, tất cả chết. 

{25:25} cung cấp cho các nước không có đoạn văn; không phải 
một wicked 

người phụ nữ quyền tự do để gad ở nước ngoài. 

{25:26} nếu cô ấy đi không phải là ngươi wouldest có cô, cắt cô 
ấy 



giảm từ thịt ngươi, và cung cấp cho mình một hóa đơn ly hôn 
và cho cô ấy 

đi nào. 

{26:1} may mắn là người đàn ông hath đạo Đức vợ nhất 

số ngày của mình sẽ được tăng gấp đôi. 

{26:2} A woman đạo Đức rejoiceth chồng, và ông 

sẽ thực hiện trong năm của cuộc sống của mình trong hòa bình. 

{26:3} A người vợ tốt là một phần tốt, mà sẽ 

được đưa ra trong phần của họ rằng lo sợ Chúa. 

{26:4} cho dù một người đàn ông là giàu hay nghèo, nếu anh ta 
có một tốt 

trái tim hướng về Chúa, ông sẽ ở tất cả các lần vui mừng với 
một 

countenance vui vẻ. 

{26:5} có ba điều mà tôi tim feareth; và 

Thứ tư tôi đã đau sợ: vu khống của một thành phố, các 

tập hợp lại với nhau của một vô số ngô nghịch và một sai 

lời buộc tội: tất cả những là tồi tệ hơn cái chết. 

{26:6} nhưng nỗi đau trong trái tim và nỗi buồn là một người 
phụ nữ đó là 

ghen tị với người phụ nữ khác, và một thiên tai của lưỡi 



mà communicateth với tất cả. 

{26:7} một vợ ác là một ách rung chuyển đến và fro: ông đó 

Ngài đã giữ cô ấy như là mặc dù ông đã tổ chức một con bọ 
cạp. 

{26:8} A woman say rượu và gadder nước ngoài causeth 

rất tức giận, và cô ấy sẽ không bao gồm sự xấu hổ của chính 
mình. 

{26:9} whoredom một người phụ nữ có thể được gọi tại của cô 

vẻ kiêu căng và mí mắt. 

{26:10} nếu con gái ngươi được shameless, Giữ cho mình 
straitly, 

vì sợ cô lạm dụng mình qua overmuch liberty. 

{26:11} xem qua một mắt gây: và ngạc nhiên trước nếu không 

cô trespass chống lại ngươi. 

{26: 12} bà sẽ mở miệng của mình, như là một khách du lịch 
khát 

Khi ông đã tìm thấy một đài phun nước, và uống nước mỗi 

gần cô: của hàng rào mỗi sẽ cô ngồi xuống, và mở của cô 

Run đối với mỗi mũi tên. 

{26:13} ân sủng của một người vợ delighteth chồng, và 

theo quyết định của cô sẽ fatten xương của mình. 



{26: 14} A im lặng và yêu thương woman là một món quà của 
Chúa; 

và không có gì là quá đáng là một tâm trí tốt 

hướng dẫn. 

{26:15} A shamefaced và trung thành woman là một đôi 

ân sủng, và tâm trí lục địa của cô không thể có giá trị. 

{26:16} như mặt trời khi nó ariseth ở trên trời cao; do đó, 

là vẻ đẹp của một người vợ tốt trong đặt hàng của nhà mình. 

{26:17} như là ánh sáng rõ ràng là khi nến Thánh; do đó, 

là vẻ đẹp của khuôn mặt ở tuổi chín. 

{26:18} như là cột trụ vàng khi các ổ cắm của 

bạc; như vậy là công bằng chân với một trái tim liên tục. 

{26:19} con trai tôi, Giữ Hoa tuổi ngươi âm thanh; và 

không phải là ngươi sức mạnh cho người lạ. 

{26:20} khi thou hast nhận một hữu hiệu quả 

thông qua tất cả các lĩnh vực, gieo nó với các hạt giống của 
riêng con, tin tưởng vào 

lòng tốt của thy cổ. 

{26:21} để thy chủng tộc mà ngươi leavest 

phóng đại, có sự tự tin của họ gốc tốt. 

{26:22} một harlot sẽ được tính như spittle; nhưng một 



người phụ nữ đã lập gia đình là một tháp chống lại chết chồng. 

{26:23} A wicked người phụ nữ được cho là một phần cho một 

người đàn ông xấu xa: nhưng một người phụ nữ godly được 
trao cho ông rằng feareth 

Chúa. 

{26:24} một người phụ nữ không trung thực contemneth xấu 
hổ: nhưng một 

người phụ nữ trung thực sẽ tôn kính người chồng của mình. 

{26:25} A woman shameless sẽ được tính như một con chó; 

nhưng cô ấy là shamefaced sẽ sợ Chúa. 

{26:26} A woman honoureth chồng sẽ 

đánh giá khôn ngoan của tất cả; nhưng cô có dishonoureth anh 
ta trong cô 

Pride sẽ được tính ungodly của tất cả. 

{26:27} A người phụ nữ khóc lớn và một scold sẽ được tìm kiếm 

ra để lái xe đi những kẻ thù. 

{26:28} có hai điều mà grieve trái tim tôi; và các 

Thứ ba maketh tôi giận dữ: một người đàn ông của chiến tranh 
suffereth nghèo; 

và người đàn ông của sự hiểu biết rằng không được thiết lập 
bởi; và một trong những mà 

returneth từ sự công bình đến tội lỗi; Chúa prepareth như vậy 



một trong những cho thanh kiếm. 

{26:29} A merchant sẽ khó giữ cho mình làm 

sai; và một huckster sẽ không được giải phóng khỏi tội lỗi. 

{27:1} nhiều người đã phạm tội cho một vấn đề nhỏ; và ông là 

seeketh cho sự phong phú sẽ quay mắt đi. 

{27:2} như móng tay một sticketh nhanh chóng giữa các 
joinings của các 

đá; như vậy lỗi tội lỗi thanh đóng giữa mua và bán. 

{27:3} trừ khi một người đàn ông giữ mình siêng năng trong sự 
sợ hãi của 

Chúa, ngôi nhà của ông sẽ sớm được lật đổ. 

{27:4} như khi một sifteth với một sàng, từ chối 

remaineth; Vì vậy, rác rưởi của người đàn ông trong của mình 
nói chuyện. 

{27: 5} lò proveth potter của tàu; do đó, các 

Các thử nghiệm của con người là trong lý luận của mình. 

{27:6} quả declareth nếu cây đã mặc quần áo; do đó, 

là lời nói của một căng trong trái tim của người đàn ông. 

{27:7} khen ngợi không có người đàn ông trước khi ngươi 
hearest ông nói; cho 

đây là thử nghiệm của người đàn ông. 
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{27:8} Nếu ngươi followest sự công bình, ngươi chớ có được 

cô và đưa cô ấy, như một chiếc áo choàng dài vinh quang. 

{27:9} chim sẽ nghỉ mát unto của họ giống như; Vì vậy, sẽ thật 

trở lại unto chúng hành nghề trong cô. 

{27:10} như sư tử lieth trong chờ đợi cho con mồi; Vì vậy, tội lỗi 
cho 

họ làm việc sự gian ác. 

{27:11} discourse của một người đàn ông ngoan đạo là luôn 
luôn với 

trí tuệ; nhưng một kẻ ngốc changeth như mặt trăng. 

{27:12} nếu ngươi có một trong các indiscreet, quan sát thời 
gian; 

nhưng liên tục giữa các người đàn ông của sự hiểu biết. 

{27:13} discourse của kẻ ngu là irksome, và thể thao của họ 

là wantonness của tội lỗi. 

{27:14} nói chuyện của ông sweareth nhiều maketh người 

tóc đứng thẳng đứng; và brawls của họ làm cho một dừng đôi 
tai của mình. 

{27:15} xung đột của các tự hào là bloodshedding, và 

revilings của họ là đại ở tai. 



{27:16} Whoso discovereth bí mật loseth tín dụng của mình; và 

sẽ không bao giờ tìm thấy người bạn để tâm trí của mình. 

{27:17} yêu thy người bạn, và được trung thành Ngài: nhưng 
nếu 

Thou betrayest bí mật của mình, theo không có thêm sau khi 
anh ta. 

{27:18} cho như là một người đàn ông hath tiêu diệt kẻ thù của 
mình; cho hast 

Ngươi mất tình yêu hàng xóm thy. 

{27:19} như là một letteth một con chim đi ra khỏi bàn tay của 
mình, vì vậy 

thou hast ngươi để cho hàng xóm thy đi, và shalt không nhận 
được anh ta một lần nữa 

{27:20} theo sau anh ta không có nhiều, cho ông là quá xa 
off; ông 

là một trứng đã trốn thoát ra khỏi cạm bẫy. 

{27:21} như một vết thương, nó có thể bị ràng buộc; và sau khi 

reviling có thể reconcilement: nhưng ông betrayeth 

bí mật là không có hy vọng. 

{27:22} ông winketh với đôi mắt động ác: và 

Anh ta làm anh ta sẽ khởi hành từ anh ta. 



{27:23} khi ngươi nghệ thuật hiện nay, ông sẽ nói chuyện ngọt 
ngào, và 

sẽ ngưỡng mộ từ thy: nhưng lúc cuối, ông sẽ quằn của mình 

miệng, và vu khống thy lời hay ý đẹp. 

{27:24} I có ghét nhiều điều, nhưng không có gì giống như ông; 

cho Chúa sẽ ghét anh ta. 

{27:25} Whoso casteth một hòn đá trên cao casteth trên 

riêng đầu; và một cơn đột quỵ dối trá sẽ làm cho vết thương. 

{27:26} Whoso diggeth một hố sẽ rơi trong đó: và ông đó 

setteth một cái bẫy sẽ được thực hiện trong đó. 

{27:27} ông động nghịch ngợm, nó sẽ sụp đổ khi anh ta, 

và ông sẽ không biết từ đâu nó cometh. 

{27:28} Mockery và làm nhục Nha là từ tự hào; Nhưng 

báo thù, như là một con sư tử, sẽ nằm trong chờ đợi cho họ. 

{27:29}, họ hân hoan lúc sự sụp đổ của người công chính sẽ 

được thực hiện trong các bẫy; và nỗi đau đớn sẽ tiêu thụ chúng 

trước khi họ chết. 

{27:30} Malice và cơn thịnh nộ, thậm chí mấy abominations; 

và người đàn ông phạm tội phải có cả hai. 

{28: 1} ông rằng revengeth sẽ tìm thấy sự trả thù từ những 



Chúa, và ông chắc chắn sẽ giữ cho tội lỗi của mình [trong nhớ.] 

{28:2} Forgive thy hàng xóm những tổn thương mà ông hath 
thực hiện 

cho ngươi, vậy thì tội lỗi thy cũng được tha thứ khi ngươi 

nguyện. 

{28:3} một người đàn ông beareth hận thù chống lại khác và 
doth 

ông tìm kiếm sự tha thứ từ Chúa? 

{28:4} sheweth Anh không có lòng thương xót đến một người 
đàn ông, mà là giống như 

mình: và ông doth yêu cầu sự tha thứ tội lỗi của mình? 

{28:5} nếu ông nhưng thịt là nuôi dưỡng lòng căm thù, Ai sẽ 

intreat cho tha thứ tội lỗi của mình? 

{28:6} nhớ ngươi kết thúc, và để cho thù hận chấm dứt; 

[nhớ] tham nhũng và cái chết, và tuân thủ trong các 

điều răn. 

{28:7} nhớ các điều răn, và gấu không 

malice để hàng xóm thy: [nhớ] giao ước của các 

Cao nhất, và wink lúc vô minh. 

{28: 8} Abstain từ xung đột, và ngươi shalt giảm thy 

tội lỗi: đối với một người đàn ông giận dữ sẽ kindle xung đột, 



{28:9} A tội lỗi man disquieteth bạn bè, và maketh 

tranh luận trong số đó tại hòa bình. 

{28:10} như là vấn đề của đám cháy, do đó, nó burneth: và như 
một 

sức mạnh của con người là, như vậy là cơn giận của mình; và 
theo ông 

giàu sang tức giận của ông riseth; và mạnh mẽ hơn họ mà 

contend, càng có nhiều họ sẽ bị viêm. 

{28:11} ganh đua vội vã một kindleth một đám cháy: và một vội 
vã 

chiến đấu sheddeth máu. 

{28:12} nếu ngươi thổi các tia lửa, nó sẽ đốt cháy: Nếu ngươi 
nhổ 

khi nó, nó sẽ được quenched: và cả những đi ra của thy 

miệng. 

{28:13} nguyền rủa whisperer và doubletongued: cho như vậy 

đã phá hủy nhiều người đã được tại hòa bình. 

{28:14} backbiting lưỡi hath disquieted rất nhiều, và 

thúc đẩy họ từ quốc gia này đến quốc gia: thành phố mạnh 
hath nó 

kéo xuống, và lật đổ nhà ở của người đàn ông tuyệt vời. 

{28:15} backbiting lưỡi hath diễn ra đạo Đức 



phụ nữ, và tước đoạt của lao động của họ. 

{28:16} Whoso hearkeneth unto nó sẽ không bao giờ tìm thấy 
phần còn lại, 

và không bao giờ sống lặng lẽ. 

{28:17} thì roi da maketh marks trong xác thịt: 

nhưng sự đột quỵ của lưỡi breaketh xương. 

{28:18} nhiều người đã rơi bởi các cạnh của thanh kiếm: nhưng 

không phải rất nhiều vì đã giảm bằng lưỡi. 

{28: 19} cũng là ông đó bảo vệ thông qua các nọc độc 

hiện; người hath không rút ra ách nào đó, cũng không phải ngài 
đã 

ràng buộc trong các ban nhạc của cô. 

{28:20} đó ách là một ách sắt, và các 
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Ban nhạc đó là ban nhạc đồng thau. 

{28:21} cái chết đó là một cái chết ác, ngôi mộ 

tốt hơn so với nó. 

{28:22} thì không có quy tắc hơn họ lo sợ Thiên Chúa, 

không phải họ sẽ được đốt cháy với ngọn lửa đó. 

{28:23}, chẳng hạn như từ bỏ Chúa sẽ rơi vào nó; và nó 

sẽ đốt cháy trong họ, và không được quenched; nó sẽ được gửi 



Khi chúng như là một con sư tử, và săn tìm chúng như báo. 

{28:24} cái nhìn ngươi hedge thy sở hữu về với 

gai, và ràng buộc lên thy bạc và vàng, 

{28:25} và cân nhắc lời Chúa trong một sự cân bằng, và làm cho 
một 

cửa và quầy bar cho ngươi miệng. 

{28:26} Hãy coi chừng ngươi trượt không phải của nó, vì sợ 
ngươi rơi trước 

ông rằng lieth trong chờ đợi. 

{29:1} ông đó là thương xót sẽ cho vay cho đến hàng xóm của 
mình; 

và ông strengtheneth tay keepeth các 

điều răn. 

{29:2} mượn để thy hàng xóm trong thời gian của mình cần và 
phải trả tiền 

Ngươi thy hàng xóm do một lần nữa trong mùa giải. 

{29:3} giữ lời Chúa, và giải quyết một cách trung thực với anh 
ta, và 

Thou shalt luôn tìm thấy điều đó là cần thiết cho ngươi. 

{29:4} nhiều, khi một điều cho vay họ, nó sẽ tính 

được tìm thấy, và đặt chúng vào rắc rối đã giúp họ. 



{29:5} cho đến khi ông đã nhận được, ông sẽ hôn một người 
đàn ông tay; 

và hàng xóm của ông tiền, ông sẽ nói chuyện submissly: nhưng 

Khi ông nên trả nợ, ông sẽ kéo dài thời gian, và trả lại 

lời của đau buồn, và khiếu nại của thời gian. 

