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Moudrost Ježíše syna — Ladislav muška nebo Ecclesiasticus 

Prolog ze strany nejisté autor 

Ježíš byl synem Sírachovcovu a vnučka k Ježíši 

se stejným názvem s ním: Tento muž tedy žil v 

posledních časech, poté, co lidé byla ukřižováním, a 

volal domů znovu a téměř po všech proroků. Teď 

jeho dědeček Ježíš, neboť on sám witnesseth, byl muž 

obrovská píle a moudrosti mezi Židům, kdo tedy 

nejen shromáždit hrob a krátké věty, moudrých mužů, 

to bylo před ním, ale sám také pronesl některé z 

jeho vlastní, plná moc porozumění a moudrosti. Když jako 

Proto první Ježíš zemřel, zanechal tuto knihu téměř 

k dokonalosti, Sírachovcovu jeho syn, přijímání po něm odešel 
do své 

vlastní syn Ježíš, který s dostal do rukou, 

kompilovány všichni řádně do jednoho svazku a nazval jej 

Moudrost, intituling jak pod svým vlastním jménem, jeho otec 



jméno a jeho dědeček; svůdná posluchače tím, velmi 

jméno moudrosti mít větší lásku ke studiu tohoto 

kniha. Containeth tedy moudré výroky, tmavě věty, 

a podobenstvích a některé zvláštní Boží příběhy o 

muži, to zalíbilo se Bohu; také jeho modlitba a zpěv; Navíc, 

Jaké výhody Bůh měl neráčili svého lidu a co 

ran už naložili na jejich nepřátele. Ježíš udělal 

napodobit Solomon a proslul neméně moudrost a 

učení, jak člověk opravdu velké učení a tak 

údajně také. 

Prologu moudrost Ježíše syna — Ladislav muška. 

Vzhledem k tomu, mnoho a velké věci byly dodány až do 

zákon a proroci, a jiní, které mají 

jejich kroky, které věci Izrael by měl být 

pochvalu za učení a moudrosti; a podepsaní nejen 

čtenáři musí potřeb stávají se zručným sami, ale také 

ti, kteří touží naučit být schopen zisk jsou, kteříž 

bez obou mluvení a psaní: můj dědeček 

Ježíši, když mnohem dal sám na čtení 

zákon a proroci a další knihy našich otců, a 



dostal v něm dobrý úsudek, byl vypracován i 

sám psát něco vztahující se k učení a 

moudrost; na záměr že ti, které si přejí učit, 

a jsou závislí na tyto věci, by mohli těžit mnohem více v 

život podle zákona. Proč mi intreat k 

Přečtěte si, přízeň a pozornost a odpusť nám, ve kterém 

nám zdá se, že přijde chybí některá slova, které máme 

pracoval pro interpretaci. Pro stejné věci, které pronesl v 

Hebrejština a přeložené do jiného jazyka, nebyly 

stejné síly v nich: a nejen tyto věci, ale zákon 

sama o sobě a proroci a zbytek knih, nemají žádný 

malý rozdíl, když jsou vysloveny v jejich vlastní 

jazyk. Pro osm a třicátý rok přichází do 

Egypt, když Euergetes byl králem a pokračující tam nějaký 

času, našel jsem knihu bez malé učení: proto jsem 

myslel, že to nejnutnější pro mě dát nějakou píli 

a travail ji vykládat; pomocí velké ostražitost a dovednost 

v tomto prostoru ke konci knihy a nastaveným pro 

je také, které v cizí zemi jsou ochotni se učit, 

připravuje přímo před způsoby žít po právu. 



{1:1} všechna moudrost přichází od Pána a je s ním 

Navždy. 

{1:2} kdo očíslovat písek z moře a kapky 

déšť, a dnů věčnosti? 

{1:3} kdo může zjistit výšku nebe a 

šíři země a hluboké a moudrosti? 

{1:4} moudrosti jest byla vytvořena před všechny věci a 

Princip opatrnosti od věků. 

1:5 {} slovo Boha nejvyššího je pramen 

moudrost; a její způsoby jsou věčné přikázání. 

{1:6}, jemuž jest kořen moudrosti bylo odhaleno? nebo 

Kdo jest poznal její moudrým radám? 

{1:7} [kterému poznání moudrosti byl vždy 

předvede? a kdo jest pochopil její velké 

zkušenosti?] 

{1:8} je jeden moudrý a se nejvíc obával, pán 

sedí na svém trůnu. 

{1:9} on vytvořil ji, ji spatřil a očíslovány, a 

Nalil jí na jeho díla. 

{1:10} je u všech maso podle svého daru a on 



dal ji těm, kteříž jej milují. 

{1:11} bázeň Boží je čest a slávu, a 

radostí a korunou radosti. 

{1:12} strach Pánu učiniti veselé srdce, a 

dává radost a veselí a dlouhý život. 

{1:13} každý kdož pán, to musí jít dobře s ním 

na poslední a on se s přízní v den jeho smrti. 

{1:14} ctili Hospodina je počátek moudrosti: a 

byla vytvořena s věřící v děloze. 

{1:15} postavila jest věčný základ s muži, 

a ona bude pokračovat s jejich semeno. 

{1:16} ctili Hospodina je plnost moudrosti a filleth 

muži s její plody. 

{1:17} ona filleth jejich dům s věcmi, které jsou žádoucí, 

a sbírá její zvýšení. 

{1:18} bázeň Boží je koruna moudrosti, takže 

mír a dokonalé zdraví dařit; Jak které jsou dary 

Boha: a enlargeth jejich radost, že ho milují. 

{1:19} moudrost raineth dovednosti a znalosti 

pochopení postavení a povýší je rozumím 



Držte ji rychle. 

{1:20} kořen moudrosti je ctili Hospodina a 

jejich větve jsou dlouhý život. 

{1:21} bázeň Boží rozhání pryč hříchy: a kde 

je k dispozici, to se obrací od hněvu. 

{1:22} rozzuřený muž nemůže být odůvodněno; pro vlivem 

jeho zuřivost musí být jeho zničení. 

{1:23} trpělivý muž bude trhat, za chvíli a poté 

radost se na jaře mu. 
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{1:24} schovává jeho slova za chvíli a rty 

Mnozí prohlásí jeho moudrost. 

{1:25} podobenství znalostí jsou v poklady 

moudrost: ale zbožnost je ohavností hříšník. 

{1:26} Pokud jsi moudrost, dodržovat přikázání, 

a pán ji tobě. 

{1:27} pro bázeň Boží je moudrost a instrukce: 

a víra a pokora jsou jeho potěšení. 

{1:28} nedůvěra není strach z Pána, když jsi 

Špatná: a není k němu dvojakým srdcem. 



{1:29} nebýt pokrytec v očích mužů a vzít 

dobrý pozor, co mluvíš. 

{1:30} vyvyšovat, není sám, jinak budeš padat a přivést 

zneuctila na tvou duši, a tak Bůh objevit tvé tajemství, 

a tobě svržen uprostřed kongregace, 

protože jsi chromější není ve skutečnosti strach z Pána, ale 

tvé srdce je plná klamu. 

{2:1} mého syna, když jsi přišel sloužit Pánu, připravit tvou 

duše pro pokušení. 

{2:2} set tvé srdce aright a neustále snášet, a 

Pospěšte si není v době problémy. 

{2:3} Cleave jemu a ne daleko, že jsi 

abys zvýšit na tvé poslední konci. 

{2:4} vůbec je přinesl na tebe vzít vesele, 

a být trpělivý, když ty jsi změnil na nízkou panství. 

{2:5} pro zlato je vyzkoušeli v ohni a přijatelné muži v 

pec protivenství. 

{2:6} Believe v něm a on vůle pomoci tebe; objednat cestu tvou 

aright a důvěru v něj. 



{2:7} ye, které ctili Hospodina, počkejte na jeho milosrdenství. a 
ne jít 

stranou jinak budete padat. 

{2:8} ye, které ctili Hospodina, věřte mu. a vaše odměna 

neselže. 

{2:9} ye, které ctili Hospodina, doufám, že pro dobrý a pro 

věčné radosti a milosrdenství. 

{2,10} podívat na celé generace a uvidíte; vůbec 

jakákoli společnost, v Pánu a byl zahanben? nebo snad nějaké 
Zůstaň 

v jeho strach a byl opuštěný? nebo koho on někdy pohrdají, 

To mu? 

{2:11} pro Pána je plné soucitu a milosrdenství, 

trpělivost a ve velmi zuboženém stavu a forgiveth hříchy, a 

saveth v době nemoci. 

{2:12} Běda tomu strachu srdce a slabé ruce a 

hříšník, který vchází dvěma způsoby! 

{2:13} běda mu, že je bázlivý! neboť on věří 

není; proto nebude obhájil. 

{2:14} běda vám, že ztratili trpělivost! a co 

udělá tě, když Pán vás navštíví? 



{2:15} pán se obávají, že nebudou neuposlechnout jeho slovo; 

a ti, kteří ho milují udrží jeho způsoby. 

{2:16} pán se obávají, že bude usilovat o to, co je 

No, potěšující mu; a ti, kteří ho milují 

plná práva. 

{2:17} které ctili Hospodina připraví jejich srdce, 

a pokořit jejich duše v jeho očích, 

{2:18} říká, upadneme do rukou Pána, 

a ne do rukou mužů: pro jeho Veličenstvo, tak je jeho 

milost. 

{3:1} mě slyší váš otec, O děti a to poté, 

že byste být bezpečné. 

{3:2} pro Pána dal otec čest 

děti, a kterýž potvrdil úřad matky 

na syny. 

{3:3} každý honoureth svého otce učiniti smír 

za své hříchy: 

{3:4} a ten, kdo honoureth jeho matka je jako jeden 

nepřipouští se poklad. 

{3:5} každý honoureth jeho otec musí mít radost z jeho 



vlastní děti. a dopřává jeho modlitbu, on musí být 

slyšel. 

{3:6} he, který honoureth jeho otec musí mít dlouhý život; 

a je poslušný k Pánu se nahrává 

jeho matka. 

{3:7} kdo kdož pán bude ctít svého otce, a 

bude dělat službĕ jeho rodiče, aby své pány. 

{3:8} cti otce a matku v aplikaci word a 

skutek, že požehnání mohou přijde na tebe od nich. 

{3:9} pro požehnání otce establisheth domy 

z dětí; ale prokletí matky rooteth 

nadace. 

{3:10} slávu není v zneuctění svého otce; pro tvé 

otec je zneuctění je žádná sláva tobě. 

{3:11} pro slávu člověka je od čest jeho 

otec. a matka v zneuctění potupu na 

děti. 

{3:12} mého syna, pomoci otce v jeho věku a trápím se mu 

Ne tak dlouho, jak žije. 

{3:13} a pokud jeho pochopení, mít trpělivost s 



ním; a opovrhovat, ne, když jsi ve své plné síle. 

{3:14} pro zbavení otce nebude 

Zapomenuté: a místo hříchy se připočítává k vybudování tě 

nahoru. 

{3:15} v den tvé trápení je 

Vzpomněl si; tvé hříchy také se rozplyne, jako LED v 

spravedlivé teplé počasí. 

{3:16}, forsaketh jeho otec je jako rouhač; a 

ten, kdo angereth jeho matka je prokletý: Boha. 
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{3:17} můj syn, pokračuj v tvé podnikání v pokoře; Takže 

ty být milovaná ho, který je schválen. 

{3:18} větší jsi, tím více pokorné, a 

Ty budeš přízní před Pánem. 

{3:19} mnozí jsou vysoké místo a věhlasu: ale 

záhady jsou odhaleny pokorným. 

{3:20} pro moc Pána je skvělý, a on je 

ocenění z pokorné. 

{3:21} není hledat věci, které jsou příliš těžké pro tebe, 

ani jeden hledat věci, které jsou nad tvé síly. 



{3:22}, ale co je, přikázal, myslíš, že se následně 

úctu, to není potřebné pro tebe vidět tvé 

oči věci, které jsou v tajnosti. 

{3:23} nebuďte zvědavý zbytečné věci: více 

věci se ukázal tobě než muži pochopit. 

{3:24} pro mnohé jsou podvedeni vlastním marně názor; 

a zlo podezření jest svržena jejich úsudek. 

{3:25} bez očí ty budeš chtít světlo: ne se hlásí 

znalosti proto že ne. 

{3:26} tvrdohlavý srdce musí dařit zlo nakonec; a on 

to miluje nebezpečí musí zahynout v něm. 

{3:27} tvrdohlavý srdce se naložené žal; 

a zlý muž se zahrnul nejhnusnější hřích hříchem. 

{3:28} v trestem pyšných neexistuje žádný opravný prostředek; 

pro rostlinu špatnosti jest zakořenila v něm. 

{3:29} srdce obezřetný pochopí podobenství; 

a pozorný ucho je touha moudrý muž. 

{3:30} voda bude uhasit planoucí oheň; a almužny učiniti 

smír za hříchy. 

{3:31}, a ten, kdo requiteth dobré střídají je vědomím, že 



které může přijít níže; a když mu falleth, on se 

Vyhledejte pobyt. 

{4:1} mého syna, podvést ne chudí jeho života, a 

aby ne potřebným oči čekat dlouho. 

{4:2}, aby nebyl hlad duše smutná; ani provokovat 

muž v jeho nouzi. 

{4:3} přidat větší potíže k srdci, že se rozčilil; a 

odložit, aby mu, že je v nouzi. 

{4:4} odmítají ne prosbě o postižených; ani 

odvrátí svou tvář od chudého muže. 

{4:5} zapnout přítomného tvé oči od potřebným a dát 

mu žádné příležitosti proklínat tě: 

{4:6} pro Pokud tě proklel v hořkosti jeho duše, jeho 

modlitba musí slyšel o něm, že se mu. 

{4:7} si sám lásku kongregace a luk 

Tvá hlava velikán. 

{4:8} ať to truchlit tebou klaněla tvé ucho na 

chudé a dát mu přátelské odpověď s pokorou. 

{4:9} dodat že trpělivá špatně z ruky 

Utiskovatel. a není bázlivý, když sedneš v 



úsudek. 

{4:10} být jako otec, sirotky a nikoli 

manžel své matce: tak ty budeš jako syn 

Většina vysokých a on se milovat tě víc než tvá matka 

zdali. 

{4:11} moudrost povýší její děti a nepřipouští drží 

těm, kteří ji hledat. 

{4:12} kdo miluje ji miluje život. a ti, kteří se snaží 

ji brzy naplní radostí. 

{4:13} ten, který holdeth rychle zdědí slávu. a 

kamkoli entereth, pán vám žehnej. 

{4:14} které slouží jí musí ministr ke svatému: 

a těm, kteří milují ji pán. 

{4:15} každý dává ucho unto jí bude soudit národy: 

a ten, kdo attendeth jí bezpečně bydliti. 

{4:16} Pokud člověk odhodlá jí, že musí dědit 

její; a jeho generace ji musí mít v držení. 

{4:17} pro na první ona bude chodit s ním nakřivo 

způsoby a strach a děs na něj a ho trápí 

s její disciplíny, dokud jí může důvěřovat jeho duši a zkuste ho 



její zákony. 

{4:18} pak vrátí se přímou cestou k němu, 

a ho utěšit ho a vypravuj, její tajemství. 

{4:19}, ale pokud se pokazí, bude ho opustit a dát 

mu přes jeho vlastní zkázu. 

{4:20} sledovat příležitost a varovat se zla. a 

Nebuďte stydět, když to že vztahuje se tvé duše. 

{4:21} pro Škoda, kterýž hříchu; a je tu 

Škoda, která je slávou a milostí. 

{4:22} přijmout nikdo proti tvé duše a ne nechat 

důstojnosti každého člověka způsobit tě klesat. 

{4:23} a ne mluvit, když je příležitost 

konat dobro a skrýt nejsou tvá moudrost v její kráse. 

{4:24} pro řeči se známé moudrost: a 

učení se slovem jazyka. 

{4:25} v žádném moudře hovoří proti pravdě. ale být v 
rozpacích 

chyby tvé nevědomosti. 

{4:26} nebylo nestydí se přiznat své hříchy. a není síla 

toku řeky. 



{4:27}, aby sobě podřízeného k muži; 

ani přijímat osoby mocného. 

{4:28} usilovat o pravdu až do smrti a pán se 

boj o tobě. 

{4:29} Nebuďte ukvapený tvých řečí a v tvé skutky rezerva 

a líný. 
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{4:30} nebyl jako lev v tvém domě, ani frantick mezi 

služebníkům svým. 

{4:31} nechat není tvé ruky natažené přijímat, a 

Zavřít, když jsi musel splácet. 

{5:1} zavadí o tvé srdce tvé zboží; a říci ne, že mám 

Stačí pro můj život. 

{5:2} následovat není tvé vlastní mysli a nezabrání, aby 

chodit v způsoby, jak tvé srdce: 

{5:3} a říci ne, který se controul mě za mé práce? 

pro pán bude jistě pomstím tvou hrdost. 

{5:4} říci ne, zhřešil jsem, a co zlého jest 

se stalo mně? Pán je trpělivost, on bude v 

není moudré nechat tě jít. 



{5:5} o smiřování, nebuďte bez obav přidat 

hříchu k hříchu: 

{5,6} a říci ne, jeho milosrdenství je veliké; on bude zklidněném 

pro množství mých hříchů: pro milosrdenství i hněv přijde 

od něj a jeho rozhořčení resteth na hříšníky. 

{5:7}, aby žádné zdržíme se obrátit k Bohu a ne odradit 

ze dne na den: pro náhle se hněv pána 

Pojďte dále a v tvé bezpečnosti, ty budeš zničen, a 

zahynout v den pomsty. 

Set {5:8} není tvé srdce na zboží nespravedlivě dostali, pro 

Oni tě v den neštěstí neprospějí. 

{5:9} winnow ne s každý větrem a jít do ne každý 

cesta: pro tak zdali hříšníka, který jest dvojí jazyk. 

{5:10} být stedfast v tvé chápání. a tvé slovo 

být stejný. 

{5:11} rychle slyšet; a ať se tvůj život, být upřímný. a 

s trpělivostí dát odpověď. 

{5:12}, když jsi porozumění, odpovědět bližního svého; 

Pokud tomu tak není, položte ruku na ústech. 

{5:13} čest a Škoda je v řeči: a jazyk 



člověk je jeho pád. 

{5:14} nesmí být volána našeptávač a totiž není v čekání s 

tvůj jazyk: faul škoda je zloděj a zlo 

odsouzení na dvojitý jazyk. 

{5:15} Nebuď ignorant žádné věci v rámci velkého nebo 

malé. 

6:1 {} místo přítele stal nejen nepřítele; pro 

[tak] ty budeš dědit špatné jméno, Stud, a 

výčitkou: i tak se hříšník, který jest dvojí jazyk. 

{6:2} extol není sám v radu tvé vlastní srdce. 

že tvé duše nesmí být roztrhané v kusech jako býk [bloudění 
sama.] 

{6:3} ty budeš jíst až tvé listí a ztratit tvé ovoce a 

Nechte sám jako suchý strom. 

{6:4} A zlé duše musí zničit ho, že jest, a 

musí, ať se přehlížet jeho nepřátel. 

Sladký jazyk {6:5} znásobí přátel: a 

fairspeaking jazyk zvýší milé pozdravy. 

{6:6} v míru s mnoha: Nicméně mají jen jeden 

Poradkyně tisíc. 



{6:7} Pokud ty wouldest si přítele, dokázat, že první a 

není ukvapené mu. 

{6:8} pro některé muže je přítel pro své vlastní příležitosti, a 

v den tvých potíží nebude přebývat. 

{6:9} a přítel, který se obrátil k nepřátelství, 

a sváry budou objevovat tvé výčitky. 

{6:10} znovu, přítel je společník u stolu, 

a nebude pokračovat v den tvého trápení. 

{6:11}, ale v tvé prosperitě, on bude jako sebe samého a budou 

Buďte odvážní nad svým služebníkům. 

{6:12} Pokud jsi být ponížen, on bude proti tobě, a 

bude skrývat se před tvou tvář. 

{6:13} sebe oddělit od tvé nepřátele a Dbej 

z tvých přátel. 

{6:14} faithfull přítel je silnou obranu: a on to 

kterýž zjistil, že taková jedna jest našel poklad. 

{6:15} nic vyrovnat, věrný přítel a jeho 

excelence je neocenitelná. 

{6:16} věrný přítel je lék života; a oni 

ten strach, že Pán se ho najít. 



{6:17} každý kdož pán řídí jeho přátelství 

správně: pro jako on, tak jeho soused bude také. 

{6:18} mého syna, posbírat instrukce od rozpuku: Takže 

najdeš ty moudrosti do tvé stáří. 

{6:19} Poďtež ji jako ten, který ploweth a zaseje, 

a čekat na její dobré ovoce: pro ty nebudeš moc dřiny v 

Laborace o ní, ale ty budeš jíst její pravé ovoce 

brzy. 

{6:20} je velmi nepříjemné, že odnaučený: ten, kdo je 

bez pochopení nezůstane s ní. 

{6:21} bude lhala mu jako mocný kámen hodnocení; 

a vyžene ji od něj, než být dlouhé. 

{6:22} pro moudrost je podle její jméno, a ona je 

není zjevným mnoho. 

{6:23} dát ucho, můj syn, moje poradenství a odmítnout 

není mou radu, 

{6:24} a rozevírá do její okovy a tvůj krk do 

její řetězec. 

{6:25} Bow dolů tvé rameno a nést ji a ne 

truchlil s její dluhopisy. 



{6:26} Poďtež ji tvé celým srdcem a ji 

způsoby, jak se tvé moci. 

{6:27} hledání, a usilovat, a ona musí být dále sděleny 
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k tobě: a když ty jsi ji, nech ji jít. 

{6:28} pro poslední ty najdeš ji odpočívat a že 

se obrátil k tvé radosti. 

{6:29} pak bude její okovy silnou obranu pro tebe, 

a její řetězy a roucho slávy. 

{6:30} je zlatý ornament na ní a její 

kapely jsou fialové krajky. 

6:31 {} jsi ji jako šat cti, dáš a 

Dáš jí o tobě jako koruna radosti. 

{6:32} mého syna, pokud chceš, ty budeš učit: a pokud 

Ty jsi vadnutí použít tvé mysli, musíš být opatrný. 

6:33 {} Pokud jsi rád slyšel, ty budeš dostávat 

princip: a pokud jsi bow tvé ucho, buď moudrý, 

{6:34} stojí v mnoha starších; a vydat 

mu, že je moudré. 

{6:35} být ochoten vyslechnout každý zbožný diskurzu; a nechat 



tobě se uniknout ne podobenství o porozumění. 

{6:36} a pokud vidíš muže porozumění, Jdi 

oblékaje mu, a ať tvá noha nosit kroky jeho dveře. 

{6:37} Ať tvá mysl se na obřady Pána 

a neustále meditovat v jeho přikázání: on musí 

zavést tvé srdce a dát ti moudrost na tvé vlastní 

touha. 

{7:1} Nečiňte zlo, tak se nic zlého přijíti. 

Odjezd z nespravedlivé {7:2} a nepravost odvrátí 

od tebe. 

{7:3} mého syna, zasít není na brázdy 

nepravosti a ty nebudeš sklízet je sedmkrát. 

Seek {7:4} o výsadní postavení Pána, ani jeden z 

Král čestném. 

{7:5} ospravedlnit se sám před Hospodinem; a chvála není 

Tvá moudrost před králem. 

