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Sirach (Ecclesiasticus) 

Kebijaksanaan Yesus putra Sirach, atau Ecclesiasticus 

Sebuah prolog yang dibuat oleh seorang penulis yang tidak 
menentu 

Yesus adalah anak dari Sirach, dan cucu kepada Yesus 

dari nama yang sama dengan dia: orang ini karena itu tinggal di 

terakhir kali, setelah orang-orang telah dibawa pergi tawanan, 
dan 

disebut rumah lagi, dan hampir semua nabi. Sekarang 

nya kakek Yesus, karena dia sendiri witnesseth, adalah seorang 

besar ketekunan dan kebijaksanaan dikalangan orang Ibrani, 
yang melakukan 

tidak hanya mengumpulkan kalimat-kalimat pendek dan 
kuburan orang-orang bijak, 

yang telah sebelum dia, tapi dirinya juga mengucapkan 
beberapa 

sendiri, penuh banyak pengertian dan kebijaksanaan. Ketika 
sebagai 

oleh karena itu Yesus pertama yang meninggal, meninggalkan 
buku ini hampir 



disempurnakan, Sirach anaknya menerima itu setelah dia 
meninggalkannya untuk nya 

sendiri anak Yesus, yang, setelah mendapatkan ke dalam 
tangannya, 

mengumpulkan semua tertib dalam satu buku, dan 
menyebutnya 

Kebijaksanaan, intituling baik oleh nama-Nya, ayahnya 

nama, dan kakeknya; memikat pendengar dengan sangat 

nama kebijaksanaan untuk memiliki cinta lebih besar untuk 
mempelajari ini 

buku. Oleh karena itu serta kata-kata bijaksana, kalimat yang 
gelap, 

dan perumpamaan, dan cerita saleh kuno tertentu tertentu 
tentang 

Laki-laki yang berkenan kepada Allah; juga doa-nya dan 
lagu; Selain itu, 

Apa manfaat Allah telah dipercayakan umat-Nya, dan apa 

malapetaka yang dia telah tumpukan kepada musuh-musuh 
mereka. Ini Yesus 

meniru Salomo, dan tidak kurang terkenal untuk kebijaksanaan 
dan 

belajar, kedua manusia memang besar belajar, dan begitu 

terkenal juga. 



Prolog kebijaksanaan Yesus putra Sirach. 

Sedangkan hal-hal yang banyak dan besar telah disampaikan 
kepada 

kita oleh hukum Taurat dan kitab para nabi, dan oleh orang lain 
yang memiliki 

mengikuti langkah-langkah mereka, yang hal Israel harus 
menjadi 

pujian untuk belajar dan kebijaksanaan; dan yang tidak hanya 

pembaca harus kebutuhan menjadi terampil sendiri, tetapi juga 

mereka yang ingin belajar dapat keuntungan mereka yang 

tanpa, baik oleh berbicara dan menulis: kakek saya 

Yesus, ketika ia telah banyak memberikan dirinya untuk 
pembacaan 

hukum, dan para nabi, dan buku-buku lain Bapa-bapa kami dan 

sudah di dalamnya baik penghakiman, digambar pada juga 

dirinya untuk menulis sesuatu yang berkaitan dengan belajar 
dan 

kebijaksanaan; dengan maksud bahwa orang-orang yang 
berkeinginan untuk belajar, 

dan kecanduan hal-hal ini, mungkin keuntungan lebih banyak di 

hidup menurut hukum. Lalu biarkan aku intreat Anda untuk 



membacanya dengan nikmat dan perhatian, dan untuk 
mengampuni kita, dimana 

kita mungkin tampak datang dari beberapa kata-kata, yang 
telah kita 

diusahakan untuk menafsirkan. Untuk hal yang sama yang 
diucapkan di 

Ibrani, dan diterjemahkan ke dalam bahasa lain, belum 

kekuatan yang sama di dalamnya: dan tidak hanya hal-hal ini, 
tetapi hukum 

itu sendiri, dan para nabi, dan sisanya dari buku-buku, tidak 
memiliki 

perbedaan kecil, ketika mereka berbicara dalam mereka sendiri 

bahasa. Untuk delapan dan ketiga puluh tahun datang ke 

Mesir, ketika Euergetes raja, dan terus ada beberapa 

waktu, saya menemukan sebuah buku pembelajaran tidak kecil: 
karena itu saya 

pikir itu diperlukan bagi saya untuk memberikan beberapa 
ketekunan 

dan travail untuk menafsirkan itu; menggunakan besar jeli dan 
keterampilan 

dalam ruang untuk membawa buku berakhir, dan ditetapkan 
itu untuk 

mereka juga, di negara yang aneh bersedia untuk belajar, 



sedang dipersiapkan sebelum dalam sopan santun untuk hidup 
setelah hukum. 

{1:1} semua hikmat datang dari Tuhan, dan dengan dia. 

Selamanya. 

{1:2} yang dapat nomor pasir laut, dan tetes 

hujan, dan zaman kekekalan? 

{1:3} yang dapat mengetahui ketinggian sorga, dan 

luasnya bumi, dan mendalam, dan kebijaksanaan? 

{1:4} kebijaksanaan telah dibuat sebelum segala sesuatu, dan 

pemahaman kehati-hatian dari kekekalan. 

{1:5} Firman Allah Mahatinggi ialah mata 

kebijaksanaan; dan cara nya adalah perintah-perintah yang 
kekal. 

{1:6} yang telah akar kebijaksanaan dinyatakan? atau 

yang telah dikenal nya nasihat bijaksana? 

{1:7} [kepada siapa pengetahuan tentang kebijaksanaan sudah 

dinyatakan? dan yang telah dipahami besar nya 

pengalaman?] 

Ada {1:8} yang bijaksana dan menjadi takut, Tuhan 

duduk di atas takhta-Nya. 

{1:9} ia diciptakan-Nya, dan melihat dia, dan nomor, dan 



tercurah kepadanya atas segala pekerjaan-Nya. 

{1:10} dia adalah dengan semua daging anugerah, dan dia 

telah memberikannya kepada mereka yang mengasihi dia. 

{1:11} takut akan Tuhan adalah kehormatan dan kemuliaan, 
dan 

sukacita, dan mahkota sukacita. 

{1:12} takut akan Tuhan membuat hati yang selamat, dan 

Allahmu sukacita, dan sukacita, dan kehidupan yang panjang. 

{1:13} siapa feareth Tuhan, itu akan pergi baik dengan dia 

Akhirnya, dan dia akan menemukan nikmat di hari 
kematiannya. 

{1:14} untuk takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat: dan 

ini dibuat dengan setia di dalam rahim. 

{1:15} ia telah membangun landasan kekal dengan laki-laki, 

dan dia akan Lanjutkan dengan benih mereka. 

{1:16} untuk takut akan Tuhan adalah kegenapan 
kebijaksanaan, dan filleth 

Laki-laki dengan buah-buahan nya. 

{1:17} dia filleth semua rumah mereka dengan hal-hal yang 
diinginkan, 

dan garners dengan hasilnya. 



{1:18} takut akan Tuhan adalah suatu mahkota dengan 
kebijaksanaan, membuat 

perdamaian dan kesehatan yang sempurna untuk 
berkembang; kedua yang merupakan hadiah 

Allah: dan ini enlargeth sukacita mereka yang mengasihi dia. 

{1:19} kebijaksanaan raineth bawah keterampilan dan 
pengetahuan 

memahami berdiri, dan exalteth mereka untuk menghormati 
itu 

memegang cepat nya. 