{29:6} nếu ông ưu tiên áp dụng, anh ta sẽ hầu như không nhận 
được nửa, và 

ông sẽ tính như nếu ông đã tìm thấy nó: nếu không, ông hath 
tước 

Anh ta tiền của mình, và ông đã nhận anh ta một kẻ thù mà 
không có 

nguyên nhân: ông payeth anh ta với cursings và tay vịn; và cho 

để vinh danh ông sẽ trả cho anh ta hổ thẹn. 

{29:7} nhiều do đó đã từ chối để cho vay cho khác 

của người đàn ông bị bệnh đối phó, lo sợ đến được lừa. 

{29:8} chưa có ngươi kiên nhẫn với một người đàn ông nghèo 
động sản, 

và trì hoãn không để shew anh ta lòng thương xót. 

{29:9} giúp đỡ người nghèo vì lợi ích của lệnh, và 

biến anh ta không đi vì đói nghèo của mình. 

{29:10} mất thy tiền cho anh em ngươi và người bạn thy, 

và để cho nó không gỉ dưới đá bị mất. 



{29:11} đặt lên kho báu thy theo các 

Các điều răn của cao nhất, và nó sẽ mang lại cho ngươi 

lợi nhuận nhiều hơn vàng. 

{29:12} câm alms trong kho thy: và nó sẽ 

cung cấp ngươi từ tất cả phiền não. 

{29:13} nó sẽ chiến đấu cho ngươi chống lại kẻ thù con tốt hơn 

hơn một lá chắn hùng vĩ và mạnh thương. 

{29:14} một người đàn ông trung thực là người bảo đam cho 
hàng xóm của mình: nhưng ông 

đó là gây sẽ bỏ rơi anh ta. 

{29:15} quên không tình hữu nghị của ngươi người bảo đam, 
cho ông 

Ngài đã cho cuộc sống của mình cho ngươi. 

{29:16} một kẻ có tội sẽ lật đổ các bất động sản tốt của mình 

người bảo đam: 

{29:17} và ông đó là một cái tâm unthankful sẽ để lại 

Hắn [nguy hiểm] gửi cho anh ta. 

{29:18} Suretiship hath hoàn tác nhiều người tốt estate, và 

rung động chúng như là một làn sóng biển: người đàn ông hùng 
hath nó hướng 

từ nhà của họ, do đó họ lang thang trong số kỳ lạ 



Các quốc gia. 

{29:19} một người đàn ông xấu xa, vì các điều răn 

Chúa sẽ rơi vào suretiship: và ông undertaketh 

và followeth kinh doanh của người khác để đạt được sẽ rơi vào 

phù hợp với. 

{29:20} giúp thy hàng xóm theo ngươi quyền lực, và 

Hãy cẩn thận rằng ngươi thyself rơi không vào cùng. 

{29:21} là điều chính cho cuộc sống là nước, và bánh mì, và 

Quần áo, và một nhà để bao gồm sự xấu hổ. 

{29:22} tốt hơn là cuộc sống của một người đàn ông nghèo 
trong một ngôi nhà có nghĩa là, 

so với giá vé tinh tế trong ngôi nhà của người đàn ông khác. 

{29:23} có thể là ít hay nhiều, Giữ mãn ngươi, mà ngươi 

nghe không làm nhục nha của nhà ngươi. 

{29:24} cho nó là một cuộc sống đau khổ để đi từ nhà đến 

nhà: cho nơi nghệ thuật ngươi một người lạ, ngươi không 
darest mở 

miệng ngươi. 

{29:25} Thou shalt giải trí, bữa cơm, và không có 

cảm ơn: hơn nữa ngươi chớ nghe lời cay đắng: 



{29:26} đến, ngươi người lạ, và cung cấp một bảng, và nguồn 
cấp dữ liệu 

tôi mà thou hast đã sẵn sàng. 

{29:27} cho place, ngươi người lạ, một người đàn ông vinh; 

My brother cometh đến được nộp, và tôi có nhu cầu của tôi 

ngôi nhà. 

{29:28} những việc này là đại để một người đàn ông 

sự hiểu biết; upbraiding houseroom, và 

reproaching của người cho vay. 

{30:1} ông rằng loveth con trai của ông causeth ông thường 
cảm thấy các 

cây gậy, rằng ông có thể có niềm vui của anh ta cuối cùng. 

{30:2} ông rằng chastiseth con trai của ông sẽ có niềm vui trong 
anh ta, 

và sẽ vui mừng của anh ta trong số người quen của mình. 

{30:3} ông rằng teacheth con trai của ông grieveth của đối 
phương: và 

trước khi bạn bè của mình, ông sẽ vui mừng của anh ta. 

{30:4} dù cha chết, Tuy nhiên ông là như là mặc dù ông đã 

không phải chết: cho ông hath còn là một phía sau anh ta giống 
như mình. 

{30:5} trong khi ông sống, ông đã thấy và rejoiced ông: và 



Khi ông qua đời, ông đã không sorrowful. 

{30:6} ông để lại anh ta một avenger chống lại kẻ thù của mình, 

và một trong đó sẽ requite lòng tốt để bạn bè của mình. 

{30:7} ông maketh quá nhiều của người con trai sẽ ràng buộc 
lên 

những vết thương; và ruột của mình sẽ được gặp rắc rối lúc 
khóc mỗi. 
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{30:8} một con ngựa mà không bị hỏng becometh headstrong: 
và một 

trẻ em còn lại mình sẽ được wilful. 

{30:9} Cocker con ngươi, và ông sẽ làm cho ngươi sợ: 

chơi với anh ta, và ông sẽ mang ngươi nặng nề. 

{30:10} cười không phải với anh ta, vì sợ ngươi có phiền muộn 
với 

Anh ta, và vì sợ ngươi gnash răng ngươi cuối cùng. 

{30:11} cho anh ta không có tự do trong thanh thiếu niên của 
mình, và wink không phải lúc 

điên rồ của mình. 

{30:12} mũi xuống cổ của mình trong khi ông là trẻ, và đánh bại 

Anh ta ở hai bên trong khi ông là một đứa trẻ, vì sợ ông sáp 
cứng đầu, 



và được ngô nghịch unto thee, và vì vậy mang lại phiền muộn 
cho ngươi 

trái tim. 

{30:13} Chastise con trai thy, và giữ anh ta để lao động, vì sợ 
mình 

hành vi dâm ô là một hành vi phạm tội cùng ngươi. 

{30:14} tốt hơn là người nghèo, đang được các âm thanh và 
mạnh mẽ của 

Hiến pháp, hơn một người đàn ông giàu có bị ảnh hưởng trong 
cơ thể của mình. 

{30:15} sức khỏe và các động sản tốt của cơ thể là trên tất cả 

vàng, và một cơ thể mạnh mẽ trên sự giàu có vô hạn. 

{30:16} có là không có giàu trên một cơ thể âm thanh, và không 
có 

niềm vui trên niềm vui của trái tim. 

{30:17} chết là tốt hơn so với cuộc sống cay đắng hoặc liên tục 

bệnh tật. 

{30:18} Delicates đổ một miệng ngậm như 

messes thịt đặt vào một ngôi mộ. 

{30:19} gì doeth tốt cung cấp cho một thần tượng? cho 

không phải có thể nó ăn cũng không phải ngửi thấy mùi: như 
vậy là ông bị đàn áp của các 



Chúa tể. 

{30:20} ông seeth với đôi mắt của mình và groaneth, như một 

Thái giám embraceth một trinh nữ và sigheth. 

{30:21} cho không quá thy tâm trí nặng nề, và gây đau đớn cho 

không thyself trong tư vấn của ngươi. 

{30:22} sự vui vẻ của trái tim là cuộc sống của con người, và 

sự vui sướng của một người đàn ông prolongeth ngày của 
mình. 

{30:23} yêu linh hồn của ngươi, và an ủi lòng, 

loại bỏ nỗi buồn xa thee: cho nỗi buồn đã giết nhiều người, 

và không có lợi nhuận trong đó. 

{30:24} ghen tị và cơn thịnh nộ rút ngắn cuộc sống, và 
carefulness 

bringeth tuổi trước khi thời gian. 

{30:25} A vui vẻ và tốt heart sẽ có một quan tâm của mình 

thịt và chế độ ăn uống. 

{31:1} xem cho giàu consumeth xác thịt, và các 

Chăm sóc đó driveth đi ngủ. 

{31:2} xem Chăm sóc sẽ không cho phép một người đàn ông 
slumber, như là một đau 

bệnh breaketh giấc ngủ, 



{31:3} giàu hath lớn lao động tập hợp giàu sang 

với nhau; và khi ông resteth, ông là đầy delicates của mình. 

{31:4} người nghèo laboureth động sản kém của mình; và khi 
anh 

leaveth ra, anh ta vẫn còn khó khăn. 

{31:5} ông rằng loveth vàng thì không thể biện minh, và ông 

có followeth tham nhũng sẽ có đủ đó. 

{31:6} vàng đã là hủy hoại rất nhiều, và của họ 

hủy diệt đã có mặt. 

{31:7} là một stumblingblock unto chúng mà hy sinh unto 

nó, và đánh lừa tất cả sẽ được thực hiện thời. 

{31:8} may mắn là những người giàu được tìm thấy mà không 
có tì vết, 

và Ngài đã không đi sau khi vàng. 

{31:9} hắn là ai? và chúng tôi sẽ gọi anh ta may mắn: cho 

những điều tuyệt vời ông hath thực hiện giữa người dân của 
mình. 

{31:10} người Ngài đã thử bằng cách đó, và tìm thấy hoàn hảo? 

sau đó để cho anh ta vinh quang. Ai có thể xúc phạm, và hath 
không 

xúc phạm? hoặc làm điều ác, và Ngài đã không thực hiện nó? 



{31:11} hàng hoá của mình sẽ thành lập, và các 

giáo đoàn sẽ tuyên bố của ông bố thí. 

{31:12} nếu ngươi ngồi tại một bàn phong phú, được không 
tham lam khi 

nó, và nói không, có nhiều thịt trên nó. 

{31:13} ghi nhớ rằng một con mắt độc ác là một điều ác: và 

những gì tạo ra nhiều xấu xa hơn một mắt? do đó nó 

weepeth khi mọi dịp. 

{31:14} căng không phải là ngươi tay whithersoever nó looketh 
ông, 

và lực đẩy nó không phải với anh ta vào món ăn. 

{31:15} thẩm phán không thy hàng xóm của mình: và 

kín đáo trong mọi thời điểm. 

{31:16} ăn vì nó becometh một người đàn ông, những điều 
được 

thiết lập trước khi ngươi; và devour lưu ý, vì sợ rằng ngươi 
ghét. 

{31:17} để lại ngoài khơi đầu tiên cho vì lợi ích của phương 
thức; và không 

unsatiable, vì sợ ngươi xúc phạm. 

{31:18} khi ngươi sittest trong số nhiều, tiếp cận không ngươi 

ra tay đầu tiên của tất cả. 



{31:19} A rất ít là đủ cho một người đàn ông nuôi dưỡng tốt, 

và ông fetcheth không phải là của mình gió ngắn trên giường 
của mình. 

{31:20} âm thanh giấc ngủ cometh vừa ăn: ông riseth 

sớm, và trí thông minh của mình với anh ta: nhưng những đau 
đớn của xem, 

và choler, và pangs bụng, với một unsatiable 

người đàn ông. 

{31:21} và nếu thou hast buộc phải ăn, phát sinh, đi 

ra, nôn, và ngươi shalt có phần còn lại. 

{31:22} con trai tôi, nghe tôi, và khinh khi tôi không, và tại các 

cuối thou shalt tìm thấy như tôi đã nói với Chúa: trong tất cả 
các công trình thy được nhanh chóng, 

Vì vậy sẽ có không có bệnh tật đến cùng ngươi. 

{31:23} Whoso là tự do của thịt của mình, người đàn ông sẽ nói 

tốt của nó; và các báo cáo của mình vệ sinh tốt sẽ 

tin. 

{31:24} nhưng đối với anh ta mà là một niggard thịt của mình 
các 

toàn thành phố sẽ murmur; và các lời khai của mình 

niggardness sẽ không có nghi ngờ của. 



{31:25} Shew không thy valiantness trong rượu vang; rượu vang 
hath 

phá hủy nhiều. 
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{31:26} lò proveth cạnh bằng cách ngâm: vì vậy doth 

rượu vang trong trái tim của tự hào bởi say. 

{31:27} rượu là tốt như cuộc sống với một người đàn ông, nếu 
nó được say sưa 

vừa phải: những gì cuộc sống là sau đó với một người đàn ông 
đó là không có rượu vang? 

nó đã được thực hiện để làm cho người đàn ông vui mừng. 

{31:28} rượu một say rượu và trong mùa bringeth 

sự vui vẻ của trái tim, và đánh của cái trí: 

{31:29} nhưng rượu say rượu với dư thừa maketh cay đắng 

tâm với brawling và quarrelling. 

{31:30} say rượu increaseth cơn thịnh nộ của một kẻ ngốc đến 
ông 

xúc phạm: nó diminisheth sức mạnh, và maketh vết thương. 

{31:31} khiển trách không thy hàng xóm tại rượu, và 

khinh khi anh ta không phải tại mình mirth: cung cấp cho anh ta 
không từ despiteful, 

và báo chí không khi anh ta với thúc giục ông [để uống.] 



{32:1} nếu ngươi được thực hiện nâng tổng thể [của một bữa 
cơm,] không 

mình lên, nhưng là trong số đó là một trong những phần còn 
lại; mất 

siêng năng chăm sóc cho họ, và như vậy ngồi xuống. 

{32:2} và khi thou hast thực hiện tất cả các văn phòng ngươi, 
đưa ngươi 

Đặt, mà ngươi mayest ngươi được vui vẻ với họ, và nhận được 
một 

Vương miện thy tốt đặt hàng của các bữa cơm. 

{32:3} nói, ngươi rằng nghệ thuật elder, cho nó becometh 
ngươi, 

nhưng với âm thanh phán quyết; và cản trở không musick. 

{32:4} đổ không ra từ nơi có một nhạc sĩ, và 

shew không ra trí tuệ ra khỏi thời gian. 

{32:5} A concert của musick trong một bữa tiệc rượu là như là 
một 

Signet carbuncle thiết lập bằng vàng. 

{32:6} như một signet emerald một thiết lập trong một tác 
phẩm của vàng, do đó, 

là melody musick với rượu vang tốt. 

{32:7} nói, người đàn ông trẻ, nếu có nhu cầu của các ngươi: và 



Tuy nhiên, hiếm khi ngươi nghệ thuật hai lần yêu cầu. 

{32:8} để cho ngươi bài phát biểu được ngắn, óc nhiều trong 

vài lời; như là một trong đó làm và chưa holdeth của mình 

lưỡi. 

{32:9} nếu ngươi trong số các người đàn ông lớn, làm cho 
không thyself 

tương đương với họ; và khi người đàn ông cổ đại đưa ra, sử 
dụng không 

nhiều từ. 

{32:10} trước khi sấm sét goeth sét; và trước khi một 

shamefaced người đàn ông sẽ đi ủng hộ. 

{32:11} tăng lên betimes, và sẽ không cuối cùng; nhưng nhận 
được ngươi 

nhà mà không có sự chậm trễ. 

{32:12} có có ngươi trò tiêu khiển, và làm những gì ngươi héo: 

nhưng tội lỗi không phải do tự hào phát biểu. 

{32:13} và cho những việc này ban phước cho anh ta làm cho 
ngươi, 

và Ngài đã bổ sung ngươi với mình những điều tốt đẹp. 

{32:14} Whoso feareth Chúa sẽ nhận được của mình 

kỷ luật; và họ tìm kiếm anh ta sớm sẽ thấy ân. 



{32:15} Anh seeketh pháp luật sẽ được làm đầy thời: 

nhưng hypocrite sẽ được xúc phạm thereat. 