{7:6} Seek rozcházet se v názorech být soudcem, které nejsou 
schopny odnést 

nepravost; jinak kdykoliv ty bát osobu mocného, 

stumblingblock cestě tvé spravedlivost. 



Offend {7:7} není proti velké město a pak 

Ty nebudeš svrženi sám mezi lidmi. 

Hřích {7:8} bind, ani jeden na druhého; protože v jednom 
nebudeš 

být bez trestu. 

{7:9} říci ne, Bůh bude vypadat na množství mých 

obětovat, a když nabízím nejvyššímu Bohu, on bude 

ji přijměte. 

{7:10} nebylo bázlivý, když činíš tvé modlitby, 

a zanedbávání rozcházet se v názorech dát almužnu. 

{7:11} smát nikdo pohrdala v hořkosti jeho 

duše: je tu jeden, který humbleth na odpor a povýší. 

{7:12} navrhnout není lež proti tvůj bratr; ani 

jako tvůj přítel. 

{7:13} použít nechcete, aby žádným způsobem lež: pro vlastní 

jejich není dobré. 

{7:14} použít není mnoho slov v mnoha starších, a 

není moc blábolit, když jsi prayest. 

{7:15} nenávist není namáhavé práce, ani chovu, které 

Nejvyšší jest vysvěcen. 



{7:16} číslo není sám mezi množstvím 

hříšníci, ale nezapomeňte, že hněv nebude dlouho otálet. 

{7:17} humble sám výrazně: pro pomstu 

bezbožného je oheň a červy. 

{7:18} změnit neznamenáš nic dobrého v žádném případě; 

ani věrnou bratr pro zlato Ophir. 

{7:19} vzdát není moudré a dobrá žena: pro její milost 

je nad zlato. 

{7:20} zatímco služebníka působí opravdu, proste mu není 

zlo. ani nájemník, který bestoweth sám zcela na tobě. 

{7:21} Ať tvá duše milují dobrá služka a podvést ho 

není svobody. 

{7:22} vede dobytek? mít oči jim: a pokud se 

pro tvůj zisk, ať s tebou. 

{7:23} vede děti? Vyzvěte je a se 

jejich krk z dob svého mládí. 

{7:24} vede dcery? péči o své tělo, 

a vypravuj, není sám vesele směrem k nim. 

{7:25} oženit umřela dcera tvá, a tak budeš míti 

provedeny závažné záležitosti: ale dej ji muž 



porozumění. 

{7:26} můžeš ženu po tvé mysli? opustit ji: 

ale není sám, odevzdejte lehké ženy. 

{7:27} ctít otce tvé celým srdcem a zapomenout 

není strasti tvé matky. 

{7:28} Pamatujte, že ty jsi byl zplozen z nich; a 

Jak můžeš ty odměnu jim věci, které mají 

pro tebe udělal? 

{7:29} ctili Hospodina s tvou duší a jeho úcta 

kněží. 

{7:30} milovat ho, že se tě s tvou sílu, a 

neopustí ani jeho ministři. 

{7:31} ctili Hospodina a ctít kněze; a dát mu 

jeho část, jak to je, přikázal; prvotina a 

přestupek nabídku a dárek na ramena a 

oběť posvěcení, a prvotiny svaté 

věci. 

{7:32} a roztažení tvé ruky k chudým, že tvá 

požehnání může být dokonalá. 

{7:33} dar jest milost v očích každého člověka žít; 



a za mrtvé zadržet to není. 
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{7:34} nepodařilo se s nimi, plakat a truchlit 

s nimi, kteří truchlí. 

{7:35} nebyl pomalý k návštěvě nemocné: pro to musí udělat 

tebe být milovaný. 

{7:36} vůbec ty takest v ruce, nezapomeňte 

konci a ty nebudeš nikdy neudělal nepořádku. 

{8:1} usilovat s mocným mužem ' jinak ty spadají do jeho 

ruce. 

{8:2} nebylo rozporu Boháč, jinak on 

nadváze ti: pro zlato jest zničí mnoho, a 

perverzní srdce králů. 

{8:3} usilovat ne s mužem, který je plný jazyka, a 

není dřevo zahrnul nejhnusnější jeho ohně. 

{8:4} jest ne s neurvalý, jinak se tvých předků 

zahanben. 

{8:5} výčitkou není člověk, který se obrací od hříchu, ale 

Pamatujte si, že jsme všichni hodna trestu. 

{8:6} zneuctění muž v jeho stáří: pro i některé 



z nás vosk staré. 

Radujte se {8:7} není nad tvůj největší nepřítel je mrtvý, ale 

Mějte na paměti, že všichni zemřeme. 

{8:8} pohrdat ne diskurz moudrý, ale seznámit 

sám s jejich přísloví: pro z nich ty budeš učit 

instrukce a jak sloužit velcí muži s lehkostí. 

{8:9} Miss není diskurz starší: za to také 

naučil se svých otců a z nich ty budeš učit 

pochopení, a dát odpověď jako třeba requireth. 

{8:10} kindle ne uhlí hříšník, jinak jsi spálena 

s plamenem jeho ohně. 

{8:11} povstat ne [v hněvu] v přítomnosti 

poškozující osobě, jinak mu úklady polapit tě v tvé 

slova 

{8:12} půjčovat ani jemu, že je mocnější než sám; pro 

Pokud jsi mu lendest, spočítejte si to ale prohrál. 

{8:13} nebylo ručení nad tvé síly: kdyby jsi se 

ručení, dávejte pozor, abyste ji zaplatit. 

{8:14} go se zákonem jako soudce; neboť budou soudit za 

mu podle jeho čest. 



{8:15} cestování není mimochodem s odvážný chlapík, jinak on 

stát se k tobě těžké: on a bude to podle jeho 

vlastní vůle a ty budeš zahynout s ním díky své hlouposti. 

{8:16} usilovat s rozzlobený muž a jít s ním 

do pusté místo: krev je jako nic v jeho očích, a 

tam, kde není k dispozici žádná Nápověda, on bude svrhnout tě. 

{8:17} konzultovat s blázen; neboť nemůže udržet radu. 

{8:18} dělat žádná tajná věc před cizincem; pro ty 

Víš, co tam nepřinese. 

{8:19} otevřít není tvé srdce každého muže, aby se mu odmění 

ti s rotací mazaný. 

{9:1} nebyl žárlivý nad manželkou vrchovatý, a 

jí lekci není zlo proti sobě. 

{9:2} dát ne tvou duši k žena chtěla položit nohu na 

tvé látka. 

{9:3} setkat s nevěstkou, jinak ty spadají do její nástrahy. 

{9:4} využití nic moc společnosti ženy, která je 

zpěvák, jinak budeš užívat společně s její pokusy. 

{9:5} pohled na služka, že jsi o těch 

věci, které jsou cenné v ní. 



{9:6} dát ne tvou duši k děvky, které jsi ztratit není 

tvé dědictví. 

{9:7} vzhled není kulatá o tobě v ulicích města, 

ani ty putují na osamělé místo. 

{9:8} odvrátit oku krásná ženská, a 

Podívejte se ne na druhých krásu; mnoho z nich bylo 

oklamat Krása ženy; tímto je láska 

vzplanul jako oheň. 

{9:9} sit vůbec s jiným mužem ženu, ani sednout 

s ní v tvé náruči a ne tvé peníze, s ní na 

víno; jinak tvé srdce sklon k ní a tak prostřednictvím 

touhám, ty spadají do záhuby. 

{9:10} neopustí starému příteli; u nové není 

srovnatelné s ním: nový přítel je jako nové víno; Když je 

staré, ty budeš pít to s radostí. 

{9:11} závidět ani slávu hříšník: pro ty víš 

co nebude jeho konec. 

{9:12} není ve věci, že bezbožní mají 

radost v; Ale pamatujte si, že nezůstane bez trestu 

až do hrobu. 



{9:13} držet tě od člověka, který má moc zabít; 

tak nebudeš táži, strach ze smrti: a když jsi přišel 

mu aby žádná chyba, jinak si vzít tvůj život 

v současné době: Pamatujte si, že jdeš uprostřed nástrah, 

a že ty walkest na hradbách města. 

{9:14} tak blízké, jak můžeš, odhadnout bližního svého, a 

poraďte se s moudrým. 

{9:15} ať tvé řeči, být moudrý, a všechny tvé 

komunikace v zákoně nejvyššího. 

{9:16} a nechat jen lidé jíst a pít s tebou; a nechat 

tvé glorying být v bázni Páně. 

{9:17} pro ruku řemeslník dílo by mělo být 

pochválit: a moudrý vládce lidí na jeho projevu. 

{9:18} muž nemocný jazyk je nebezpečný ve svém městě; a 

ten, kdo je vyrážka ve své řeči se nesnášel. 

{10:1} A moudrý soudce bude pokyn svého lidu; a 

vláda zálesák je uspořádaný. 

{10:2} jako soudce z lidu je sám, tak jsou jeho 

důstojníci; a jací muži vládce města, 
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takové jsou všichni ti, kteří bydlí v ní. 

10:3 {} nemoudré král zničiti svůj lid; ale až 

uvážlivost jsou v úřadu města musí být 

obývali. 

{10:4} moc země je v rukou Pána, 

a v přiměřené době ustanovil bude to ten, který je ziskový. 

{10:5} v rukou Boha je prosperitu člověka: a 

na osobu písař musí ležel jeho čest. 

{10:6} medvěd není nenávist bližního svého pro každou 
špatnost; 

a nedělat vůbec nic škodlivého praktikami. 

{10:7} hrdost je nenávistné před Bohem a člověkem: a oba 

snad jednou potvrzení nepravost. 

{10:8,} nespravedlivé jednání, zranění, a 

bohatství dostal podvodem, království je přeložen z jedné 

lidé do druhého. 

{10:9} proč je země a popel hrdý? Není více 

zlá věc, než lakomec: pro takový jeden setteth 

jeho vlastní duši k prodeji; protože zatímco žije on zahání 

odtud jeho střeva. 



{10:10} lékař cutteth z dlouhé nemoci; a on 

To je den, kdy zemře král zítra. 

{10:11} neboť když člověk je mrtvý, on se plíží 

věci, zvířata a červy. 

{10:12} začátek hrdosti je, když jeden departeth 

od Boha a jeho srdce se od jeho výrobce. 

{10:13} pro hrdost je počátek hříchu, a ten, kterýž 

musí vylévat ohavnost: a proto pán 

přinesl jim cizí neštěstí a vyvrátil je 

Naprosto. 

{10:14} pán jest svrženi trůny hrdý 

knížata a nastavit pokorní v jejich užitku. 

{10:15} pán jest sebral kořeny pyšné 

národů a zasadil pokorné na jejich místo. 

{10:16} pán svrhl země pohanů, a 

zničit je na základy země. 

{10:17} vzal některé z nich pryč a zničit je, 

a učinil jejich památník upustit od země. 

{10:18} Pride nebyl stvořen pro muže, ani zuřivý hněv 

pro ně, které se rodí z ženy. 



{10:19} které ctili Hospodina jsou jisti semeno a 

To ho milují čestný závod: ti, kteří považují není 

zákon jsou nečestné osiva; ti, kteří přestupují 

přikázání jsou deceivable semen. 

{10:20} mezi bratry je ten, kdo je šéf čestné; Takže 

jsou ti, kteří se obávají Pána v jeho očích. 

{10:21} má namířeno před získání bázeň Boží 

úřad: ale drsnost a hrdost ztrácí jejich. 

{10:22} zda měl být bohatý, šlechtic nebo chudí, jejich sláva je 

strach z Pána. 

{10:23} není to meet ťafkou chudé muž, který jest 

porozumění; ani je vhodné zvětšit hříšné 

muž. 

{10:24} velcí muži a soudci a mocnářů, musí být 

dodržovány; Zatím tu nic není z nich větší než ten, který 

kdož pán. 

{10:25} unto sluha, který je moudré se jsou 

zdarma atrakce služby: a kdo má znalosti nebudou zášť 

Když se reformovat. 

{10:26} nebylo overwise v tvé podnikání; a mohou se pochlubit 



není sám v době tvé utrpení. 

{10:27}, lepší je ten, že laboureth a aboundeth ve všech 

věci, než ten, kdo sám boasteth a wanteth chleba. 

{10:28} mého syna, oslavovat tvé duše v pokoře a dát mu 

cti podle jejich důstojnost. 

{10:29} kdo mu, že hřeší proti jeho vlastní ospravedlní 

duše? a kdo bude ctít ho, že se zneuctívá jeho vlastní 

život? 

{10:30} chudáka je čest pro jeho dovednosti a 

bohatý člověk je čest pro jeho bohatství. 

{10:31} ten, kdo je poctěn v chudobě, o kolik víc 

v bohatství? a on to je nečestné v bohatství, kolik 

Další v chudobě? 

{11:1} moudrost lifteth hlavu o něm, že má nízké 

stupeň a učiniti ho sedět mezi velcí muži. 

{11:2} chválím není muž pro svou krásu. ani jeden nenáviděti 

muž pro jeho vnější vzhled. 

{11:3} včela je málo mezi například létat; ale její plody jsou 

náčelník sladkých věcí. 

{11:4} je chloubou není tvé oblečení a šat a povýší 



není sám v den cti: pro díla Pána 

jsou nádherný a jeho díla mezi muži jsou skryté. 

{11:5} mnoha králů se posadil na zem; a 

ten, který byl nikdy nepomyslel jest nosit korunu. 

{11:6} mnoho mocných mužů byly značně nemilosti; 

a ctihodný dodány do rukou jiných mužů. 

{11:7} viny není před ty pravdu: 

nejprve pochopit a pak potrestá. 

{11:8} odpověď ne dřív, než jsi slyšela příčinu: 

ani jeden přerušení muži uprostřed jejich hovoru. 

{11:9} usilovat není ve věci že tě vztahuje a 

není v rozsudku nesedne hříšníků. 

{11:10} mého syna nechal ne mnoho otázek: Pokud 

Jsi moc vměšovat, nesmíš být nevinný; a pokud jsi 

Následují poté, ty nebudeš získat, ani ty unikneš 

útěkem. 

{11:11} tam je ten, který laboureth a vzal bolesti, a 

učiniti spěchu a je tak mnohem více pozadí. 

{11:12}, existuje jiný, který je pomalý a jest potřeba 
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pomoci, kteří chtějí schopnosti a plná chudoby; a přesto pohled 

Pán z nich ho nadobro a nastavit ho od jeho 

nízká panství, 

{11:13} a zvedl hlavu od utrpení; tak tolik 

tuto pilu od něj je mír všem 

{11:14} prosperitu a protivenství, život a smrt, chudoba 

a bohatství, Pána. 

{11:15} moudrost, znalosti a porozumění 

zákon, jsou Páně: láska a způsob, jak dobré skutky, jsou 

od něj. 

{11:16} chyba a tma už jejich začíná společně 

s hříšníky: a zlo se vosk staré s nimi, že sláva 

v něm. 

{11:17} dar Páně zůstává s bezbožné, 

a jeho prospěch přivodí prosperitu na věky. 

{11:18} tam je, že waxeth bohaté tím jeho ostražitost a 

sevření a tato jeho část jeho odměny: 

{11:19} zatímco on praví, našli odpočinek a nyní bude 

neustále jíst mé zboží; a přesto to není to, co zná 

čas se přichází na něj, a že on musí opustit ty 



věci k ostatním a zemřít. 

{11:20} stedfast ve tvé smlouvě a být obeznámen 

v něm a v tvé práci. 

{11:21} není obdivovat díla hříšníků. ale důvěra v 

Pán a zůstávám v tvé práce: to je snadná věc v 

pohled na pána na náhlé aby bohatý chudák. 

{11:22} požehnání Pána je v odměnu 

zbožný, a náhle dopřává svým požehnáním vzkvétat. 

{11:23} říci ne, jaký zisk je tam z mých služeb? a 

Jaké dobré věci se mám dále? 

{11:24}, říci ne, mám dost a mají mnoho 

věci, a jaké zlo se mám dále? 

{11:25} v den prosperity je zapomnětlivost z 

trápení: a v den trápení není nic víc 

vzpomínka na prosperitu. 

{11:26} je snadná věc k Pánu v den 

smrt se odměnit člověka podle jeho způsoby. 

{11:27} trápení za hodinu učiniti muže zapomenout 

radost: a v jeho konci se objevil jeho skutky. 

{11:28} žádný soudce požehnal před svou smrtí: pro muže 



musí být známa v jeho dětí. 

{11:29} uvést ne každý muž v domě: pro 

zrádný muž jest mnoho vlaků. 

{11:30} jako jako Koroptev [a uchovávány] v kleci, takže 

je srdce pyšné. a jako jako špión, watcheth, on pro 

tvé pádu: 

{11:31} leží v záloze, a dobře se obrací ve zlo, 

a ve věci hoden chvály položí vinu na tebe. 

{11:32} o ohnivou jiskru hromadu uhlí vzplane: a 

hříšné nepřipouští čekat na krev. 

{11:33} Mějte se na pozoru zlomyslný člověka, neboť on působí 

zkaženosti. jinak bral na tebe věčné skvrnou. 

{11:34} přijímat cizince do svého domu, a on bude čelit 

tě rušit a zase tě z tvé vlastní. 

{12:1}, když chceš dělat dobré vědět, komu ty doest 

; tak budeš ty poděkoval za tvé výhody. 

{12:2} dělat dobré zbožným mužem, a ty najdeš 

recompence; a pokud ne od něj, ale od nejvyššího. 

{12:3} tam mohou žádné dobré přijde mu, že je vždy 

obsadil v zlo, ani se mu, které dává žádné almužny. 



{12:4} dát zbožný člověk a pomoc není hříšník. 

{12:5} dobře jemu že je chudý, ale dát to 

bezbožné: zadržet svůj chléb a dávat mu: sobě, jinak 

On tě tím přehrávky: [Ostatní] ty budeš přijímat 

dvakrát tolik zla za všechno dobré, ty budeš dělat 

jemu. 

12:6 {} nejvyššímu nenávidí hříšníci, a budu splácet 

pomsta: bezbožné a je proti 

mocný den jejich trestu. 

{12:7} dát k dobru a pomoc ne hříšníka. 

{12:8} A přítel nemůže být známé v prosperitě: a 

nepřítel nelze skrýt v protivenství. 

{12:9} v prosperitu člověka nepřátelé budou zarmoucen: 

ale v jeho neštěstí i přítel odjíždí. 

{12:10} Nikdy nevěř svého nepřítele: pro jako jako železo 
rusteth, 

je tedy jeho špatnosti. 

{12:11} když pokorný sebe a jít, krčí, ale 

mít dobré dbát a pozor na něj, a ty budeš až do 

mu jako by ty Augustinu otřel lookingglass, a nebudeš 



vědět, že jeho rust podlé byla úplně setřena. 

{12:12} nastavit mu o tobě, jinak, když jest 

svržen tě, on postav se na tvém místě; ani jeden nechat ho 
sedět 

po tvé pravici jinak on se snaží brát tvé místo a ty na 

Poslední Pamatujte si má slova a vztyčené s nimi. 

{12:13} kdo bude škoda, sympaťák, který je pokousán s 

had, nebo jakékoli vcházejí blízko divoká zvířata? 

12:14 {} tak jednu která vchází do hříšník a je poskvrněny 

mu v jeho hříchy, kteří budou litovat? 

12:15 {} na chvíli mu bude řídit s tebou, ale pokud jsi 

začínají vypadávat, on neopozdí. 

{12:16} nepřítele sladce mluví s jeho rty, ale v 

jeho srdce mu imagineth jak hodit tě do jámy: on bude 

mi slzí oči, ale pokud se najde příležitost, on nebude 

spokojenost s krví. 

{12:17} Pokud protivenství přijde na tebe, ty ho najdeš 

tam první; a i když předstírají, že ti pomohl, ale on 

podkopávají tě. 

{12:18} se otřese jeho hlavu a tleskat rukama, a 
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mnoho šeptat a změnit jeho tvář. 

{13:1}, sáhne hřiště musí být pošpinil 

a kdo má obecenství s hrdý muž musí být jako 

jemu. 

{13:2} nezatíží ani sám nad tvé síly a ty 

živ; a nemají žádné obecenství s jednou, která je mocnější a 

bohatší než sám: jak dohodnout konvici a hliněné 

"hrnci"? kdyby se ten porazil proti jiné, it 

musí být rozhodnuta. 

{13:3} bohatý muž učinil nesprávný, a přesto on 

threateneth přitom: chudí ublížil, a on musí intreat 

také. 

{13:4} if ty pro svůj zisk, bude používat tě: ale pokud 

ty nemají nic, on bude opustím. 

{13:5} Pokud budeš mít jakýkoliv majetek, bude žít s tebou: 
Ano, 

bude tě holé a nebude toho litovat. 

{13:6} Pokud potřeboval tobě, tobě, ošálí a 

na tebe usměje a dal ti v naději; On tě promluví 



spravedlivé a říkají, co ty wantest? 

{13:7} a on bude zahanbím tě do jeho masa, dokud mu 

nakreslena tě suché dvakrát nebo třikrát a nakonec, bude smát 

tebou pohrdala, při kteréž tě, on bude opustit 

tobě a potřást hlavou na tobě. 

{13:8} pozor že ty nesmí být podvedeni a 

dole v tvých veselosti. 

Stáhnout {13:9} Pokud jsi pozváni mohutného muže, 

sám a tak čím více bude si tě pozvat. 

{13:10} stiskněte ty ne na něm, aby jsi být umístit zpět; 

stojan není daleko, jinak ty zapomenuty. 

{13:11} ovlivní rozcházet se v názorech být zvýšeny mu do řeči, 
a 

Věřte není jeho mnoha slov: pro mnoho sdělením 

bude si tě svádět a usmíval se na tebe dostane tvé 

tajemství: 

{13:12}, ale krutě on ležel tvých slov a nebude 

náhradní k tobě, může to bolet a aby tě dát do vězení. 

{13:13} pozorování a take dobrý pozor, protože ty walkest v 

nebezpečí z tvých svržení: když slyšíš tyhle věci, 



Probuď se v tvé spánku. 

{13:14} rád pán tvůj život a vyzvat ho k 

tvé spasení. 

{13:15} každé zvíře miluje jemu podobné, a každý muž miluje 

jeho soused. 

{13:16} masa consorteth podle druhu a muže, 

připojí se k jemu podobné. 

{13:17} co přátelství jest Vlk s beránkem? Takže 

hříšník se zbožné. 

{13:18} co dohoda je mezi hyena a 

pes? a jaký mír mezi bohatými a chudými? 

{13:19} jako divoký osel je Lví kořisti v 

Divočina: Takže bohatí jez chudých. 

{13:20} jako hrdý pokory: tak zdali bohaté hnusí 

chudí. 

{13:21} bohatý muž začíná klesat se koná se jeho 

přátel: ale chudák dolů je zastrčil jeho 

přátel. 

{13:22} Pokud je bohatý muž, jest mnoho pomocníků: 

mluví věci se nemluví, a přesto muži ospravedlnit 



mu: chudý muž uklouzl a přesto ho pokáral příliš; on 

mluvil moudře a mohl nemají místo. 

{13:23} když bohatý člověk mluví, každý muž drží jeho 

jazyka a podívejte se, co on praví, že vychvalovat do mraků: 

ale pokud chudáka mluvit, říkají, co je to? a 

Pokud mu klopýtnou, pomůže se ho svrhnout. 