{1:20} akar kebijaksanaan adalah untuk takut akan Tuhan, dan 

cabang-cabangnya yang panjang. 

{1:21} takut akan Tuhan selama pergi dosa: dan dimana 

Sekarang, itu berpaling murka. 

{1:22} seorang yang marah tidak dibenarkan; untuk kekuasaan 

kemarahannya akan kebinasaannya. 

{1:23} seorang pasien akan merobek dalam waktu, dan 
sesudahnya 

sukacita akan muncul kepadanya. 
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{1:24} dia akan menyembunyikan kata-kata untuk waktu, dan 
bibir 



banyak akan menyatakan kebijaksanaan-nya. 

{1:25} perumpamaan-perumpamaan pengetahuan di 
perbendaharaan 

kebijaksanaan: tapi kesalehan adalah kekejian bagi orang 
berdosa. 

{1:26} jika engkau menginginkan kebijaksanaan, memelihara 
perintah-perintah, 

dan Tuhan akan memberinya kepadamu. 

{1:27} untuk takut akan Tuhan adalah kebijaksanaan dan 
instruksi: 

dan iman dan lembut kegemaran-nya. 

{1:28} ketidakpercayaan tidak takut akan Tuhan ketika engkau 

miskin: dan datang tidak kepadanya dengan hati ganda. 

{1:29} tidak menjadi munafik di mata laki-laki, dan mengambil 

baik memperhatikan apa yang engkau berbicara. 

{1:30} meninggikan tidak dirimu sendiri, supaya jangan engkau 
jatuh, dan membawa 

kecemaran berdasarkan jiwamu, dan jadi Allah menemukan 
rahasia Mu, 

dan melemparkan engkau di tengah-tengah jemaat, 

karena engkau mengembara bukan kepada kebenaran untuk 
takut akan Tuhan, tetapi 



hatimu penuh tipu. 

{2:1} anakku, jika engkau datang untuk melayani Tuhan, 
mempersiapkan Mu 

jiwa untuk godaan. 

{2:2} set hatimu petunjuk, dan terus bertahan, dan 

membuat tidak tergesa-gesa di waktu kesesakan. 

{2:3} Cleave kepadanya dan berangkat tidak jauh, yang engkau 

dapat meningkat pada akhir Mu. 

{2:4} apapun dibawa atasmu mengambil riang, 

dan bersabar ketika engkau suam berubah menjadi sebuah 
estate yang rendah. 

{2:5} untuk emas mencoba dalam api, dan orang-orang yang 
dapat diterima dalam 

tungku kesulitan. 

{2:6} percaya dalam dia dan dia akan menolong engkau; urutan 
kehendak-Mu 

petunjuk, dan percaya kepadanya. 

{2:7} kamu yang takut akan Tuhan, menunggu untuk rahmat-
Nya; dan pergi tidak 

samping, supaya jangan kamu jatuh. 

{2:8} kamu yang takut akan Tuhan, percaya kepadanya. dan 
hadiah Anda 



tidak akan gagal. 

{2:9} kamu yang takut akan Tuhan, berharap untuk baik, dan 
untuk 

sukacita kekal dan belas kasihan. 

{2:10} melihat generasi tua, dan lihat; Apakah pernah 

setiap kepercayaan dalam Tuhan, dan malu? atau tidak 
mematuhi apapun 

dalam ketakutan, dan telah meninggalkan? atau siapa yang dia 
pernah menghina, 

yang disebut kepadanya? 

{2:11} Sebab Tuhan penuh kasih sayang dan rahmat, 

kesabaran, dan sangat menyedihkan, dan forgiveth dosa, dan 

menyelamatkan waktu penderitaan. 

{2:12} Celakalah menjadi takut hati, dan tangan samar, dan 

orang berdosa yang dua cara! 

{2:13} Celakalah dia yang pengecut! karena ia percaya 

tidak; oleh karena itu akan dia tidak dipertahankan. 

{2:14} Celakalah Anda yang telah kehilangan kesabaran! dan 
apa yang 

akan kamu lakukan ketika Tuhan akan mengunjungi Anda? 

{2:15} mereka yang takut akan Tuhan tidak akan melanggar 
FirmanNya; 



dan mereka yang mengasihi dia akan menjaga jalannya. 

{2:16} mereka yang takut akan Tuhan akan mencari yang 

Yah, menyenangkan kepadanya; dan mereka yang mengasihi 
dia akan 

diisi dengan hukum. 

{2:17} mereka yang takut akan Tuhan akan mempersiapkan hati 
mereka, 

dan rendah hati jiwa mereka di mata-Nya, 

{2:18} berkata, kita akan jatuh ke dalam tangan Tuhan, 

dan bukan ke dalam tangan orang-orang: karena keagungan-
nya, jadi adalah nya 

rahmat. 

{3:1} mendengarku Bapamu, Hai anak-anak, dan melakukan 
sesudahnya, 

bahwa kamu mungkin aman. 

{3:2} Sebab Tuhan telah diberikan kehormatan Bapa 

anak-anak, dan telah dikonfirmasi otoritas ibu 

selama anak-anak. 

{3:3} siapa honoureth ayahnya membuat pendamaian 

dosa: 

{3:4} dan dia yang honoureth ibunya sebagai salah satu yang 



layeth harta. 

{3:5} siapa honoureth ayahnya akan memperoleh sukacita nya 

anak-anak sendiri; dan ketika Ia membaringkan doa-nya, ia 
akan 

mendengar. 

{3:6} dia yang honoureth ayahnya akan memiliki kehidupan 
yang panjang; 

dan dia yang taat kepada Tuhan akan menghibur 

ibunya. 

{3:7} dia yang feareth Tuhan akan menghormati ayahnya, dan 

akan melakukan pelayanan kepada orangtuanya, seperti 
tuannya. 

{3:8} Hormatilah ayahmu dan ibu dalam kata dan 

perbuatan, yang berkat mungkin datang kepada-Mu dari 
mereka. 

{3:9} untuk berkat Bapa establisheth rumah 

anak-anak; Tapi kutukan ibu rooteth 

dasar-dasar. 

{3:10} tidak memuliakan meracuni ayahmu; untuk Mu 

ayah meracuni adalah tidak ada kemuliaan kepadamu. 

{3:11} untuk kemuliaan manusia adalah dari kehormatan Nya 



Bapa; dan seorang ibu yang didapat dari kehinaan celaan 

anak-anak. 

{3:12} anakku, membantu ayahmu dalam usia, dan berduka dia 

tidak selama ia hidup. 

{3:13} dan jika gagal pemahamannya, memiliki kesabaran 
dengan 

Dia; dan membencinya tidak ketika engkau dalam kekuatan 
penuh Mu. 

{3:14} untuk menghilangkan ayahmu tidak akan 

lupa: dan bukan dosa-dosa yang akan ditambahkan untuk 
membangun engkau 

up. 

{3:15} hari Mu penderitaan yang harus 

diingat; dosamu juga gemetar, sebagai es di 

Jika cuaca hangat. 

{3:16} Dia yang forsaketh ayahnya adalah sebagai seorang 
penghujat; dan 

Dia yang angereth ibunya dikutuk: Allah. 
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{3:17} anakku, melanjutkan bisnis Mu di kelemahlembutan; Jadi 

haruslah engkau bisa tercinta nya yang disetujui. 



{3:18} semakin besar engkau, lebih rendah hati, dan 

engkau akan menemukan nikmat di hadapan Tuhan. 