{32:16} họ sợ Chúa sẽ tìm thấy bản án, và 

sẽ kindle công lý như là một ánh sáng. 

{32:17} một người đàn ông tội lỗi sẽ không được reproved, 
nhưng findeth một 

Xin theo ông. 

{32:18} một người đàn ông của tư vấn sẽ được ân cần; nhưng 
một 

người đàn ông lạ và tự hào là không daunted với nỗi sợ hãi, 
ngay cả khi 

bản thân ông hath thực hiện mà không có tư vấn. 

{32:19} làm gì mà không có lời khuyên; và khi thou hast 

Khi đã xong, ăn năn không. 

{32:20} đi không theo một cách wherein ngươi mayest ngươi 
rơi, và 

vấp ngã không phải trong số các loại đá. 

{32:21} được không tự tin trong một cách đơn giản. 

{32:22} và hãy cẩn thận của trẻ em của ngươi. 

{32:23} trong mọi công việc tốt tin tưởng linh hồn của 
ngươi; Đối với điều này là 

giữ các điều răn. 



{32:24} ông đó vì trong Chúa Đấng chú ý đến các 

lệnh; và ông trusteth ông sẽ giá vé không bao giờ 

tồi tệ hơn. 

{33:1} có sẽ không có điều xấu xảy ra Ngài feareth 

Chúa; nhưng trong cám dỗ thậm chí một lần nữa ông sẽ cung 
cấp nó. 

{33:2} A wise man hateth không phải là của pháp luật; nhưng 
anh ta là một 

hypocrite trong đó là như là một con tàu trong một cơn bão. 

{33:3} một người đàn ông của sự hiểu biết trusteth thuộc Pháp 
luật; và 

luật pháp là trung thành cùng ngài, như một lời sấm. 

{33:4} chuẩn bị những gì để nói, và vì vậy ngươi chớ nghe: 

ràng buộc lên hướng dẫn và sau đó làm cho câu trả lời. 

{33:5} trung tâm của sự ngu si cũng giống như một 
cartwheel; và ông 

những suy nghĩ như một cán axletree. 

{33:6} A stallion ngựa là như một người bạn mocking, ông 

neigheth dưới mỗi một sitteth nữ khi anh ta. 

{33:7} sao doth một ngày vượt trội khác, khi như tất cả các 

ánh sáng của mỗi ngày trong năm là của mặt trời? 



{33:8} bởi kiến thức của Chúa họ 

phân biệt: và ông thay đổi mùa và lễ. 

{33:9} một số của họ ông hath làm cao ngày, và 

thiêng liêng đó, và một số người trong số họ đã ông đã bình 
thường 

ngày. 

{33:10} và tất cả mọi người là từ mặt đất, và Adam 

tạo của trái đất: 

{33:11} trong nhiều kiến thức về Chúa hath chia họ, 

và cách thức của họ đa dạng. 

{33:12} một số của họ đã ông may mắn và sôi nổi và 

một số người trong số họ ông Thánh, và thiết lập gần mình: 
nhưng một số 

chúng hath ông bị nguyền rủa và mang lại thấp, và bật ra của 

địa điểm của họ. 

{33:13} như đất sét trong potter của bàn tay, để thời trang nó 
tại 

niềm vui của mình: do đó, người đàn ông là trong tay của Ngài 
mà làm cho anh ta, để 

khiến cho họ như liketh anh ta tốt nhất. 
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{33:14} tốt thiết lập chống lại cái ác, và cuộc sống đối với tử 
vong: do đó 

là ngoan đạo chống lại những kẻ có tội, và những kẻ có tội 
chống lại các 

ngoan đạo. 

{33:15} nhìn như vậy sau khi tất cả các tác phẩm của cao 
nhất; và 

không có hai và hai, một trong những chống lại nhau. 

{33:16} I awaked lên cuối cùng của tất cả, là một trong những 
gathereth sau 

Các grapegatherers: bằng các phước lành của Chúa tôi hưởng 
lợi, 

và tred của tôi cắt giống như một gatherer nho. 

{33:17} xem xét tôi laboured không cho bản thân mình, nhưng 

cho tất cả chúng mà tìm cách học tập. 

{33:18} nghe, O ngươi người đàn ông lớn của người dân, và 

hearken với đôi tai của bạn, ye cai trị của các giáo đoàn. 

{33:19} cung cấp không phải con trai thy và vợ, thy anh trai và 
bạn bè, 

sức mạnh trong Chúa trong khi ngươi livest, và cung cấp cho 
không phải là ngươi hàng hoá để 

khác: vì sợ nó ăn năn ngươi, và ngươi intreat cho cùng 



một lần nữa. 

{33:20} như miễn là ngươi livest, và hast hơi thở ở ngươi, 

cung cấp cho không thyself hơn bất kỳ. 

{33:21} cho tốt hơn, nó là con ngươi nên tìm cách để 

ngươi, so với ngươi shouldest đứng để lịch sự của họ. 

{33:22} trong tất cả các công trình thy giữ cho mình bảo; 

để lại không phải là một vết nhơ thine để vinh danh. 

{33:23} tại thời điểm khi thou shalt kết thúc ngày thy, và 

kết thúc cuộc sống thy, phân phối các ngươi thừa kế. 

{33:24} thức ăn, một cây đũa phép và gánh nặng, cho ass; và 

bánh mì, chỉnh sửa và làm việc cho một công chức. . 

{33:25} nếu ngươi đặt thy công chức để lao động, thou shalt 
tìm 

còn lại: nhưng nếu ngươi để cho ta đi nghỉ, ông sẽ tìm cách tự 
do. 

{33:26} A ách và cổ bow cổ: vậy 

tra tấn và lên cho một công chức ác. 

{33:27} gửi ông đến lao động, mà ông được không nhàn rỗi; cho 

vô ích teacheth nhiều điều ác. 

{33:28} đặt anh ta để làm việc, như là phù hợp cho anh ta: nếu 
ông không 



Vâng lời, đặt trên fetters nặng thêm. 

{33:29} nhưng được không quá nhiều về hướng bất kỳ; và 
không có 

theo quyết định không phải làm gì. 

{33:30} nếu ngươi có một công chức, để cho anh ta cho ngươi 
như 

mình, bởi vì ngươi hast mua nó với một mức giá. 

{33:31} nếu ngươi có một tôi tớ, nỉ anh ta như một người Anh 
em: 

cho thou hast cần thiết của ông, theo linh hồn của con: Nếu 
ngươi 

nỉ ông ác, và ông chạy từ ngươi, đường nào héo ngươi 

đi tìm anh ta? 

{34:1} với hy vọng một người đàn ông khoảng trống của sự hiểu 
biết là vô ích 

và sai: và giấc mơ nâng lên cá. 

{34:2} Whoso regardeth những giấc mơ cũng giống như ông 
rằng catcheth 

tại một cái bóng, và followeth sau khi gió. 

{34:3} tầm nhìn của những giấc mơ là sự giống nhau của một 

điều khác, thậm chí là chân dung của một khuôn mặt để một 
khuôn mặt. 



{34:4} là một điều ô uế những gì có thể được tẩy rửa? và 

từ đó là sai sự thật những gì có thể đi? 

{34:5} quẻ, và soothsayings, và những giấc mơ, 

vô ích: và Trung tâm fancieth, như một người phụ nữ Trung 
tâm trong travail. 

{34:6} nếu họ không được gửi từ nhất cao trong thy 

thăm viếng, đặt không lòng khi họ. 

{34:7} cho những giấc mơ đã lừa dối nhiều người, và họ có 

không thể đặt niềm tin của họ trong đó. 

{34:8} pháp luật sẽ được tìm thấy hoàn hảo mà không cần dối 
trá: và 

trí tuệ là hoàn hảo cho một miệng trung thành. 

{34:9} một người đàn ông hath đi làm nhiều điều; 

và ông rằng hath nhiều kinh nghiệm sẽ tuyên bố sự khôn 
ngoan. 

{34:10} ông rằng hath không có kinh nghiệm làm chút: nhưng 
ông 

mà Ngài đã đi là đầy đủ của sự khôn ngoan. 

{34:11} khi tôi đi, tôi đã thấy nhiều điều; và tôi 

hiểu nhiều hơn tôi có thể nhận. 

{34:12} I là ofttimes nguy cơ tử vong: Tuy nhiên, tôi đã 



Gửi bởi vì những điều này. 

{34:13} tinh thần của những người lo sợ Chúa sẽ sống; 

Hy vọng của họ là ông đó saveth chúng. 

{34:14} Whoso feareth Chúa thì không sợ hãi, cũng không 

sợ; cho ông là hy vọng của mình. 

{34:15} may mắn là linh hồn của ông feareth Chúa: 

mà doth ông nhìn? và sức mạnh của mình là ai? 

{34:16} cho đôi mắt của Chúa là khi họ rằng tình yêu 

Anh ta, anh ta là bảo vệ hùng mạnh của họ và mạnh mẽ trú, 
một phòng 

từ nhiệt và vỏ bọc từ mặt trời lúc giữa trưa, một bảo quản 

từ stumbling, và một sự giúp đỡ từ rơi xuống. 

{34:17} raiseth lên linh hồn, và lighteneth mắt: ông 

giveth sức khỏe, cuộc sống, và phước lành. 

{34:18} ông sacrificeth của một điều sai nhận, 

mình cung cấp là vô lý; và các quà tặng của người đàn ông bất 
công không phải là 

chấp nhận. 

{34:19} cao nhất không được hài lòng với các dịch vụ 

của những kẻ ác; nó không phải ông bình cho tội lỗi của vô số 

của hy sinh. 



{34:20} Whoso bringeth một cung cấp hàng hóa của các 

doeth nghèo là một trong những killeth con trai trước khi cha 
ông 

đôi mắt. 

{34:21} bánh mì của người nghèo là cuộc sống của họ: ông đó 

defraudeth anh ta đó là một người đàn ông máu. 

{34:22} ông mà Đấng đi cuộc sống của ông hàng xóm 

slayeth anh ta; và Anh defraudeth người lao động của mình cho 
thuê 

là một bloodshedder. 

{34:23} khi một trong những buildeth và khác pulleth 

lợi nhuận có họ sau đó nhưng lao động? 

{34:24} khi một prayeth, và một curseth, mà 

thoại sẽ Chúa có nghe không? 
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{34:25} ông washeth mình sau khi chạm vào của một 

xác chết, nếu ông chạm vào nó một lần nữa, những gì availeth 
của ông rửa? 

{34:26} như vậy là nó với một người đàn ông fasteth cho tội lỗi 
của mình, và 

goeth một lần nữa, và doeth giống: ai sẽ nghe thấy lời cầu 
nguyện của mình? 



hoặc những gì doth humbling của ông lợi nhuận ông ta? 

{35: 1} Anh keepeth pháp luật bringeth đủ các dịch vụ: 

ông mà Đấng chú ý tới các lệnh offereth hòa bình 

cung cấp. 

{35:2} ông rằng requiteth một goodturn offereth bột mịn; 

và ông giveth alms sacrificeth khen ngợi. 

{35:3} khởi hành từ ác là một điều đẹp lòng 

Chúa; và forsake sự bất công là một propitiation. 

{35:4} Thou shalt không xuất hiện sản phẩm nào trước mặt 
Chúa. 

{35:5} cho tất cả những điều này [là để được thực hiện] vì các 

lệnh. 

{35:6} cung cấp các công bình maketh chất béo bàn thờ, 

và thưởng thức ngọt đó là trước khi cao nhất. 

{35:7} sự hy sinh của một người đàn ông chỉ là chấp nhận 
được. và các 

Đài tưởng niệm đó sẽ không bao giờ bị lãng quên. 

{35:8} cho Chúa để vinh danh ông với một con mắt tốt, và 

giảm không các firstfruits tay ngươi. 

{35:9} trong tất cả thy Quà tặng shew một countenance vui vẻ, 
và 



dâng Chúa tithes với sự vui vẻ. 

{35:10} cung cấp cho unto nhất cao theo như ông hath 

làm giàu ngươi; và như thou hast nhận, cung cấp với một vui vẻ 

mắt. 

{35:11} cho Lord recompenseth, và sẽ cung cấp cho ngươi 

bảy lần so. 

{35:12} không nghĩ đến tham nhũng với quà tặng; Đối với ông 
như vậy 

sẽ không nhận được: và sự tin tưởng không phải hy sinh bất 
công; cho 

Chúa là thẩm phán, và với anh ta là không có sự tôn trọng của 
người. 

{35:13} ông sẽ không chấp nhận bất kỳ người nào chống lại một 
người nghèo 

người đàn ông, nhưng sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của các bị áp 
bức. 

{35:14} ông sẽ không khinh khi supplication của các 

cha; cũng không phải quả phụ, khi nó poureth ra cô ấy 

đơn khiếu nại. 

{35:15} không không phải là những giọt nước mắt chạy xuống 
má của góa phụ? 

và không phải là khóc của mình chống lại ông causeth họ rơi? 



{35:16} ông rằng serveth Chúa sẽ được chấp nhận với 

ủng hộ, và cầu nguyện của ông đạt unto những đám mây. 

{35:17} lời cầu nguyện của sự khiêm tốn pierceth những đám 
mây: và 

đến khi nó đến hô, ông sẽ không được an ủi; và sẽ không 

khởi hành, cho đến khi cao nhất sẽ nhìn để thẩm phán 
righteously, 

và thực hiện bản án. 

{35:18} cho Chúa sẽ slack, không sẽ là 

Hùng hãy kiên nhẫn đối với họ, cho đến khi ông có smitten 
thuộc 

Sunder loins của unmerciful, và repayed trả thù 

để người da man; cho đến khi ông đã lấy đi vô số các 

tự hào, và bị hỏng sceptre của bất công; 

{35:19} cho đến khi ông đã trả lại cho mỗi con người theo 

hành động của mình, và với các tác phẩm của người đàn ông 
theo họ 

thiết bị; cho đến khi ông đã đánh giá nguyên nhân của những 
người của ông, và 

làm cho họ vui mừng trong lòng thương xót của. 

{35:20} lòng thương xót là seasonable trong thời gian của phiền 
não, như 



mây mưa trong thời của hạn hán. 

{36:1} có lòng thương xót trên chúng tôi, O Lord Thiên Chúa của 
tất cả, và 

nhìn chúng tôi: 

{36:2} và gửi cho ngươi sợ hãi sau khi tất cả các quốc gia tìm 
kiếm 

không phải sau khi ngươi. 

{36:3} nâng lên bàn tay ngươi chống lại các quốc gia lạ, và 

Hãy cho họ thấy sức mạnh thy. 

{36:4} như ngươi wast Thánh chúng tôi trước khi họ: vì vậy, 

Ngươi phóng đại trong đó trước khi chúng tôi. 

{36:5} và cho họ biết ngươi, như chúng ta đã biết ngươi, 

có thật không có Thiên Chúa, nhưng chỉ có ngươi, O God. 

{36:6} Shew mới có dấu hiệu, và làm cho các kỳ lạ: 

vinh danh thy bàn tay và cánh tay phải ngươi, mà họ có thể đặt 
ra 

công trình kỳ diệu Thy. 

{36:7} nâng lên indignation, và đổ ra cơn giận: có 

đi kẻ thù, và tiêu diệt kẻ thù. 

{36:8} vì thời gian ngắn, nhớ giao ước, và 

Hãy để họ tuyên bố công việc tuyệt vời ngươi. 



{36:9} để cho anh ta escapeth được tiêu thụ bởi những cơn 
thịnh nộ của 

cháy; và để cho họ hư mất mà đàn áp người dân. 

{36:10} Smite ở sunder người đứng đầu của những người cai trị 
của các 

người da man, mà nói, đó là không ai khác nhưng chúng tôi. 

{36:11} tập hợp tất cả các bộ lạc của Jacob, và kế thừa 

ngươi họ kể từ khi bắt đầu. 