{13:24} bohatství jsou dobré jemu, že jest hřích, a 

chudoba je zlo v ústí bezbožného. 

{13:25} srdce člověka changeth jeho tvář, 

Ať už pro dobro nebo zlo: a veselé srdce učiniti 

veselou tvář. 

{13:26} veselou tvář je token srdce, 

je v prosperitě; a zjištění z podobenství je 

únavný práce mysli. 

{14:1} blahoslavený je muž, který nedal sklouzla s jeho 

ústa a není vztyčené s množství hříchů. 

{14:2} požehnaný je ten, jehož svědomí jest ne 

Odsoudili ho, a kdo není spadl z jeho naděje 

Lord. 

{14:3} bohatství nejsou pohledný pro skoupý: a co 



závistivý člověk dělat s penězi? 

On {14:4}, který gathereth o defraudaci svou vlastní duši 

gathereth pro ostatní, které musí trávit své zboží riotously. 

{14:5} je zlo sám, komu bude mu být 

Dobré? on nebude mít radost z jeho zboží. 

{14:6} není nic horší, než ten, který envieth sám; 

a to je recompence jeho špatnosti. 

{14:7} a pokud on koná dobré, on koná to neochotně; a 

Nakonec bude deklarovat jeho špatnosti. 

14:8 {} závistivý člověk jest zlé oko; on se obrací 

jeho tvář a despiseth muži. 

{14:9} A lakomec si oko není spokojen s jeho 

část; a nepravost zlých drieth se jeho duše. 

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

skoupý u jeho stolu. 

{14:11} mého syna, dle tvé schopnosti dělat dobré pro 

sám a jeho splatnosti oběť Pánu. 

{14:12} pamatovat že smrt nebude hned, 

a že smlouvu hrobu není zvala k tobě. 

{14:13} dobré činili tvého přítele než jsi zemřel, a 



Podle tvé schopnosti natáhnout ruku a dát mu. 

{14:14} není sám dobrý den podvádět a ať není 
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část dobrá touha nadjezd tě. 

{14:15} nebudeš ty bys chtěl opustit tvou agonie k druhému? 

a tvá práce bude rozdělena losem? 

{14:16} dát a přijmout a posvětil tvé duše. pro tu je 

žádné hledání lahůdek v hrobě. 

{14:17} masa waxeth staré jako oděv: pro 

smlouvu od začátku je, že zemřeš smrtí. 

{14:18} jako zelené listí na silný strom, některé na podzim, 

a některé rostou; tedy generace z masa a krve, 

přichází konec, a další se narodí. 

{14:19} každý práce rotteth a consumeth a 

pracovník této smlouvy musí jít zároveň. 

{14:20} blahoslavený je muž, který meditovat dobré věci 

v moudrosti a že reasoneth svatých věcí jeho 

porozumění. Ing. 

{14:21} ten, kdo considereth její způsoby v jeho srdci se 

mají také porozumění v její tajemství. 



{14:22} jít za ní jako ten, který traceth a číhat v 

její způsoby. 

{14:23} ten, kdo prieth v její oken musí rovněž 

naslouchat na její dveře. 

{14:24} ten, kdo složí u jejího domu se rovněž 

upevníme pin do její stěny. 

14:25 {} se musí postavit jeho stan blízko ní a musí 

podat v podání, kde jsou dobré věci. 

{14:26} stanoví jeho děti za své útočiště, a 

složí se pod její větve. 

{14:27} jí že zahrnují z tepla a v ní 

Glory se on bydlí. 

{15:1}, kdož pán bude dobré a on to udělal 

Kdo má znalosti práva, obdrží ji. 

{15:2} a jako matka se s ním setkat a přijímat 

vzala ho jako ženu z Panny. 

{15:3} s chléb porozumění se ona krmiva 

mu a dát mu vodu moudrosti k pití. 

{15:4} se odloží na ni a nebude 

přestěhoval; a se spoléhají na ni a nebude zahanben. 



{15:5} se jí ho oslavovat, nad jeho sousedé a v 

středu Kongregace se jí otevřít ústa. 

{15:6} se najde radost a korunu z veselí a ona 

má za následek dopomohl věčné jméno. 

{15:7} ale cvoci nebude dosáhnout až k ní, a 

hříšníci ji neuvidí. 

{15:8}, neboť je hrdost, a muži, které jsou lháři 

Nemůžu si vzpomenout ji. 

{15:9} chvála není slušný v ústech hříšník, pro ni 

nebylo ho pán poslal. 

{15:10} pro pochvalu se pronesl v moudrosti a 

Lord to bude prosperovat. 

{15:11} říkají ty, to není skrze Pána, že jsem padl 

od: pro ty oughtest nedělat věci, které on nenávidí. 

{15:12} říkají ty ne, on je příčinou mě chybovat: pro on 

Jest třeba hříšného člověka. 

{15:13} the Lord nenávidí všechny ohavnost. a oni že 

Díky Bohu, to není strach. 

{15:14} hrál sám člověk od začátku, a 

nechala ho v rukou jeho zástupce; 



{15:15}, pokud chceš, aby dodržovat přikázání a do výše 

provádějte přijatelné věrnost. 

{15:16} ustanovil jest, ohně a vody před tebou: roztáhnout 

sem tam ruku k zda chceš. 

{15:17} než člověk je život a smrt; a zda mu 

liketh bude mu dána. 

{15:18} pro moudrost pán je skvělý, a on je 

mocné síly a beholdeth všechny věci: 

{15:19} a jeho oči se na ně, které se obávají ho a on 

zná každý dílem člověka. 

{15:20} jest poručil žádný člověk dělat svévolně, 

ani on dal jakýkoliv muž licenci k hříchu. 

{16:1} touha není množství neziskových dětí, 

ani jeden rozkoš bezbožní synové. 

{16:2} když se množí, ne se z nich radujeme, s výjimkou 

bázeň Boží být s nimi. 

{16:3} věřit ani ty v jejich životě, ani respekt jejich 

množství: pro jednu, která je jen je lepší než tisíc; a 

lepší je zemřít bez dětí, než je, že jsou 

bezbožné. 



{16:4} pro jeden, kdo má pochopení musí město 

vyrovnají: ale příbuzní hříšníků se rychle 

Staňte se pusté. 

{16:5} mnoho takové věci jsem viděl s mým oči, a 

moje ucho vyslyšel věci daleko větší. 

{16:6} v Kongregace bezbožného oheň bude 

zapálil; a v vzpurný národ je hněv zapálili. 

{16:7} nebyl zklidněném směrem ke staré obry, kteří padli 

daleko v síle jejich hlouposti. 

{16:8} ani on ušetřen místo, kde se zdržoval šarže, 

ale nenáviděla je pro jejich hrdost. 

{16:9} on litoval ne lidé záhuby, kteří byli 

Vzali se v jejich hříchy: 

{16:10} ani šest set tisíc pěšáků, kteří byli 

sešli se v tvrdostí jejich srdce. 

{16:11} a pokud existovat jeden stiffnecked mezi 

lidi, to je zázrak, pokud mu uniknout trestu: o milost a 

hněv se s ním; On je moc odpouštět a vylévat 
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nelibost. 



{16:12} jako jeho milosrdenství je veliké, tak je jeho korekce 
také: on 

soudí člověka podle jeho díla 

{16:13} hříšník nesmí uniknout s jeho kořisti: a 

trpělivost božské nebude mařit. 

{16:14} dělat cestu pro každé dílo Milosrdenství: pro každý 

člověk musí najít podle jeho skutků. 

{16:15} the Lord kaleny faraona, že on by neměly 

ho znát, že se jeho mocné dílo mohlo být známa 

svět. 

{16:16} jeho milosrdenství je zřejmá každému stvoření. a on 

jest oddělil světlo od tmy s neoblomný. 

{16:17} říkají ty ne, bude se schovávat od Pána: 

žádný mě shora pamatovat? Já nebudu 

Vzpomněl si mezi tolika lidmi: na co je má duše 

mezi takové nekonečné množství tvorů? 

{16:18} hle, nebe i nebesa nebes, 

hluboké a země a vše, co v něm je, musí být 

přestěhoval, když ho navštíví. 

{16:19} hory také a základy země 



otřásla se třásla, když pán hledí na ně. 

{16:20} srdce nenapadá po zásluze na tyto věci: 

a kdo je schopen představit jeho způsoby? 

{16:21} je bouře, kterou člověk může vidět: pro 

Většina součástí jeho díla jsou hid. 

{16:22} kdo prohlásit díla jeho spravedlnost? nebo kdo 

vydrží jim? pro jeho Pakt je dalek a zkušební verze 

ze všech věcí je na konci. 

{16:23} ten, kdo wanteth pochopení bude myslet na 

marné věci: a hloupý člověk Chybující imagineth hlouposti. 

{16:24} syn, naslouchejte mi a další znalosti, 

a Zapamatuj si má slova s tvé srdce. 

{16:25} ukáži dále doktrína v hmotnosti a prohlásit 

jeho znalosti přesně. 

{16:26} díla Pána se provádí v rozsudku z 

začátek: a čas od času se jich zbavil 

jejich částí. 

{16:27} byl obložený jeho funguje na věky a v ruce 

jsou jejich náčelník ke všem generacím: oni ani 

práce, ani jsou unavení, ani přestat z jejich děl. 



{16:28} žádný z nich hindereth další a oni se 

nikdy porušit své slovo. 

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

naplnil ji s jeho požehnání. 

{16:30} se všemi druhy živých věcí jest zakryl 

tvář a oni se vrátí do toho znovu. 

{17:1} pán stvořil člověka, země a obrátil ho 

do toho znovu. 

{17:2} on jim dal, pár dní a po krátké době, a 

taky moc nad věcí v něm. 

{17:3} he je obdařil síly samy o sobě a 

z nich podle jeho obrazu, 

{17:4} a dát strach z člověka na všeliké tělo a dal 

ním nadvládu nad zvěř a ptactvo. 

{17:5} získaly využívání pět operací 

Pane a na šestém místě je předával 

pochopení a v sedmé projevu, Interpret 

jejich myšlenek. 

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

on dal jim porozumět. 



17:7 {} přitom on je naplnil znalost 

porozumění a zvala je dobro a zlo. 

{17:8} postavil jeho oko na jejich srdce, aby mohl 

ukáži jim velikost jeho díla. 

{17:9} dal je ke slávě v jeho úžasné činy pro 

někdy že by deklarovat jeho díla s pochopením. 

{17:10} a vyvolené se Velebit jeho svaté jméno. 

{17:11} vedle toho dal jim znalosti a zákon 

života dědictví. 

{17:12} natočil věčnou smlouvu s nimi, a 

zvala je jeho rozhodnutí. 

{17:13} jejich oči viděly majestát jeho slávu a jejich 

uši a jeho nádherný hlas. 

{17:14} a řekl jim, Varujte všechny 

nepravosti; a on dal každý muž přikázání 

Pokud jde o jeho soused. 

17:15 {} jejich způsoby jsou někdy před ním a nebude 

ukryla před jeho očima. 

{17:16} každý muž od mládí je věnována zlo; ani 

mohli udělat pro sebe masité srdce kamenité. 



{17:17} pro rozdělení národů celé 

země, kterou ustanovil vládcem všech lidí; ale Izrael je 

Páně část: 

{17:18} koho, že jeho prvorozený, on nourisheth s 

kázeň a dávat mu světlo jeho lásku snad ne 

opustit ho. 

{17:19} je tedy jejich díla jsou jako slunce před 

mu a jeho oči jsou neustále po jejich způsoby. 

{17:20} žádná z jejich zlotřilé skutky se schoval před 

mu, ale všechny jejich hříchy jsou před Pánem 

{17:21}, ale Hospodin je milostivý a vědomím, jeho 

zpracování, ani vlevo ani je opustil, ale ušetřil 

je. 

{17:22} almužnu muže je jako pečeť s ním a on 

bude udržovat dobré skutky člověka jako zřítelnice oka, a 

pokání dát své syny a dcery. 
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{17:23}. potom on pozdvihne a odměnou jim, a 

vykreslit jejich recompence na jejich hlavy. 

{17:24}, ale těm, kdo se kát, on jim udělil 



vrátit a potěšil ty, které selhaly v trpělivosti. 

{17:25} vrátí k Pánu a opustit tvé hříchy, aby 

tvé modlitby před jeho tváří a urážet méně. 

{17:26} se obrátit opět na nejvyšší a odvrátit se od 

nepravost: on tě povede ze tmy do světla 

zdraví a Nesnáším ty ohavnosti vehementně. 

{17:27} kdo musí chválit nejvyššímu v hrobě, 

místo nich která žít a děkovat? 

{17:28} díkůvzdání hyne z mrtvých, jako od 

ten, který není: živé a zvuk v srdci musí chválit 

Lord. 

{17:29} jak velký je milosrdenství Pána našeho 

Bůh a jeho soucit k, jako zase mu v 

Svatost! 

{17:30} pro všechny věci nemůže být u mužů, protože syn 

člověka není nesmrtelný. 

{17:31} co je jasnější než slunce? ale světlo 

této smlouvy nepomíjí; a krev bude zlo. 

17:32 {} on vieweth moc výšky nebes; 

a všichni muži jsou země a popel. 



{18:1} že je živ, což je někdy stvořil všechny věci v 

Obecné. 

{18:2} the Lord, pouze je spravedlivý, a není nikdo jiný 

ale on, 

{18:3} kdo governeth svět s dlaní jeho 

rukou a všechno, co poslouchají jeho vůli: on je král, 

podle jeho dělení svaté věci mezi nimi od světské moci. 

{18:4} komu jest dána moc deklarovat jeho 

funguje? a kdo se zjistit jeho ušlechtilé činy? 

{18:5} očísluje kdo sílu jeho Veličenstvo? a 

kdo se také říct, z jeho milosrdenství? 

{18:6}, jak podivuhodná díla Pána, může 

nic brát od nich, ani jakoukoli věc, vysypte 

k nim ani lze zem z nich zjistit. 

{18:7} když muž učinil, pak mu jde; a 

když nikdy, pak musí být nejisté. 

{18:8} co je člověk a k čemuž mu serveth? Co je jeho 

dobře, a co je jeho zlo? 

{18:9} číslo člověka si dny maximálně jsou 

sto let. 



{18:10} jako kapka vody, moře, a gravelstone 

ve srovnání s pískem; tak jsou tisíc let 

dnů věčnosti. 

{18:11} proto je pacient Bůh s nimi a poureth 

dále jeho slitování. 

{18:12} vidí a vnímá jejich konec se zlo; 

Proto rozmnožil jeho soucit. 

{18:13} milosrdenství člověka je jeho milosrdenstvím; Ale 

milost Pána je na všeliké tělo: on reproveth, a 

nurtureth a učí a přivodí znovu, jako pastýř jeho 

stádo. 

{18:14} jest milosrdenství na ně které disciplíny, 

a že se pilně hledají po jeho rozsudky. 

{18:15} mého syna, vady není tvé dobré skutky, ani používání 

nepříjemná slova, když dáváš nějaké věci. 

{18:16} se ani Rosa asswage tepla? je tedy slovo 

lepší než dárek. 

{18:17} lo, není slovo, lepší než dárek? ale obě jsou 

s laskavý muž. 

{18:18} blázen bude vyčinit už být neomalený a darem 



závistiví consumeth oči. 

{18:19} naučit než ty mluvit a používat physick nebo vůbec 

být nemocný. 

{18:20} před soud zkoumat sám sebe a v den 

návštěvnosti ty najdeš milosrdenství. 

{18:21} Pokorný, sám dříve, než budeš nemocný a v 

čas hříchů lítosti ukáži. 

{18:22} nechat nic bránit ti platit tvůj slib včas 

čas a odložit až do smrti musí být zdůvodněny. 

{18:23} než ty prayest, připrav se; a není 

jako ten, který tempteth pán. 

{18:24} myslet na hněv, který musí být na konci, a 

čas pomsty, když se odvrátí svou tvář. 

{18:25} kdy jsi dost, pamatuješ jak z 

hlad: a když jsi bohatý, myslet na chudobu a 

potřebujete. 

{18:26} od rána do večera, je čas 

změnil, a všechny věci se brzy provádí před Pánem. 

{18:27} moudrý člověk bude bát v každé věci a 



den hříchu on bude pozor na porušení zákona: ale blázen 
nebude 

Sledujte čas. 

{18:28} zná každý člověk porozumění moudrosti, 

a chvála jemu, že ji našli. 

{18:29} vlastně porozumění v příslovích 

se stala také moudré sami a nalil sem tam vynikající 

podobenství. 

{18:30} jít ne po tvé touhy, ale sám upustit od 

tvé choutky. 

{18:31} Pokud dáváš tvou duši touhy, které jí, 

Ona tě bude posměchu na tvé nepřátele, 

očerňování tě. 

{18:32} neradovalo ne moc dobré nálady, ani být 

vázána na jejich expence. 
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{18:33} nesmí být provedené banketní na žebrák 

půjčky, když jsi nic v tvé peněžence: pro ty 

Shalt číhat na tvé vlastní život a mluvil o. 

{19:1} Laborace muž, který je uveden na opilství 



Nechci být bohatý: a ten, kdo contemneth malé věci se 

klesnout o málo a málo. 

{19:2} víno a ženy bude men pochopení 

odpadne: a ten, kdo cleaveth k smilstva se stane 

nestoudný. 

Můry a červi {19:3} musí mít ho do dědictví a to 

neohrožený muž musí být odstraněno. 

He {19:4}, který je ukvapený poskytnout úvěr je lightminded; a 

ten, kdo hřeší musí urazit proti jeho vlastní duše. 

{19:5} každý vzal potěšení v tom zlém musí být 

odsouzen: ale ten, kdo resisteth potěšení crowneth svůj život. 

{19:6}, vládnout jeho jazyk bude žít bez 

sporů; a on, že nenávidí blábolení musí mít menší zlo. 

Nazkoušet {19:7} není k druhému to, co je řečeno: 

tebou a ty nebudeš nikdy jízdného k horšímu. 

{19:8}, ať je to přítel nebo nepřítel, ani o jiných 

životy mužů; a pokud můžeš bez urážky, odhalit jim 

není. 

19:9 {} pro slyšel a pozorovat tě a když nadešel čas 

přichází on tě bude nenávidět. 



{19:10} Pokud jsi slyšela slovo, ať zemře s tebou; a 

Osmělte se, že nebude ti praskla. 

{19:11} blázen přece slovo, jako žena v 

práce dítěte. 

{19:12} jako šíp, který sticketh v člověku stehna, tak je 

slovo v fool's břicho. 

{19:13} napomínat kamaráda, to může být, že on to neudělal: 

a je-li to udělat, že on to udělat nic víc. 

{19:14} napomínat tvého přítele, to může být, že podlé řekl 

to: a pokud ho mají, že si to není znovu promluvit. 

{19:15} napomínat kamaráda: pro mnohokrát, to je pomluva, 

a ne každý příběh. 

{19:16} tam je jeden, který ve svém projevu, ale ne slippeth 

z jeho srdce. a kdo je ten, kdo splní všechny urazil s jeho 

jazyk? 

{19:17} napomínat bližního svého, než ty ohrožují 

ním; a nejsem naštvaná, dát místo práva nejvíce 

Vysoké. 

{19:18} bázeň Boží je prvním krokem být 

přijímá [] a moudrost obtaineth svou lásku. 



{19:19} znalost přikázání 

Pán je nauka života: a oni, že dělat věci, které 

prosím ho obdrží plody stromu nesmrtelnosti. 

{19:20} bázeň Boží je všechna moudrost; a ve všech 

moudrost je výkon práva a znalostí 

z jeho všemocnosti. 

{19:21}-li sluha říci svému pánovi, nebudu dělat jako to 

přehodí ti; když později mu to, on ho angereth 

To mu nourisheth. 

{19:22} znalost zkaženost není moudrost, 

ani v jakékoli době radu hříšníci obezřetnosti. 

{19:23} tam je špatnosti a totéž 

ohavnost. a tam je blázen v moudrosti. 

{19:24} ten, kdo má malé pochopení a kdož 

Bože, je lepší než ten, kdo má tolik moudrosti, a 

doktrínou práva nejvyššího. 

{19:25} tu nádhernou rovnoměrností, a totéž je 

nespravedlivé; a je tam jeden, který se obrací stranou, aby se 
rozsudek 

se objeví; a je to moudrý muž, který justifieth v rozsudku. 



{19:26} tam je zlý muž, který lepí zmírnil 

Vydejte se bohužel; ale vnitřně je plná klamu, 

{19:27} obsazení dolů jeho tvář a dělat jako by 

uslyšel ne: tam, kde mu není známa, udělá ti 

neplechu než být si vědom. 

{19:28} a je-li pro nedostatek moci být omezován, z 

hřešit, ale když mu findeth příležitost bude dělat zlo. 

{19:29} člověk může být znám jeho vzhled a jeden který 

kterýž pochopení podle jeho vzezření, když jsi meetest 

ním. 

{19:30} mužský oděv a nadměrné smích a chůze, 

Ukaž co je. 

{20:1} existuje je domluvou, která není pohledný: znovu, 
někteří 

muž drží jazyk za zuby, a on je moudrý. 

{20:2} je mnohem lepší, usvědčují, než aby se zlobit 

tajně: a on, vnuknutí jeho chyba, které se uchovávají 

od rána. 

{20:3} jak dobrý to je, když ty jsi pokáral, aby ukázal 

pokání! pro tak ty unikneš úmyslného hříchu. 



{20:4} jako je chtíč eunuch deflorovat panna; Takže 

je ten, kdo executeth rozsudek s násilím. 

{20:5} je ten, který ostříhá mlčení a nachází se 

moudrý: další mnohem blábolení Dicku nenávistné. 

{20:6} nějaký muž drží jazyk za zuby, protože jest ne 

Odpověď: a někteří mlčení, znát svůj čas. 

{20:7} A moudrý muž bude držet jazyk za zuby, až ho vidět 

příležitost: ale tlučhuba a blázen bude považovat není čas. 

On {20:8}, která useth mnoho slov se nenáviděl; a 

ten, kdo vzal na sebe autority v něm se nesnášel. 

{20:9} je hříšník, který jest dobrý úspěch v zlo 

věci; a zisk, který se obrací do ztráty. 

{20:10} tam je dar, který nebude těžit tě; a tam 

je to dar, jehož recompence je dvojí. 

{20:11} tam je ponížení kvůli slávě. a 
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je to lifteth hlavu z nízkým kombi. 

{20:12} tam je, že se buyeth moc, a 

repayeth to sedmkrát. 

{20:13} moudrý muž podle jeho slov mu učiniti milovaný: 



ale milostí bláznů se vyleje. 

{20:14} dar blázen se dělati nic dobrého když 

Ty mlč. ani jeden zatím z závistivý pro jeho nezbytnost: pro 

on hledí získat mnoho věcí pro jednoho. 

{20:15} dává málo a upbraideth moc; on otvírá 

jeho ústa jako vyvolávač; den lendeth a zítra bude 

on ji zopakovat: takovým člověkem je nesnášel Boha a člověka. 

{20:16} šašek praví, nemám žádné přátele, nemám žádné Děkuji 

pro všechny moje dobré skutky a oni, že jíst můj chléb mluvit 
zlo 

ze mě. 

{20:17} Jak často a kolik musí být smál do 

opovržení! neboť on ví ne aright, jaké to je mít; a je to 

Jednou mu jakoby měl to není. 