{3:19} banyak berada di tempat tinggi, dan terkenal: tetapi 

Misteri-misteri yang terungkap kepada yang lemah lembut. 

{3:20} untuk kuasa Tuhan besar, dan ia 

dihormati dari yang rendah. 

{3:21} tidak mencari hal-hal yang terlalu sulit untuk engkau, 

tidak mencari hal-hal yang di atas kekuatanmu. 

{3:22} tapi apa memerintahkan engkau, berpikir setelah itu 
dengan 

penghormatan, untuk itu tidak perlu bagimu untuk melihat 
dengan Mu 

mata hal-hal yang secara rahasia. 

{3:23} tidak menjadi penasaran dalam hal-hal yang tidak perlu: 
untuk lebih 

hal yang menunjukkan kepadamu daripada pria memahami. 

{3:24} untuk banyak orang yang tertipu oleh pendapat mereka 
sendiri sia-sia; 

dan kecurigaan jahat telah digulingkan penilaian mereka. 

{3:25} tanpa mata engkau engkau ingin cahaya: mengaku tidak 

pengetahuan itu yang engkau tidak. 



{3:26} hati yang keras kepala akan ongkos jahat di akhir; dan ia 

yang dilihatnya bahaya akan binasa di dalamnya. 

{3:27} hati yang keras kepala akan sarat dengan penderitaan; 

dan orang jahat akan tumpukan dosa atas dosa. 

{3:28} dalam penghukuman bangga ada obat tidak; 

untuk tanaman kejahatan telah diambil akar kepadanya. 

{3:29} jantung Kulenyapkan akan memahami perumpamaan; 

dan penuh perhatian telinga adalah keinginan dari orang bijak. 

{3:30} air akan memadamkan api bernyala; dan sedekah 
membuat 

penebusan dosa. 

{3:31} dan dia yang requiteth baik ternyata sadar bahwa 

yang mungkin datang selanjutnya; dan ketika ia menyergapnya, 
ia akan 

menemukan tinggal. 

{4:1} anakku, menipu tidak kaum miskin dalam hidup, dan 

membuat tidak membutuhkan mata untuk menunggu lama. 

{4:2} membuat tidak jiwa sedih; tidak memprovokasi 

seorang pria dalam kesedihan. 

{4:3} Tambahkan tidak lebih masalah hati jengkel; dan 



menunda bukan untuk memberikan kepadanya yang yang 
membutuhkan. 

{4:4} menolak bukan do'a yang menderita; baik 

berpaling wajah-Mu dari orang miskin. 

{4:5} gilirannya tidak pergi Mu mata dari orang-orang miskin, 
dan memberikan 

Dia tidak ada kesempatan untuk mengutuki Engkau: 

{4:6} untuk jika ia mengutuki Engkau di dalam kepahitan 
jiwanya, nya 

doa akan mendengar dari dia yang menjadikannya. 

{4:7} mendapatkan dirimu cinta jemaat, dan busur 

kepala-Mu untuk orang besar. 

{4:8} biarkan itu tidak mendukakan engkau sujud Mu telinga 

miskin, dan memberinya jawaban yang ramah dengan lembut. 

{4:9} memberikan dia yang suffereth salah dari tangan 

penindas; dan janganlah pengecut apabila engkau duduk di 

pengadilan. 

{4:10} sebagai seorang ayah kepada anak-anak yatim, dan 
bukannya 

suami kepada ibu mereka: Jadi engkau menjadi sebagai anak 

paling tinggi, dan dia harus mengasihi engkau lebih dari ibumu 



Maha. 

{4:11} kebijaksanaan exalteth anak-anaknya, dan layeth 
memegang 

mereka yang mencarinya. 

{4:12} dia yang mengasihi dia mengasihi hidup; dan mereka 
yang berusaha untuk 

Dia awal akan dipenuhi dengan sukacita. 

{4:13} dia itu holdeth cepat nya akan mewarisi kemuliaan; dan 

palingkanlah dia masuk, Tuhan akan memberkati. 

{4:14} mereka yang melayani Dia akan melayani untuk yang 
kudus: 

dan mereka yang mengasihi dia yang mengasihi Tuhan. 

{4:15} siapa Allahmu telinga kepadanya akan menghakimi 
bangsa-bangsa: 

dan ia yang attendeth kepadanya akan hidup dengan tenteram. 

{4:16} jika seorang pria berkomitmen diri kepadanya, ia akan 
mewarisi 

Dia; dan generasinya membawakannya dalam kepemilikan. 

{4:17} untuk pertama dia akan berjalan dengan-nya oleh 
bengkok 

cara, dan membawa ketakutan dan takut kepadanya, dan 
menyiksa dirinya 



dengan disiplin nya, sampai dia dapat mempercayai jiwanya, 
dan mencoba dia 

oleh undang-undang nya. 

{4:18} kemudian ia akan kembali dengan cara yang lurus 
kepadanya 

dan menghiburnya dia, dan memberitahukan rahasianya. 

{4:19} tapi jika dia salah, ia akan meninggalkannya, dan 
memberikan 

Dia atas untuk kehancuran sendiri. 

{4:20} mengamati kesempatan, dan berhati-hatilah terhadap 
kejahatan; dan 

menjadi tidak malu ketika itu concerneth jiwamu. 

{4:21} karena ada rasa malu itu berhasil dosa; dan ada 

rasa malu yang kemuliaan dan kasih karunia. 

{4:22} menerima tidak ada orang terhadap jiwamu, dan 
janganlah 

penghormatan dari manusia menyebabkan engkau jatuh. 

{4:23} dan menahan diri untuk tidak berbicara, ketika ada 
kesempatan untuk 

berbuat baik, dan menyembunyikan tidak Mu kebijaksanaan 
dalam kecantikannya. 

{4:24} untuk oleh pidato kebijaksanaan akan menyatakan: dan 



belajar dengan kata lidah. 

{4:25} dalam bijaksana tidak berbicara melawan 
kebenaran; tetapi menjadi malu 

kesalahan kebodohan Mu. 

{4:26} menjadi tidak malu untuk mengakui dosamu; dan 
kekuatan tidak 

Kursus sungai. 

{4:27} membuat janganlah bawahan kepada seorang bodoh; 

tidak menerima orang yang perkasa. 

{4:28} berusaha untuk kebenaran kepada kematian, dan Tuhan 
akan 

melawan engkau. 

{4:29} menjadi tidak tergesa-gesa dalam lidahmu, dan kendur 
perbuatan Mu 

dan lalai. 
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{4:30} tidak menjadi seperti singa di Mu rumah, tidak frantick di 
antara 

hamba-Mu. 

{4:31} membiarkan tanganmu tidak ditarik untuk menerima, 
dan 

menutup ketika engkau harus membayar. 



{5:1} menetapkan hatimu atas barang Mu; dan mengatakan 
tidak, aku punya 

cukup untuk hidup saya. 

{5:2} mengikuti tidak sendiri pikiran dan kekuatan, untuk 

berjalan dengan cara hatimu: 

{5:3} dan mengatakan tidak, yang akan controul saya untuk 
pekerjaan saya? 

Tuhan akan pasti balas dendam kebanggaan Mu. 

{5:4} mengatakan tidak, aku telah berdosa, dan apa salahnya 
telah 

terjadi kepada saya? Tuhan adalah kesabaran, ia akan di 

bijaksana tidak membiarkan engkau pergi. 