{36:12} O Lord, có lòng thương xót khi người đó là 

được gọi là bởi thy tên, và sau khi Israel, Ai thou hast đặt theo 
tên 

thy sanh đầu tiên. 

{36:13} O được thương xót cho đến Jerusalem, thành phố 
Thánh Chúa, những 

nơi của phần còn lại thy. 

{36:14} Sion điền với oracles không thể nói ngươi, và ngươi 

những người bị vinh quang Chúa: 

{36:15} cung cấp lời khai cho đến những người mà thou hast 

sở hữu từ đầu, và nâng lên tiên tri mà 

đã thy tên. 

{36:16} thưởng cho họ mà chờ đợi cho ngươi, và để cho ngươi 



nhà tiên tri được tìm thấy trung thành. 

{36:17} O Lord, nghe những lời cầu nguyện của tôi tớ Chúa, 

theo các phước lành của Aaron trên người ngươi, rằng tất cả 

họ mà ngự khi trái đất có thể biết rằng nghệ thuật ngươi các 

Chúa, Thiên Chúa đời đời. 

{36:18} bụng devoureth tất cả các loại thịt, nhưng là một thịt 

tốt hơn so với khác. 

{36:19} như vòm miệng tasteth thợ lặn các loại thịt Nai: vì vậy 

Doth một trái tim hiểu biết về bài phát biểu sai. 
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{36:20} A froward tim causeth nặng nề: nhưng một người đàn 
ông 

kinh nghiệm sẽ thương hiệu Anh ta. 

{36:21} A woman sẽ nhận được mỗi con người, nhưng là một 

con gái tốt hơn so với khác. 

{36:22} cheereth vẻ đẹp của một người phụ nữ của 

countenance vẻ, và một người đàn ông loveth không có gì tốt 
hơn. 

{36:23} nếu có lòng tốt, sự ôn hòa và thoải mái, trong 

lưỡi của cô, sau đó không phải là chồng mình như người đàn 
ông khác. 



{36:24} ông rằng getteth một người vợ beginneth sở hữu một, 
một 

giúp như unto chính mình, và một trụ cột nghỉ ngơi. 

{36:25} trong trường hợp không có hàng rào, sở hữu có 

hư hỏng: và ông rằng hath không có vợ sẽ đi lang thang lên và 
xuống 

tang. 

{36:26} ai sẽ tin tưởng một tên trộm tốt bổ nhiệm, mà 

skippeth từ thành phố đến thành phố? do đó, [những người sẽ 
tin] một người đàn ông đó 

hath không có nhà, và lodgeth wheresoever đêm Đấng 

Anh ta? 

{37:1} nói rằng: mỗi người bạn, tôi là người bạn của mình cũng: 
nhưng có 

một người bạn, đó là chỉ là một người bạn trong tên. 

{37:2} nó không phải là một nỗi đau cho đến chết, khi người 
bạn đồng hành và 

bạn bè quay sang một kẻ thù? 

{37:3} O xấu xa trí tưởng tượng, nơi camest ngươi ở để 

bao gồm trái đất với sự lừa dối? 

{37:4} có là người bạn đồng hành, rejoiceth trong các 



sự thịnh vượng của một người bạn, nhưng trong thời gian của 
sự cố sẽ 

chống lại ông. 

{37:5} có là người bạn đồng hành, helpeth bạn bè của mình cho 

bụng, và Đấng lên buckler chống lại kẻ thù. 

{37:6} quên không phải là ngươi bạn nhớ ngươi, và không 

phải của anh ta ở ngươi giàu. 

{37:7} mỗi nhân viên tư vấn extolleth tư vấn; nhưng có 

một số đã counselleth cho mình. 

{37:8} Hãy coi chừng một cố vấn, và biết trước điều gì 

cần ông hath; Đối với ông sẽ tư vấn cho mình; vì sợ ông đúc 
những 

nhiều khi ngươi, 

{37:9} và nói cho ngươi, ngươi cách tốt: và 

sau đó ông đứng phía bên kia, để xem những gì sẽ befall 

ngươi. 

{37:10} tham khảo ý kiến không phải với một trong những 
suspecteth thee: và 

ẩn các ngươi tư vấn từ như ghen tị ngươi. 

{37:11} không tham khảo ý kiến với một người phụ nữ chạm 
vào cô ấy của 



người mà cô ấy ghen tuông; cũng vậy với một kẻ hèn nhát trong 
các vấn đề 

chiến tranh; cũng như với một thương gia liên quan đến trao 
đổi; cũng như với một 

mua bán; cũng như với một người đàn ông ganh tị của lòng biết 
ơn; 

cũng như với một người đàn ông unmerciful chạm vào lòng 
tốt; cũng như với các 

slothful cho bất kỳ công việc; cũng như với một hireling cho 
một năm 

Khi kết thúc công việc; cũng như với một người đầy tớ nhàn rỗi 
của nhiều doanh nghiệp: 

khẳng không những trong bất kỳ vấn đề nào của luật sư. 

{37:12} nhưng liên tục với người ngoan đạo, mà ngươi 

knowest để giữ các điều răn của Chúa, mà, 

tâm là theo ý ngươi, và sẽ phiền muộn với ngươi, nếu 

Thou shalt đẻ non. 

{37:13} và cho các luật sư của riêng con đứng tim: cho 

đó là người đàn ông không trung thành cho ngươi hơn nó. 

{37:14} cho tâm trí một người đàn ông là đôi khi wont để nói 
cho anh ta 

hơn bảy watchmen, mà ngồi trên trong một tháp cao. 



{37:15} và trên tất cả cầu nguyện đến cao nhất, mà ông 

sẽ hướng dẫn cách thy trong sự thật. 

{37:16} để cho lý do đi trước khi mỗi enterprize, và 

tư vấn trước khi mọi hành động. 

{37:17} countenance vẻ là một dấu hiệu của việc thay đổi của 
các 

trái tim. 

{37:18} bốn cách điều xuất hiện: cuộc sống tốt và cái ác, 

và cái chết: nhưng lưỡi theo qua chúng liên tục. 

{37:19} có là một trong đó là khôn ngoan và teacheth rất nhiều, 
và 

Tuy nhiên, là không có lợi cho mình. 

{37:20} có là một trong những sự khôn ngoan mà sheweth 
trong lời nói, và 

ghét: ông phải túng tất cả thực phẩm. 

{37:21} cho ân huệ không được, anh ta từ Chúa, 

bởi vì ông bị tước đoạt tất cả sự khôn ngoan. 

{37:22} khác là khôn ngoan để mình; và thành quả 

sự hiểu biết được khen ngợi trong miệng của mình. 

{37:23} một người đàn ông khôn ngoan instructeth người dân 
của mình; và các loại trái cây 



Ông hiểu thất bại không. 

{37:24} một người đàn ông khôn ngoan sẽ được lấp đầy với 
phước lành; và tất cả 

họ mà thấy anh ta sẽ đếm anh ta hạnh phúc. 

{37:25} những ngày của cuộc sống của người đàn ông có thể 
được đánh số: 

nhưng những ngày Israel được vô số. 

{37:26} một người đàn ông khôn ngoan sẽ thừa hưởng vinh 
quang trong số những người của ông, 

và tên của ông được vĩnh viễn. 

{37:27} con trai tôi, chứng minh thy linh hồn thy cuộc sống, và 
xem những gì 

ác cho nó, và cung cấp cho không phải là cho đến nó. 

{37:28} cho tất cả mọi thứ không phải là không có lợi nhuận cho 
tất cả mọi người, 

không phải ngài đã mọi niềm vui tâm hồn trong mọi điều. 

{37:29} sẽ không unsatiable trong bất kỳ điều thanh nhã, cũng 
không quá 

tham lam khi thịt: 

{37:30} cho dư thừa của các loại thịt bringeth bệnh tật, và 

surfeiting sẽ biến thành choler. 

{37:31} surfeiting có nhiều người thiệt mạng; nhưng anh ấy mà 



Đấng chú ý prolongeth cuộc sống của mình. 

{38:1} để vinh danh một bác sĩ với danh dự do Ngài 

cho người sử dụng mà ye có thể có của ông: cho Chúa hath 

Anh ta đã tạo ra. 

{38:2} cho của cometh cao nhất chữa bệnh, và ông sẽ 

nhận được vinh dự của nhà vua. 

{38:3} các kỹ năng của các bác sĩ sẽ nâng lên đầu ông: 

và trong tầm nhìn của người đàn ông lớn ông trong sự ngưỡng 
mộ. 

Sirach (Ecclesiasticus) trang 624 

{38:4} Lord hath tạo ra loại thuốc ra khỏi trái đất; 

và anh ta là khôn ngoan sẽ không abhor chúng. 

{38:5} đã không ngọt nước được làm bằng gỗ, mà các 

Đức tính đó có thể được biết đến? 

{38:6} và ông hath cho đàn ông kỹ năng, mà ông có thể 

vinh danh trong tác phẩm tuyệt vời của ông. 

{38:7} với như vậy ông doth chữa lành [đàn ông] và Đấng đi 

đau của họ. 

{38:8} như vậy doth apothecary là thực hiện một confection; 

và tác phẩm của ông không có kết thúc; và anh ta là hòa bình 
hơn 



Tất cả của trái đất, 

{38:9} con trai tôi, trong các bệnh tật ngươi được không cẩu 
thả: nhưng cầu nguyện 

unto Chúa, và ông sẽ làm cho ngươi toàn bộ. 

{38:10} rời khỏi tội lỗi và tự tay thine aright, 

và làm sạch lòng từ tất cả ác. 

{38:11} Give a sweet thưởng thức, và một đài tưởng niệm của 
Mỹ 

bột mì; và làm cho một chất béo cung cấp, như là không. 

{38:12} thì đưa ra nơi để các bác sĩ, cho Chúa 

Ngài đã tạo ra anh ta: Hãy để anh ta không đi từ ngươi, vì ngươi 
hast 

nhu cầu của anh ta. 

{38:13} có là một thời gian khi trong tay của họ có là tốt 

sự thành công. 

{38:14} cho họ thì cũng cầu nguyện cùng Chúa, rằng ông 

nào đó, mà họ đưa ra cho dễ dàng và biện pháp khắc phục để 
thịnh vượng 

kéo dài tuổi thọ. 

{38:15} ông rằng sinneth trước khi nhà sản xuất của mình, để 
cho anh ta rơi vào 

bàn tay của bác sĩ. 



{38:16} con trai của tôi, để cho nước mắt rơi trên người chết, và 

bắt đầu than thở, nếu như ngươi hadst phải chịu thiệt hại lớn 
thyself; 

và sau đó bao gồm cơ thể của mình theo các tùy chỉnh, và 

bỏ bê không ông được chôn cất. 

{38:17} khóc cay đắng, và làm cho tuyệt vời moan, và sử dụng 

sầu, như ông là xứng đáng, và rằng một ngày hoặc hai, vì sợ 
ngươi 

được điều ác nói: và sau đó an ủi mình cho thy 

nặng nề. 

{38:18} cho nặng nề cometh cái chết và sự nặng nề 

tim breaketh sức mạnh. 

{38:19} trong phiền não cũng phiền muộn remaineth: và cuộc 
sống 

của người nghèo là lời nguyền của trái tim. 

{38:20} đi không nặng nề đến trái tim: đẩy nó đi, và 

thành viên kết thúc cuối cùng. 

{38:21} quên không, đối với không có quay trở lại: ngươi 

chớ không phải do anh ta tốt, nhưng làm hại mình. 

{38:22} nhớ bản án của tôi: đối với ngươi cũng sẽ 

như vậy; hôm qua đối với tôi, và đến ngày cho ngươi. 



{38:23} khi người chết là ở phần còn lại, hãy nhớ mình 

còn lại; và được an ủi cho anh ta, khi tinh thần của mình là khởi 
hành 

từ anh ta. 

{38:24} sự khôn ngoan của một người đàn ông học cometh bởi 

Các cơ hội giải trí: và ông rằng hath doanh nghiệp nhỏ sẽ 

trở nên khôn ngoan. 

{38:25} như thế nào ông có thể nhận được sự khôn ngoan mà 
holdeth cày, 

và rằng glorieth ở dùi cui, mà driveth bò, và là 

chiếm đóng thuộc lao động của họ, và nói chuyện mà là của 
bullocks? 

{38:26} ông giveth tâm trí của mình để làm cho rãnh; và là 

siêng năng để cung cấp cho các kine thức ăn. 

{38:27} như vậy mỗi thợ mộc và workmaster, mà 

laboureth ban đêm và ngày: và họ cắt và con dấu, nghiêm trọng 

và siêng năng làm nhiều loại lớn, và cung cấp cho mình 

giả mạo hình ảnh, và xem để hoàn thành một tác phẩm: 

{38:28} smith cũng ngồi anvil, và 

xem xét việc sắt, hơi lửa Gióp của mình 

xác thịt, và ông fighteth với sức nóng của lò: tiếng ồn 



búa và đe là bao giờ hết trong tai của mình, và đôi mắt của 
mình 

nhìn vẫn nhận mẫu điều rằng ông maketh; ông 

setteth tâm trí của mình để hoàn thành công việc của mình, và 
watcheth để đánh bóng nó 

hoàn hảo: 

{38:29} như vậy doth potter ngồi tại nơi làm việc của mình, và 
chuyển 

bánh xe về với đôi chân của mình, những người luôn luôn cẩn 
thận đặt ở 

làm việc, và ông maketh tất cả các công việc của mình bởi số 
lượng; 

{38:30} fashioneth đất sét với cánh tay của mình, và boweth 

xuống sức mạnh của mình trước khi bàn chân của mình; ông 
applieth mình để lãnh đạo 

nó hơn; và ông là siêng năng để làm sạch các lò: 

{38:31}, tất cả những tin tưởng để bàn tay của họ: và mỗi một 
là 

khôn ngoan trong công việc của mình. 

{38:32} mà không những không một thành phố có người ở: và 

họ sẽ không ngự nơi họ sẽ, và cũng không đi lên và xuống: 

{38:33} họ không phải tìm kiếm cho trong tư vấn publick, 



cũng không phải ngồi cao trong cộng đoàn: họ sẽ không phải 
ngồi các 

thẩm phán chỗ, cũng không hiểu câu của bản án: họ 

không thể khai báo công lý và bản án; và họ không 

tìm thấy nơi các dụ ngôn được sử dụng. 

{38:34} nhưng họ sẽ duy trì trạng thái của thế giới, và 

[tất cả] mong muốn của họ là trong công việc của nghề của họ. 

{39:1} nhưng ông rằng giveth tâm trí của mình đến pháp luật 
nhiều nhất 

Cao, và bị chiếm đóng tại đó thiền, sẽ tìm kiếm 

ra sự khôn ngoan của tất cả cổ đại, và được chiếm đóng trong 

lời tiên tri. 

{39:2} ông sẽ giữ lời nói của những người nổi tiếng: 

và trong trường hợp funambulistas dụ ngôn, ông sẽ ở đó cũng. 

{39:3} ông sẽ tìm ra những bí mật của mộ câu, 

và được thông thạo trong dụ ngôn tối. 

{39:4} ông sẽ phục vụ giữa người đàn ông tuyệt vời, và xuất 
hiện 

trước khi hoàng tử: ông sẽ đi du lịch thông qua các quốc gia 
lạ; cho 

ông hath đã cố gắng tốt và cái xấu ở nam giới. 



{39:5}, ông sẽ cho trái tim của mình để nghỉ mát sớm để Chúa 

mà làm cho anh ta, và sẽ cầu nguyện trước cao nhất, và sẽ 

mở miệng của mình trong cầu nguyện, và làm cho supplication 
cho tội lỗi của mình. 