20:18 {} sklouzávat po chodníku je lepší než na skluzu 

s jazykem: Takže pádu bezbožných vstoupí 

rychle. 

{20:19} nečasovým příběh bude vždy v ústech 

o nerozumné. 

{20:20} moudrá věta musí být zamítnuta, pokud to přichází 



z úst blázen; neboť to nebude mluvit v řádné sezóny. 

{20:21} tam je, že to brání od hříchu skrze 

potřeba: a když on vzal odpočinku, nebude mít neklidné. 

{20:22} tam je, že ničí svou vlastní duši prostřednictvím 

stud a přijetím osob overthroweth 

sám. 

{20:23} tam je, že pro Stud promiseth jeho 

příteli a učiniti mu jeho nepřítele k ničemu. 

{20:24} lež je faul skvrnou v člověka, a přesto je neustále 

v ústí nevzdělaný. 

{20:25} je lepší než muž, který je zvyklý na zloděje 

lež: ale obě mají likvidaci dědictví. 

{20:26} dispozice lhář je nečestné a jeho 

hanba je stále s ním. 

{20:27} moudrý muž sám podporuje ctít s 

jeho slova: a ten, kdo má porozumění potěší velký 

muži. 

{20:28} ten, kdo tilleth jeho půdy zvýší jeho haldy: 

a ten, kdo přehodí velcí lidé se dostat milost pro nepravost. 

{20:29} dárky a dary nevidomé oči moudrých, a 



Přestaňte se jeho ústa, která nemůže kárat. 

{20:30} moudrost, že se ukryl a poklad, který se hromadí 

nahoru jaký zisk je v nich obě? 

{20:31}, lepší je ten, že hideth jeho pošetilosti než člověk, 

hideth jeho moudrost. 

{20:32} je nutná trpělivost při hledání ing pán 

lépe než on, který vodí svůj život bez průvodce. 

{21:1} synu, už jsi zhřešil? tak už nepiš, ale zeptejte se 

odpuštění za hříchy tvé bývalé. 

{21:2} uprchnout z hříchu od zemského hada: pro if 

vyhlásím příliš blízko toho, že tě kousnu: jejich zuby jsou 

jako zuby lva zabíjení duše. 

{21:3} všech nepravostí je jako dva obroubený meč, rány 

čehož nelze vyléčit. 

{21:4} k zastrašování a udělat špatně budou ztrácet bohatství: 
tedy 

dům z hrdých mužů se pusté. 

{21:5} modlitba z úst chudáka pronikl do 

uši Boha a jeho rozsudek přichází rychle. 

He {21:6}, že nenávidí trestáni je v cestě k vytvoření 



hříšníci: ale ten, kdož pán bude činit pokání ze svého 

srdce. 

21:7 {} výmluvné člověka je známo daleko a poblíž; ale člověk 

porozumění zná, když mu slippeth. 

On {21:8}, který staví svůj dům s jinými muži peníze 

je jako ten, který gathereth sám kameny na hrob jeho 

pohřeb. 

{21:9} Kongregace zlých je jako koudel 

zabalené pohromadě: a na konci je plamen ohně 

Zničte je. 

21:10 {} způsob hříšníků je jasně najevo, s kameny, ale 

na jejich konci je jáma pekel. 

{21:11} kdož ostříhá Hospodinův zákon getteth 

pochopení jejich: a dokonalost strachu z 

Pán je moudrost. 

{21:12} ten, kdo není moudré nebude vyučován: ale je 

moudrost, která multiplieth hořkost. 

{21:13} znalost moudrý muž přispoří jako 

povodně: a jeho zástupce je jako čistý pramen života. 

{21:14} vnitřní části blázen jsou jako rozbité nádoby, 



a on bude mít žádné znalosti tak dlouho, jak on žil. 

21:15 {} Pokud zručný člověk slyšet moudré slovo, bude mu 

pochválit ho a přidejte jemu: ale brzy jako jeden z ne 

porozumění slyší to, displeaseth ho a on to zahání 

za jeho zády. 

{21:16} rozhovor blázen je jako zátěž v cestě: 

ale grace se nalézt v rtů moudrých. 

{21:17} se informujte v ústí moudrý muž v 

sboru a oni musí zamyslet, jeho slova v jejich srdci. 

{21:18}, jak je dům, který je zničen, takže je moudrost 

Fool: a znalosti nerozumné je jako mluvit bez 

smysl. 

{21:19} doktrína unto hlupáky je jako okovy na nohou, a 

jako pout na pravé ruce. 

{21:20} blázen lifteth se jeho hlas smíchy; ale 
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moudrý člověk sotva trochu usmívat. 

{21:21} učení je moudrý muž jako ozdoba z 

zlato a jako náramek na pravou ruku. 

{21:22} hloupý člověk noha je brzy v jeho [sousedovic] 



House: ale člověk zkušeností se stydí za něj. 

{21:23} blázen zapípá v u dveří do domu: ale 

ten, kdo je dobře živil stát bez. 

{21:24} je Hrubost člověka, aby naslouchat na dveře: 

ale moudrý muž se trápil s blamáží. 

{21:25} rty hlasy budou říkat takové věci jako 

se týkají není k nim: ale slova jako mají například 

porozumění se zváží v rovnováze. 

{21:26} je srdce bláznů v jejich ústech: ale 

moudrý je v jejich srdci. 

{21:27} když bezbožného prokleji Satan, on prokleji jeho 

vlastní duši. 

{21:28} našeptávač defileth svou vlastní duši, rychle a 

kdekoli on přebývá. 

{22:1} A lenivý člověk je porovnána s špinavý kámen, a 

Každý ho syčet do jeho ostuda. 

{22:2} A lenivý člověk je porovnána s špínu 

Hnojiště: každý člověk, který to zabírá se potřást rukou. 

22:3 {} evilnurtured muž je zneuctění svého otce 

Tento zplodil ho: a [pošetilé] dcera narodí k jeho ztrátě. 



{22:4} A moudré dcera uvedou dědictví jí 

manžel: ale ona živ nečestně se její otec 

tíže. 

Ona {22:5}, který je smělý zneuctívá obě její otec a 

její manžel, ale oba se jí opovrhoval. 

Příběh mimo sezonu [je] {22:6} musick smutek: 

ale pruhy a oprava moudrosti nikdy opožděně. 

{22:7} každý učí blázen je jako ten, který glueth 

starověké dohromady a jak mu to waketh jeden ze zvuku 

spánek. 

On {22:8}, který říká příběh blázen mluví k v 

spánek: když jest řekl jeho příběh, on řekne, co je 

záleží? 

22:9 {} Pokud děti žijí poctivě a mít prostředky k tomu, 

pokrývají nÃzkost svých rodičů. 

{22:10} ale děti, že povýšený, prostřednictvím opovržení a 

chcete pěstovat skvrna šlechty své příbuzné. 

{22:11} plakat za mrtvé, neboť jest ztratil světlo: a 

plakat pro blázna, neboť on wanteth pochopení: udělat malý 

pláč za mrtvé, neboť on je v klidu: ale život šašek 



je horší než smrt. 

22:12 {} sedm dní muži truchlit pro něj, které je mrtvé. 

Ale hlupáka a bezbožné muž po všechny dny svého života. 

{22:13} mluvit není moc s blázen a nešel ani k němu tak 

kterýž pochopení: pozor na něj, jinak budeš mít 

potíže a ty nebudeš nikdy poskvrnil s jeho fooleries: 

odchýlit se od něj, a ty budeš odpočinouti a nikdy nebude 

sebeprosazení s šílenstvím. 

{22:14} co je těžší než olovo? a jaký je název 

ale blázen? 

{22:15} písek a sůl a hmotnost železa, je snazší 

medvěd, než člověk bez porozumění. 

{22:16} dřevo girt a vázané dohromady v budově 

nelze vypustil třesoucíma se: Takže zřízenou srdce, které je 

radí, advokátem se bát v žádném okamžiku. 

{22:17} srdce zahalila pomyšlení na porozumění 

je jako spravedlivé plaistering na zdi galerie. 

{22:18} pales na vyvýšeném místě se nikdy stát 

proti větru: tak strašný srdce v představivosti 

blázen nemůže bojovat proti strachu. 



{22:19}, pricketh oka, bude dělat slzy: 

a ten, kdo pricketh srdce učiniti na ukáži jí 

znalosti. 

{22:20} každý zahání kámen na ptáky frayeth je 

od: a ten, kdo upbraideth jeho přítel breaketh přátelství. 

{22:21} když ty drewest meč na svého přítele, přesto 

zoufalství ne: může být vrácení [k upřednostňovat.] 

22:22 {} Jestliže tys mi otevřel ústy proti tvým přítelem, 

Nebojte se; může být usmíření: s výjimkou pro 

huboval, nebo hrdost nebo prozrazení tajemství, nebo 

zrádná rány: pro tyto věci bude každý přítel 

odjíždí. 

{22:23} být věrný tvůj soused v jeho chudobě, která 

Ty abys radovat v jeho prosperitě: řídit stedfast: 

ho v době jeho problémy, že jsi abys byl dědic s 

mu v jeho dědictví: pro střední hodnotu nemovitosti není vždy 
být 

družkami: ani bohatí, které je pošetilý, aby se měl v 

obdiv. 

{22:24} jako pára a kouř pece vchází 



před požárem; tak reviling před krev. 

{22:25} nebudu se stydět bránit přítele; ani 

bude jsem sám se před ním schovat. 

{22:26} a pokud nějaké zlo se stalo mně, každý 

ten, který ji slyší bude pozor na něj. 

{22:27} který stanoví hodinky před pusu a 

pečeť moudrosti na rtech, které jsem nijak náhle sníží 

je, a že můj jazyk mě zničit ne? 

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

Nech mě se jejich rad a já nespadají jimi. 

{23:2} kdo nastaví metel nad mé myšlenky a 

disciplína moudrosti nad srdce mé? že jim Ušetři mě 

Ne pro mou ignorances a to kolem ne mé hříchy: 

23:3 {} jinak moje ignorances zvýšit a mé hříchy 

přetékají do své záhuby a spadnu dřív než můj 

protivníky a důlních nepřátelské radujte se nade mnou, jehož 
naděje 

je daleko od tvého milosrdenství. 
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{23:4} Ó Pane, otec a Bůh mého života, dej mi není 



hrdá vypadat, ale Neodvracejte služebníkům svým vždy 

povýšený mysl. 

23:5 {} zapnout ode mě marné naděje a 

žádostivost a ty ho budeš držet up, který je s přáním, 

vždy k sloužit tebe. 

{23:6} ať není nenasytnost břicho ani lust 

maso si mě; a ne kvůli mně služebníka do 

drzým mysl. 

Poslech, Ó {23:7} ye děti, kázeň v ústech: 

ten, kdo vede jej nikdy přijímá v jeho rty. 

{23:8} hříšník se zůstat ve své pošetilosti: jak 

zlo reproduktoru a vzít v potaz tím. 

Accustom {23:9} není tvá ústa a nadávky; ani používání 

sám na pojmenování svatého. 

{23:10} pro jako sluha, který je neustále biti se 

Nebýt bez modrá značka: Takže ten, kdo sweareth a nameth 

Bůh neustále nebude bez chyby. 

{23:11} se vyplňuje člověk, který useth mnoho nadávky 

nepravost a mor se nikdy odchýlit od jeho 



dům: Pokud mu musí urazit, jeho hřích musí být na něm: a je-li 
on 

vědomí není jeho hřích, dopřává dvojí trestný čin: a pokud 

on přísahal marně, on nebude, nevinný, ale jeho dům 

musí být plný neštěstí. 

{23:12} tam je slovo, které je oblečen do o smrti: 

Bože Dej, že nelze nalézt v dědictví Jacob; pro 

všechny tyto věci musí být daleko od zbožné, a oni se 

ne se válet v jejich hříchy. 

{23:13} použít není tvá ústa a drsný nadávky, pro 

v něm je slovo hřích. 

{23:14} pamatovat otce svého i matku svou, když jsi 

tu sedíš u velkých mužů. Nebýt zapomnětlivý před nimi, a 

Takže ty tvé zvyklostí se stal blázen a si, že jsi 

hadstn't narodil a Proklínám že den tvého narození. 

{23:15} muž, který je zvyklý na opprobrious slova 

bude nikdy být reformována po všechny dny svého života. 

{23:16} dva druhy mužů násobit sin, a třetí bude 

přinést hněv: svěží mysl je jako hořící oheň, nikdy to nebude 

kalené až to spotřebovat: smilník v těle jeho 



maso nikdy nepřestane, dokud mu kterýž zapálil oheň. 

{23:17} všechny chléb je sladká whoremonger, on nebude 

vynechejte, dokud zemřel. 

{23:18} muž, který breaketh manželství, tak říká, v jeho 

srdce, kdo mě vidí? Já jsem obklíčili o s tmou, 

Stěny pokrývají mě a žádné tělo vidí mě. Co třeba I 

strach? Nejvyššího nebude pamatovat mé hříchy: 

{23:19} takový člověk kdož pouze oči mužů, a 

není zná, že oči Páně jsou deset tisíc krát 

jasnější než slunce, Vida, všechny způsoby mužů, a 

vzhledem k tomu, nejtajnější části. 

{23:20} věděl, že všechny věci, než kdy byly vytvořeny; Takže 

také poté, co byla zdokonalena pohlížel na ně všechny. 

{23:21} Tento muž bude potrestán v ulicích 

město, a kde on suspecteth ne on se odebírají. 

{23:22} tak musí to jít i s manželkou, že se nikdy 

její manžel a vynáší v dědice jinou. 

{23:23} pro první, ona jest neporušil zákon nejvíce 

Vysoké; a za druhé, ona jest zhřešili proti její vlastní 

manžel; a za třetí, kterýž hrála děvka v cizoložství, 



a přinesly děti jiným mužem. 

{23:24} ona se vytáhl do kongregace, 

a inkvizice se jejích dětí. 

{23:25} její děti nebude se uchytila a její větve 

porodí pak žádné ovoce. 

23:26 {} ji musí opustit své paměti, aby prokleti a její 

vyčítat nebudou vymazána. 

{23:27} a zbylé se vědí, že existuje 

není nic lepšího než strach, pán, a že 

nic sladšího, než aby pozornost k přikázání 

Pána. 

{23:28} je velkou slávu Pána a být 

přijaté na něj je dlouhý život. 

{24:1} moudrost se chválí sama sebe a musí slávu v 

uprostřed svého lidu. 

24:2 {} ve sboru nejvyššího se jí 

otevřít ústa a zvítězili před jeho moc. 

{24:3} jsem vyšla z úst nejvyššího, a 

které země jako mrak. 

{24:4} jsem bydlel na vysokých místech, a můj trůn je v 



zataženo pilíř. 

{24:5} jsem sám obklíčili okruh nebe, a 

chodil v dolním Žlebu. 

24:6 {} ve vlnách moři a na zemi a v 

Každý lidé a národ, mám držení. 

24:7 {} se všemi těmito hledal jsem zbytek: a v jehož 

dědičnost se podřídí? 

{24:8}, tak mi dal Stvořitel všech věcí 

přikázání a on, že se mi způsobila mého svatostánku 

na odpočinek a řekl, ať tvé obydlí v Jacob a tvé 

Dědičnost v Izraeli. 

{24:9} on vytvořil mě ze začátku, než se 

světě a já nikdy nezklamu. 

{24:10} ve svatostánku, sloužil jsem před ním; a tak 

byla založena v Sion. 

{24:11} rovněž v milované město mi dal odpočinout, a 

v Jeruzalémě byl mou moc. 

{24:12} a jsem zapustila kořeny v slušné lidi, dokonce i v 

část Páně dědičnosti. 

{24:13} jsem byl povýšen jako cedr v Libanus a jako 



strom na hory Hermon. 
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{24:14} jsem byl povýšen jako Palma v En gaddi a jako 

růže rostlina v Jerichu, jako spravedlivé olivovníku v příjemném 
terénu, 

a vyrůstal jako platanu do vody. 

{24:15} jsem dal sladkou vůni skořice a 

Aspalathus a já jsem přinesl příjemnou vůni jako nejlepší 

myrha, galbanum a onyx a sladké storaxu a jako 

dým z kadidla v příbytku. 

{24:16} jako stromu terpentýn vztáhl můj 

a moje větve jsou pobočky čest a 

Grace. 

{24:17} Jak révy jsem přivedl zpět příjemnou chuť, a 

Moje květiny jsou ovoce, cti a bohatství. 

24:18 {} jsem matka spravedlivé lásky a strachu, a 

znalosti a svaté naději: jsem tedy, že věčný, 

vzhledem ke svým dětem, které jsou pojmenovány ho. 

{24:19} Poďtež ke mně, vy, která se mnou, s přáním a 

Naplňte svatou své ovoce. 



{24:20} pro můj památník je sladší než med, a 

moje dědictví než plástev. 

24:21 {} které jíst mě musí ještě být hladový a oni 

to pití mě musí ještě být žízeň. 

{24:22} ten, kdo obeyeth mi se nikdy není zahanben, 

a že práce mě neudělají nepořádku. 

{24:23} všechny tyto věci jsou knihy Paktu 

Nejvyššího Boha, i zákon, který přikázal Mojžíš 

dědictví: sbory Jacoba. 

{24:24} slabé nesmí být silný v Pánu. že může 

potvrdit, přídržeti se mu: všemohoucí pán je Bůh 

sám a vedle něj neexistuje žádný Spasitel. 

24:25 {} se filleth všechny věci s jeho moudrostí, jako Phison 

a jako Tigris v době nové ovoce. 

{24:26} dopřává pochopení se hojně jako 

Eufratu a jako Jordan v době sklizně. 

{24:27} dopřává doktrína znalostí jako 

na světlo a jako Geon v době vinobraní. 

{24:28} první muž ji není dokonale znal: nic víc 

najdu poslední ji. 



{24:29} pro její myšlenky jsou více než moře a její 

radí intenzivnější než velké hluboké. 

{24:30} jsem také vyšel jako potok z řeky a jako 

spojení do zahrady. 

{24:31} jsem řekl, bude voda má nejlepší zahrada a bude voda 

hojně zahradní postel: a hle, můj potok stal 

řeka a má řeka se stala mořem. 

{24:32} ještě bude dělat doktrína zazářit jako ráno, 

a bude probíhat výměna její světlo dálky. 

{24:33} ještě vyleji učení jako proroctví, a 

Nechte to na všechny věkové kategorie na věky. 

{24:34} aj, že nepracoval jsem pro sebe, 

ale pro všechny ty, kteří hledají moudrost. 

{25: 1} v tři věci, které jsem byl zkrášlil a postavil se 

krásné, jak před Bohem a lidmi: jednoty bratrské, 

láska sousedy, muže a ženu, která se společně dohodnou. 

{25:2} tři druhy mužů má duše nenávidí, a já jsem 

značně urazil na jejich život: chudý člověk, který je hrdý, 

bohatý muž je lhář a cizoložníka staré že doateth. 

{25:3}, pokud ty jsi shromáždil nic v rozpuku, jak 



Ty můžeš najít něco v tvé věku? 

25: {4} O jak pohledný, věc je rozhodnutí pro šedé chloupky, 

a u starých mužů vědět radu! 

25: {5} O jak pohledný je moudrost starců, a 

pochopení a radu, aby muži cti. 

{25: 6} mnoho zkušeností je koruna starci a 

strach z Boha je jejich slávu. 

{25:7} být devět věcí, které jsem souzen v mém 

srdce, aby byl šťastný a desátý, který bude mluvit s mým 
jazykem: 

Muž, který dal radost ze svých dětí; a on že je živ vidět 

pádu svého nepřítele: 

{25:8} tak je on, že přebývá s manželkou z 

pochopení a že splní všechny sklouzl s jeho jazykem, 

a že podlé sloužilo člověk nehodný než je on sám: 

{25:9} je mu, že jest opatrnost a on 

mluví v uši z nich, které budou: 

{25,10} O jak velký je ten, kdo findeth moudrost! Přesto je 

tam nic nad ním, že kdož pán. 

{25: 11} ale lásku Pána kteryz všechny věci pro 



osvětlení: ten, který holdeth, k čemuž se on přirovnat? 

{25:12} bázeň Boží je začátek jeho lásky: 

a víra je začátek štípací mu. 

{25:13} [mi] jakýkoliv, ale mor srdce: 

a jakékoli špatnosti, ale o ženě: 

{25: 14} a jakékoliv trápení, ale trápení od nich 

To mě nenávidět: a jakékoli pomsty, ale pomsta nepřátel. 

{25: 15} tam je žádná hlava nad hlavou hada; a 

neexistuje žádný hněv nad hněv nepřítele. 

{25:16} měl radši přebývám s lva a draka, než 

hospodařit s zlá žena. 

{25: 17} špatnosti žena changeth její tvář, 

a darkeneth její tvář jako žíně. 

{25:18} její manžel musí sedět mezi jeho sousedy; a 

Když on slyší se trpce vzdychat. 

{25:19} všechny špatnosti je ale málo k o 

žena: nechat část hříšník spadá na ni. 

{25: 20} jako lezení písečná cesta až k nohám 

věku, takže je plný slov tichý muž ženu. 

{25,21} klopýtnutí na krásu ženy a touha 



ji pro radost. 
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{25: 22} žena, pokud jí udržet svého manžela, je plný 

hněv, drzost a mnoho výčitkou. 

{25:23} špatná žena abateth odvahu, učiniti 

obličej a zraněné srdce: žena, která bude 

Ne pohodlí svého manžela v nouzi učiniti slabé ruce a 

kolena. 

{25: 24} žena přišla na začátku hříchu, a 

Díky ní jsme všichni zemřou. 

{25:25} dát do vody bez průchodu; ani jeden zlý 

žena svobody k OVZ v zahraničí. 

{25:26} šla, ne jak ty wouldest-li ji, ji 

pryč od tvého těla a dát jí bill rozvodu a nechat ji 

Jdi. 

{26:1} blahoslavený je muž, kterýž ctnostná žena, pro 

počet jeho dnů musí být dvojitá. 

{26:2} A ctnostná žena rejoiceth její manžel a on 

let svého života v míru, musí splňovat. 

{26:3} A dobrá manželka je dobré část, která musí být 



uveden v části z nich, které ctili Hospodina. 

{26: 4} zda muže být bohatí nebo chudí, pokud má dobrý 

srdce k Pánu, on musí vždy radovat s 

veselou tvář. 

{26:5} být tři věci, které mé srdce kdož; a 

za čtvrté jsem byla bolest strach: pomluvy město, 

sjednotil chaotického množství a nepravdivé 

obvinění: všechny tyto jsou horší než smrt. 

{26: 6}, ale zármutek srdce a smutek je žena, která je 

žárlivý nad jinou ženu a metlou jazyka 

které communicateth se všemi. 

{26: 7} zlá žena je sedlo otřesena sem a tam: on to 

kterýž drží, z ní je jako by držel škorpióna. 

{26:8} A opilý žena a gadder v zahraničí nutí 

velký hněv a ona se nevztahuje na její vlastní hanbu. 

{26:9} whoredom žena může být znám v ní 

povýšený vypadá a oční víčka. 

{26,10} Jestliže tvá dcera Nestyda, udržovat ji straitly, 

jinak ona sama zneužití prostřednictvím přespříliš svobody. 

{26:11} Watch drzým oko: a kochat se, není-li 



Ona se proviňuje proti tobě. 

{26: 12} ona otevře ústa, jako žíznivý pocestný 

Když nalezl kašna a každé vody 

u ní: každý živý plot bude ona sednout a otevřete ji 

toulec proti všechny šípy. 