{5:5} tentang Pendamaian, menjadi tidak tanpa takut untuk 
menambahkan 

dosa kepada dosa: 

{5:6} dan mengatakan tidak rahmat-Nya besar; ia akan 
ditenangkan 

untuk banyak dosa saya: untuk rahmat dan murka datang 

dari dia, dan geram-nya resteth atas orang berdosa. 

{5:7} membuat tarrying tidak berbalik kepada Tuhan, dan 
menunda tidak 

dari hari ke hari: untuk tiba-tiba akan murka Tuhan 



datang maju, dan dalam keamanan Mu engkau akan 
dihancurkan, dan 

binasa di hari pembalasan. 

Set {5:8} tidak hatimu atas barang-barang yang tidak adil 
mendapat, untuk 

mereka tidak akan keuntungan engkau dalam hari bencana. 

Winnow {5:9} tidak dengan setiap angin, dan pergi tidak ke 
setiap 

cara: untuk jadi Maha orang berdosa yang telah lidah ganda. 

{5:10} akan stedfast dalam pengertian Mu; dan biarlah 

akan sama. 

{5:11} akan cepat untuk mendengar; dan biarkan nyawamu 
tulus; dan 

dengan kesabaran memberikan jawaban. 

{5:12} jika engkau pemahaman, menjawab sesamamu; 

Jika tidak, meletakkan tangan-Mu ke mulut-Mu. 

{5:13} kehormatan dan rasa malu adalah dalam pembicaraan: 
dan lidah 

manusia adalah kejatuhannya. 

{5:14} tidak disebut bisikan, dan berbohong tidak dalam 
menunggu dengan 



lidahmu: untuk rasa malu yang busuk adalah pencuri, dan 
kejahatan 

penghukuman atas lidah ganda. 

{5:15} tidak boleh kamu Lupakan apapun dalam hitungan besar 
atau 

kecil. 

{6:1} sebaliknya seorang teman menjadi tidak musuh; untuk 

[sehingga] engkau akan mewarisi nama sakit, malu, dan 

cela: bahkan Demikianlah orang berdosa yang telah lidah 
ganda. 

{6:2} memuji tidak Yoyakim nasihat dari hatimu sendiri; 

bahwa jiwamu akan tidak robek dalam potongan-potongan 
sebagai banteng [menyimpang sendirian.] 

{6:3} Janganlah engkau memakan daun Mu, dan kehilangan 
buah Mu, dan 

meninggalkan dirimu sendiri sebagai pohon yang kering. 

{6:4} A jahat jiwa akan membinasakan dia yang telah, dan 

akan membuatnya tertawa untuk cemoohan musuh. 

{6:5} manis bahasa akan bertambah banyak teman: dan 

lidah fairspeaking akan meningkatkan jenis salam. 

{6:6} dalam damai dengan banyak: namun memiliki satu 

konselor seribu. 



{6:7} jika engkau mendapatkan teman, membuktikan bahwa dia 
pertama dan menjadi 

tidak terburu-buru untuk kredit kepadanya. 

{6:8} untuk laki-laki beberapa teman untuk acara sendiri, dan 

tidak akan berdiam dalam kesukaran Mu. 

{6:9} dan ada seorang teman, yang menjadi berpaling kepada 
permusuhan, 

dan perselisihan akan menemukan celaan Mu. 

{6:10} lagi, beberapa teman adalah seorang sahabat di meja, 

dan tidak akan terus dalam hari penderitaan Mu. 

{6:11} tetapi dalam kemakmuran Mu ia akan seperti dirimu 
sendiri, dan akan 

menjadi berani atas hamba-hambamu. 

{6:12} jika engkau dibawa rendah, ia akan melawan engkau, 
dan 

akan menyembunyikan diri dari hadapan-Mu. 

{6:13} memisahkan diri dari musuh-musuhmu, dan mengambil 
pelajaran 

teman-teman Mu. 

{6:14} seorang teman faithfull adalah pertahanan yang kuat: 
dan dia yang 

telah menemukan satu telah menemukan harta karun. 



{6:15} tidak ada countervail seorang teman yang setia, dan nya 

Mulia sangat berharga. 

{6:16} teman setia adalah obat hidup; dan mereka 

yang takut Tuhan akan menemukannya. 

{6:17} siapa feareth Tuhan akan langsung persahabatannya 

Petunjuk: untuk seperti dia, jadi temannya akan juga. 

{6:18} anakku, mengumpulkan instruksi dari mudamu: Jadi 

haruslah engkau menemukan kebijaksanaan sampai usia tua 
Mu. 

{6:19} datang kepadanya sebagai salah satu yang ploweth dan 
menabur, 

dan menunggu dia buah yang baik: karena engkau engkau tidak 
kerja keras jauh di 

Labouring tentang dia, tetapi engkau harus makan buah-
buahan nya yang tepat 

segera. 

{6:20} dia sangat tidak menyenangkan untuk dipelajari: dia yang 

tanpa pemahaman tidak akan tetap bersamanya. 

{6:21} ia akan berbohong padanya sebagai batu Perkasa sidang; 

dan dia akan melemparkan dia dari dia sebelum itu akan lama. 

{6:22} untuk kebijaksanaan yang sesuai dengan namanya, dan 
dia 



tidak terwujud kepada banyak. 

{6:23} pasanglah telingamu, anakku, menerima saran saya, dan 
menolak 

tidak saya nasihat, 

{6:24} dan menaruh kakimu ke belenggu nya, dan lehermu ke 

Jaringan nya. 

{6:25} busur turun bahu Mu, dan melahirkan dia, dan tidak 

sedih dengan Obligasi nya. 

{6:26} datang kepadanya dengan hatimu seluruh, dan menjaga 
dirinya 

cara dengan semua kuasamu. 

{6:27} pencarian, dan mencari, dan dia akan diberitahukan 
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kepadamu: dan ketika engkau telah memegang nya, 
membiarkan dia pergi. 

{6:28} untuk pada akhirnya akan ditemukan istirahat nya, dan 
bahwa 

akan berubah menjadi sukacita Mu. 

{6:29} maka belenggu nya akan pertahanan yang kuat untuk 
engkau, 

dan dia rantai sebuah jubah kemuliaan. 

{6:30} karena ada hiasan emas pada dirinya, dan dia 



Band adalah ungu renda. 

{6:31} kauhapuskan dirinya sebagai jubah kehormatan, dan 

engkau menempatkan dia tentang engkau sebagai mahkota 
sukacita. 

{6:32} anakku, jika engkau, engkau harus diajarkan: dan jika 

engkau layu menerapkan akal budimu, engkau akan bijaksana. 

{6:33} jika engkau senang mendengar, engkau akan menerima 

memahami: dan jika engkau busur telinga Mu, engkau akan 
bijaksana, 

{6:34} berdiri dalam kumpulan para tua-tua itu; dan bersatu 

kepadanya bahwa bijaksana. 

{6:35} bersedia untuk mendengar setiap wacana yang 
saleh; dan biarkan 

tidak perumpamaan pemahaman melarikan diri kepadamu. 

{6:36} dan jika engkau melihat seorang laki-laki pemahaman, 
mendapatkan engkau 

betimes kepada dia, dan biarkan kaki Mu memakai langkah-
langkah pintu. 

{6:37} membiarkan akal budimu berdasarkan ketetapan-
ketetapan Tuhan 

dan bermeditasi terus-menerus dalam perintah-Nya: ia akan 



membangun hatimu, dan memberikan engkau kebijaksanaan di 
Mu memiliki 

keinginan. 

{7:1} berbuat jahat tidak, jadi tidak ada salahnya akan datang 
kepadamu. 