{39:6} khi Chúa tuyệt vời sẽ, anh sẽ được lấp đầy với 

tinh thần của sự hiểu biết: ông sẽ đổ ra câu khôn ngoan, 

và cho nhờ unto Chúa trong cầu nguyện của ông. 
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{39:7} ông sẽ trực tiếp tư vấn và kiến thức của mình và trong 

bí mật của mình ông sẽ ngồi thiền. 

{39:8} ông sẽ shew ra đó mà ông đã học được, 

và sẽ vinh quang trong luật giao ước của Chúa. 

{39:9} rất nhiều sẽ đánh giá cao sự hiểu biết của mình; và như 
vậy 

lâu như thế giới endureth, nó sẽ không được blotted ra; của 
mình 

Đài tưởng niệm sẽ không khởi hành đi, và tên của ông sẽ sống 

từ thế hệ sang thế hệ khác. 

{39:10} quốc gia sẽ shew ra trí tuệ của mình, và các 

giáo đoàn sẽ tuyên bố khen ngợi của ông. 

{39: 11} nếu ông chết, ông sẽ để lại một tên lớn hơn so với một 



ngàn: và nếu ông sống, ông sẽ tăng nó. 

{39:12} chưa tôi có nhiều để nói, mà tôi đã nghĩ 

Khi; Đối với tôi làm đầy như mặt trăng tại đầy đủ. 

{39:13} Hearken unto me, Diệp thần thánh các con nhỏ bé, và 
bud ra 

là một hoa hồng trồng bởi brook lĩnh vực: 

{39:14} và cho ngươi một thưởng thức ngọt như trầm hương, 
và 

phát triển mạnh như một hoa huệ, gửi cho ra một mùi và hát 
một bài hát của 

ngợi khen, chúc lành của Chúa trong tất cả các tác phẩm của 
ông. 

{39:15} phóng tên của mình, và shew ra lời khen ngợi của mình 
với 

Các bài hát của đôi môi của bạn, và với harps, và ca ngợi ông ta 

Ngươi sẽ nói sau khi theo cách này: 

{39:16} tất cả các tác phẩm của Chúa quá tốt, 

và ông commandeth gì sẽ được thực hiện trong 

do mùa. 

{39:17} và không ai có thể nói, đây là gì? tại sao là 

đó? Đối với thời điểm thuận lợi họ sẽ tất cả được tìm ra: tại 

răn mình nước đứng như một đống, và tại các 



từ ngữ của ông miệng bình chứa mẫu nước. 

{39:18} tại lệnh của ông làm gì 

pleaseth anh ta; và không ai có thể cản trở, khi ông sẽ tiết kiệm. 

{39:19} các tác phẩm của tất cả thịt trước khi anh ta, và 

không có gì có thể được giấu từ đôi mắt của mình. 

{39:20} ông seeth everlasting qua everlasting; và 

không có gì tuyệt vời trước khi anh ta. 

{39:21} A người đàn ông không cần phải nói, đây là gì? tại sao là 

đó? cho ông hath làm cho tất cả mọi thứ cho sử dụng của họ. 

{39:22} phước lành của ông bao phủ vùng đất khô như một 
dòng sông, và 

tưới nước nó như là một lũ. 

{39:23} như ông hath biến nước thành saltness: vì vậy 

Các người da man thừa hưởng cơn giận của mình. 

{39:24} như cách của mình là đồng bằng cho đến Thánh; như 
vậy là họ 

stumblingblocks cùng xấu xa. 

{39:25} cho tốt là tốt những thứ tạo ra từ các 

bắt đầu: điều ác như vậy cho các tội nhân. 

{39:26} chính điều về việc sử dụng toàn bộ của con người 

cuộc sống là nước, hỏa hoạn, sắt, và muối, bột mì, mật ong, 



sữa, và máu của nho, và dầu, và quần áo. 

{39:27} tất cả những điều này là tốt để các godly: vì vậy, để 

tội nhân họ đang biến thành ác. 

{39:28} có là tinh thần được tạo ra cho báo thù, 

mà trong fury của lay trên nét đau; trong thời gian 

phá hủy đổ ra lực lượng của họ và xoa dịu cơn giận dữ 

của ông là làm cho họ. 

{39:29} lửa, và mưa đá, và nạn đói và chết, tất cả các 

được tạo ra cho báo thù; 

{39:30} răng của con thú hoang dã, và bọ cạp, rắn, và 

thanh gươm trừng phạt những kẻ ác để tiêu hủy. 

{39:31} họ sẽ vui mừng trong lệnh của ông, và họ 

sẽ được sẵn sàng khi trái đất, khi cần là; và khi họ 

thời gian, họ sẽ không transgress từ của mình. 

{39:32} vì vậy từ đầu tôi đã được giải quyết, và 

suy nghĩ khi những việc này, và đã để lại cho họ bằng văn bản. 

{39:33} tất cả các tác phẩm của Chúa là tốt: và ông sẽ 

cung cấp cho mọi điều cần do trong mùa giải. 

{39:34} để cho một người đàn ông không thể nói, đây là tồi tệ 
hơn đó: 



Đối với trong thời gian họ tất cả được cũng chấp thuận. 

{39:35} và do đó khen ngợi các ngươi Chúa với toàn bộ 

trái tim và miệng, và ban phước cho tên của Chúa. 

{40:1} travail tuyệt vời được tạo ra cho mỗi con người, và một 

nặng ách là khi người con trai của Adam, từ ngày đó 

họ đi ra khỏi bụng mẹ của mẹ, cho đến ngày mà họ 

Quay lại là mẹ của tất cả mọi thứ. 

{40:2} của trí tưởng tượng của sự vật tới, và ngày 

cái chết của, [vấn đề] những suy nghĩ của họ, và [gây] lo sợ của 
tim; 

{40:3} từ ông mà sitteth nữ trên ngai vàng của vinh quang, unto 

Anh ta hạ nhục trong trái đất và tro; 

{40:4} từ ông weareth tím và một chiếc vương miện, unto 

Anh ta đó là mặc quần áo với một frock lanh. 

{40:5} cơn giận, và ghen tỵ, rắc rối, và unquietness, sợ hãi của 

cái chết, và tức giận, và xung đột, và trong thời gian còn lại ông 

giường ngủ ban đêm, làm thay đổi kiến thức của mình. 

{40:6} một ít hoặc không có gì là còn lại của mình, và sau đó ông 
là trong 

giấc ngủ của mình, như trong một ngày trong việc giữ xem, gặp 
khó khăn trong việc 



tầm nhìn của trái tim của mình, nếu như hắn đã trốn thoát ra 
khỏi một trận chiến. 

{40:7} khi tất cả được an toàn, ông awaketh, và marvelleth mà 

lo sợ là không có gì. 

{40:8} [những điều như vậy xảy ra] cho đến tất cả thịt, cả hai 
người đàn ông và 

con thú, và đó là sevenfold thêm khi tội nhân. 

{40:9} cái chết, và đổ máu, xung đột, và thanh kiếm, 

tai nạn, nạn đói, hoạn nạn và thiên tai; 

{40:10} những việc này được tạo ra cho các wicked, và cho 

sakes của họ đến lũ lụt. 

{40:11} tất cả mọi thứ của trái đất sẽ lần lượt các 

trái đất một lần nữa: và đó là nước trở lại vào 

biển. 

{40:12} hối lộ và bất công sẽ được blotted: nhưng 

thực sự đối phó sẽ chịu đựng cho bao giờ hết. 
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{40:13} hàng hóa của những bất công phải được sấy khô lên 
như một 

sông, và sẽ biến mất với tiếng ồn, giống như một sấm sét tuyệt 
vời trong 



mưa. 

{40:14} trong khi ông openeth bàn tay của mình, ông sẽ vui 
mừng: do đó 

sẽ transgressors đến nought. 

{40:15} con cái của các ungodly sẽ không mang lại 

nhiều chi nhánh:, nhưng đang làm ô uế nguồn gốc khi một tảng 
đá cứng. 

{40:16} cỏ dại đang phát triển trên mỗi nước và các ngân hàng 

một dòng sông sẽ được kéo lên trước khi tất cả cỏ. 

{40:17} Bountifulness là một khu vườn hiệu quả nhất, và 

mercifulness endureth cho bao giờ hết. 

{40:18} để lao động, và có nội dung với rằng một người đàn ông 
hath, 

là một cuộc sống ngọt ngào: nhưng ông rằng findeth một kho 
tàng trên 

cả hai. 

{40:19} con và xây dựng một thành phố tiếp tục một 

của người đàn ông tên: nhưng vợ ngưởi được tính trên chúng 

cả hai. 

{40:20} rượu và musick hân hoan Trung tâm: nhưng tình yêu 

trí tuệ là ở trên cả hai. 



{40:21} đường ống và psaltery làm cho giai điệu ngọt ngào: 

nhưng một lưỡi tốt trên cả hai. 

{40:22} con mắt desireth ân và vẻ đẹp: nhưng 

hơn cả ngô trong khi nó là màu xanh lá cây. 

{40:23} A người bạn và đồng hành không bao giờ gặp amiss: 
nhưng 

trên cả hai là một người vợ với chồng. 

Anh trai {40:24} và trợ giúp là với thời gian của sự cố: nhưng 

alms trách nhiệm cung cấp nhiều hơn cả. 

{40:25} vàng và bạc làm chân đứng chắn: nhưng 

luật sư quý trên cả hai. 

{40:26} giàu và sức mạnh nâng lên trái tim: nhưng sự sợ hãi 

Chúa là ở trên cả hai: đó là không muốn trong sự sợ hãi 

của Chúa, và nó needeth không phải là để tìm sự giúp đỡ. 

{40:27} sự sợ hãi của Chúa là một khu vườn hiệu quả, và 

ông covereth trên tất cả vinh quang. 

{40:28} con trai tôi, sống không một kẻ ăn xin; tốt hơn là để 

chết hơn để cầu xin. 

{40:29} cuộc đời của ông dependeth trên một người đàn ông 

bàn không phải là để được tính cho cuộc sống; cho ông 
polluteth mình 



với người đàn ông khác thịt: nhưng một người đàn ông khôn 
ngoan cũng nuôi dưỡng sẽ 

Hãy coi chừng đó. 

{40:30} Begging là ngọt trong miệng của các shameless: 

nhưng trong bụng của mình có phải đốt cháy một đám cháy. 

{41:1} O chết, cay đắng làm thế nào là remembrance của ngươi 
để 

một người đàn ông đó liveth ở phần còn lại trong tài sản của 
mình, cho đến những người đàn ông đó 

hath gì vex anh ta, và rằng Ngài đã thịnh vượng trong tất cả 

điều: Vâng, Ngài đó là có thể nhận được thịt! 

{41:2} O chết, chấp nhận được là câu thy unto những người 
nghèo, 

và Ngài có sức mạnh faileth, mà bây giờ là cuối cùng 

tuổi, và là vexed với tất cả mọi thứ, và rằng despaireth, 

và Ngài đã mất kiên nhẫn! 

{41:3} sợ hãi không câu của cái chết, nhớ 

điều đó có trước khi ngươi, và có sẵn sau; Đối với điều này là 

câu Chúa trên tất cả các xác thịt. 

{41:4} và tại sao nghệ thuật ngươi chống lại những niềm vui 
nhất 

Cao? có là không có Toà án dị giáo ở ngôi mộ, cho dù ngươi 



đã sống mười hay một trăm, hay một ngàn năm. 

{41:5} con của tội nhân là abominable các con nhỏ bé, 

và họ được thông thạo trong nhà ở của các ungodly. 

{41:6} thừa kế các tội nhân trẻ em sẽ hư mất, 

và thế hệ sau của họ có trách nhiệm làm nhục nha vĩnh viễn. 

{41:7} con cái sẽ khiếu nại của một người cha ungodly, 

bởi vì họ sẽ được reproached cho vì lợi ích của mình. 

{41:8} Woe cùng các ngươi, người đàn ông ungodly, có 

forsaken luật pháp của Ðức Chúa trời cao nhất! Nếu ngươi tăng 
lên, nó 

sẽ hủy diệt của bạn: 

{41:9} và nếu ye được sinh ra, ye sẽ được sinh ra với một lời 
nguyền: và 

Nếu ngươi chết, một lời nguyền là phần của bạn. 

{41:10} tất cả đó là trái đất sẽ lần lượt đến trái đất một lần nữa: 

Vì vậy các ungodly sẽ đi từ một lời nguyền để tiêu hủy. 

{41:11} tang của người đàn ông là về các cơ quan: nhưng 

một tên bệnh của tội nhân sẽ được blotted. 

{41:12} có liên quan đến tên thy; cho rằng sẽ tiếp tục 

với ngươi trên kho báu tuyệt vời một ngàn vàng. 

{41:13} A tốt cuộc sống hath nhưng vài ngày: nhưng một tên tốt 



endureth cho bao giờ hết. 

{41:14} con tôi, Giữ kỷ luật trong hòa bình: cho 

trí tuệ trốn, và một kho báu mà không nhìn thấy, những gì 

lợi nhuận là trong cả hai? 

Người đàn ông của {41:15} A hideth ngu ngốc của mình là tốt 
hơn so với một 

người đàn ông hideth trí tuệ của mình. 

{41:16} vì vậy được shamefaced theo lời của tôi: 

nó không phải là tốt để giữ lại tất cả shamefacedness; nó không 
phải là nó 

hoàn toàn được chấp thuận trong mọi điều. 

{41:17} phải xấu hổ của whoredom trước khi cha và 

mẹ: và một lời nói dối trước khi một hoàng tử và một người 
đàn ông hùng mạnh; 

{41:18} một hành vi phạm tội trước khi một thẩm phán và cai 
trị; của 

tội trước khi một cộng đoàn và nhân dân; bất công đối phó 

trước khi ngươi đối tác và bạn bè; 

{41:19} và trộm cắp trong các lĩnh vực của nơi mà ngươi 

sojournest, và trong các lĩnh vực của sự thật của Thiên Chúa và 
ông 

giao ước; và để gầy với ngươi khuỷu tay khi thịt; và 



của scorning để cung cấp cho và mất; 

{41:20} và im lặng trước khi họ chào ngươi; và 

để nhìn vào một harlot; 

{41:21} và lần lượt đi ngươi phải đối mặt từ người thân tộc 
thy; hoặc 

để lấy đi một phần hoặc một món quà; hoặc để chiêm ngưỡng 
khi khác 

người đàn ông của vợ. 

{41:22} hoặc để overbusy với người giúp việc của ông, và đến 
không 

gần giường của mình; hoặc của upbraiding bài phát biểu trước 
bạn bè; và 

sau khi thou hast đưa ra, upbraid không; 
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{41:23} hoặc iterating và nói một lần nữa đó mà 

thou hast nghe; và tiết lộ những bí mật. 

{41:24} như vậy ngươi chớ được thực sự shamefaced và tìm 
thấy ân 

trước khi tất cả mọi người. 

{42:1} về những việc này là không xấu hổ ngươi, và chấp nhận 

có người cho tội lỗi do đó: 

{42:2} về định luật cao nhất, và của ông ước; và 



án để biện minh cho ungodly; 

{42:3} Of reckoning thy đối tác và lẻ; hoặc của 

món quà của các di sản của bạn bè; 

{42:4} của khắc của sự cân bằng và trọng lượng; hoặc nhận 
được 

nhiều hay ít; 

{42:5} và thương gia vô tư bán; số nhiều 

sự điều chỉnh của trẻ em; và để làm cho các bên của một điều 
ác 

công chức để chảy máu. 

{42:6} chắc chắn giữ là tốt, nơi một người vợ ác; và 

im đi, nhiều tay đang ở đâu. 

{42:7} cung cấp tất cả mọi thứ trong số lượng và trọng 
lượng; và đặt 

Tất cả bằng văn bản rằng ngươi givest, hoặc receivest trong. 

{42:8} sẽ không xấu hổ để thông báo cho không cẩn thận và ngu 
si, 

và người già cực contendeth với những người có 

trẻ: do đó shalt ngươi được thực sự đã học được, và được chấp 
thuận của tất cả 

người đàn ông sinh sống. 