{26:13} grace manželka naplnili svého manžela, a 

její rozhodnutí se vykrmit jeho kosti. 

{26,14} mlčí a milující žena je dar Boží. 

a není nic za tolik jako mysl dobře 

pokyny. 

{26:15} A stydlivým a věrná žena je double 

Grace a její kontinentu mysl nemůže být oceněny. 

{26:16} jako slunce, když zapadá do vysoké nebe; Takže 

je velkou výhodou dobrá manželka v pořadí jejího domu. 

{26:17} jako jasné světlo je na svatých candlestick; Takže 

je to krásné tváře v požehnaném věku. 

{26,18} jako zlaté sloupy jsou na do zásuvek 

stříbro; tak jsou spravedlivé nohy s konstantní srdcem. 

{26: 19} mého syna, aby květina tvé věku zvuk; a 

Dejte svou sílu k cizím lidem. 



{26,20}, když ty jsi dostal plodné držení 

přes pole zasít tvé vlastní osivo, důvěra v 

Dobrota tvých akcií. 

{26:21}, proto musí být tvé rasy, které jsi leavest 

zvětšená, důvěru jejich dobré sestupu. 

{26: 22} nevěstkou se účtují jako sliny; ale 

vdaná žena je věž proti smrti jejího manžela. 

{26:23} A zlá žena je dána jako část, která se 

zlý muž: ale Boží žena je dána mu, že kdož 

Pán. 

{26:24} nečestný žena contemneth ŠKODA:, ale 

upřímná žena bude úcta jejího manžela. 

{26:25} A nestoudná žena se započítá jako pes; 

ale ona je ostýchavý ctili Hospodina. 

{26: 26} A žena, která honoureth její manžel musí být 

za moudré všech; ale ona, že zneuctívá ho v ní 

Pýcha se odečítají za bezbožné všech. 

{26: 27} A hlasité Plačící žena a nadávat se usiluje 

ven se zahnat nepřátel. 

{26:28} být dvě věci, které truchlí srdce; a 



za třetí učiniti mě zlobí: muž války, která trpělivá chudoby; 

a muži o porozumění, které nejsou stanovené; a jeden, 

od spravedlnosti ke hříchu. Pán prepareth, tak 

jeden pro meč. 

{26: 29} A obchodník se jen těžko udržet v tom 

špatně; a podomní obchodník nebude osvobozen od hříchu. 

{27: 1} mnoho zhřešil pro malé věci; a on to 

kdo se snaží pro hojnost bude odvrátit oči. 

{27:2} jako hřebík sticketh rychle mezi spojek z 

kameny; tak hřích držet blízko mezi nákupem a prodejem. 

{27: 3} Pokud člověk držet sám pilně v strachu z 

Pán, jeho dům bude brzy svržen. 

{27:4} jako když jeden sifteth se sítkem, odmítnout 

zbude; Tak mluv špínu člověka v jeho. 

27: {5} pece proveth potter je plavidel; tak se 

soud člověka je v jeho úvahách. 

{27:6} ovoce oznamuje, kdyby strom byl oblečený; Takže 

je projevem domýšlivost v srdci člověka. 

{27:7} chválit nikdo než Slyšíš ho mluvit; pro 

Toto je zkušební mužů. 
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{27: 8} Pokud jsi followest spravedlnost, ty budeš získat 

jí a dát ji na, jako slavný dlouhý župan. 

{27:9} ptáci se uchýlit k jejich podobné výrobky; tak bude 
pravda 

vrátíte těm, kdo se v ní. 

{27: 10} jako lev lieth číhá na kořist; Takže hřích 

těm, kteří pracují nepravost. 

{27,11} diskurzu zbožným mužem je vždy s 

moudrost; ale hlupák changeth jako měsíc. 

{27: 12} Jestliže jsi mezi indiskrétní, sledovat čas; 

ale být neustále mezi lidmi o porozumění. 

{27:13} diskurzu bláznů je protivný a jejich sport 

je nelítostný hříchu. 

{27:14} diskuse o něm, která sweareth mnoho učiniti 

vlasy stát vzpřímeně; a jejich rvaček jednu zastávku uši. 

{27:15} sváry o pyšné je bloodshedding, a 

jejich revilings jsou těžké k uchu. 

{27:16}, kdož by discovereth tajemství loseth jeho úvěru; a 

se nikdy najít přítele do jeho mysli. 



{27:17} láska tvého přítele a věrní jemu: ale pokud 

jsi betrayest jeho tajemství, za nic víc po něm. 

{27:18} pro jako muž jest zničit svého nepřítele; tak jsi 

Ty jsi ztratila lásku svého souseda. 

{27:19} jako jeden, který letteth pták jdou z ruky, tak 

jsi jsi nechat bližního svého a nebudeš ho znovu získat 

{27} po něm: 20 následovat nic víc, neboť je příliš daleko od; on 

je jako Srna, unikl z osidla. 

{27:21} pro zranění, může být vázán; a po 

reviling tam může být reconcilement: ale ten, kdo betrayeth 

tajemství je bez naděje. 

{27:22}, on, který winketh s očima působí zlo: a 

ten, kdo zná ho bude odchylovat od něj. 

{27:23} když jsi přítomen, bude mluvit sladce, a 

budou obdivovat tvé slova: ale nakonec on bude svíjet jeho 

ústa a pomlouvat tvé výroky. 

{27:24}, nenáviděl jsem mnoho věcí, ale nic takového mu; 

pro Pána, bude ho nenávidět. 

{27:25} každý zahání kámen na vysoké úrovni, zahání na jeho 

vlastní hlavou; zrádný tahu a rány. 



{27: 26} každý diggeth jámy spadají v něm: a on to 

setteth past se odebírají v něm. 

{27: 27} on, která dělá neplechu, to padne na něj, 

a on nebude vědět, odkud to přichází. 

{27:28} výsměch a výčitky jsou z pyšné. Ale 

pomsta, jako lev, bude číhat na ně. 

{27:29}, kteříž se z pádu spravedlivých se 

odebírají v pasti; a úzkost se spotřebovávají 

předtím, než zemřou. 

{27: 30} zlosti a hněvu, jsou i tyto ohavnosti; 

a hříšný muž musí mít je obě. 

{28: 1} ten, kdo revengeth se najít pomsty od 

Pán a on určitě udržet své hříchy [na památku.] 

28: {2} odpusť bližního svého zranění, které on učinil 

tobě, tak tvé hříchy také bude mi odpuštěno, když jsi 

prayest. 

{28:3} jeden muž beareth nenávist vůči druhému a zdali 

měl hledat milost od Pána? 

28: {4} He sheweth bez milosti k muži, který je jako 

sám: a zdali se odpuštění jeho hříchů? 



{28:5}, je-li ten, kdo je ale maso živit nenávist, který bude 

intreat za odpuštění svých hříchů? 

{28: 6} si tvůj konec a nechat nepřátelství ukončí; 

[paměti] korupce a smrti a zůstávám v 

přikázání. 

{28:7} vzpomenout přikázání a nemají 

zloba na bližního svého: [paměti] smlouva 

Nejvyšší a mrkl na nevědomost. 

{28: 8} zdržuji se hlasování od sváru, a ty budeš tvé 

hříchy: pro zuřivý muž bude kindle svár, 

{28:9} A hříšný člověk disquieteth přátel a učiniti 

debata mezi nimi, která se v míru. 

{28,10} jako záležitost ohně je, tak to burneth: a jako 

mužská síla je, tak je jeho hněv. a podle jeho 

bohatství jeho hněv riseth; a silnější jsou která 

tvrdí, že čím více budou zanícené. 

{28:11} unáhlené tvrzení kindleth oheň: a spěšné 

boj proti sheddeth krev. 

{28:12} Pokud jsi foukat jiskru, musí hořet: Pokud jsi plivat 

na něj, musí být uhašena: a obě tyto pocházejí z tvých 



ústa. 

{28: 13} proklínat našeptávač a doubletongued: pro takové 

zničili mnoho, které byly v klidu. 

{Čase 28: 14} podrazy jazyk jest mnoho, sebeprosazení a 

pohon je od národa k národu: silné města jest to 

stáhl a svržena domy velkých mužů. 

{28:15} podrazy jazyk jest vyhánět ctnostný 

ženy a připravil je o jejich práci. 

{28: 16} kdo poslouchá, to se nikdy najít odpočinek, 

a nikdy bydlet klidně. 

{28,17} tahu bičem učiniti značky v těle: 

ale tah jazyka breaketh kosti. 

{28:18} mnoho klesly o ostří meče: ale 

Ne tolik jako klesly na jazyku. 

{28: 19} je ten, kdo se bránil prostřednictvím jed 

této smlouvy; Kdo splní všechny nakreslené jho jejich, ani jest 
byla 

vázané v její kapely. 

{28:20} pro jejich jho je jho železné a 
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kapely, jejich jsou kapely z mosazi. 

{28:21} smrti jejich je zlo smrt, hrob 

lepší než to. 

{28:22}, pravidlo nebude mít nad nimi, které se bojí Boha, 

ani oni musí být spáleno plamenem jejich. 

{28: 23} jako opustit pán například spadá do ní; a to 

bude hořet v nich a nesmí být uhašena; musí být zaslána 

na ně jako lev a pohltit je jako leopard. 

{28:24} vzhled, který jsi živý plot tvé vlastnictví o s 

trny a bind se tvé stříbro a zlato, 

{28:25} a odváží tvá slova v rovnováze a to 

dveře a bar pro tvá ústa. 

{28: 26} pozor ty snímků ne o to, aby ty pády před 

mu, že leží v záloze. 

{29: 1}, ten, kdo je milosrdný půjčí až do jeho soused; 

a ten, kdo posiluje jeho ruka 

přikázání. 

{29:2} zapůjčení pro bližního svého v době jeho potřebu a mzdy 

Ty bližního svého znovu v řádné sezóny. 

{29:3} tvé slovo a věrně jednat s ním, a 



Ty budeš vždycky najít věc, která je nezbytná pro tebe. 

{29,4}, když je věc byl zapůjčen, počítal, aby 

nalézt a dát je do průšvihu, který jim pomohl. 

{29:5} dokud jest obdržel, políbí ruku člověka; 

a za peníze jeho soused bude mluvit submissly: ale 

Když on měl splácet, bude prodlužovat čas a návrat 

slova ze žalu a stěžují si na čas. 

{29: 6} Pokud on zvítězí, sotva obdrží polovinu, a 

on se bude počítat, jako by ho nenašel: Pokud ne, kterýž 
připravil 

mu jeho peníze a on jest mu dostal nepřítele bez 

způsobí: že mu payeth s prokletích, která padnou a zábradlí; a 
pro 

čest, zaplatí mu ostudu. 

{29: 7} mnozí proto odmítl půjčit pro ostatní 

Pánské nemocný jednání, v obavě, že být podveden. 

{29:8} dosud jsi trpělivost s mužem v chudých estate, 

a zpoždění se ukáži mu milost. 

{29:9} pomoc chudým přikázání Boží, a 

odvrátit ho ne kvůli jeho chudoby. 

{29:10} ztratit tvé peníze na tvůj bratr a přítel tvůj, 



a ať to není rez pod kamenem ztrátu. 

{29: 11} stočení tvůj poklad podle 

přikázání nejvyššího, a to tě uvedou 

vyšší zisk než zlato. 

{29: 12} Drž hubu almužnu v tvé skladiště: a to se 

doručit tě od všech utrpení. 

{29: 13} to za tebe bojovat proti tvé nepřátele lepší 

než mocný štít a silné kopí. 

{29:14} čestný muž je jistotou za jeho soused: ale on 

To je nestoudné vůle vzdát se mu. 

{29:15} zapomenout ne přátelství tvou záruku, on 

dal svůj život pro tebe. 

{29:16} hříšník se svrhnout Štípa jeho 

Záruka: 

{29:17} a ten, kdo je nevděční mysli opustí 

mu [v nebezpečí] že mu doručena. 

{29:18} Suretiship jest mnoho Štípa, nehotový a 

otřesena je jako vlny moři: mocní muži jest to řízený 

ze svých domů aby procházeli mezi zvláštní 

národy. 



{29:19} zlý muž přestupuje přikázání 

Pán se vysype do suretiship: a ten, kdo undertaketh 

a followeth ostatní Pánské podnikání pro zisk se vysype do 

obleky. 

29: {20} pomoc bližního svého podle tvé moci, a 

Dejte si pozor na to, že sám klesnout, ne do stejné. 

{29:21} hlavní věcí pro život je voda a chléb, a 

oblečení a dům až hanba. 

{29:22} je lepší život chudého muže, v střední chalupě, 

než jemné jízdné v domě jiného muže. 

{29:23} být málo nebo mnoho, držet tě spokojený, že jsi 

slyšet není výčitka tvého domu. 

{29:24} pro to je mizerný život jít z domu 

dům: kde jsi cizinec, budeš jísti otevřením 

tvá ústa. 

{29:25}, ty budeš bavit, hodovat a nemají žádný 

Díky: navíc budeš naslouchati trpká slova: 

{29:26} přijde, ty cizí a poskytnout tabulku a krmiva 

mě o tom přesvědčila jsi připraven. 

{29: 27} dát místo, ty neznám, čestný muž; 



můj bratr přichází jistota a já mám potřebu můj 

dům. 

{29:28} tyto věci jsou těžké pro člověka 

porozumění; huboval houseroom, a 

vytýkal řekla věřitele. 

{30: 1}, kdo miluje jeho syn ho často cítit nutí 

Rode, že on může mít radost z něj nakonec. 

{30:2}, chastiseth jeho syn nemá radost v něm, 

a musí mít radost ze mu mezi jeho známost. 

{30: 3} ten, kdo učí svého syna grieveth nepřítele: a 

před jeho přátelé se radují z něj. 

{30:4} ačkoli jeho otec zemřel, ale on je jako by byl 

není mrtvá: neboť jest odešel jeden za ním, který je stejně jako 
on. 

{30:5}, zatímco on žil, on viděl a v něm se radoval: a 

Když zemřel, nebyl smutný. 

{30:6} odešel za ním mstitel proti jeho nepřátelům, 

a jeden, který se oplatit laskavost svým přátelům. 

{30:7}, ten, kdo učiniti příliš mnoho jeho syna zavazují 

jeho rány. a jeho střeva se trápí na každý pláč. 
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{30:8} kůň není zlomená Dicku tvrdohlavá: a 

dítě na sebe bude úmyslného. 

{30:9} Cocker tvé dítě a on musí, aby tě strach: 

hrát si s ním a on ti přinese těžkosti. 

{30:10} se smát, ne s ním, jinak budeš mít trápení s 

mu, a jinak ty tvé zuby nakonec skřípění. 

{30:11} mu žádná Svoboda v mládí a mrkl na ne 

jeho pošetilosti. 

{30:12} luk po krku, zatímco on je mladý a rytmus 

mu na stranách, zatímco on je dítě, aby se vosk tvrdohlavý, 

a být nevěřící ti a tak přinášejí smutek na tvé 

srdce. 

{30:13} potrestat svého syna, ho a do práce, aby jeho 

trestný čin k tobě být oplzlé chování. 

{30:14} je lepší chudé, jsou zdravé a silné z 

Ústava, než bohatý muž, který je postižený v jeho těle. 

{30: 15} Štípa těla a zdraví jsou především 

zlato a silné tělo nad nekonečné bohatství. 

{30:16} se žádné bohatství nad zdravém těle a ne 



radost nad radost srdce. 

{30:17} smrt je lepší než hořký život nebo kontinuální 

nemoc. 

{30: 18} Delicates lité na pusu, drž hubu jsou jako 

doprovázejícími masa na hrob. 

{30:19} jaké dobré koná oběť idol? pro 

ani to jíst ani cítit: tak je to, že je pronásledován z 

Lord. 

{30: 20} vidí svýma očima a groaneth, jako 

eunuch, který embraceth panna a sigheth. 

{30: 21} ne mysl tvá tíha rozdíl a postihují 

není sám v tvé vlastní radu. 

{30:22} radostí srdce je život člověka, a 

radostí člověka prolongeth jeho dnů. 

{30: 23} milují tvé vlastní duši a potěšit tvé srdce, 

Odstranit smutek od tebe: pro zármutek jest zabili mnoho, 

a neexistuje žádný zisk v něm. 

{30: 24} závist a hněv zkrátit život a pečlivost 

přivodí věku před časem. 

{30:25} A veselí a dobré srdce bude mít péči o jeho 



maso a dietu. 

{31:1} sledování pro bohatství consumeth maso a 

péče o jejich rozhání pryč spánku. 

{31:2} pozorování péče nenechá člověka spánek, jako bolest 

onemocnění breaketh spánku, 

{31: 3} bohatí jest ohromným úsilím získávání bohatství 

společně; a když ho resteth, je plná jeho spuštìní. 

{31:4} chudých laboureth v jeho chudé panství; a když on 

nikdy, je stále potřebné. 

{31:5}, kdo miluje zlato nebude oprávněná a on 

to followeth korupce musí mít dost této smlouvy. 

{31:6} zlata byla zřícenina mnohých a jejich 

destrukce byla přítomna. 

{31:7} je stumblingblock těm, kdo se obětovat unto 

a každý hlupák se přijímají s nimi. 

{31:8} požehnaný je bohatý, které se nachází bez vady, 

a podlé pryč po zlato. 

{31:9} kdo je to? a my vám zavoláme mu požehnal: pro 

nádherné věci učinil on mezi svými lidmi. 

{31: 10} kdo jest tím vyzkoušeli a našel perfektní? 



tak ať slávu. Kdo by mohlo urazit a kterýž ne 

urazil? nebo dělat zlo, a to neudělal? 

{31,11} jeho zboží musí být stanovena a 

Kongregace prohlásí jeho almužnu. 

{31,12} budeš-li sedět u stolu bohatý, nebuďte chamtivý po 

to a říci ne, existuje mnoho masa na něm. 

{31: 13} zapamatovat, že zlé oko je zlou věc: a 

Co je vytvořen další zlý než oko? Proto jej 

weepeth při každé příležitosti. 

{31,14} úsek není tvé ruky pozbývala hledí, 

a vrazil ho ani s ním do misky. 

{31:15} soudce není tvůj soused sám: a 

diskrétní v každém bodě. 

{31:16} Eat jako to Dicku muže, ty věci, které jsou 

před tebou; a pohltit Poznámka, jinak jsi být nenáviděn. 

{31} z první kvůli mravů;: 17 dovolená a není 

unsatiable, jinak budeš urážet. 

{31,18} když sedíš mezi mnoha, dosah není tvé 

v první řadě rozdávat. 

{31: 19} A velmi málo je dostačující pro muže dobře živen, 



a on fetcheth ne jeho vítr krátké na jeho posteli. 

31: {20} zvuk spánek nepřichází umírněné konzumace: on riseth 

brzy a jeho rozum se s ním: ale bolest ze sledování, 

a choler a bolestí břicha, jsou s unsatiable 

muž. 

{31:21} a pokud jsi už byli nuceni jíst, vznikají, jít 

dále zvratky a ty budeš mít zbytek. 

{31:22} mého syna, poslouchej mě a mnou opovrhovali, nikoliv 
a na 

naposledy jsi najdeš, jak jsem ti řekl: ve všech tvých skutcích se 
rychle, 

tak se tam žádná nemoc jděte nepočítaný thee. 

{31:23} kdo je liberální jeho masa, lidé řeknou 

dobře o něj; a zpráva o jeho dobré hospodaření bude 

věřili. 

{31:24}, ale proti němu, který je skoupý na jeho masa 

celé město se šelest; a svědectví jeho 

niggardness nebude pochyboval o. 

{31:25} Shewem není tvé valiantness s vínem; pro víno jest 

zničí mnoho. 
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{31:26} pece proveth okraje ponořením: tak zdali 

víno srdce pyšné v opilosti. 

{31:27} víno je stejně dobrá jako život člověku, je-li to být opilý 

mírně: jaký život je pak s mužem který je bez vína? 

protože byla vyrobena nutí lidi rád. 

{31: 28} víno měřitelně opilý a v sezoně přivodí 

radostí srdce a veselost mysli: 

{31:29} ale víno opilý se přebytkem učiniti hořkost 

mysli se rvát a hádali. 

{31:30} opilost rozmnožuje vztek blázen až se 

urazit: diminisheth sílu a učiniti rány. 

{31:31} pokárání ne tvůj soused na víno, a 

opovrhovat není v jeho veselí: Dejte mu despiteful slova, 

a stiskněte tlačítko není na něj s naléhání mu [k pití.] 

{32: 1} Pokud jsi mistr [hody,] výtah není 

sám nahoru, ale mezi nimi jako jeden z ostatní. Vezměte 

pečlivé péči o ně a tak si sedni. 

{32:2} a když jsi to udělal tvůj úřad, tvá 

místo, abys abys byl veselý s nimi a přijímat 

Koruna pro tvé dobře objednávání hostiny. 



{32:3} Speak, ty, které umění starší, za to tě, Dicku 

ale s znít rozsudek; a nebrání ani musick. 

{32,4} Pour ne ven slova kde je hudebník, a 

Shewem ne tam moudrost opožděně. 

{32:5} A koncert Musick v hostině víno je jako 

Signet karbunkl zasazených ve zlatě. 

{32: 6} jako pečetní smaragd v práci zlata, takže 

je melodie musick příjemné vínem. 

{32:7} Speak, mladý muži, pokud existovat potřeba tobě: a 

ale sotva když ty jsi dvakrát žádal. 

{32:8} Ať tvá slova být krátká, hodně pochopit 

několik slov; třeba jako ten, který zná a přesto drží jeho 

jazyk. 

{32: 9} Jestliže jsi mezi velcí muži, aby se sám 

rovná s nimi; a když starověký muži jsou na místě, ne 

mnoho slov. 

{32:10} než thunder vchází blesk; a před 

ostýchavý člověk musí jít laskavost. 

{32:11} vstát časně a nebýt poslední. Ale jdi 

domov bez odkladu. 



{32: 12} tam vzít tvůj kratochvílí a dělat, co chceš: 

ale hřích není tím hrdým řeči. 

{32:13} a na tyto věci mu, že se tě, žehnej 

a kterýž tě naplňován s jeho dobré věci. 

{32:14} každý kdož pán obdrží jeho 

disciplína; a ti, kteří hledají ho brzy najdu laskavost. 

{32,15} ten, kdo se snaží zákon s nimi plní: 

ale hypocrite bude tom urazil. 

{32:16}, které ctili Hospodina se najdou rozsudek, a 

spravedlnost se zapalují jako světlo. 

{32:17} hříšný muž nebude trestán, ale findeth 

Promiňte, podle jeho vůle. 

32: {18} muž poradce bude ohleduplný; ale 

podivné a hrdý muž není odradit strach, i když 

ze sebe on učinil bez právního zástupce. 

{32:19} dělat nic bez porady s lékařem; a kdy jsi 

Jakmile budete hotovi, pokání není. 

{32:20} Go není v jistém smyslu čem ty abys padat, a 

klopýtnou není mezi kameny. 

{32: 21} nebyl přesvědčen, v jistém smyslu prosté. 



{32: 22} a pozor na tvé vlastní děti. 

{32:23} v každém dobrém skutku důvěřovat vlastní duše; k 
tomu je 

vedení přikázání. 

{32:24}, kdo věří v Pána kdo by pozornost k 

přikázání; a ten, kdo trusteth v něm musí dařit nikdy 

k horšímu. 