{7:2} berangkat dari tidak adil, dan kejahatan akan berpaling 

dari padamu. 

Menabur anakku, {7:3} tidak berdasarkan alur-alur 

kelaliman, dan engkau tidak menuai mereka sevenfold. 

{7:4} mencari bukan dari kuasa Tuhan, tidak 

Raja kursi kehormatan. 

{7:5} membenarkan tidak dirimu di hadapan Tuhan; dan 
membanggakan tidak 

Mu kebijaksanaan menghadap raja. 

Mencari {7:6} tidak harus hakim, yang tidak dapat mengambil 

kejahatan; supaya setiap saat engkau takut orang yang perkasa, 

mati disalib jalan Mu kejujuran. 

{7:7} menyinggung perasaan tidak melawan banyak kota, dan 
kemudian 

engkau tidak engkau mengusir dirimu sendiri antara orang-
orang. 



{7:8} mengikat tidak satu dosa atas yang lain; untuk dalam satu 
engkau 

tidak akan tersentuh hukum. 

{7:9} mengatakan tidak, Tuhan akan memandang banyak saya 

persembahanmu, dan ketika saya tawarkan kepada Allah yang 
Mahatinggi, ia akan 

menerimanya. 

{7:10} tidak menjadi pengecut ketika bila engkau menurunkan 
doamu, 

dan mengabaikan untuk tidak memberikan sedekah. 

{7:11} tertawa tidak ada orang untuk cemoohan di dalam 
kepahitan nya 

jiwa: karena ada satu yang merendahkan dan exalteth. 

{7:12} merancang tidak dusta terhadap saudaramu; begitu juga 

ingin teman Mu. 

{7:13} menggunakan tidak untuk membuat cara kebohongan: 
untuk custom 

daripadanya ini tidak baik. 

{7:14} menggunakan kata-kata tidak banyak dalam banyak tua-
tua, dan 

membuat tidak banyak mengoceh ketika engkau berdoa. 



{7:15} benci tidak susah payah pekerjaan, bukan peternakan, 
yang 

yang Mahatinggi telah ditahbiskan. 

{7:16} nomor tidak dirimu kepada khalayak ramai 

orang-orang berdosa, tapi ingat itu murka akan tidak 
berlambat-lambat panjang. 

{7:17} merendahkan dirimu sendiri sangat: untuk dari 
pembalasan 

durhaka adalah api dan cacing. 

{7:18} perubahan tidak teman baik tidak berarti; 

baik saudara setia untuk Emas Ofir. 

{7:19} mengorbankan tidak seorang wanita bijaksana dan baik: 
untuk anugerah 

berada di atas emas. 

{7:20} sedangkan hamba-Mu perkatan sesungguhnya Desak dia 
tidak 

kejahatan. atau ia yang bestoweth dirinya sepenuhnya bagimu. 

{7:21} biarkan jiwamu cinta seorang hamba yang baik, dan 
menipu dirinya 

bukan dari liberty. 

{7:22} Siapakah kaummu yang ada ternak? memiliki mata 
kepada mereka: dan jika mereka 



untuk keuntungan Mu, menjaga mereka dengan engkau. 

{7:23} Siapakah kaummu yang ada anak? Ajari mereka, dan 
membungkuk 

leher mereka sejak masa mudanya. 

{7:24} Siapakah kaummu yang ada putri? memiliki perawatan 
tubuh mereka, 

apa tidak dirimu sendiri yang ceria ke arah mereka. 

{7:25} menikahi putri Mu dan jadi engkau beroleh 

dilakukan masalah berat: tapi memberinya kepada seorang 

pemahaman. 

{7:26} telah engkau seorang istri setelah akal 
budimu? meninggalkan tidak: 

tetapi memberi tidak dirimu sendiri kepada seorang wanita 
yang ringan. 

{7:27} Hormatilah ayahmu dengan hatimu seluruh, dan lupa 

bukan kesedihan ibumu. 

{7:28} ingat bahwa engkau wast diperanakkan dari mereka; dan 

Bagaimana Dapatkah engkau pembalasan mereka hal-hal yang 
mereka miliki 

dilakukan untuk engkau? 

{7:29} takut akan Tuhan dengan segenap jiwamu, dan 
penghormatan nya 



imam-imam. 

{7:30} mencintainya yang membuat engkau dengan segenap 
kekuatanmu, dan 

meninggalkan tidak menterinya. 

{7:31} takut akan Tuhan, dan kehormatan imam; dan 
memberinya 

milik-Nya, seperti yang diperintahkan kepadamu; hasil sulung 
dan 

pelanggaran persembahan, dan karunia bahu, dan 

korban pengudusan, dan buah pertama dari Kudus 

hal-hal. 

{7:32} dan meregangkan tangan-Mu kepada orang miskin, yang 
Mu 

berkat dapat disempurnakan. 

{7:33} hadiah telah kasih karunia di mata setiap manusia yang 
hidup; 

dan untuk mati menahan itu bukan. 
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{7:34} gagal untuk tidak dengan mereka yang menangis, dan 
berkabung 

dengan mereka yang berkabung. 



{7:35} tidak menjadi lambat untuk mengunjungi orang sakit: 
untuk yang akan membuat 

engkau bisa tercinta. 

{7:36} apapun yang engkau melakukan di tangan, ingat 

akhir, dan engkau tidak engkau melakukan beres. 

{8:1} berjuang tidak dengan seorang pahlawan ' supaya jangan 
engkau jatuh ke dalam 

tangan. 

{8:2} menjadi tidak berbeda orang kaya, supaya jangan ia 

overweigh engkau: untuk emas telah menghancurkan banyak, 
dan 

sesat hati raja. 

{8:3} berjuang tidak dengan seorang pria yang penuh lidah, dan 

tumpukan kayu tidak atas api-nya. 

{8:4} bercanda tidak dengan seorang pria yang kasar, supaya 
menjadi leluhur Mu 

dipermalukan. 

{8:5} celaan tidak seorang yang turneth dari dosa, tetapi 

Ingatlah bahwa kita semua layak hukuman. 

{8:6} meracuni tidak seorangpun di usia tuanya: untuk bahkan 
beberapa 

kita lilin tua. 



Bersukacitalah {8:7} tidak atas Mu musuh terbesar yang sudah 
mati, tetapi 

Ingat bahwa kita mati semua. 

Despise {8:8} tidak wacana yang bijaksana, tapi 
memperkenalkan 

dengan Amsal mereka: untuk mereka engkau harus belajar 

instruksi, dan bagaimana untuk melayani laki-laki besar dengan 
mudah. 

Miss {8:9} tidak wacana penatua: karena mereka juga 

belajar dari nenek moyang mereka, dan mereka engkau harus 
belajar 

memahami, dan memberikan jawaban seperti yang perlu 
requireth. 

{8:10} kindle tidak bara api dari orang berdosa, supaya jangan 
engkau dibakar 

dengan nyala api-nya. 

{8:11} bangkit tidak [dalam kemarahan] di hadapan 

melukai orang, supaya jangan ia berbohong menunggu untuk 
menjebak engkau di Mu 

kata-kata 

{8:12} meminjamkan tidak kepadanya bahwa lebih kuat dari 
dirimu sendiri; untuk 

Jika engkau lendest dia, menghitung tetapi hilang. 



{8:13} tidak menjadi jaminan di atas kuasamu: jika engkau akan 

jaminan, berhati-hatilah untuk membayar. 

{8:14} tidak menuju hukum dengan hakim; karena mereka akan 
menghakimi untuk 

Dia menurut sebagai penghormatan atas dirinya. 