{42:9} waketh cha cho con gái, khi không có người đàn ông 



làm; và chăm sóc cho cô ấy đi Đấng giấc ngủ: khi cô 

là thanh niên, vì sợ cô qua đời Hoa tuổi của mình; và 

kết hôn, vì sợ rằng cô nên ghét: 

{42:10} trong trinh của cô, vì sợ rằng nó nên được ô nhiễm và 

nhận được với trẻ em ở nhà của cha cô; và có một 

chồng, vì sợ rằng cô nên misbehave mình; và khi cô ấy 

kết hôn, vì sợ rằng bà có cằn cỗi. 

{42:11} Hãy chắc chắn xem qua con gái shameless 

vì sợ cô ấy làm cho ngươi một laughingstock cho ngươi kẻ thù, 
và một 

byword trong thành phố, và làm nhục Nha trong dân, và 

Ngươi làm xấu hổ trước vô số. 

{42:12} kìa, vẻ đẹp của cơ thể không phải tất cả, và ngồi không 
trong các 

giữa của phụ nữ. 

{42:13} cho từ may cometh một loài bướm đêm, và từ 

phụ nữ ác. 

{42:14} tốt hơn là churlishness một người đàn ông hơn một 

người phụ nữ lịch sự, một người phụ nữ, tôi nói, mà bringeth 
xấu hổ 

và làm nhục Nha. 



{42:15} tôi bây giờ sẽ nhớ các tác phẩm của Chúa, và 

tuyên bố những điều mà tôi đã thấy: trong những lời của Chúa 

là tác phẩm của mình. 

{42:16} sun giveth ánh sáng looketh ông khi tất cả mọi thứ, 

và các công việc đó là đầy đủ các vinh quang của Chúa. 

{42:17} Lord hath không cho sức mạnh Thánh để 

tuyên bố tất cả các tác phẩm tuyệt vời của mình, mà Chúa 
Almighty 

định cư vững chắc, có gì là có thể được thiết lập cho 

vinh quang của Ngài. 

{42:18} ông seeketh ra sâu, và trái tim, và 

considereth thiết bị xảo quyệt của họ: cho Chúa làm tất cả 

đó có thể được biết đến, và ông beholdeth dấu hiệu của thế 
giới. 

{42:19} ông declareth những điều trong quá khứ, và cho đến 

đến, và revealeth các bước điều ẩn. 

{42:20} không nghĩ escapeth anh ta, không phải bất kỳ từ nào là 

ẩn từ anh ta. 

{42:21} ông hath garnished những tác phẩm tuyệt vời của mình 

sự khôn ngoan, và ông là mai mai everlasting: Ngài 



có thể không có gì được thêm vào, không có thể ông được giảm 
bớt, và ông 

Ngài đã không cần bất kỳ nhân viên tư vấn. 

{42:22} Oh như thế nào mong muốn tất cả các tác phẩm của 
ông! và một 

người đàn ông có thể nhìn thấy ngay cả với một tia lửa. 

{42:23} tất cả những điều sống và duy trì mãi mãi cho tất cả 

sử dụng, và họ đang tất cả Vâng lời. 

{42:24} tất cả mọi thứ là một đôi với nhau: và ông 

Ngài đã làm cho không có gì hoàn hảo. 

{42:25} một điều establisheth tốt này hay cách khác: và 

Ai sẽ được lấp đầy với beholding vinh quang của mình? 

{43:1} là niềm tự hào của chiều cao, firmament rõ ràng, các 

vẻ đẹp của Thiên đàng, với shew vinh quang của mình; 

{43:2} mặt trời khi nó appeareth, tuyên tại mình tăng một 

công cụ tuyệt vời, công việc của cao nhất: 

{43:3} lúc giữa trưa nó parcheth quốc gia, và những người có 
thể 

Tuân nhiệt đốt đó? 

{43:4} A man thổi một lò là trong các tác phẩm của nhiệt, 
nhưng 



mặt trời burneth núi ba lần nhiều hơn; hơi thở 

ra hơi bốc lửa, và gửi ra chùm tia sáng, nó 

dimmeth mắt. 

{43:5} Great là Chúa đã làm cho nó; và lúc mình 

lệnh runneth vội vàng. 

{43:6}, ông đã làm cho mặt trăng cũng để phục vụ trong mùa 
giải của cô cho một 

tuyên bố của thời đại, và một dấu hiệu của thế giới. 

{43:7} từ mặt trăng là dấu hiệu của lễ, một ánh sáng mà 

decreaseth trong hoàn hảo của mình. 

{43:8} tháng được gọi là sau khi tên của mình, ngày càng tăng 

Tuyệt vời trong việc thay đổi của cô, là một công cụ của các 

đội quân ở trên, sáng trong firmament của Thiên đàng; 

{43:9} vẻ đẹp của Thiên đàng, vinh quang của các ngôi sao, một 

Trang trí đưa ra ánh sáng ở những nơi cao nhất của Chúa. 

{43:10} tại giới răn của Chúa Thánh một họ sẽ 

đứng theo thứ tự của họ, và không bao giờ mờ nhạt trong đồng 
hồ của họ. 

{43:11} nhìn khi cầu vồng, và khen ngợi anh ta thực hiện 

nó; rất đẹp thật trong sáng đó. 

{43:12} nó compasseth thiên đường về với một vẻ vang 



vòng tròn, và tay cao nhất có bended nó. 

{43:13} By răn của ông ông maketh tuyết rơi 

aplace, và sendeth nhanh chóng Lightning của bản án của ông. 
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{43:14} qua các kho báu được mở: và đám mây 

bay ra như con. 

{43:15} bởi quyền lực tuyệt vời của mình, ông maketh công ty 
mây, 

và các hailstones được chia nhỏ. 

{43:16} tầm nhìn của ông, những ngọn núi được chấn động, và 
tại của mình 

sẽ Gió Nam bloweth. 

{43:17} các tiếng ồn của thunder maketh trái đất 

Run: vì vậy doth bão miền Bắc và những cơn lốc: như 

chim bay ông scattereth tuyết, và các rơi xuống 

đó là ánh sáng của châu chấu: 

{43:18} mắt marvelleth vẻ đẹp của độ trắng 

tài khoản đó, và Trung tâm ngạc nhiên lúc mưa của nó. 

{43:19} sương muối cũng như muối ông poureth trên trái đất, 

và nó đang được congealed, lieth trên đỉnh cọc nhọn. 

{43:20} khi gió lạnh Bắc bloweth, và nước 



congealed vào băng, nó vững khi thu thập tất cả 

với nhau trong nước, và clotheth trong nước như với một 

breastplate. 

{43:21} devoureth dãy núi, và burneth các 

nơi hoang dã, và consumeth cỏ như lửa. 

{43:22} A hiện tại của tất cả là một sương đến 

nhanh chóng, một sương đến sau khi nhiệt refresheth. 

{43:23} bởi luật sư của mình, ông appeaseth sâu, và 

planteth đảo trong đó. 

{43:24}, họ đi thuyền trên biển cho biết nguy hiểm 

hiện; và khi chúng tôi nghe thấy nó với đôi tai của chúng tôi, 
chúng tôi ngạc nhiên trước 

thereat. 

{43:25} nhất trong đó là kỳ lạ và wondrous hoạt động, 

đa dạng của tất cả các loại của con thú và tạo ra những chú cá 
voi. 

{43:26} của anh ta cuối cùng của họ đã thành công thịnh vượng, 

và bởi lời của ông bao gồm tất cả mọi thứ. 

{43:27} chúng tôi có thể nói chuyện nhiều, và vẫn chưa đến 
ngắn: 

tại sao trong tổng số, ông là tất cả. 



{43:28} như thế nào thì chúng tôi có thể phóng anh ta? cho ông 
là 

Tuyệt vời trên tất cả các tác phẩm của ông. 

{43:29} Lord là khủng khiếp và rất tuyệt vời, và 

Tuyệt vời là quyền lực của mình. 

{43:30} khi ye vinh danh Chúa, tôn cao Ngài như 

ye có thể; Đối với ngay cả nhưng sẽ anh vượt xa: và khi diệp tôn 
cao 

Ông đưa ra tất cả sức mạnh của bạn, và sẽ không mệt mỏi; cho 
ye có thể 

không bao giờ đi xa đủ. 

{43:31} ai đã nhìn thấy anh ta, rằng ông có thể cho chúng tôi 
biết? và 

những người có thể phóng ông như anh ấy? 

{43:32} có nhưng trốn điều lớn hơn so với những thể, cho 

chúng tôi đã thấy nhưng một số ít tác phẩm của ông. 

{43:33} cho Chúa hath làm cho tất cả mọi thứ; và để các 

ngoan đạo Ngài sự khôn ngoan của ông được đưa ra. 

{44:1} để cho chúng ta bây giờ khen ngợi người đàn ông nổi 
tiếng, và ông bố của chúng tôi 

begat đó cho chúng tôi. 

{44:2} Lord hath wrought vinh của họ 



thông qua sức mạnh tuyệt vời của mình từ đầu. 

{44:3} như hứng chịu sự cai trị trong Vương Quốc của họ, người 
đàn ông 

nổi tiếng với sức mạnh của họ, cho các luật sư của họ 

sự hiểu biết, và tuyên bố những lời tiên tri: 

{44:4} nhà lãnh đạo của người dân bằng tham mưu của họ, và 

kiến thức học tập đáp ứng đối với người, khôn ngoan và 

hùng hồn là hướng dẫn của họ: 

{44:5} như là phát hiện ra các giai điệu âm nhạc, và niệm 

câu thơ trong văn bản: 

{44:6} giàu người đàn ông được trang bị với các khả năng, sống 
an 

trong sống của họ: 

{44:7} tất cả chúng đã được vinh danh trong thế hệ của họ, và 

là sự vinh hiển của thời gian của họ. 

{44:8} có thể của họ, mà đã để lại một cái tên 

chúng, ca ngợi của họ có thể được báo cáo. 

{44:9} và một số có thể, trong đó có không có đài tưởng 
niệm; Ai 

phải chết, như là mặc dù họ chưa bao giờ; và được 



trở thành như là mặc dù họ đã không bao giờ được sinh ra; và 
của họ 

trẻ em sau khi họ. 

{44:10}, nhưng những người đàn ông thương xót, mà 

sự công bình hath không bị lãng quên. 

{44:11} với hạt giống của họ liên tục thì vẫn còn một tốt 

di sản thừa kế, và con cái của họ nằm trong giao ước. 

{44:12} standeth hạt giống của họ nhanh chóng, và con cái của 
họ cho 

sakes của họ. 

{44:13} hạt giống của họ vẫn thực hiện cho bao giờ hết, và vinh 
quang của họ 

sẽ không được blotted. 

{44:14} cơ thể của họ đang bị chôn vùi trong hòa bình; nhưng 
tên của họ 

liveth cho luôn luôn. 

{44:15} người sẽ cho biết sự khôn ngoan của họ, và các 

giáo đoàn sẽ shew ra lời khen của họ. 

{44:16} Enoch hài lòng Chúa, và được dịch, 

là một ví dụ của sự ăn năn cho tất cả các thế hệ. 

{44:17} Noah đã được tìm thấy hoàn hảo và công bình; trong 
các 



thời gian của các cơn thịnh nộ ông được chụp trong trao đổi 
cho [thế giới;] 

do đó ông đã để lại như là một dấu tích cho đến trái đất, khi các 

lũ lụt đến. 

{44:18} một giao ước mai mai đã được thực hiện với anh ta, mà 

Tất cả thịt nên không hư mất bởi lũ lụt. 

{44:19} Abraham là một người cha tuyệt vời của nhiều người: 
trong 

vinh quang là có không như unto Ngài; 

{44:20} người giữ pháp luật cao nhất, và trong 

giao ước với ông: ông đã thành lập giao ước trong xác thịt của 
mình; 

và khi ông đã được chứng minh, ông đã được tìm thấy trung 
thành. 

{44:21} vì vậy ông đảm bảo với ông bằng một lời tuyên thệ, 
rằng ông 

sẽ ban phước cho các quốc gia trong hạt giống của mình, và 
rằng ông sẽ 

nhân hắn như bụi của trái đất, và nâng cao của mình giống như 

Các ngôi sao, và làm cho chúng để kế thừa biển qua biển, và 

từ sông cho đến tối đa phần diện tích đất. 
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{44:22} với Isaac đã làm ông thiết lập tương tự như vậy cho [ 

Vì lợi ích của Abraham cha] các phước lành của tất cả mọi 
người, và các 

giao ước, và làm cho nó nghỉ ngơi khi người đứng đầu của 
Jacob. Ông 

công nhận anh ta trong phước lành của mình, và cho ông một 

di sản, và được chia phần của mình; trong số mười hai bộ lạc 

Ông có phần họ. 

{45:1} và ông đưa ra khỏi anh ta một thương xót người đàn 
ông, mà 

tìm thấy ân trong tầm nhìn của tất cả thịt, ngay cả khi môi-se, 
yêu quý 

của Thiên Chúa và người đàn ông, có đài tưởng niệm là may 
mắn. 

{45:2} ông làm cho anh ta như đến Thánh vinh quang, và 

phóng to, vì vậy mà kẻ thù của ông đứng trong sự sợ hãi của 
anh ta. 

{45:3} bởi từ ngữ của mình, ông đã gây ra các thắc mắc để 
chấm dứt, và 

ông làm cho anh ta vinh quang trong tầm nhìn của các vị vua, và 
cho ông một 

lệnh cho người dân của mình, và kính anh ta là một phần của 
mình 



vinh quang. 

{45:4}, ông Thánh ông trong faithfuless của mình và sự ôn hòa, 

và đã chọn anh ta ra khỏi tất cả mọi người. 

{45:5} ông làm cho anh ta để nghe giọng nói của mình, và đưa 
anh ta 

vào đám mây đen tối, và ta có răn trước mình 

phải đối mặt, thậm chí Pháp luật của cuộc sống và kiến thức, 
rằng ông có thể 

dạy cho Jacob ước của mình, và Israel bản án của ông. 

{45:6} ông sôi nổi Aaron, một người đàn ông thần thánh giống 
như Ngài, thậm chí 

Anh trai của ông, của bộ tộc Levi. 

{45:7} một giao ước mai mai, ông thực hiện với anh ta và 

ta có các linh mục trong nhân dân; ông beautified 

Anh ta với trang sức comely, và mặc quần áo anh ta với một 
chiếc áo choàng của 

vinh quang. 

{45:8} ông đặt khi anh ta vinh quang hoàn hảo; và tăng cường 

Anh ta với các sản phẩm may mặc phong phú, với breeches, với 
một chiếc áo choàng dài, 

và ephod. 

{45:9} và ông compassed anh ta với quả lựu, và 



với chuông vàng nhiều vòng đấy, như ông đã có 

có thể là một âm thanh, và một tiếng ồn được thực hiện mà có 
thể được nghe ở 

Các ngôi đền, cho một đài tưởng niệm để con cái của người dân 
của mình; 

{45:10} với một may Thánh, với vàng, và màu xanh lụa, 

và màu tím, công việc của embroidere, với một breastplate 

bản án, và với Urim và Thummim; 

{45:11} với xoắn scarlet, công việc của sự khôn ngoan 

Workman, với đá quý graven như con dấu và các thiết lập trong 

vàng, công việc của đồ trang sức, với một văn bản khắc cho một 

Đài tưởng niệm, sau khi số lượng các bộ lạc của Israel. 

{45:12} ông đã thiết lập một Vương miện vàng khi mitre, trong 
đó 

là khắc thánh thiện, một vật trang trí để vinh danh, một tốn 
kém 

««««làm việc, những ham muốn của mắt, đẹp trai và xinh đẹp. 