{33:1} se nic zlého stát jemu, že kdož 

Pán. ale v pokušení i, znovu ho vysvobodí. 

{33: 2} A moudrý muž nenávidí zákon; ale ten, který je 

pokrytec v něm je jako loď v bouři. 

33: {3} muž porozumění trusteth v právu; a 

zákon je věrná jemu, jako oracle. 

{33:4} připravit co říct, a tak ty budeš slyšet: 

a vázat instrukce a pak se odpověď. 

{33:5} srdce hloupý je jako hvězda; a jeho 

myšlenky jsou jako postupné plaňkami. 

33: {6} A hřebce koně je jako výsměch přítele, on 

neigheth pod každý, kdo sedí na něm. 

{33:7}, proč jednoho dne aplikace excel jiný, když jako všichni 



každý den v roce svítí slunce? 

{33:8} znalost pána byly 

rozlišující: a přešil, roční období a slavnosti. 

{33:9} některé z nich jest udělal slavnostních dnů, a 

je posvětil, a některé z nich jest udělal obyčejný 

dní. 

{33: 10} a všichni lidé jsou ze země, a Adam byl 

Vytvořeno na zemi: 

{33: 11} v mnoho znalostí, pán jest rozdělena, 

a jejich způsoby různorodé. 

{33:12} některé z nich jest požehnal a povýšil a 

Někteří z nich posvětil a nedaleko sám: ale někteří 

z nich jest zaklel a ponížen a obrátil se z 

jejich místa. 

{33:13} jako hlína v potter rukou, na to na módní 

jeho radost: takže člověk je v ruce mu, že ho, aby 

vykreslení jim jako liketh mu nejlepší. 
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{33: 14} dobrý je nastaven proti zlu a život proti smrti: Takže 

je Boží proti hříšníkovi a hříšníka proti 



Boží. 

{33:15} tak pohled na všechna díla nejvyššího; a 

Existují dva a dva, jeden proti druhému. 

{33:16} jsem probuzení nahoru poslední ze všech, jako ten, 
který gathereth po 

grapegatherers: požehnání pána jsem profitovali, 

a tred mé udatným jako sběrače hroznů. 

{33:17} zvažte, že jsem pracoval pro sebe, ale 

pro všechny ty, které usilují o učení. 

{33: 18} Slyš Mne, Ó vy velcí muži z lidu, a 

naslouchat s ušima, ye vládci kongregace. 

{33: 19} dát ani tvůj syn a manželka, tvůj bratr a přítel, 

moc nad tebou zároveň nedosvědčí a dát ne tvé zboží 

Další: jinak to pokání tě, a ty intreat pro stejný 

znovu. 

{33: 20} jako dlouhý jako nedosvědčí a jsi dech v tobě, 

Dejte sobě žádné. 

{33:21} pro lepší je to, že tvé děti by měly usilovat o 

tobě, než že jsi musel stát jejich zdvořilosti. 

{33:22} ve všech tvých skutcích držet pro sebe výsadní 
postavení; 



Nechte není skvrna v tvé cti. 

{33:23} v době, kdy ty budeš ukončit tvé dny, a 

tvůj život se šířit tvé dědictví. 

{33:24} jsou krmiva, hůlka a zátěží, zadek; a 

chléb, korekce a práce pro zaměstnance. . 

{33:25} pokud dáš služebníka do práce, ty najdeš 

REST: ale pokud jsi ho nechal jít nečinnosti, bude usilovat o 
svobodu. 

{33:26} A sedlem a obojek luk krku: tak jsou 

mučení a utrpení na zlý služebník. 

{33:27} odeslat ho do práce, že on nebyl nečinný; pro 

Zahálka učí mnoho zla. 

{33:28} nastavit mu do práce, jak je fit pro něj: Pokud není 

poslušný, nasadil další těžké okovy. 

{33:29}, ale nebuďte nadměrné směrem; a bez 

uvážení Neprovádět žádnou akci. 

{33:30} Pokud budeš mít služku, ať se k tobě jako 

sám, protože jsi ho koupil s cenou. 

{33: 31} Pokud budeš mít služku, proste ho jako bratr: 

Ty máš bystrou potřeby jeho, od tvé vlastní duše: Pokud jsi 



proste ho zlo a on z tebe, kudy chceš 

Jdi ho hledat? 

{34:1} naděje člověka void porozumění jsou marné 

a false: sny zvedněte blázni. 

{34:2}, kdož by regardeth sny je jako on, že catcheth 

na stín a followeth po větru. 

{34:3} vize snů je podoba jednoho 

věci k druhé, dokonce i jako podoby tváří v tvář. 

{34:4} nečisté věci co mohou být očištěni? a 

od té věci, která je false může přijít jakou pravdu? 

{34: 5} věštby a soothsayings a sny, jsou 

marně: a srdce fancieth, jako ženské srdce v travail. 

{34:6}, pokud nebyly odesílány z nejvíce High v tvé 

návštěvnosti, nastavte není tvé srdce na ně. 

{34: 7} pro sny oklamali mnohé, a mají 

nelze to dali důvěru v nich. 

{34:8} zákon musí nalézt dokonalé bez lží: a 

moudrost je dokonalost věrný ústí. 

{34:9} muž, který má najeto zná mnoho věcí; 

a kdo má moc zkušeností bude deklarovat moudrost. 



{34:10} on, kdo má zkušenosti zná málo: ale on 

to jest cestoval plný obezřetnosti. 

{34:11} když jsem cestoval, viděl jsem mnoho věcí; a já jsem 

chápat více, než mohu vyjádřit. 

{34:12} byl jsem Orfeus v nebezpečí smrti: dosud jsem byl 

doručena kvůli takové věci. 

{34:13} ducha těch, kteří se obávají, pán musí žít; 

pro jejich naděje je v něm, že to je saveth. 

{34,14} každý kdož pán nebude bát, ani se 

strach; neboť on je jeho naděje. 

{34,15} požehnaný je duší mu, že kdož Pán: 

se komu? a kdo je jeho síla? 

{34:16} pro oči Páně jsou na ně, že láska 

ho, on je jejich mocnou ochranu a silné pobytu, na obranu 

z tepla a cover od slunce v poledne, konzervace 

od úrazu a pomoc od pádu. 

{34:17} raiseth se duše a lighteneth oči: on 

dává zdraví, život a požehnání. 

{34:18} ten, kdo sacrificeth věci dostal neprávem, 

jeho nabídka je směšné; a dary nespravedlivé muži nejsou 



přijato. 

{34:19} nejvyššího není spokojen s nabídkami 

zlých; ani on zpacifikováno za hřích množství 

oběti. 

{34:20} každý přivodí nabídku zboží 

Chudák koná jako jeden, který zabíjí syna před svým otcem 

očí. 

{34: 21} chléb chudých je jejich život: on to 

defraudeth mu jeho je člověk z krve. 

{34:22} ten, kdo bere jeho soused bydlení 

slayeth mu; a ten, kdo defraudeth dělník jeho vozu 

je to bloodshedder. 

{34:23}, když jeden staví, a další pulleth 

Jaký zisk mají oni pak ale práce? 

{34: 24} když člověk modlí a další prokleji, jehož 

hlas bude Pán neslyšel? 
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{34:25} ten, kdo sám washeth po dotyku z 

mrtvé tělo, pokud mu sáhnout znovu, co availeth jeho mytí? 

{34:26} tak je to s mužem, který fasteth za své hříchy, a 



vchází opět a činí totéž: kdo uslyší jeho modlitbu? 

nebo co mu pokořující ho zisku? 

{35: 1}, kdož ostříhá zákona přivodí oběti dostatečně: 

ten, kdo by pozornost k přikázání offereth mír 

nabízí. 

{35,2} ten, kdo requiteth goodturn offereth hladké mouky; 

a ten, kdo dává almužnu sacrificeth chválu. 

{35:3} odchýlit se od špatnosti je věc, která je příjemná na 

Pán. a otočit se k nepravosti smiřování. 

{35:4} ty nebudeš jevit prázdný před Pánem. 

{35:5} pro všechny tyto věci [musí udělat] z důvodu 

přikázání. 

{35:6} nabízení spravedlivé učiniti oltář tuk, 

a sladké savour jejich dříve nejvyššímu. 

{35:7} oběť jen člověk je přijatelné. a 

Pamětní jejich se nikdy zapomenuty. 

{35:8} dát pán jeho čest s masem dobře vyhlížejícím, a 

snížit ne prvotiny tvé ruce. 

{35:9} ve všech tvých darů Shewem veselou tvář, a 

s radostí se věnovat tvé desátky. 



{35:10} dát k nejvyššímu podle jak jest 

obohatil tě; a jak ty jsi dostal, s veselé 

oko. 

{35:11} pro Pána recompenseth a ti dá 

sedmkrát tolik. 

{35:12} si nemyslím zkorumpovaným dary. pro takové on 

nebudete dostávat: a důvěry není nespravedlivý oběti; pro 

Pán je soudce, a je s ním žádný respekt osob. 

{35:13} nepřijme žádné osoby proti chudý 

Člověče, ale bude slyšet modlitbu utlačovaných. 

{35:14} mu nebudou pohrdat o prosbě 

bez otce. ani vdovu, když jí poureth její 

stížnost. 

{35:15} nespouštějte ani slzy po tvářích vdovy? 

a není její výkřik proti němu, nutí je k pádu? 

{35:16}, serveth Pán musí být přijal s 

laskavost a jeho modlitba musí dosáhnout až do mraků. 

{35:17} Modlitba pokorného pierceth mraky: a 

až to přijde blízko, nebude se potěšil; a nebude 

odejít, dokud nejvyššího spatří soudit spravedlivě, 



a provedení rozsudku. 

{35:18} pro Pána nebude časové rezervy, ani se 

Mocný být trpěliví k nim, dokud on porazil v 

Sunder bedra nemilosrdný a repayed pomsta 

na pohany; dokud ho vzali velké množství 

hrdý a žezlo nespravedlivý; 

{35: 19} dokud mu způsobily, každého muže podle 

jeho činy a děl lidí podle jejich 

zařízení; dokud on posuzovali příčinu svého lidu, a 

z nich se radovat v jeho milosrdenství. 

{35:20} milosrdenství je seasonable v době nemoci, jako 

mraky deště v době sucha. 

{36:1} smiluj se nad námi, Ó Pane Bůh, a 

Pohleď na nás: 

{36:2} a poslat tvůj strach na všech národů, které usilují o 

ne po tobě. 

{36:3} výtah nahoru, vztáhl ruku cizí národy, a 

ať vidí tvou sílu. 

{36:4} jako ty jsi byl posvěcen v nás před nimi: tak se 

Ty zvětšené mezi nimi před námi. 



{36:5} a dejte jim vědět, jak dobře víme, 

to není žádný Bůh, ale pouze ty, Ó Bože. 

{36:6} Shewem nové podepíše a aby další podivné zázraky: 

Oslavujte tvá ruka a tvá pravá ruka, která může stanovené 

tvé úžasné dílo. 

{36:7} pozvednout rozhořčení a vylil hněv: vzít 

od protivníka a zničit nepřítele. 

{36:8} kvůli nedostatku času vzpomenout paktu, a 

Nechte je deklarovat tvé skvělé práce. 

{36:9} ať mu, že escapeth být spotřebovány vztek 

požár; a nechat je zahynout, utlačování lidu. 

{36:10} Smite v sunder hlav vládců 

pohan, které říkají, že není nikdo jiný, ale my. 

{36:11} shromažďuje všechny kmeny Jacob a dědit 

Ty jim, od začátku. 

{36:12} Ó Bože, smiluj se nad lidi, to je 

tvým jménem a po Izrael, kterému ty jsi jméno 

svého prvorozeného. 

{36:13} O být milosrdný k tvé svaté město, Jeruzalém 

místo svého odpočinku. 



{36:14} vyplnit Sion s tvé nevýslovné věštci a tvé 

lidé s tvou slávu: 

{36:15} dát výpověď k těm, které jsi 

vlastnil od začátku a pozvednout proroků, 

byly v tvém jménu. 

{36:16} odměnit, čekat na tebe, a ať tvá 

Proroci nalézt věrný. 

{36:17} Ó Bože, Vyslyš modlitbu svým služebníkům, 

podle požehnání Aaron nad svého lidu, že všechny 

kteříž přebývají na zemi může vědět, že jsi 

Bože, věčný Bůh. 

{36:18} břicho devoureth všechna masa, a přesto je jedno maso 

lepší než jiný. 

{36:19} jako patra tasteth rozličnost zvěřina: Takže 

zdali srdce porozumění falešné projevy. 
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{36:20} A ochotněji převrácený srdcem nutí tíže: ale člověk 

zkušenosti se obrátím ho. 

{36:21} A žena obdrží každý muž, přesto je jeden 

dcera je lepší než jiný. 



{36:22} Krása ženy cheereth 

tvář a muž miluje nic lepšího. 

{36:23}-li existovat laskavost, pokoru a pohodlí, v 

její jazyk, pak její manžel není jako ostatní muži. 

{36:24}, ten, kdo getteth manželka jde držení, 

pomoc jako unto sám a pilíř odpočinku. 

{36:25} kde žádný plot, tam je držení 

rozmazlená: a kdo má žádná manželka bude procházet nahoru 
a dolů 

smutek. 

{36: 26} kdo bude dobře důvěřovat zloděj jmenovaný, který 

skippeth z města do města? Takže [kdo uvěří] muž, 

žádný dům, má a lodgeth kamkoli v noci vzal 

jeho? 

{37,1} každý přítel praví, já jsem jeho přítel také: ale je 

přítel, který je pouze přítelem jménem. 

{37:2} není smutek až do smrti, když společníka a 

přítel se k nepříteli? 

{37:3} O zlý představivost, odkud chromější pramen v 

pokrytí země s podvod? 



{37:4} je společník, který rejoiceth v 

Prosperita přítele, ale v čase soužení bude 

proti němu. 

{37:5} je společník, který helpeth jeho přítel pro 

břicho a vzal si štít proti nepříteli. 

{37:6} zapomenout není tvůj přítel v tvé mysli a ne 

Nemysli na něj v tvé bohatství. 

{37:7} každý poradce extolleth radu; ale je tu 

Některé, které counselleth pro sebe. 

{37:8} pozor poradkyně a vědět, než co 

Dopručuji, jest; neboť on radu pro sebe; jinak on cast 

moc na tebe, 

{37:9} a pravím tobě, tvůj způsob je dobrá: a 

později mu stojí na druhé straně, vidět, co se přihodit 

tě. 

{37:10} poradit ani s jedním, který tě suspecteth: a 

skrytí tvou radu od jako závist tě. 

{37:11} ani poradit s ženou se jí z dotýkat 

Komu je žárlivá; ani s zbabělec v otázkách 

válka; ani s obchodníkem ohledně výměny; ani s 



Kupující prodeje; ani s závistivý člověk vděčnost; 

ani s nemilosrdný člověk dotýká laskavost; ani se 

lenivý pro jakoukoli práci; ani s eunucha za rok 

dokončovací práce; ani s nečinnosti služebník hodně podnikání: 

Naslouchejte ne v jakékoli záležitosti právního zástupce. 

{37: 12}, ale neustále se zbožným mužem, kterého jsi 

Víš, zachovávati přikázání Pána, jehož, 

mysl je podle tvé mysli a bude smutek s tebou, pokud 

Ty budeš potratit. 

{37:13} a nechat radu tvé vlastní stojan srdce: pro 

neexistuje žádný člověk více věrný tobě než to. 

{37: 14} pro lidské mysli, je někdy zvyklý, řekl mu 

více než sedm policistů, který sedí výše ve vysoké věži. 

{37: 15} a především to modlit k nejvyššímu, že on 

budou řídit tvé cestě v pravdě. 

{37:16} ať důvod jít před každým enterprize, a 

radu před každou akcí. 

{37:17} tvář je projevem změny 

srdce. 

{37:18} čtyři druhy věcí se objeví: dobro a zlo, život 



a smrt: ale jazyk ruleth nad nimi neustále. 

{37: 19} tam je jeden, který je moudrý a učí mnoho, a 

Přesto nerentabilní pro sebe. 

{37:20} je jedno že sheweth moudrost slovy, a 

je nenáviděl: on musí být opuštěný všech potravin. 

{37:21} pro grace není dané, mu od Boha, 

protože on je zbaven veškeré moudrosti. 

{37:22}, dalším je moudré, aby sám sebe; a plody 

principy jsou chvályhodné v ústech. 

{37:23} moudrý člověk instructeth svůj lid; a ovoce 

jeho pochopení selhání není. 

{37:24} moudrý muž musí být naplněny požehnáním; a všechny 

které ho se spočítají mu radost. 

{37:25} mohou být očíslovány dny života člověka: 

Ale dny Izraele jsou nespočetné. 

{37:26} moudrý muž zdědí slávu mezi svůj lid, 

a jeho jméno bude trvalá. 

{37:27} můj syn, dokázat tvou duši v tvém životě a co je 

zlo a není to jemu. 

{37:28} pro všechny věci nejsou ziskové pro všechny muže, 



v každé věci ani jest každý dělá radost. 

{37:29} nebylo unsatiable v titěrná věcička, ani příliš 

chamtivý na maso: 

{37: 30 minuty} pro přebytek masa přivodí nemoc, a 

hodováním promění choler. 

{37:31} ve hodováním mají mnozí zahynuli; ale on to 

vzal si pozor prolongeth svůj život. 

{38:1} čestný lékař s čest splatnosti mu 

pro použití, která o něm mohli míti: pro Pána jest 

vytvořil ho. 

{38:2} pro nejvyššího přichází uzdravení a on musí 

příjem pro krále. 

{38:3} dovednost lékař musí zvednout hlavu: 

a v očích velkých mužů se v obdivu. 
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38: {4} Pán stvořil léky ze země; 

a ten, kdo je moudrý nebude hrozit jim. 

{38:5} nebylo sladké vody, dřeva, která 

této smlouvy může být známa? 

{38:6} a on dal muži dovednost, kterou by mohl být 



poctěn v jeho úžasná díla. 

{38,7} s takovými zdali on léčit [muži] a bere 

jejich bolesti. 

{38:8} takových doth apatykář se konfekce; 

a jeho děl není žádný konec; a od něj je mír nad 

všechny země, 

{38:9} mého syna, v tvé nemoci nebudou nedbalostní: ale 
modlit se 

Hospodinu a on tě celého. 

{38: 10} přestali od hříchu a aby tvé ruce aright, 

a očistit tvé srdce od všech špatnosti. 

{38:11} dát sladké savour a památník výtvarného 

mouka; a tuku nabízí, není. 

{38:12} pak dát místo k lékaři, pro Pána 

stvořil ho: ať nechodí od tebe, protože jsi 

potřebují ho. 

{38:13} je čas, kdy v jejich rukou je dobrá 

úspěch. 

{38:14} pro se i modlí k Pánu, že on 

by to, co dávají pro snadné a nápravu na prosper 



prodloužit život. 

{38:15}, ten, kdo hřeší před jeho tvůrce, ať spadají do 

ruka lékaře. 

{38:16} mého syna, ať slzy padat dolů nad mrtvým, a 

začne naříkat, jakoby ty by utrpěly velké škody sám; 

a pak jeho tělo podle zvyku, a 

zanedbávat ani jeho pohřeb. 

{38:17} hořce plakat a velké zasténání a použití 

nářek, jak on je hoden a že se za den nebo dva, aby ty 

být zlý, mluví: a pak potěšit sebe pro tvé 

tíže. 

{38:18} pro těžkost přichází smrti a těžkost 

srdce breaketh sílu. 

{38:19} v souženích také smutek ICor7: a život 

chudých je prokletí srdce. 

{38:20} se bez tíže k srdci: zahnat, a 

člen poslední konec. 

{38:21} Zapomeň na to není, neboť není cesty znovu: ty 

Shalt ne mu prospěje, ale škodu sám. 

{38:22} zapamatovat můj úsudek: pro tvé také musí být 



Moe včera na mě a na den pro tebe. 

{38:23}, když mrtvé je v klidu, aby jeho památku 

odpočinek; a potěšil ho, když je jeho Duch odešel 

od něj. 

{38:24} moudrost učený člověk přichází o 

možnost trávení volného času: a kdo má malý obchod se 

zmoudřet. 

{38:25}, jak mohl dostat moudrost, který holdeth pluh, 

a že se glorieth v bodce, který rozhání voly a je 

obsadil v jejich práce, a jehož mluvit je voli? 

{38: 26} on dává svou mysl, aby se rýhy; a je 

pilný dát kine krmiva. 

{38:27} tak každý truhlář a workmaster, která 

laboureth dnem i nocí: a řezat, že hrob těsnění, 

a jsou pilní Velká rozmanitost, a dát sami 

padělaných snímky a sledovat dokončení prací: 

{38:28} smith také posezení u kovadliny, a 

vzhledem k železné práce par ohně wasteth, jeho 

tělo a on fighteth s tepla pece: hluk 

kladivo a kovadlina je stále v jeho uši a oči 



Podívejte se ještě na vzor věc, která dopřává; on 

setteth svou mysl, aby dokončil svou práci a watcheth se ji 

dokonale: 

{38:29} tak zdali potter sedí v jeho práci a obrací 

kolo o s nohama, které je vždy pečlivě nastavena na 

jeho práce a učiniti svou práci podle čísla; 

{38:30} fashioneth hlína paží a boweth 

po jeho sílu před nohou; on sám vést applieth 

to nad; a on je pilný aby čisté pece: 

{38:31} do jejich rukou, která všechny tyto důvěryhodné: a 
každý z nich je 

moudrý ve své práci. 

{38:32} bez nich, pokud nemůže město obývali: a 

nebudu bydlet, kde bude, ani nahoru a dolů: 

{38:33}, že nebudou Hledat v hromadnou poradce, 

ani sedět vysoko v Kongregace: nebudou sedět na 

soudci sedák, ani rozumět větě rozsudku: oni 

nelze deklarovat spravedlnost a soud; a nebudou se 

najít, kde se mluví podobenství. 

{38: 34}, ale oni budou udržovat stav světa, a 



[all] jejich touha je v práci své řemeslo. 

{39:1} ale ten, kdo dává svou mysl k právu nejvíce 

Vysoká a je obsazena v meditaci uvedeného nařízení, bude 
usilovat o 

venku moudrost všech starověkých a obsadil v 

proroctví. 

{39: 2} bude zachovávat výroky proslulý lidí: 

a kde jsou subtil podobenství, on tam bude také. 

{39:3} se bude hledat tajemství hrobu vět, 

a vyznat se v temné podobenství. 

{39:4} se musí sloužit mezi velcí muži a se objeví 

před knížata: on bude procházet i neznámých zemích; pro 

Zkoušel jest, dobra a zla mezi lidmi. 

{39:5} se bude dát své srdce a brzy se uchylují k Pánu 

To se mu a bude se modlit před nejvyšším a bude 

otevřít ústa v modlitbě a prosbě za své hříchy, aby. 

{39: 6} Když velký pán, on musí být naplněny 

Duch porozumění: on musí vylévat moudré věty, 

a děkujte Pánu ve své modlitbě. 
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{39:7} odkáže, jeho zástupce a znalosti a v 

jeho tajemství se mu meditovat. 

{39:8}, on se ukázal zpět to, co jest se naučil, 

a slávu v právu covenant Pána. 