{8:15} perjalanan tidak dengan cara dengan sesama tebal, 
supaya jangan ia 

menjadi pedih kepadamu: karena dia akan lakukan menurut 
nya 

akan sendiri, dan engkau akan binasa dengan dia melalui 
kebodohan nya. 

{8:16} berjuang tidak dengan orang marah, dan pergi tidak 
bersamanya 

ke tempat soliter: untuk darah adalah sebagai tidak dalam 
pandangannya, dan 

mana ada tidak membantu, ia akan menggulingkan kepadamu. 

{8:17} berkonsultasi tidak dengan orang bodoh; karena dia 
tidak dapat mengikuti nasihat. 

{8:18} melakukan hal rahasia sebelum orang asing; sebab 
engkau 

mengetahui tidak apa ia akan melahirkan. 

{8:19} terbuka tidak hatimu kepada setiap orang, supaya jangan 
ia kesengsaraanku 



kepadamu giliran cerdas. 

{9:1} menjadi tidak cemburu atas istri bajumu, dan 

mengajar dia tidak pelajaran jahat terhadap dirimu sendiri. 

{9:2} memberikan tidak jiwamu kepada seorang wanita untuk 
menetapkan kakinya berdasarkan 

Mu substansi. 

{9:3} bertemu tidak dengan pelacur, supaya jangan engkau 
jatuh ke dalam jerat nya. 

Gunakan {9:4} tidak banyak perusahaan seorang wanita yang 

penyanyi, supaya jangan engkau diambil dengan upaya nya. 

{9:5} tatapan bukan pada pembantu, bahwa engkau jatuh tidak 
oleh mereka 

hal-hal yang berharga dalam dirinya. 

{9:6} memberikan tidak jiwamu kepada wanita-wanita pelacur, 
yang engkau kehilangan tidak 

warisan Mu. 

Tampilan {9:7} tidak bulat tentang engkau di jalan-jalan kota, 

tidak mengembara engkau di tempat yang soliter daripadanya. 

{9:8} berpaling Mu mata dari seorang wanita cantik, dan 

tidak memandang keindahan lain; bagi banyak telah 

tertipu oleh keindahan seorang wanita; karena dengan ini cinta 



bangkitlah sebagai api. 

{9:9} duduk sekali tidak dengan istri orang lain, maupun duduk 

dengan dia di lengan Mu, dan menghabiskan tidak Mu uang 
dengan dia di 

anggur; Jangan sampai hatimu condong kepadanya, dan jadi 
melalui 

berahi engkau jatuh dalam kehancuran. 

{9:10} meninggalkan tidak seorang teman lama; untuk yang 
baru bukanlah 

sebanding kepadanya: teman baru adalah sebagai anggur 
baru; Ketika 

tua, engkau engkau minum dengan senang hati. 

{9:11} iri tidak kemuliaan seorang berdosa: karena engkau 

tidak apa yang akan menjadi akhir nya. 

{9:12} tidak senang hal yang durhaka memiliki 

kesenangan dalam; Tapi ingat mereka tidak akan pergi tanpa 
dihukum 

kepada kuburan mereka. 

{9:13} menjaga engkau jauh dari orang yang berkuasa untuk 
membunuh; 

Jadi haruslah engkau tidak meragukan ketakutan akan 
kematian: dan jika engkau datang 



kepadanya, membuat kesalahan, supaya jangan ia mengambil 
nyawamu 

saat ini: ingat bahwa engkau berjalan di tengah-tengah jerat, 

dan bahwa engkau membicarakannya atas benteng kota. 

{9:14} sedekat mungkin engkau Dapatkah, menerka sesamamu, 
dan 

berkonsultasi dengan bijak. 

{9:15} membiarkan Mu bicara dengan bijak, dan semua Mu 

komunikasi dalam hukum yang Mahatinggi. 

{9:16} dan membiarkan orang-orang yang hanya makan dan 
minum dengan engkau; dan biarkan 

Kemegahanmu Mu menjadi dalam takut akan Tuhan. 

{9:17} untuk tangan tukang pekerjaan akan menjadi 

Commended: dan penguasa bijaksana orang-orang untuk 
pidato. 

{9:18} seorang pria lidah sakit berbahaya di kotanya; dan 

Dia yang ruam di Pembicaraannya akan dibenci. 

{10:1} A bijaksana hakim akan menginstruksikan umatNya; dan 

pemerintah orang bijaksana yang tersusun dengan baik. 

{10:2} sebagai hakim atas orang-orang sendiri, begitu juga nya 

petugas; dan apa cara manusia penguasa kota, 
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itu adalah semua mereka yang diam di dalamnya. 

{10:3} bijaksana raja destroyeth umatNya; tetapi melalui 

berhati-hati dari orang yang dalam otoritas kota akan 

dihuni. 

{10:4} kekuatan bumi adalah dalam tangan Tuhan, 

dan pada waktunya waktu dia akan menetapkan lebih dari itu 
yang menguntungkan. 

{10:5} di tangan Tuhan adalah kesejahteraan manusia: dan 

Berdasarkan orang dari penulisnya ia akan meletakkan 
kehormatan. 

{10:6} beruang tidak kebencian kepada sesamamu untuk setiap 
salah; 

dan tidak sama sekali oleh praktek-praktek yang merugikan. 

{10:7} kebanggaan kebencian sebelum Allah dan manusia: dan 
oleh kedua 

Maha satu commit kejahatan. 

{10:8} karena transaksi lalim, cedera, dan 

mendapat kekayaan dengan penipuan, Kerajaan diterjemahkan 
dari satu 

orang-orang lain. 



{10:9} Mengapa Apakah bumi dan abu bangga? Tidak ada yang 
lebih 

hal yang jahat daripada laki-laki tamak: untuk yang satu 
dipasangnya 

jiwa-nya sendiri untuk dijual; karena sementara ia hidup ia 
casteth 

dalam ususnya. 

{10:10} ditebang dokter penyakit lama; dan ia 

Itulah hari raja besok akan mati. 

{10:11} karena ketika seorang pria mati, ia akan mewarisi 
merayap 

hal-hal, binatang, dan cacing. 

{10:12} awal kebanggaan adalah ketika satu departeth 

dari Allah, dan hatinya berpaling dari pembuat nya. 

{10:13} untuk kebanggaan adalah awal dari dosa, dan dia yang 
telah 

itu akan mencurahkan kekejian: karena itu Tuhan 

membawa mereka aneh bencana, dan menggulingkan mereka 

benar-benar. 

{10:14} Tuhan telah dilemparkan turun tahta bangga 

Pangeran, dan mengatur lemah lembut mereka. 

{10:15} Tuhan telah tercabut akar bangga 



bangsa-bangsa, dan ditanam yang rendah di tempat mereka. 

{10:16} Tuhan menggulingkan negara bangsa-bangsa, dan 

menghancurkan mereka untuk dasar-dasar bumi. 

{10:17} ia mengambil beberapa dari mereka pergi dan 
menghancurkan mereka, 

dan membuat mereka peringatan untuk berhenti dari bumi. 

{10:18} kebanggaan tidak dibuat untuk pria, juga marah marah 

bagi mereka yang lahir dari seorang perempuan. 

{10:19} mereka yang takut akan Tuhan adalah benih yakin, dan 
mereka 

yang mencintainya tanaman yang terhormat: mereka yang 
menganggap tidak 

hukum adalah benih dishonourable; mereka yang melanggar 

perintahNya adalah benih deceivable. 