{45:13} trước khi anh ta có như vậy không có, không không 

bao giờ bất kỳ người lạ đặt chúng trên, nhưng chỉ là trẻ em của 
ông và ông 

trẻ con vĩnh viễn. 

{45:14} hy sinh của họ sẽ được hoàn toàn được tiêu thụ mỗi 



ngày hai lần liên tục. 

{45:15} Moses cung hiến cho anh ta, và xức dầu cho anh ta với 

Thánh dầu: điều này được bổ nhiệm Ngài một mai mai 

giao ước, và để hạt giống của mình, để lâu như trời nên 

vẫn còn, rằng họ nên bộ trưởng cùng ngài, và thực hiện các 

văn phòng của các linh mục, và chúc lành cho những người 
trong tên của ông. 

{45:16} ông đã chọn anh ta ra khỏi tất cả mọi người sống để 
cung cấp 

Hy sinh cho Chúa, hương thơm, và thưởng thức ngọt, cho một 

Đài tưởng niệm, để thực hiện hòa giải cho người dân của mình. 

{45:17} ông đã cho Ngài răn của Ngài, và 

Các cơ quan trong quy chế của bản án, mà ông sẽ dạy cho 

Jacob lời khai, và thông báo cho Israel trong pháp luật của 
mình. 

{45:18} người lạ đã âm mưu với nhau chống lại ông, và 

maligned ông nơi hoang dã, ngay cả những người đàn ông đó là 

Của Dathan của Abiron phụ, và các giáo đoàn của lõi, 

giận dữ và cơn thịnh nộ. 

{45:19} này Chúa đã thấy, và nó displeased anh ta, và trong 

ông indignation phẫn nộ, họ đã tiêu thụ: ông đã làm 



thắc mắc khi họ, tiêu thụ chúng với ngọn lửa bốc lửa. 

{45:20} nhưng anh Aaron thêm vinh quang, và đã cho 

Anh ta một di sản, và chia ra Ngài firstfruits của các 

tăng; đặc biệt là ông đã chuẩn bị bánh mì trong phong phú: 

{45:21} cho họ ăn những hy sinh của Chúa, mà 

ông đã cho anh ta và hạt giống của mình. 

{45:22} Howbeit trong vùng đất của những người Anh không có 

di sản thừa kế, không có ông bất kỳ phần nào trong số những 
người: 

Đối với Chúa mình là phần và thừa kế của mình. 

{45:23} con thứ ba trong vinh quang là Phinees con trai của 
Eleazar, 

bởi vì ông đã nhiệt tình trong sự sợ hãi của Chúa, và đứng dậy 

với lòng dũng cảm tốt của trái tim: khi người dân được chuyển 

trở lại, và thực hiện hoà giải đối với Israel. 

{45:24} vì vậy đã có một thỏa thuận hòa bình thực hiện 

với anh ta, rằng ông nên là các trưởng của các khu bảo tồn và 

người dân của mình, và rằng ông và ông hậu cần phải có các 

nhân phẩm của chức linh mục cho bao giờ hết: 

{45:25} theo công ước làm với con trai David 

của Jesse, của các bộ lạc của Juda, mà thừa kế của vua 



nên để thế hệ sau của mình một mình: do đó, các thừa kế của 
Aaron 

cũng nên cho hạt giống của mình. 

{45:26} Thiên Chúa cung cấp cho bạn sự khôn ngoan trong trái 
tim của bạn để thẩm phán của mình 

mọi người trong sự công bình của họ những điều tốt đẹp không 

bãi bỏ, và rằng vinh quang của họ có thể chịu đựng cho bao giờ 
hết. 

{46:1} Chúa Giêsu con trai một Nave là dũng cảm trong chiến 
tranh, và 

là sự kế thừa của Moses trong lời tiên tri, những người theo 

tên của ông đã được thực hiện rất tốt cho việc tiết kiệm của 
bầu của Thiên Chúa, 

và việc trả thù những kẻ thù mà tăng lên chống lại 

họ, rằng ông có thể thiết lập Israel trong di sản thừa kế của họ. 

{46:2} cách vinh gat ông, khi ông đã nâng lên mình 

bàn tay, và kéo dài ra thanh kiếm của mình chống lại các thành 
phố! 

{46:3} người trước khi anh ta vì vậy lại nó? cho Chúa 

mình đưa kẻ thù của mình ngài. 

{46:4} đã không có mặt trời đi lại bằng phương tiện của 
mình? và không phải là 



một ngày dài như hai? 

{46:5} ông kêu gọi Chúa cao nhất, khi các 

kẻ thù ép khi anh ta về mọi mặt; và Chúa tuyệt vời 

nghe nói anh ta. 

{46:6} và với hailstones năng lượng hùng ông đã thực hiện các 

Các trận đánh rơi mãnh liệt khi các quốc gia, và trong các gốc 

[của Beth-horon] ông phá hủy chúng chống lại, mà các 
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Các quốc gia có thể biết tất cả sức mạnh của họ, bởi vì ông đã 
chiến đấu trong 

tầm nhìn của Chúa, và theo sau ông hùng một. 

{46:7} trong thời của Moses cũng ông đã làm một công việc của 
lòng thương xót, 

ông và Caleb là con trai của Jephunne, trong đó họ chống lại các 

giáo đoàn, và giữ lại những người từ tội lỗi, và 

dịu dần murmuring xấu xa. 

{46:8} và sáu trăm nghìn người trên bàn chân, họ 

hai đã được giữ lại để mang lại cho họ trong các di sản, thậm 
chí 

cho đến đất đó floweth với sữa và mật ong. 

{46:9} Chúa đã cung cấp sức mạnh cũng unto Caleb, mà 



ở lại với anh ta cho đến tuổi già của mình: do đó ông đã nhập 

những nơi cao của vùng đất và hạt giống của mình thu được nó 
cho một 

di sản: 

{46:10} rằng tất cả các trẻ em của Israel có thể thấy rằng nó là 

tốt để theo Chúa. 

{46:11} và liên quan đến thẩm phán, mỗi một tên, 

mà lòng đã đi không một whoring, cũng không phải khởi hành 
từ các 

Chúa, hãy để bộ nhớ của họ được may mắn. 

{46:12} để cho xương của họ phát triển ra khỏi chỗ đứng của 
họ, và để cho 

tên của họ rằng đã vinh dự được tiếp tục sau khi 

con cái của họ. 

{46:13} Samuel, các tiên tri của Chúa, người yêu của mình 

Chúa, lập ra một Vương Quốc, và hoàng tử anointed so với 
mình 

người. 

{46:14} theo luật pháp của Chúa, ông đánh giá các 

giáo đoàn, và Chúa đã có sự tôn trọng cho đến Jacob. 

{46:15} bởi lòng trung thành của mình, ông được tìm thấy một 
nhà tiên tri đúng sự thật, 



và bởi lời của ông được biết đến là trung thành trong tầm nhìn. 

{46:16} ông kêu gọi Chúa hùng mạnh, khi mình 

kẻ thù ép khi anh ta trên mọi mặt, khi ông cung cấp 

con cừu sucking. 

{46:17} và Chúa thundered từ trời, và với một 

lớn tiếng ồn làm cho tiếng nói của mình để được lắng nghe. 

{46:18} và ông tiêu diệt vua Tyrians, và 

Tất cả Hoàng tử cf Philistines. 

{46:19} và trước giấc ngủ dài của ông, ông đã thực hiện một 
protestations 

trong tầm nhìn của Chúa và anointed của ông, tôi đã không 
được 

hàng hóa của bất kỳ người đàn ông, rất nhiều như một shoe: và 
không có người đàn ông đã tố cáo 

Anh ta. 

{46:20} và sau cái chết của ông, ông đã tiên tri, và kính 

vua của ông kết thúc, và nâng lên tiếng nói của mình từ trái đất 

lời tiên tri, để blot ra ác của người dân. 

{47:1} và ông tăng lên Nathan tiên tri trong các 

thời gian của David. 

{47:2} như là chất béo lấy đi từ cung cấp cho hòa bình, 



Vì vậy David đã được chọn trong số các trẻ em của Israel. 

{47:3} anh chơi cùng con sư tử là với trẻ em, và với gấu 

như với các con chiên. 

{47:4} xoay ông không phải là một gã khổng lồ, khi ông được 
nêu ra nhưng trẻ? 

và ông không có đi làm nhục Nha từ người dân, khi ông 

nâng lên bàn tay của mình với các hòn đá treo lên và đánh bại 
xuống 

boasting Goliath? 

{47:5} cho ông kêu gọi Chúa cao nhất; và ông 

đã cho anh ta sức mạnh trong tay phải slay thế hùng 

chiến binh, và thiết lập sừng của người dân của mình. 

{47:6}, vì vậy những người vinh danh Ngài với hàng ngàn mười, 

và khen ngợi anh ta trong phước lành của Chúa, trong đó ông 
đã 

Anh ta một Vương miện của vinh quang. 

{47:7} cho ông tiêu diệt những kẻ thù trên mỗi bên, và 

mang đến cho nought Philistines đối thủ của mình, và phanh 

của sừng ở sunder cho đến ngày nay. 

{47:8} trong tất cả các tác phẩm của ông ca ngợi ông là Holy 
One cao nhất 



với lời của vinh quang; với cả trái tim của mình, ông hát bài hát, 

và yêu anh mà làm cho anh ta. 

{47:9} ông thiết lập ca sĩ cũng trước bàn thờ, mà bởi họ 

tiếng nói họ có thể làm cho giai điệu ngọt ngào, và hàng ngày 
hát 

ca ngợi trong bài hát của họ. 

{47:10} beautified lễ của họ, và đặt theo thứ tự các 

long trọng lần cho đến khi kết thúc, họ có thể ca ngợi Đức 
Thánh của mình 

tên, và đền thờ có thể âm thanh từ sáng. 

{47:11} Lord đã lấy đi tội lỗi của mình, và sôi nổi sừng của mình 

cho bao giờ hết: ông đã cho anh ta một giao ước của các vị vua, 
và một ngai vàng của 

vinh quang tại Israel. 

{47:12} ông tăng lên một con trai khôn ngoan, và vì lợi ích của 
mình cho ông 

dwelt tại lớn. 

{47:13} Solomon cai trị trong một thời gian peaceable, và đã 

vinh danh; Đối với Thiên Chúa làm tất cả im lặng tròn về anh ta, 
rằng ông 

có thể xây dựng một ngôi nhà trong tên của ông, và chuẩn bị 
nơi tôn nghiêm của mình 



Mãi mãi. 

{47:14} cách khôn ngoan wast ngươi trong thanh thiếu niên 
ngươi, và như một lũ, 

với sự hiểu biết đầy đủ! 

{47:15} linh hồn Thy bao phủ toàn bộ trái đất, và ngươi 

filledst nó với các dụ ngôn tối. 

{47:16} tên Thy đã đi xa cho đến quần đảo; và cho thy 

hòa bình ngươi wast yêu quý. 

{47:17} các quốc gia nhận tại ngươi cho bài hát thy, 

và châm ngôn, và dụ ngôn, và giải thích. 

{47:18} là tên của Chúa là Thiên Chúa, mà được gọi là các 

Chúa là Thiên Chúa của Israel, ngươi didst thu thập vàng như 
tin và didst 

nhân bạc như chì. 

{47:19} ngươi didst bow thy loins cho phụ nữ, và bởi thy 

cơ thể ngươi wast đưa vào chinh phục. 

{47:20} ngươi didst vết để vinh danh Chúa, và gây ô nhiễm hạt 
giống thy: 

Vì vậy mà ngươi broughtest giận dữ khi con ngươi, và wast 

buồn cho các ngươi sự điên rồ. 

{47:21} để Vương Quốc được chia, và ra khỏi Ephraim 



cai trị một Vương Quốc nổi loạn. 

{47:22} nhưng Chúa sẽ không bao giờ rời khỏi lòng thương xót 
của mình, 

không phải bất cứ tác phẩm của ông hư mất, không ông sẽ bãi 
bỏ 

hậu bầu của mình, và những hạt giống của ông loveth 

Anh ta ông sẽ không lấy đi: tại sao ông đã đưa ra một dấu tích 

unto Jacob, và ra khỏi anh ta một gốc unto David. 
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{47:23} vì vậy nghỉ Solomon với người cha của mình, và của 
mình 

hạt giống mà ông để lại phía sau anh ta Roboam, thậm chí là sự 
ngu ngốc của các 

mọi người, và một trong đó đã không có sự hiểu biết, người 
chuyển 

đi mọi người thông qua luật sư của mình. Cũng đã có 

Jeroboam là con trai của Nebat, những người Israel gây ra tội 
lỗi, và 

kính Ephraim cách tội lỗi: 

{47:24} và tội lỗi của họ đã được nhân rộng vượt, mà 

họ đã lái xe ra khỏi vùng đất. 

{47:25} cho họ tìm ra tất cả sự gian ác, cho đến các 



trả thù đến khi họ. 

{48:1} thì đứng dậy Elias tiên tri như cháy, và ông 

Word bị đốt cháy như một ngọn đèn. 

{48:2} ông mang một nạn đói đau khi chúng, và bằng cách của 
mình 

nhiệt tình ông giảm số lượng của chúng. 

{48:3} bởi lời Chúa ông đóng lên thiên đàng, 

và cũng ba lần hạ lửa. 

{48:4} O Elias, như thế nào ngươi wast vinh danh trong Chúa kỳ 
diệu 

hành động! và những người có thể vinh quang như cho ngươi! 

{48:5} người didst nâng lên một người đàn ông đã chết từ cái 
chết, và các ứng dụng của mình 

linh hồn từ vị trí của người chết, bởi từ nhiều nhất 

Cao: 

{48:6} người broughtest kings để hủy diệt, và 

người đàn ông danh dự từ giường của họ: 

{48:7} người heardest khiển trách Chúa ở Sinai, và 

trong Horeb án báo thù: 

{48:8} người annointedst kings để trả thù, và 

nhà tiên tri để thành công ông: 



{48:9} người được chụp trong một cơn lốc của đám cháy, và 
trong một 

xe ngựa của những con ngựa: 

{48:10} người wast tấn phong cho tên trong thời gian của họ, 
đến 

an ủi cơn thịnh nộ của Chúa của bản án, trước khi nó phanh 

quy định thành giận dữ, và để biến trái tim của người cha unto 
các 

con trai, và để khôi phục lại các bộ lạc của Jacob. 

{48:11} Blessed là họ nhìn thấy ngươi, và ngủ trong tình yêu; 

cho chúng tôi chắc chắn sẽ sống. 

{48:12} Elias đó là, những người đã được bảo hiểm với một cơn 
lốc: 

và Eliseus đã được lấp đầy với Chúa Thánh thần của mình: 
trong khi ông sống, ông đã 

không di chuyển với sự hiện diện của hoàng tử bất kỳ, không 
thể 

bất cứ đem Anh chinh phục. 

{48:13} không có từ nào có thể vượt qua ông ta; và sau khi ông 
qua đời 

cơ thể của ông đã tiên tri. 

{48:14} ông thắc mắc trong cuộc sống của mình, và cái chết của 
ông đã 



những tác phẩm tuyệt vời. 

{48:15} cho tất cả điều này mọi người ăn năn không, nó không 
phải 

rời khỏi tội lỗi của họ, họ cho đến khi chúng bị hư hỏng và 

thực hiện ra khỏi đất của họ, và đã được rải rác thông qua tất 
cả các 

trái đất: Tuy nhiên, đó vẫn là một người nhỏ, và một người cai 
trị trong các 

ngôi nhà của David: 

{48:16} trong đó một số đã làm điều đó mà được đẹp lòng 

Thiên Chúa, và một số nhân với tội lỗi. 

{48:17} Ezekias củng cố thành phố của mình, và đã mang trong 
nước 

vào giữa đó: ông digged hard rock với sắt, 

và làm giếng cho nước. 