{39: 9} mnozí musí pochválit jeho pochopení; a tak 

dlouho, jak svět věčné, to nebude být vybělen. jeho 

Památník se nesmí odchýlit od, a jeho jméno bude žít 

z generace na generaci. 

{39: 10} národů se ukáži dále jeho moudrosti a 

Kongregace prohlásí jeho chválu. 

{39: 11} Pokud zemřel, on musí opustit názvu větší než 

tisíc: a pokud přežije, musí ji zvýšit. 

{39,12} dosud jsem více říci, což jsem si myslel, 

po; neboť jsem plný jako měsíc v úplňku. 

{39:13} Hearken ke mně, vy svaté děti a bud tam 

jako růže kvetoucí u potoka pole: 

{39:14} a vám sladké savour jako kadidlo, a 

vzkvétat jako lilie, vyšle zápach a zpívat píseň 

chválit, chválit Hospodina ve všech svých dílech. 

{39:15} zvětšit jeho jméno a vypravuj, dále jeho chválu s 



písně z vašich rtů a harfy a chválit ho 

říkat po tímto způsobem: 

{39:16} všechna díla Páně jsou překročení dobré, 

a vůbec mu přikazuje musí být provedeno v 

pravý čas. 

{39:17} a nikdo říci, co je to? Proč je 

to? protože v době výhodné jsou všechny usiluje: na 

jeho přikázání vody stála jako haldy a na 

slova z jeho úst zásobníky vody. 

{39:18} na jeho přikázání je provedeno vůbec 

přehodí. a nic nebrání, když zachrání. 

{39: 19} díla všech masa jsou před ním, a 

nic lze ukryla před jeho očima. 

{39:20} kteréž od věčnosti do věčnosti; a 

není nic dobré před ním. 

{39: 21} A člověk nemusí říci, o co jde? Proč je 

to? neboť učinil všechny věci pro jejich použití. 

{39:22} jeho požehnání zahrnuty suché zemi jako řeka, a 

napojena jako povodeň. 

{39:23} jako jest vody proměnil saltness: Takže 



pohan, zdědí svůj hněv. 

{39:24} jako jeho způsoby jsou patrné až do svatého; Takže to 
jsou 

stumblingblocks: zlý. 

{39:25} pro dobro jsou dobré věci vytvořené z 

začátek: tak zlé věci za hříšníky. 

{39:26} hlavní věci pro celé využívání člověka 

život jsou voda, oheň, železo a sůl, mouka z pšenice, med, 

mléko a krev hroznový a olej a oblečení. 

{39:27} všechny tyto věci jsou k dobrému zbožné: Ano 

hříšníci, které jsou otočeny ve zlo. 

{39:28} být lihoviny, které jsou vytvořeny pro pomstu, 

který v zuřivosti ležela na bolavé tahy; v době 

zničení vylévat své síly a uklidnit hněv 

mu, že z nich. 

{39:29} ohně a krupobití a hlad a smrt, všechny tyto 

byly vytvořeny po pomstě; 

{39:30} zuby dravé šelmy a štíři, hadů, a 

meč trestaní do záhuby. 

{39:31} se radovat v jeho přikázání a 



musí být připraveny na zemi, když potřeba je; a kdy jejich 

přijde čas, nebudou překračují své slovo. 

{39:32} je tedy ze začátku jsem byl vyřešen, a 

myslel, že na tyto věci a nechal je v písemné podobě. 

{39: 33} všechna díla Páně jsou dobré: a on bude čelit 

Dej všechno potřebné v řádné sezóny. 

{39:34} tak, že člověk nemůže říct, to je horší: 

v čase se musí všechny dobře schvaluje. 

{39:35} a proto pisnicka ye s celou 

srdce a úst a požehnej jméno Pána. 

40: {1} velké travail je vytvořena pro každého člověka a 

je těžké jho na syny Adama, ze dne, 

jdou z lůna své matky, až do dne, že 

zpět k matce všech věcí. 

{40: 2} jejich představivost, co má přijít a den 

smrti, [Problém] jejich myšlenky a [důvod] strach srdce. 

{40: 3} od něj, že sedí na trůnu slávy, až do 

mu, která pokořila v země a popel; 

{40:4} od něj, že weareth fialová a korunou, až do 

mu, že je oblečen do lněné šaty. 



{40:5} hněv a závist, starosti a unquietness, strach z 

smrt a hněv a sváry a v době odpočinku na jeho 

postele jeho noční spánek, změnit své znalosti. 

{40:6} málo nebo nic, je jeho odpočinek a potom je v 

spánku, jako den hlídkách, trápí v 

vize z jeho srdce, jako by se byl utekl z bitvy. 

{40:7}, když vše je bezpečné, awaketh a marvelleth 

strach nic nebylo. 

{40: 8} [takové věci se stávají] až do masa, jak muž a 

zvíře a to je sedmkrát více na hříšníky. 

{40:9} smrti a krveprolití, sváry a meč, 

katastrof, hladomoru, soužení a metly; 

{40:10} tyto věci jsou vytvořeny pro wicked a pro 

jejich rány přišla povodeň. 

{40:11} všechny věci, které jsou na zemi se obrátí k 

země znovu: a to, co je vod vrátit do 

do moře. 

{40:12} úplatkářství a nespravedlnost se nezničily: ale 

pravda, řešení musí vydržet na věky. 
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{40:13} se zboží nespravedlivé vyschlá jako 

řeka a musí zmizet s hlukem, jako skvělý hrom v 

déšť. 

{40: 14} zatímco on otvírá ruku se radovat: Takže 

se mezi nevěrníky přijde na nic. 

{40:15} děti bezbožného nepřinese zpět 

mnoho větví: ale jsou jako nečisté kořeny na tvrdé skále. 

{40:16} plevel rostoucí na každé vodě a bank of 

řeka se zastavil před všechny trávy. 

{40:17} Bountifulness je jako nejplodnější zahradu, a 

mercifulness je věčné. 

{40:18} práce a být spokojeni, že jest člověk, 

je to Sladký život: ale ten, kdo findeth poklad je nad nimi 

obojí. 

{40:19} dětí a budování města pokračovat 

jeho jméno: ale nevinná žena počítá nad nimi 

obojí. 

{40:20} víno a musick radovat srdce: ale láska 

moudrosti je nad oběma. 

{40:21} do kanálu a psalterium, aby sladké melodie: 



ale příjemný jazyk je nad oběma. 

{40:22} oku desireth laskavost a krásy: ale více 

než oba kukuřice, zatímco to je zelená. 

{40:23} A přítel a společník nikdy nesetkají nepořádku: ale 

nad obě je manželka s manželem. 

{40:24} bratří a pomoc jsou proti době problémy: ale 

almužny zaujme víc, než je oba. 

{40:25} zlato a stříbro, aby noha stojí jistý: ale 

Poradce se vyznačuje nad oběma. 

{40:26} bohatství a sílu zvednout srdce: ale strach 

Pán je nad nimi oběma: neexistuje žádný chtějí ve strachu 

Pána a obtížích se požádat o pomoc. 

{40:27} bázeň Boží je plodnou zahradu, a 

covereth mu především slávu. 

{40:28} mého syna, vést ani žebrák na život; lepší je 

smrt, než žebrat. 

{40:29} živého Boha, který dependeth na jiném muži 

tabulka by se nemělo počítat pro život; neboť on sám polluteth 

s jinými muži masem: ale moudrý člověk dobře živen vůle 

pozor na jejich. 



{40:30} Begging je sladká v ústí Nestyda: 

ale v břiše musí hořet oheň. 

{41:1} O smrti, jak hořký je vzpomínka na tobě 

člověk živ v klidu v jeho majetek, až muž, 

nic ho trápit, má, a že jest prosperitu ve všech 

věci: Ano, jemu, že je ještě schopen přijímat maso! 

{41:2} O smrti, přijatelné je tvé věty k potřebným, 

a mu, jejíž síla nepomíjí, to je teď v posledních 

věku a je zajali, se všechno a že despaireth, 

a kterýž došla trpělivost! 

{41:3} strach není rozsudek smrti, nezapomeňte je 

to bylo před tebou, a to až po; k tomu je 

větu Pána nad všechno tvorstvo. 

{41:4} a Proč dlíš proti potěšení nejvíce 

Vysoké? neexistuje žádná inkvizice v hrobě, zda jsi 

deset nebo sto nebo tisíc let žili. 

{41: 5} děti hříšníci jsou ohavné děti, 

a oni, že je zběhlý v obydlí bezbožného. 

{41:6} dědění dětí hříšníci zahynou, 

a jejich potomstvo musí mít věčnou výčitkou. 



{41: 7} děti budou stěžovat bezbožné otce, 

protože musí být vytýkal kvůli němu. 

{41:8} být běda vám, bezbožných lidí, které mají 

opustil zákon Nejvyššího Boha! neboť jestliže ye zvýší, to 

musí být na svém zničení: 

{41: 9} a pokud jste se narodil, ye musí narodit prokletí: a 

Pokud jste zemřít, prokletí bude vaše část. 

{41:10} vše, co jsou na zemi by se obrátil na zem: 

tak bezbožného musí jít z prokletí na ničení. 

{41:11} smutku muži se o své tělo: ale 

špatné jméno hříšníků se nezničily. 

{41:12} brát ohled na tvé jméno. že nadále 

s tebou nad tisíc velké poklady ze zlata. 

{41:13} A dobrý život jest ale pár dní: ale dobré jméno 

je věčné. 

{41:14} mé děti udržovat disciplínu v míru: pro 

moudrost, že se ukryl a poklad, který není vidět, co 

zisk je v nich obě? 

{41:15} A člověk, který hideth jeho hlouposti je lepší než 

Muž, který hideth jeho moudrost. 



{41:16} je tedy být ostýchavý podle mé slovo: 

to není dobré zachovat všechny shamefacedness; ani je to 

celkem schválených v každé věci. 

{41:17} stydět whoredom před otcem a 

Matka: a leží před princem a silný muž; 

{41:18} trestného činu před soudem a pravítko; z 

nepravost před kongregace a lidí; nespravedlivé zacházení 

před tvůj partner a přítel; 

{41:19} a krádeže v ohledu místa kde jsi 

sojournest a v ohledu pravdy o Bohu a jeho 

Paktu; a opřít se tvé koleno na maso; a 

z opovrhovat dát a přijmout; 

{41:20} a ticha před nimi, že pozdrav tě; a 

dívat se na nevěstku; 

{41:21} a odvrátí svou tvář od tvého příbuzného; nebo 

odnést část nebo dar; nebo dívat se na druhého 

jeho žena. 

{41:22} nebo na overbusy s jeho služka a ne přijít 

u její postele; nebo z huboval projevy před přáteli; a 

poté, co ty jsi, vyčítají není; 
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{41:23} nebo iterace a znovu promluvil, který 

jsi slyšela; a odhalit tajemství. 

{41:24} tak ty budeš skutečně stydlivým a přízní 

než všichni muži. 

{42:1} tyto věci nebudou ty stydět a přijmout 

Nikdo se tím hříchu: 

{42:2} práva nejvyššímu a jeho Paktu; a 

rozhodnutí k ospravedlnění bezbožného; 

{42:3} zúčtování s tvou partnery a hosty; nebo z 

dar dědictví přátel; 

{42:4} z přesnost vyvážení a hmotnosti; nebo jak 

mnoho nebo málo; 

{42: 5} a obchodníci lhostejný prodeje; velké 

Oprava dětí; a na straně zla 

služebník krvácí. 

{42:6} jistě je dobrá, kde je zlá žena; a 

Drž hubu, kde jsou mnoho rukou. 

42: {7} dodat všechny věci v počtu a hmotnosti; a dal 

vše v písemné podobě, že ty givest, nebo receivest v. 



{42: 8} nebudou stydět informovat nerozumné a pošetilé, 

a extrémní věku, který contendeth s těmi, které jsou 

mladých: tak ty budeš opravdu vzdělaný a schválené všech 

muži žijící. 

{42: 9} waketh otec na dceru, když žádný muž 

zná; a péče o ni bere spánku: když jí 

je mladá, abych jí pomine květ jejího věku; a 

je ženatý, jinak by měla být nenáviděla: 

{42:10} v panenství, aby ona měla pošpinili a 

s dítětem se dostal v domě jejího otce; a s 

manžel, abych jí měla ostudu sama; a když je 

ženatý, jinak by měla být neplodná. 

{42:11} udržet jistý hlídat nestydaté dcera, 

jinak tě přinutila posměchu na tvé nepřátele a 

synonymem v městě a výčitkou mezi lidmi, a 

aby tě stydět před množství. 

{42:12} aj ne každé tělesné krásy a sedět v 

středu žen. 

{42: 13} pro od oděvy přichází můra a z 

ženy špatnosti. 



{42: 14} je lepší churlishness člověka, než 

zdvořilý, Žena, já říkám, který přivodí škoda 

a výčitky. 

{42:15} nyní bude pamatovat díla Páně, a 

Deklarujte věci, které jsem kdy viděl: slovy Páně 

jeho díla jsou. 

{42:16} slunce, které dává světlo hledí na všechny věci, 

a jejich práce je plná Hospodinovy slávy. 

{42:17} pán podlé dána moc, aby saints 

deklarovat všechny jeho úžasná díla, které všemohoucí pán 

pevně, že vůbec je pravděpodobně vytvořena pro 

jeho slávu. 

{42:18}, ten se snaží z hluboké a srdce, a 

considereth jejich vychytralí zařízení: pro Pán zná všechny 

To může být známé, a on beholdeth známky světa. 

{42:19} on oznamuje věci, které se kolem a pro 

No a zjevil kroky skryté věci. 

{42: 20} žádná myšlenka escapeth ho, ani jakékoliv slovo je 

skryté před ním. 

{42:21}, on jest obložený vynikající díla svého 



moudrost a on je od věčnosti do věčnosti: mu 

Možná nic přidat, ani může být snížena a on 

jest není potřeba žádné poradkyně. 

{42:22} ó jak žádoucí jsou jeho díla! a že 

člověk může vidět i na jiskru. 

{42:23} všechny tyto věci žít a navždy zůstanou pro všechny 

využití a oni jsou všichni poslušní. 

{42:24} všechny věci jsou dvojité jeden proti druhému: a on 

dal nic nedokonalé. 

{42:25} jedna věc establisheth dobro nebo jiný: a 

Kdo musí být naplněny spatřují jeho slávu? 

43: {1} hrdost výšku, na jasné obloze, 

krásu nebe, s jeho slavnou Shewem; 

{43:2} slunce, když ji appeareth, deklarující na jeho vzestupu 

skvělý nástroj, práce nejvyššího: 

{43:3} v poledne parcheth země, a kdo může 

řídit hořící horkostí Její? 

{43:4} A muž foukání pec je v dílech tepla, ale 

slunce burneth pohoří třikrát více; dýchání 

ven ohnivé par a vyslal jasné paprsky, to 



dimmeth oči. 

{43:5} velké je Pán, který učinil; a na jeho 

přikázání se rychle plní. 

{43:6} udělal měsíc také posloužit v její sezóna pro 

prohlášení o časech a znakem světa. 

{43:7} z měsíce je znamení hostiny, světlo, 

decreaseth v její dokonalosti. 

{43:8} měsíc se nazývá po její jméno, zvýšení 

nádherně v její změně, je nástroj 

armády výše, zářící na obloze nebeské. 

{43:9} krásu nebe, slávu hvězd, 

Ornament dává světlo v nejvyšších místech Pána. 

{43: 10} na přikázání Svatý, budou 

stát v jejich pořadí a nikdy omdlel v jejich hodinky. 

{43:11} pohled na rainbow a chválit ho, že se 

; velmi krásné je to v jejich jas. 

{43:12} compasseth z nebe o slavnostní 

kruh a do rukou nejvyššího mají ohnutý je. 

{43:13} podle jeho přikázání dopřává sníh padat 

právé a sendeth rychle blesky jeho úsudek. 
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{43:14} prostřednictvím tohoto se otevírají poklady: a mraky 

Létají sem tam jako Kur domácí. 

{43:15} svou velkou mocí dopřává firma mraky, 

kroupy a jsou malé. 

{43:16} na jeho pohled na hory se otřásla a na jeho 

bude bloweth jižní vítr. 

{43:17} hluk thunder učiniti země 

třást: tak zdali Severní bouře a vichřice: jako 

ptáky létající on rozptyluje sníh a pád dolů 

jejich je osvětlení kobylky: 

{43:18} oko marvelleth na krásu bělost 

této smlouvy a srdce je udiven prší z něj. 

43: {19} jinovatka také jako sůl se poureth na zemi, 

a právě ztuhne, leží na vrcholu ostré kůly. 

{43:20}, když bloweth studený severní vítr a voda 

ztuhne do ledu, zůstane na každém setkání 

společně s vodou a clotheth jako vodou 

hrudní plát. 

{43:21} devoureth hor a burneth 



divočiny a consumeth trávy jako oheň. 

{43:22} A současné lékem ze všeho je mlha přichází 

rychle Rosa, po refresheth tepla. 

{43:23} jeho právního zástupce, on appeaseth hluboké, a 

Kdo sází na ostrovy v něm. 

{43:24} se plaví na moři říkají nebezpečí 

této smlouvy; a když slyšíme to s našim uším, budeme 
obdivovat 

tom. 

{43: 25} pro v něm být podivné a podivuhodné dílo, 

rozmanitost všech druhů šelem a velryby, které jsou vytvořeny. 

{43:26} jím konci jest prosperující úspěch, 

a podle jeho slov se skládají všechny věci. 

{43:27} můžeme mluvit moc a přesto přijde krátký: 

pročež v součtu, on je všechny. 

{43:28}, jak se nám podaří ho zvětšit? neboť on je 

Velké nad všechna jeho díla. 

{43:29} The Lord je hrozné a veliká, a 

Úžasná je jeho moc. 

{43:30}, když ye oslavovat Pána, ho oslavovat jako 



Vy můžete; protože ještě ani on daleko předčí: a kdy budete 
oslavovat 

ním, vztáhl svou sílu a nebýt unaven; pro vás může 

Nikdy se dostatečně daleko. 

{43:31} kdo viděl ho, že nám řekne? a 

Kdo ho zvětšit, jako on? 

{43:32} existuje ještě schoval věci daleko větší být, pro 

Viděli jsme jen některé z jeho děl. 

{43:33} pro Hospodin dal všechny věci; a 

Boží jest mu dal Moudrost. 

{44:1}, dejte nám nyní chvála slavných mužů a naši otcové 

Tento zplodil nás. 

{44:2} The Lord kterýž opracované velkou slávu jimi 

prostřednictvím jeho velkou sílu od začátku. 

{44,3} jako například obsahují pravidla v jejich královstvích, 
muži 

proslulý svou moc, dává radu o jejich 

pochopení a deklarování proroctví: 

{44:4} lidí podle jejich rad a 

jejich znalost učení setkávání lidí, moudrý a 

výmluvné jsou jejich instrukce: 



{44:5} jako například zjistil hudební melodie a recitoval 

verše v psaní: 

{44: 6} bohatí muži vybaveny schopností, žijící pokojně 

v jejich sídliště: 

{44:7} všechny tyto oceněno v jejich generace, a 

byly slávu své doby. 

{44:8} existovat z nich, které mají název zanechal 

je, že by mohl být označen chvály. 

{44:9} a některé existovat, které nemají žádný pomník; Kdo 

jsou zmizel, jako by nikdy byli; a jsou 

stát jako by se nikdy nenarodil; a jejich 

děti po nich. 

{44:10}, ale jednalo se o muži, jehož 

spravedlnost podlé zapomenuty. 

{44:11} s jejich semeno zůstává neustále dobrý 

dědičnost a jejich děti jsou v rámci Paktu. 

{44:12} jejich semen stojí rychle a jejich děti 

jejich rány. 

{44:13} jejich semeno zůstává na věky a jejich slávu 

nebudou vymazána. 



{44:14} jejich těla jsou pohřbeni v míru; ale jejich jméno 

je živ na věky. 

{44:15} lidé budou vyprávět o své moudrosti a 

Kongregace ukáži dále jejich chválu. 

{44:16} Enoch radost Pánu a byl přeložen, 

být příkladem pokání ke všem generacím. 

{44:17} Noah byl nalezen dokonalé a spravedlivý; v 

čas hněvu, který byl převezen do výměny [pro svět;] 

Proto byl odešel jako pozůstatek na zem, když 

povodeň přišla. 

{44: 18} věčnou smlouvu byl proveden s ním, že 

všechny zahynul už záplava. 

{44:19} Abraham byl skvělý otec mnoha lidí: v 

Sláva, nebyl tam nikdo jako jemu; 

{44:20} kteří zachovávali nejvyššího a byl v 

smlouvy s ním: založil paktu v jeho těle. 

a když byl dokázal, byl shledán věrným. 

{44:21} proto ho ujistil o slib, že on 

by požehná národů v jeho semeno, a že by 

vynásobte ho jako prachu země a povýší jeho semeno jako 



hvězdy a přimět je, aby dědí od moře k moři, a 

od řeky až do nejvyšší části pozemku. 
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{44:22} s Isaac udělal on navázat podobně [pro 

Abraham svého otce saké] požehnání ze všech lidí a 

smlouvu a to odpočinek na hlavu Jakuba. On 

uznává ho v jeho požehnání a dal mu 

dědictví a jeho částí; mezi dvanácti kmenů 

část to je. 

{45:1} a přivedl ho milosrdný muž, který 

nalezen přízeň v očích všech masa, dokonce i Mojžíš, milovaný 

Boha a mužů, jehož památník je požehnaný. 

{45:2} mu udělal jako slavné Svatým, a 

zvětšená, tak, že jeho nepřátelé stál v strachu z něj. 

{45:3} podle jeho slov mu způsobil zázraky, aby ukončily a 

se mu v očích králů a dal mu 

přikázání pro své lidi a naopak mu jeho součástí 

sláva. 

{45:4} posvětil ho v jeho faithfuless a mírnosti, 

a zvolili ho ze všech mužů. 



{45:5} ho slyšet jeho hlas a přinesl mu 

do temný mrak a dal mu přikázání před jeho 

čelí, i zákon života a poznání, že by mohl 

Teach Jacob své závazky a Izrael jeho rozsudky. 

{45,6} povýšil Aaron, svatý muž jako jemu, i 

jeho bratr, z kmene Levi. 

45: {7} věčnou smlouvu uzavřel s ním a 

dal mu kněží mezi lidmi; on zkrášlil 

ním pohledný ornamenty a ho oděná do šatů 

sláva. 

{45:8} dal mu dokonalé kráse; a posílení 

jeho bohaté šaty, kalhoty, s dlouhou róbu, 

a ephod. 

{45:9} a on ho obklíčili s granátová jablka, a 

s mnoha zlatými zvonky kolo o tom, že když šel tam 

může být zvuk a hluk se, které by mohlo být slyšet v 

chrám, na památku dětem svého lidu; 

{45:10} s holy oděv, zlaté a modré hedvábí, 

a Pivoňku, práce embroidere, s pancířem 

úsudku a s Urim a thumim; 



{45:11} s twisted scarlet, práce vychytralé 

dělník, s drahými kameny vyrytý jako těsnění a sady v 

zlato, práci klenotníka, s psaní vypálená pro 

pomník, po dosažení počtu kmenů Izraele. 

{45:12} postavil korunu zlata na čepici, ve kterém 

byl ryté svatosti, ozdoba cti, nákladný 

práce, touhy oči, dobré a krásné. 