{10:20} di antara saudara-saudara yang adalah kepala 
terhormat; Jadi 

adalah mereka yang takut akan Tuhan di matanya. 

{10:21} takut akan Tuhan mendahului dalam memperoleh 

otoritas: tapi kekasaran dan kebanggaan yang kehilangan 
daripadanya. 

{10:22} Apakah ia menjadi kaya, mulia, atau miskin, kemuliaan 
mereka adalah 



takut akan Tuhan. 

{10:23} ianya tidak bertemu untuk menghina orang miskin 
manusia yang telah 

pemahaman; juga bukan nyaman untuk memperbesar berdosa 

Laki-laki. 

{10:24} orang-orang besar, dan hakim, dan potentates, akan 

dihormati; belum ada tidak satupun dari mereka lebih besar 
daripada dia yang 

feareth Tuhan. 

{10:25} kepada hamba yang bijaksana akan mereka yang 

gratis melakukan pelayanan: dan dia yang telah pengetahuan 
tidak akan grudge 

Kapan dia direformasi. 

{10:26} tidak menjadi overwise dalam melakukan bisnis 
Mu; dan membanggakan 

tidak Yoyakim saat susah. 

{10:27} lebih baik adalah dia yang laboureth, dan aboundeth 
dalam semua 

hal-hal, daripada dia yang membual dirinya, dan wanteth roti. 

{10:28} anakku, memuliakan jiwamu dalam lembut, dan berikan 

kehormatan menurut martabat daripadanya. 



{10:29} yang akan membenarkan orang yang berbuat terhadap 
sendiri 

jiwa? dan yang akan menghormati dia yang dishonoureth nya 
sendiri 

kehidupan? 

{10:30} orang miskin dihormati karena keahliannya, dan 

orang kaya dihormati untuk kekayaannya. 

{10:31} yang dihormati dalam kemiskinan, berapa banyak lagi 

dalam kekayaan? dan ia yang dishonourable dalam kekayaan, 
berapa banyak 

lebih banyak kemiskinan di? 

{11:1} kebijaksanaan lifteth keluar kepala dia yang rendah 

derajat, dan membaringkan dia yang duduk di antara orang-
orang besar. 

Commend {11:2} tidak manusia untuk keindahan nya; tidak 
membenci 

seorang pria untuk penampilan luar. 

{11:3} lebah kecil antara seperti terbang; Tetapi buah nya 

Ketua hal-hal yang manis. 

Membanggakan {11:4} tidak Mu pakaian dan pakaian, dan 
meninggikan 



tidak dirimu sendiri pada hari kehormatan: bagi karya-karya 
Tuhan 

indah, dan karya-karyanya antara laki-laki yang tersembunyi. 

{11:5} banyak raja telah duduk di tanah; dan 

salah satu yang tidak pernah berpikir untuk telah dipakai 
mahkota. 

{11:6} banyak pahlawan telah sangat dipermalukan; 

dan terhormat diserahkan ke dalam tangan orang lain. 

Menyalahkan {11:7} tidak sebelum engkau telah diperiksa 
kebenaran: 

memahami terlebih dahulu, dan kemudian menghukum. 

{11:8} jawaban tidak sebelum engkau telah mendengarkan 
penyebab: 

tidak mengganggu orang-orang di tengah-tengah pembicaraan 
mereka. 

{11:9} berjuang tidak dalam hal yang concerneth engkau 
tidak; dan 

Duduk tidak dalam penilaian dengan orang-orang berdosa. 

{11:10} anakku, campur tidak dengan hal-hal yang banyak: jika 

engkau merusuhi jauh, engkau tidak akan tidak bersalah; dan 
jika engkau 

mengikuti setelah, engkau tidak engkau memperoleh, 
janganlah engkau engkau melarikan diri 



oleh melarikan diri. 

{11:11} tidak adalah salah satu yang laboureth, dan menghapus 
rasa sakit, dan 

menerbitkan tergesa-gesa, dan adalah begitu banyak belakang 
lebih. 

{11:12} lagi, ada yang lambat, dan telah kebutuhan lain 
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Bantuan, ingin kemampuan dan penuh kemiskinan; Namun 
mata 

Tuhan memandang kepadanya untuk baik, dan mendirikan dia 
dari nya 

rendah estate, 

{11:13} dan mengangkat kepalanya dari penderitaan; begitu 
banyak 

yang melihat darinya adalah damai atas semua 

{11:14} kemakmuran dan kesulitan, hidup dan mati, kemiskinan 

dan kekayaan, datang dari Tuhan. 

{11:15} kebijaksanaan, pengetahuan dan pemahaman 

hukum, adalah Tuhan: cinta, dan cara pekerjaan baik, 

dari-nya. 

{11:16} kesalahan dan kegelapan telah mulai mereka bersama-
sama 



dengan orang-orang berdosa: dan jahat akan menjadi tua 
dengan mereka yang kemuliaan 

di dalamnya. 

{11:17} karunia Tuhan gagah dengan orang durhaka, 

dan menguntungkannya membebaskan kemakmuran selama-
lamanya. 

{11:18} tidak adalah yang waxeth kaya oleh kewaspadaan nya 
dan 

mencubit, dan nya bagian pahala dari-Nya: 

{11:19} sedangkan Petrus, saya telah menemukan sisa, dan 
sekarang akan 

makan barang saya; dan namun dia mengetahui tidak apa 

waktu akan datang kepadanya, dan bahwa ia harus 
meninggalkan orang-orang 

hal-hal lain, dan mati. 

{11:20} menjadi stedfast dalam Perjanjian Mu, dan menjadi 
fasih 

di dalamnya, dan lilin lama dalam pekerjaan-Mu. 

{11:21} tidak mengagumi karya-karya orang-orang berdosa; tapi 
percaya 

Tuhan, dan tinggal di dalam buruh-Mu: karena itu adalah hal 
yang mudah di 



dalam pandangan Tuhan tiba-tiba untuk membuat orang miskin 
kaya. 

{11:22} adalah berkat Tuhan dalam pahala 

Saleh, dan tiba-tiba Ia membaringkan berkatNya yang 
berkembang. 

{11:23} mengatakan tidak, apa keuntungan Apakah ada 
pelayanan saya? dan 

Apa hal-hal yang baik harus saya selanjutnya? 

{11:24} lagi, mengatakan tidak, aku punya cukup, dan memiliki 
banyak 

hal-hal, dan Apakah kejahatan harus saya selanjutnya? 

{11:25} dalam hari ada pelupa dari 

penderitaan: dan pada hari penderitaan tidak lagi 

mengingat kemakmuran. 

{11:26} untuk itu adalah hal yang mudah bagi Tuhan pada hari 

kematian penghargaan orang benar. 

{11:27} penderitaan sejam membaringkan seorang lupa 

kesenangan: dan akhirnya nya perbuatannya akan ditemukan. 

{11:28} hakim tidak diberkati sebelum kematiannya: seorang 
pria 

harus diketahui kepada anak-anaknya. 

{11:29} membawa tidak setiap orang ke dalam rumahmu: untuk 



Laki-laki yang curang telah banyak kereta. 

{11.30} seperti sebagai partridge diambil [dan terus] di 
kandang, sehingga 

jantung bangga; dan seperti sebagai mata-mata, watcheth ia 
untuk 

fall Mu: 

{11:31} untuk dia lieth menunggu, dan turneth baik menjadi 
jahat, 

dan dalam hal-hal yang layak pujian akan berbaring 
menyalahkan atasmu. 