{48:18} trong thời gian của mình, Sennacherib đã đưa ra, và gửi 

Rabsaces, và nâng lên bàn tay của mình chống lại Sion, và tự 
hào 

tự hào. 

{48:19} thì trembled trái tim của họ và bàn tay, và họ 

sống trong đau đớn, như phụ nữ trong travail. 

{48:20} nhưng họ kêu gọi Chúa là merciful, 



và kéo dài ra bàn tay của họ đối với anh ta: và ngay lập tức 

Holy One nghe họ ra khỏi trời, và giao cho họ 

bởi bộ Esay. 

{48:21} ông smote máy chủ của người Assyria, và thiên sứ của 
mình 

tiêu diệt chúng. 

{48:22} cho Ezekias đã làm những điều hài lòng các 

Chúa, và được mạnh mẽ trong những cách của David cha ông, 
như là 

Esay các tiên tri, những người đã được tuyệt vời và trung thành 
trong tầm nhìn của ông, 

đã chỉ huy anh ta. 

{48:23} trong mặt trời đã đi ngược thời gian của mình, và ông 

kéo dài cuộc sống của vua. 

{48:24} ông thấy bởi một tinh thần tuyệt vời những gì sẽ đến 

để vượt qua lúc cuối cùng, và ông an ủi họ chia buồn tại 

Sion. 

{48:25} ông kính gì nên xảy ra bao giờ, 

và những điều bí mật hoặc bao giờ họ đến. 

{49: 1} remembrance Josias cũng giống như các thành phần 



của nước hoa được thực hiện bởi nghệ thuật của apothecary: 
đó là 

ngọt ngào như mật ong trong tất cả miệng, và là musick tại một 
bữa tiệc của 

rượu vang. 

{49:2} anh hành xử tự uprightly chuyển đổi 

người dân, và lấy đi các abominations sự gian ác. 

{49:3} ông đạo diễn tim mình cho Chúa, và trong thời gian 

của các ungodly, ông thành lập sự tôn thờ của Thiên Chúa. 

{49:4} tất cả, ngoại trừ David và Ezekias và Josias, đã 

lỗi: cho họ từ bỏ luật cao nhất, ngay cả 

Các vị vua của Juda đã thất bại. 

{49:5} vì vậy ông đã cho quyền lực của họ unto những người 
khác, và 

vinh quang của họ cho một đất nước kỳ lạ. 

{49:6} họ đốt cháy thành phố được lựa chọn của các khu bảo 
tồn, và 

được thực hiện trên đường phố hoang vắng, theo lời tiên tri về 

Jeremias. 

{49:7} cho chúng entreated anh ta điều ác, Tuy nhiên là ai 

một tiên tri, Thánh trong tử cung của mẹ mình, rằng ông có thể 



gốc ra, gây đau đớn cho và tiêu diệt; và rằng ông có thể xây 
dựng 

Ngoài ra, và thực vật. 

{49:8} là Ezekiel đã thấy tầm nhìn vinh quang, mà 

là kính ông khi xe ngựa của cherubims. 

{49:9} cho ông đã đề cập đến những kẻ thù dưới các 

Tìm mưa, đạo diễn và họ đã đúng. 

{49:10} và của các tiên tri mười hai đài tưởng niệm cho 

may mắn, và để cho xương của họ phát triển mạnh một lần nữa 
ra khỏi chỗ đứng của họ: 
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cho họ an ủi Jacob, và giao cho họ bằng cách đảm bảo 

Hy vọng. 

{49:11} như thế nào chúng ta sẽ phóng Zorobabel? thậm chí 
ông là 

như một signet trên bàn tay phải: 

{49:12} như vậy đã là Chúa Giêsu con trai của Josedec: những 
người trong họ 

thời gian builded house, và thiết lập một ngôi đền thần thánh 
để các 

Chúa đã chuẩn bị sẵn sàng cho vinh quang đời đời. 

{49:13} và giữa bầu Neemias, mà 



Renown là rất lớn, người lớn lên cho chúng tôi các bức tường 

giảm, và thiết lập cổng và các quán Bar, và tăng lên của chúng 
tôi 

phế tích một lần nữa. 

{49:14} nhưng khi trái đất đã không có người đàn ông tạo ra 
giống như 

Enoch; cho ông được lấy từ trái đất. 

{49:15} cũng đã có một người đàn ông trẻ sinh giống như 
Joseph, 

một thống đốc của anh trai của ông, một kỳ nghỉ của người, mà 

xương được coi là của Chúa. 

{49:16} Sem và Seth đã tuyệt vời để vinh danh người, 

và vì vậy Adam trên mọi điều sống trong sáng tạo. 

{50: 1} Simon giáo sĩ tối cao, là con trai của Onias, những người 
trong 

sống sửa chữa nhà một lần nữa, và trong ngày của mình tăng 
cường các 

đền thờ: 

{50:2} và ông được xây dựng từ nền tảng các 

chiều cao gấp đôi, pháo đài cao tường về đền thờ: 

{50:3} trong ngày của mình bể chứa nước để nhận được nước, 
là trong 



Compass là biển, được bao phủ với tấm đồng thau: 

{Sai 50: 4} ông đã chăm sóc của các ngôi đền mà nó không nên 
rơi, 

và củng cố thành phố chống lại bao vây: 

{50:5} như thế nào ông được vinh danh ở giữa những người 
trong 

mình ra khỏi các khu bảo tồn! 

{50:6} ông là ngôi sao sáng ở giữa một đám mây, 

và như mặt trăng tại đầy đủ: 

{50:7} như là mặt trời chiếu vào ngôi đền của hầu hết các 

Cao, cũng như cầu vồng cho ánh sáng trong các đám mây sáng: 

{50:8} và như hoa hồng trong mùa xuân của các 

năm nay, Hoa lily của các con sông của nước, và các chi nhánh 
của 

cây trầm hương trong thời gian mùa hè: 

{50:9} như lửa và hương liệu trong censer, và như một tàu 

bị đánh đập vàng thiết với tất cả các cách đá quý: 

{50:10} và một cây ô liu công bằng vừa chớm nở ra trái cây, và 
như 

một cái cây bách, groweth những đám mây. 

{50:11} khi ông đặt trên robe của danh dự, và đã 



mặc quần áo với sự hoàn hảo của vinh quang, khi ông đã đi đến 
các 

bàn thờ thần thánh, ông đã thực hiện hàng may mặc của Thánh 
khiết của vinh quang. 

{50:12} khi ông lấy một phần ra khỏi các linh mục' 

bàn tay, ông đã tự mình đứng bằng lò sưởi của bàn thờ, 

compassed về, như là một cedar trẻ ở Libanus; và như palm 

cây compassed chúng ta tròn về. 

{50:13} như vậy đã là tất cả các con trai của Aaron trong vinh 
quang của họ, và 

oblations Chúa trong tay của họ, trước khi tất cả các 

giáo đoàn của Israel. 

{50:14} và hoàn thiện các dịch vụ tại bàn thờ, ông 

có thể tô điểm cho việc cung cấp của Almighty cao nhất, 

{50:15} ông được kéo dài ra bàn tay của mình để cốc và đổ 

máu của nho, ông đổ ra ở chân của các 

bàn thờ sweetsmelling một thưởng thức cùng các vua cao nhất 
của tất cả. 

{50:16} thì hét lên các con trai của Aaron, và nghe các 

Silver trumpet, và thực hiện một tiếng ồn lớn để được lắng 
nghe, cho một 

nhớ trước nhất cao. 



{50:17} thì tất cả những người cùng hasted và rơi 

xuống đất khi khuôn mặt của họ để tôn thờ Chúa 

Thiên Chúa Almighty, cao nhất. 

{50:18} những ca sĩ cũng đã hát ca ngợi với tiếng nói của họ, 

với nhiều loại lớn của âm thanh có được thực hiện giai điệu 
ngọt ngào. 

{50:19} và người dân besought Chúa, những 

Cao bằng cách cầu nguyện trước khi anh ta là thương xót, cho 
đến các 

kết thúc trang trọng của Chúa, và họ đã hoàn thành của mình 

Dịch vụ. 

{50:20} sau đó ông đã đi xuống và nâng lên bàn tay của mình 
trên 

toàn bộ giáo đoàn của trẻ em của Israel, để cung cấp cho các 

phước lành của Chúa với đôi môi của mình, và để hân hoan 
trong tên của ông. 

{50:21} và họ cúi mình xuống để thờ phượng các 

Thứ hai, thời gian, rằng họ có thể nhận được một phước lành 
từ các 

Cao nhất. 

{50:22} bây giờ vì vậy ban phước cho diệp thần của tất cả, mà 

chỉ những điều tuyệt vời doeth mọi nơi, mà exalteth 



ngày của chúng tôi từ tử cung, và dealeth với chúng tôi theo 

lòng thương xót của. 

{50:23} ông trao cho chúng tôi sự vui sướng của trái tim, và hòa 
bình 

có thể trong ngày của chúng tôi tại Israel cho bao giờ hết: 

{50:24} rằng ông sẽ xác nhận lòng thương xót của mình với 
chúng tôi, và 

cung cấp cho chúng tôi tại thời gian của mình! 

{50:25} có hai cách của các quốc gia mà trái tim tôi 

abhorreth, và thứ ba là không có quốc gia: 

{50:26} họ ngồi sau khi núi Samaria, và 

họ rằng ngự giữa Philistines, và ngu ngốc đó 

những người sống trong Sichem. 

{50:27} Chúa Giêsu con trai Sirach Jerusalem đã viết 

trong cuốn sách hướng dẫn sự hiểu biết và 

kiến thức, những người ra khỏi trái tim của mình đổ ra trí tuệ. 

{50:28} may mắn là ông sẽ được thực hiện trong những 

điều; và anh ta layeth chúng trong trái tim của ông sẽ trở thành 

khôn ngoan. 

{50:29} nếu anh ta làm cho họ, ông sẽ được mạnh mẽ để tất cả 
mọi thứ: 



Đối với ánh sáng của Chúa leadeth anh ta, những người giveth 
sự khôn ngoan để 

ngoan đạo. Blessed là tên của Chúa cho bao giờ hết. Amen, 

Amen. 

Một lời cầu nguyện của Chúa Giêsu con trai Sirach. 

{51: 1}, tôi sẽ cảm ơn ngươi, O Lord và vua, và khen ngợi 

ngươi, O Thiên Chúa cứu Chúa của tôi: tôi khen ngợi unto thy 
tên: 

{51:2} cho ngươi nghệ thuật của tôi bảo vệ và trợ giúp, và đã 

bảo tồn cơ thể của tôi từ phá hủy, và từ các bẫy của 
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vu khống lưỡi, và từ môi forge nằm, và 

đã là tôi Trợ giúp chống lại kẻ thù của tôi: 

{51:3} và hast gửi tôi, theo vô số 

họ thương xót và vĩ đại của thy tên, từ răng của 

họ đã sẵn sàng để săn tìm tôi, và ra khỏi tay của 

chẳng hạn như tìm kiếm sau khi cuộc sống của tôi, và từ đa tạp 

phiền não mà tôi đã có; 

{51:4} từ nghẹt thở của lửa trên mỗi bên, và từ 

giữa đám cháy mà tôi kindled không; 

{51:5} từ độ sâu của bụng của địa ngục, từ một 



ô uế lưỡi, và từ từ nằm. 

{51:6} bởi một cáo buộc nhà vua từ một bất công 

lưỡi linh hồn của tôi đã thu hút gần thậm chí cho đến chết, cuộc 
sống của tôi đã gần 

để địa ngục bên dưới. 

{51:7} họ compassed tôi về mọi mặt, và đã có 

người đàn ông không giúp tôi: tôi nhìn cho succour người đàn 
ông, nhưng 

có là không. 

{51:8} thì nghĩ tôi khi lòng thương xót Chúa, O Lord, và sau khi 

thy hành vi như thế nào cũ, ngươi deliverest chẳng hạn như 
chờ đợi cho ngươi, 

và savest chúng ra khỏi tay của kẻ thù. 

{51:9} thì nâng tôi lên tôi nài từ trái đất, 

và cầu nguyện cho deliverance từ cái chết. 

{51:10} tôi kêu gọi Chúa, cha ơi, 

rằng ông sẽ không để lại cho tôi trong những ngày khó khăn của 
tôi, và trong 

thời gian tự hào, khi không có trợ giúp. 

{51:11} tôi sẽ ngợi khen ngươi tên liên tục, và sẽ hát 

ca ngợi với Lễ Tạ ơn; và vì vậy, cầu nguyện của tôi đã được 
nghe nói: 



{51:12} cho ngươi savedst tôi khỏi sự hủy diệt, và 

deliveredst tôi từ thời gian ác: do đó tôi sẽ cho 

cảm ơn, ngợi khen Chúa và chúc lành cho họ tên, O Lord. 

{51:13}, khi tôi đã được trẻ, hoặc bao giờ tôi đã đi ra nước 
ngoài, tôi 

trí tuệ mong muốn công khai trong lời cầu nguyện của tôi. 

{51:14} tôi cầu nguyện cho cô ấy trước khi ngôi đền, và sẽ tìm 
kiếm 

cô ra thậm chí để kết thúc. 

{51:15} thậm chí từ Hoa đến nho đã chín muồi hath 

trái tim tôi rất vui mừng trong cô: chân của tôi đã đi đúng cách, 
từ 

thanh thiếu niên của tôi lên tôi sau khi tìm cô ấy. 

{51:16} tôi cúi xuống mỏ tai một chút, và nhận được cô ấy, 

và gat học tập nhiều. 

{51:17} I hưởng lợi trong đó, do đó sẽ ascribe vinh quang 

Ngài mà giveth cho tôi sự khôn ngoan. 

{51:18} cho tôi purposed làm sau mình, và tha thiết tôi 

theo sau đó là tốt; Vì vậy tôi không phải confounded. 

{51:19} linh hồn của tôi đã vật lộn với cô ấy, và trong doings của 
tôi 



Tôi đã được chính xác: tôi kéo dài ra bàn tay của tôi đến thiên 
đường ở trên, 

và bewailed của tôi ignorances của cô. 

{51:20} tôi đạo diễn linh hồn của tôi cho cô ấy, và tôi thấy cô ấy 
trong 

pureness: tôi đã có trái tim của tôi tham gia với cô ấy từ các 

bắt đầu từ, do đó tôi không phải foresaken. 

{51:21} trái tim của tôi đã được gặp khó khăn trong việc tìm 
kiếm của mình: do đó 

Tôi đã nhận một sở hữu tốt. 

{51:22} Lord hath cho tôi một lưỡi cho phần thưởng của tôi, 

và tôi sẽ ngợi khen anh ta thảm. 

{51:23} vẽ gần unto me, ye unlearned, và ngự tại 

nhà học. 

{51:24} tại sao có ye chậm, và ngươi nói gì đến những 

mọi thứ, nhìn thấy linh hồn của bạn đang rất khát? 

{51:25} I đã mở miệng của tôi, và nói: mua nó cho 

mình không có tiền. 

{51:26} đưa cổ dưới ách, và để cho linh hồn của bạn 

nhận hướng dẫn: nó là khó khăn tay để tìm. 

{51:27} nầy với đôi mắt của bạn, làm thế nào tôi có nhưng rất ít 



lao động, và đã nhận unto tôi nhiều phần còn lại. 

{51:28} nhận học tập với một khoản tiền rất lớn, và nhận được 

nhiều vàng của mình. 

{51:29} để cho linh hồn của bạn vui mừng trong lòng thương 
xót của mình, và không 

xấu hổ vì lời khen của Anh. 

{51:30} công việc công việc của bạn, betimes, và trong thời gian 
của mình, ông sẽ 

cung cấp cho bạn phần thưởng của bạn 

APOCRYPHA 

SIRACH KING JAMES BIBLE 1611 

www.Scriptural-Truth.com 

  

 