{45: 13} před ním nebyly žádné takové, ani 

nějaký cizinec dal je na, ale pouze jeho děti a jeho 

děti děti neustále. 

{45: 14} jejich oběti musí být zcela spotřebováno každých 

den dvakrát neustále. 

{45: 15} Mojžíš ho posvětil a pomazal ho s 

Svatý olej: to byl jmenován mu věčné 

smlouvu a do jeho semeno, tak dlouho jako nebe by měla 

zůstává, že by sloužili jemu a spustit 

úřad kněžství a žehnej lidu v jeho jménu. 

{45:16} si vybral ho ze všech mužů živé nabídnout 

obětuje pán, kadidla a sladkou chuť, pro 

památník, aby usmíření za svůj lid. 



{45:17} dal mu jeho přikázání, a 

orgánu ve stanovách soudních rozhodnutí, které by měly učit 

Jacob svědectví, a informovat Izraele v jeho zákony. 

45: {18} cizinci spikly proti němu, a 

pomlouval ho v pustině, dokonce i muži, kteří byli z 

Si Dátanem si Abiron straně a Kongregace jádro, 

vztek a hněv. 

{45:19} to pán uviděl, a mrzelo a v 

jeho hněvivý rozhořčení bylo spotřebováno: Ano 

zázraky na ně, můžete konzumovat s ohnivým plamenem. 

{45:20}, ale byl Aaron čestnější a dal 

mu dědictví a jemu prvotiny 

zvýšení; zejména připravil v hojnost chleba: 

{45:21} pro jedí oběti na Pána, který 

dal mu a jeho semeno. 

{45:22} Howbeit v zemi lidí neměl 

dědičnost, ani on měl žádnou část mezi lidmi: 

pro pán sám je jeho část a dědičnost. 

{45:23} třetí v slávě je Phinees Eleazar, syn 

protože měl horlivost v bázni Páně a postavil se 



s dobrou odvahou srdce: když lidé obrátily 

zpět a vyrobené usmíření pro Izrael. 

{45:24} proto tam byl pakt míru vyrobené 

s ním, že on by měl být hlavní svatyně a z 

by měl mít svého lidu a že on a jeho potomstvo 

důstojnost kněží na věky: 

{45:25} podle Paktu se se synem David 

Jesse, z pokolení Judova, že dědičnost krále 

by měla být jeho potomstvo sama: tak na dědičnost Aaron 

by měl být také k jeho semeno. 

{45:26} Bůh dát moudrost ve svém srdci soudit jeho 

lidé v spravedlnosti, že jejich dobré věci se ne 

byly zrušeny, a že jejich slávu může vydržet na věky. 

{46:1} Ježíše syna lodi byl udatný ve válkách, a 

byl nástupcem Mojžíš v proroctví, která podle 

jeho jméno bylo skvělé pro ukládání vyvolení Boží, 

a užívat pomstou nepřátel, které vznesl proti 

je, že by postavil Izrael v jejich dědictví. 

{46:2} jak velkou slávu gat on, když on zvednout jeho 

ruce a natáhla svůj meč proti měst! 



{46:3} tak kdo před ním stáli k němu? pro Pána 

sám přinesl jeho nepřátelé mu. 

{46:4} ne slunce přejít zpět jeho prostřednictvím? a nebyl 

jeden den tak dlouho, jako dva? 

{46:5} zavolal na Nejvyššího Pána, když 

nepřátelé ho tlačila ze všech stran; a velký pán 

Slyšel ho. 

{46:6} a s kroupy mocné síly podnikl 

Bitva prudce klesat na národy a v sestupu 

[z Beth-horon] zničil jim bránil, které 
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národů mohli znát všechny své síly, protože bojoval v 

pohled na Pána, a on následoval Mighty jednu. 

{46:7} v době Mojžíše také dělal dílo Milosrdenství, 

on a Caleb syn Jephunne, v tom, že přestály 

Kongregace a lidé od hříchu, a 

wicked šelest uklidnil. 

{46: 8} a šest set tisíc lidí na noze, jsou 

dva byly zachovány přivést v dědictví, i 

až do země oplývající mlékem a medem. 



46: {9} Pán dal sílu také ke Caleb, který 

zůstal s ním až do jeho stáří: tak, aby vstoupil 

vysoko půdy, a jeho semeno získaný pro 

dědictví: 

{46}: 10 že všechny děti Izraele mohli vidět, že je to 

je dobré následovat Pána. 

{46: 11} a o soudci, každý podle jména, 

jehož srdce šel, není whoring, ani se odchýlila od 

Pane ať jejich paměť, bude požehnán. 

{46:12} Ať jejich kosti vzkvétat mimo jejich místo a nechat 

jméno z nich, které byly pokračovat 

jejich děti. 

Milovaný {46: 13}, byl Prorok Samuel Pána, jeho 

Pane zaběhnutého království a pomazaný knížata jeho 

lidé. 

{46: 14} zákonem pán usoudil, 

sboru a Pán měl respekt k Jacob. 

{46:15} podle jeho věrnost byl nalezen prorokem, 

a podle jeho slov byl známý být věrný v vizi. 

{46:16} zavolal na mocného Pána, když jeho 



nepřátelé mu vnutila na všech stranách, když mu nabídl 

sání jehňat. 

{46:17} a pán zahřměl z nebe a s 

hřmotem se jeho hlas bude slyšet. 

{46: 18} a zničil vládci Tyrským, a 

všechna knížata cf Pelištejců. 

{46:19} a před jeho dlouhého spánku udělal protesty 

v očích Pána a jeho pomazané jsem nebral vážně 

zboží tohoto muže, tolik jako bota: a žádný muž obvinit 

ním. 

{46:20} a po jeho smrti mu prorokoval a naopak 

Král jeho konec a zvedl svůj hlas od země v 

proroctví, aby zmizela zkaženost lidí. 

{47:1} a po něm růže se Nathan prorokovat v 

čas Davida. 

{47:2} jako je tuk, vzali mírovou nabídku, 

tak byl zvolen David ze synů Izraele. 

{47:3} hrál s lions jako s dětmi a s medvědy 

Stejne jako jehňata. 

{47:4} on zabil obra, když byl ještě ale mladý? 



a on nevzal pryč pohanění od lidí, když on 

zvedl ruku s kamenem v praku a beat dolů 

Chlouba Goliáše? 

{47:5} pro zavolal na Nejvyššího Pána; a on 

dala mu sílu, v pravé ruce zabít tak mocné 

válečník a nastavit roh svého lidu. 

{47:6} tak lidé ho poctil deset tisíc, 

a pochválil ho v požehnání Pána, v tom, že on dal 

jeho koruna slávy. 

{47:7} pro zničil nepřátele ze všech stran, a 

přinesl do čeho Pelištejci, své protivníky a brzda 

jejich roh v sunder až do dnešního dne. 

{47:8} ve všech svých dílech pochválil Svatý, nejvyššího 

se slovy o slávě; celým svým srdcem zpíval písně, 

a miloval ho, že se mu. 

{47:9} postavil zpěváků také před oltářem, že jejich 

hlasy jim mohou dělat sladké melodie a denně zpívat 

chválí ve svých písních. 

{47:10} zkrášlil jejich hostin a nastavit, aby 

Slavnostní čas až do konce, že by chválit jeho svatého 



jméno, a že chrám bude znít od rána. 

{47:11} pán vzal své hříchy a povýšil svůj roh 

na věky: dal mu smlouvu králů a trůn 

slávu v Izraeli. 

{47:12} po něm růže moudré syna a pro jeho dobro on 

bydleli na svobodě. 

{47:13} Solomon vládla mírná včas a byl 

dodržovány; neboť Bůh stvořil vše ticho kolem o něm, že 

mohou vybudovat dům v jeho jménu a připravit jeho svatyně 

Navždy. 

{47: 14} moudré, jak jsi byl v rozpuku a jako povodeň, 

plné pochopení! 

{47:15} tvé duše, které se vztahují na celé zemi a ty 

filledst to s temné podobenství. 

{47:16} jméno tvé šel daleko, až na ostrovech; a pro tvou 

míru jsi byl milovaný. 

{47:17} země, divili se na tě pro tvé písně, 

přísloví a podobenstvích a výklady. 

{47:18} jméno Hospodina, Boha, který se nazývá 

Pán Bůh Izraele, ty sbírat zlato, cín a jsi 



stříbro se množí jako olovo. 

{47:19} ty luk tvých beder, ženy a tím tvá 

tělo, které jsi byl přinesen do podrobení. 

{47:20} ty skvrny tvé cti a znečišťovat símě: 

tak, aby ty broughtest wrath na tvé děti a odpady 

truchlili pro tvé pošetilosti. 

{47:21} tak království byl rozdělen a Efraim 

vládli vzpurný království. 

{47:22}, ale pán se nepůjdou nikdy jeho milosrdenství, 

ani žádný z jeho děl zahynu, ani on zruší 

příští generace jeho vyvolené a osiva mu, že miluje 

mu ho nebude mít daleko: pročež dal zbytek 

Jacob a z něj kořenový unto David. 
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{47:23} je tedy spočívala Solomon s jeho otce a jeho 

semen, zanechal za sebou Roboam, i hlouposti 

lidé a ten, který neměl pochopení, který hrál 

od lidí prostřednictvím svého právního zástupce. Tam byl také 

Jarobeám syn Nebat, který způsobil Izrael k hříchu, a 

zvala Efrajim cestu hříchu: 



{47:24} a jejich hříchy byly jinochové, která 

Oni byli vyhnáni ze země. 

{47:25} pro se snažil z všechny špatnosti, až 

Vengeance sestoupil na ně. 

{48:1} pak vstal Eliáš prorok jako oheň a jeho 

slovo hořel jako lampa. 

{48:2} přinesl bolavé hladomor na ně a jeho 

horlivost se snížil jejich počet. 

{48:3} slovem Hospodin zavřel do nebe, 

a také třikrát přinesl oheň. 

{48:4} O Elias, jak ty jsi byl poctěn v tvé úžasné 

činy! a kdo může slávu jako tobě! 

{48:5} kdo pozdvihnout mrtvého muže ze smrti a jeho 

duše z místa mrtvých, slovo nejvíce 

Vysoká: 

{48: 6} kdo broughtest králů k ničení, a 

Čestní muži ze své postele: 

{48:7} kdo heardest pokárání pán v Sinaji, a 

v Horeb rozsudek pomstu: 

{48:8} kdo annointedst králů se pomstít, a 



Proroci uspět po něm: 

{48:9} kdo byl převzat v smršť ohně a v 

kočár ohnivé koní: 

{48:10} kdo jsi byl vysvěcen za napomenutí v jejich době, do 

uklidnit hněv Boží rozsudek, než to brzdy 

zpět do zuřivosti a obrátit srdce otce až do 

synu a obnovit kmenů Jacob. 

{48:11} Požehnaní jsou ti, které tě a spal v lásce. 

protože budeme určitě žít. 

{48:12} byl, Eliáš, který byl pokryt smršť: 

a Eliseus byl naplněn jeho duch: zatímco žil, byl 

není přesunuta s přítomností jakékoli prince, ani by 

všechny přivést ho do podrobení. 

{48:13} žádné slovo by mohla překonat ho; a po jeho smrti 

jeho tělo prorokoval. 

{48:14} udělal divy v jeho životě a po jeho smrti byly 

jeho úžasné dílo. 

{48:15} pro to všechno lidé litovali, ani 

Oni se odchýlila od své hříchy, dokud byla zkažená a 

provést svou zemi a stály přes všechny 



země: ještě tam zůstal malý lidé a vládce v 

dům Davida: 

{48:16} z nichž někteří se to, co bylo potěšující pro 

Bůh a nějaké rozmnožený hříchy. 

{48:17} Ezekias obohatí jeho město a přinesl ve vodě 

do středu jejich: on vykopal hard rock s železem, 

a vyrobené studny pro vody. 

{48:18} ve své době Sinacherib přišel a poslal 

Rabsaces a zvedl ruku proti Sion a chlubil 

hrdě. 

{48:19}, pak se zachvěla, svá srdce a ruce a 

byly v bolesti, jako ženy v travail. 

{48:20} ale zavolali na Pána, který je milosrdný, 

a vztáhlo ruce k němu: a okamžitě 

Svatý je slyšel z nebe a je 

Podle ministerstva Petra. 

{48:21} udeřil hostitele Asyřané a jeho anděl 

zničit je. 

{48:22} pro Ezekias udělal věc, která se těší 

Pane a byl silný způsoby jeho otce Davida jako 



Petra, prorok, jenž byl velký a věrný ve své vizi, 

přikázal mu. 

{48: 23} v jeho době slunce padl naznak a on 

prodloužit život krále. 

{48:24} viděl vynikající duchem, co by mělo přijít 

na poslední a on utěšoval že truchlil v 

Sion. 

{48: 25} ukázal, co by měla přijít k povolení na věky, 

a tajné věci, nebo vůbec. 

{49:1} vzpomínka Josias je jako složení 

parfém, který je vytvářen umění apatykář: je to 

sladká jako med ve všech ústech a jako musick na banket 

vína. 

{49:2} se zachoval sám vzpřímeně v přepočtu 

lidé a vzali ohavnosti nepravost. 

{49:3} režíroval jeho srdce k Pánu a v době 

bezbožného založil uctívání Boha. 

{49:4} vše, kromě Davida a Ezekias a Josias, byly 

vadný: neboť opustili právo Nejvyššího, a to i 

Králové Juda se nezdařilo. 



{49:5} je tedy dal svou moc k ostatním, a 

jejich sláva zvláštní národ. 

{49:6} spálené zvoleném městě svatyni, a 

vyrobeny, pusté ulice, podle proroctví 

Jeremias. 

{49:7} pro žebronit zla, který však byl 

Prorok, posvětil v lůně své matky, že by mohl 

vykořenit a postihují a zničit; a že on mohl vybudovat 

také a rostlina. 

{49:8} byl Ezechiel, kteří viděli nádherné vize, která 

byl zvala ho na vůz cherubíny. 

{49:9} pro učinil zmínku nepřátel pod 

obrázek z deště a nařídil jim, které dopadlo dobře. 

{49:10} a dvanácti proroků nechat být památník 

Požehnaný a nechat jejich kosti znovu vzkvétat mimo jejich 
místo: 
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Jacob utěšoval, a dodané je zajištěna 

naděje. 

{49:11} jak se budeme velebit Zorobábele? i on byl 



jako pečeť na pravé straně: 

{49:12} tak byl Ježíš synem Josedec: kdo v jejich 

čas vybudoval dům a nastavte svatý chrám se 

Pán, který byl připraven pro věčnou slávu. 

{49:13} a mezi vyvolenými byl Neemias, jehož 

věhlas je skvělý, kdo zvedl na nás hradby, které byly 

padlo a nastavit brány a mříže a vzkřísil naše 

ruiny znovu. 

{49:14}, ale na zemi nikdo vznikla jako 

Enoch; neboť on byl pořízen ze země. 

{49:15} ani tam byl mladý muž narozený jako Josef, 

guvernér jeho bratří, pobyt lidí, jehož 

kosti byly považovány za pána. 

{49:16} Sem a Seth se významně podíleli velkou ctí mezi muži, 

a tak byl Adam nad všechno živé stvoření. 

50: {1} Simon nejvyšší kněz, syn Onias, který ve své 

život opravit dům znovu a ve svých dnech obohacené 

chrám: 

{50: 2} a jím byl postaven z nadace 

Dvojitá výška, vysoká pevnost zdi o chrámu: 



{50:3} ve svých dnech cisterny pro příjem vody, v 

kompas jako moře, byl pokryt desky z mosazi: 

{50: 4} vzal péči o chrámu, který by neměl spadnout, 

a město proti obléhající: 

{50:5}, jak byl poctěn prostřed lidu v 

jeho coming out svatyně! 

{50:6} byl jako ranní hvězda uprostřed oblaku, 

a jako měsíc v úplňku: 

{50:7} jako slunce svítí na chrám nejvíce 

Vysoká a jako dává světlo duhy v světlé mraky: 

{50:8} a jako květ růže na jaře 

rok, jako lilie řek vodami a větve 

kadidlo strom v době letní: 

{50:9} jako oheň a kadidlo v kadidelnici a jako plavidlo 

z ryzího zlata s nejrůznější druhy drahých kamenů: 

{50:10} a jako začínající spravedlivé olivovník tam ovoce a jako 

cypřiše, která odkvétá do mraků. 

{50:11}, když dal na šat cti a byl 

oděnou dokonalosti slávě, když on šel do 

Svatý oltář, udělal oděv svatosti čestný. 



{50: 12} když si vzal části z kněží' 

ruce, on sám stál u krbu od oltáře, 

obklíčili, jako mladý cedr v Libanus; a stejně jako dlaň 

stromy obklíčili se mu kolem. 

{50:13} tak byli všichni synové Aarona v jejich slávu a 

obětovat Pánu v jejich rukou, před všemi 

shromáždění Izraele. 

{50:14} a dokončovací služby u oltáře, že on 

Možná zdobí nabízející nejvyšší všemohoucí, 

{50:15} natáhl ruku do poháru a nalil 

z krve hroznů, chrlil na úpatí 

oltář sweetsmelling vychutnat až do nejvyššího krále všech. 

{50: 16} potom křičel synové Aarona a znělo 

stříbrné trubky a udělal veliký hluk být vyslechnut, pro 

vzpomínka před nejvyššímu. 

{50:17} a pak všichni společně nebude dopadat a spadl 

zem na jejich tvářích k uctívání svého pána 

Všemohoucí Bože, nejvyšší. 

{50:18} zpěváci také zpíval chvály s jejich hlasy, 

s velkou rozmanitost zvuků tam bylo sladké melodie. 



{50:19}, a ne lidé pán, nejvíce 

Vysoká, modlitba před ním, to je milosrdný, až 

svátku Páně byla ukončena a oni hned po jídle 

Služba. 

{50:20} a pak šel a zvedl ruce nad 

celé shromáždění synů Izraele, aby 

požehnání pána s jeho rty a radovat se v jeho jménu. 

{50: 21} a klaněli se dolů k uctívání 

podruhé, že by mohli dostávat požehnání od 

velmi vysoké. 

{50:22} nyní tedy Dobrořečte Bůh, který 

jen kdo podivuhodné věci všudy, které povýší 

Naše dny od lůna a dealeth s námi podle 

jeho milosrdenství. 

{50:23} on nám udělujete radostí srdce a že mír 

může být v našich dnech v Izraeli navěky: 

{50:24}, že by potvrdit jeho milosrdenství, s námi, a 

Zbav nás v jeho době! 

{50: 25} existovat dvě způsobem národů které mé srdce 

abhorreth, a třetí je žádný národ: 



{50:26} se, které sedí na hoře Samaří, a 

Oni, kteří bydlí mezi Pelištejci a takový blázen 

lidé, kteří bydlí v Sichem. 

{50:27} Ježíše syna — Ladislav muška v Jeruzalémě jest napsán 

v této rezervaci instrukce porozumění a 

znalosti, kdo z jeho srdce řinula moudrost. 

{50:28} požehnaný je ten, že jsou vykonávány v těchto 

věci; a ten, kdo položí je ve svém srdci se stává 

moudrý. 

{50:29} pro kdyby se jim to, že musí být pevné, ke všemu: 

pro světlo Páně pobízí ho, kdo dává moudrost 

Boží. Požehnaný buď jméno Páně na věky. Amen, 

Amen. 

Modlitby Ježíše syna — Ladislav muška. 

{51,1} se díky tobě, Ó Pane a králi a chválit 

tobě, Bože můj spasiteli: dávám pochvalu k tvé jméno: 

{51:2} protože on je můj ochránce a pomocník a má 

zachovají své tělo před zničením a z osidla 

Page 633 — Ladislav muška (písmo) 

pomlouvačný jazyk a rty, které forge lži, a 



byl důl pomocník proti mému protivníci: 

{51:3} a jsi mě, velké 

Oni milosrdenství a velikost tvého jména, od zubů 

ně, které byly ochoten pohltit mě a z rukou 

jako například hledal po mém životě a od shora 

utrpení, které jsem měl; 

{51:4} z dušení ohně ze všech stran a z 

uprostřed ohně, který jsem zapálil 

{51:5} z hloubky z hlubin pekla, z 

nečisté jazyka a z ležení slov. 

{51:6} o obvinění králi z nespravedlivý 

jazyk, který má duše se přiblížil až k smrti, můj život byl poblíž 

do pekla pod. 

{51:7} se obklíčili mě ze všech stran a došlo 

Nikdo mi pomůže: díval jsem se totiž muži, ale 

žádný tam nebyl. 

{51:8} pak myslel, že jsem na tvé milosrdenství, Ó Pane a po 

tvé činy staré, jak ty deliverest jako číhá na tebe, 

a savest z rukou nepřátel. 

{51:9} pak pozdvihl jsem mé prosby ze země, 



a modlil za vysvobození od smrti. 

{51:10} jsem volal k Hospodinu, otec mého Pána, 

to, že mě nikdy neopustíš ve dnech o mých problémech a v 

čas hrdý, když tam nebyla k ničemu. 

{51: 11} neustále chválit jméno tvé a bude zpívat 

chvály s díkůvzdání; a tak moje modlitba byla vyslyšena: 

{51:12} pro ty savedst mě před zničením, a 

deliveredst mě od zlého čas: proto dávám 

Díky a chválit tě a žehnám jim jméno, Ó pane. 

{51:13}, když jsem byl ještě mladý, nebo kdy jsem šel do 
zahraničí, já 

požadovaný moudrost otevřeně v mé modlitbě. 

{51:14} modlil se za ni před chrámem a bude usilovat o 

ji ven i do konce. 

{51:15} i z květu do hroznů byla zralá jest 

mé srdce vyžíval se v ní: moje noha šel správnou cestou, z 

Moje mládí se hledal jsem po ní. 

{51:16} skláněli důl ucho trochu a dostal ji, 

a gat vědění. 

{51:17} jsem profitovali v něm, proto bude připisovat slávu 



mu, že mi dává moudrost. 

{51:18} pro jsem zamýšlel udělat po ní a vážně jsem 

následovalo to, co je dobré; takže nebude zahanben. 

{51:19} mé duše jest zápasil s ní a v mé skutky 

Byl jsem přesně: jsem natáhl jsem ruce k nebi, 

a oplakávala mého ignorances z ní. 

{51:20} jsem nařídil mou duši matky, a našel jsem ji v 

čistotu: měla jsem s ní od srdce 

na začátku, proto jsem nebude foresaken. 

{51: 21} mé srdce má starosti v hledání svého: tedy 

dostal jsem dobré držení. 

{51:22} pán mi dal jazyk pro svou odměnu, 

a já budu chválit ho s nimi. 

{51:23} Přistupte ke mně, vy neučení a bydlet v 

dům učení. 

{51:24} protož ye jsou pomalé, a co říkáš na tyto 

věci, když vaše duše jsou velkou žízeň? 

{51:25} jsem otevřela ústa a řekl, koupit ji pro 

sami bez peněz. 

{51:26} dal krk pod jhem a ať se vaše duše 



bakalářského studia: ona je po ruce těžko najít. 

{51:27} aj na vlastní oči, jak to mám ale málo 

práce a mně se dostali mnoho odpočinku. 

{51:28} učení s velkou sumu peněz a získat 

množství zlata v ní. 

{51:29} ať se vaše duše radovat z jeho milosrdenství a ne 

za jeho chválu. 

{51:30} práce práce ničí a ve své době bude 

dát vám vaše odměna 
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