{11:32} dari percikan api tumpukan bara itu bercampur: dan 

dosa manusia layeth menunggu untuk darah. 

{11:33} hati-hatilah, seorang laki-laki nakal, karena ia bekerja 

kejahatan; supaya ia membawa atasmu noda abadi. 

{11:34} menerima orang asing ke dalam rumahmu, dan ia akan 

mengganggu engkau, dan lakukanlah dari Mu. 

{12:1} ketika engkau berbuat baik tahu kepada siapa Engkau 
doest 

itu; Jadi haruslah engkau akan berterima kasih untuk manfaat 
Mu. 

{12:2} berbuat baik kepada orang saleh, dan akan ditemukan 



recompence; dan jika tidak dari dia, namun dari yang paling 
tinggi. 

Ada {12:3} dapat datang tidak baik kepadanya yang selalu 

menduduki di jahat, maupun kepadanya yang Allahmu ada 
sedekah. 

{12:4} berikan untuk orang saleh, dan bantuan tidak berdosa. 

{12:5} do baik kepadanya yang rendah, tetapi tidak 
memberikan 

durhaka: menahan roti Mu, dan memberikannya tidak 
kepadanya, supaya 

Ia overmaster engkau dengan demikian: untuk [lain] engkau 
engkau menerima 

dua kali lebih banyak kejahatan segala kebaikan, haruslah 
engkau melakukan 

kepadanya. 

{12:6} yang dibenci oleh orang-orang berdosa, dan akan 
membayar kembali 

pembalasan kepada orang durhaka, dan pernah mengantuk 
mereka terhadap 

Perkasa hari penghukuman mereka. 

{12:7} memberikan kepada yang baik, dan bantuan tidak 
berdosa. 

{12:8} A friend tidak diketahui dalam kemakmuran: dan 



musuh tidak dapat disembunyikan dalam kesulitan. 

{12:9} dalam kemakmuran manusia musuh akan sedih: 

Tapi dalam kesulitan nya bahkan teman akan berangkat. 

{12:10} tidak pernah percaya musuhmu: untuk seperti seperti 
besi rusteth, 

Jadi adalah kejahatannya. 

{12:11} meskipun dia merendahkan diri, dan pergi crouching, 
namun 

mengambil baik memperhatikan dan Waspadalah terhadap dia, 
dan engkau akan kepada 

Dia seolah-olah engkau berbuat menyeka lookingglass, dan 
engkau 

tahu bahwa karat nya telah tidak telah sama sekali menyeka. 

{12:12} membuatnya tidak oleh kepadamu, supaya ketika 
dipunyainya 

digulingkan engkau, ia berdiri di tempat Mu; tidak membiarkan 
dia duduk 

di tangan kanan-Mu, supaya jangan ia berusaha untuk 
mengambil kursi Mu, dan engkau di 

Terakhir ingat kata-kata saya, dan ditusuk dengan. 

{12:13} yang akan kasihan seorang pawang yang digigit dengan 

ular, atau apapun seperti datang dekat buas? 



{12:14} agar satu layangkan untuk orang berdosa, dan 
mencemarkan dirinya dengan 

Dia dalam dosanya, yang akan kasihan? 

{12:15} untuk sementara dia akan tinggal dengan engkau, tetapi 
jika engkau 

mulai jatuh, ia tidak akan berlambat-lambat. 

{12:16} musuh berfirman manis dengan bibirnya, tapi di 

hatinya dia imagineth bagaimana melemparkan engkau ke 
dalam lubang: ia akan 

menangis dengan matanya, tetapi jika ia menemukan 
kesempatan, ia tidak akan 

puas dengan darah. 

{12:17} jika kesulitan datang kepada-Mu, engkau akan 
menemukannya 

ada pertama; dan meskipun ia berpura-pura menolong engkau, 
namun mungkin ia 

merusak kepadamu. 

{12:18} dia akan mengguncangkan nya kepala, dan bertepuk 
tangan, dan 
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berbisik banyak, dan mengubah wajah-nya. 

{13:1} yang ditimpa pitch akan menjadi najis dengan; 



dan dia yang telah bersekutu dengan seorang pria yang bangga 
akan seperti 

kepadanya. 

{13:2} beban tidak dirimu sendiri di atas kuasamu sementara 
engkau 

livest; dan telah ada persekutuan dengan salah satu yang lebih 
kuat dan 

lebih kaya daripada dirimu sendiri: Bagaimana setuju ketel dan 
tanah 

panci bersama-sama? Jika yang akan memukul terhadap yang 
lain, itu 

akan rusak. 

{13:3} orang kaya bercacat salah, dan namun ia 

threateneth buahnya: miskin bersalah, dan dia harus intreat 

juga. 

{13:4} jika engkau akan untuk keuntungan, dia akan 
menggunakan kepadamu: tetapi jika 

engkau tidak ada, ia akan meninggalkan engkau. 

{13:5} jika engkau hal, ia akan hidup dengan engkau: Ya, 

Dia akan membuat engkau telanjang, dan tidak akan menyesal 
untuk itu. 

{13:6} jika ia memiliki perlu dari padamu, ia akan 
memperdayakan engkau, dan 



tersenyum kepada-Mu, dan menaruh engkau di harapan; ia 
akan berbicara kepadamu 

adil, dan berkata, wantest engkau? 

{13:7} dan dia akan malu kepadamu oleh daging, sampai ia 
memiliki 

ditarik engkau kering dua kali atau tiga kali, dan pada akhirnya 
dia akan tertawa 

engkau cemoohan sesudahnya, ketika ia melihat engkau, ia 
akan meninggalkan 

engkau, dan kocok kepalanya engkau. 

{13:8} Waspadalah bahwa engkau tidak akan tertipu dan 
membawa 

ke dalam kegembiraan Mu. 

{13:9} jika engkau diundang dari seorang pahlawan, menarik 

dirimu sendiri, dan begitu banyak semakin ia akan mengundang 
engkau. 

{13:10} tekan engkau tidak kepadanya, supaya jangan engkau 
diletakkan kembali; 

berdiri tidak jauh, supaya jangan engkau dilupakan. 

{13:11} mempengaruhi untuk tidak akan dibuat sama 
kepadanya dalam pembicaraan, dan 

percaya bukan kata-katanya banyak: untuk komunikasi banyak 



Dia akan menggoda engkau, dan tersenyum kepada-Mu akan 
keluar Mu 

rahasia: 

{13:12} tapi kejam ia akan meletakkan kata-kata Mu, dan tidak 
akan 

menyakiti cadangan untuk melakukan engkau, dan engkau 
dimasukkan ke dalam penjara. 

{13:13} mengamati, dan mengambil baik memperhatikan, 
karena engkau membicarakannya dalam 

bahaya menggulingkan Mu: bila engkau hal-hal ini, 

bangun di engkau tidur. 

{13:14} mengasihi Tuhan, Semua nyawamu, dan berseru 
kepada-Nya untuk 

keselamatan-Mu. 

{13:15} setiap binatang mengasihi seperti nya, dan setiap orang 
mengasihi 

tetangganya. 

{13:16} semua daging consorteth sesuai dengan jenis, dan 
seorang pria 

akan berpaut seperti nya. 

{13.17} persekutuan apa telah serigala dengan domba? Jadi 

orang berdosa dengan yang saleh. 



{13:18} perjanjian apa ada antara hyena dan 

anjing? dan apa perdamaian antara kaya dan miskin? 

{13:19} seperti keledai liar singa mangsa di 

gurun: jadi kaya memakan orang miskin. 

{13:20} sebagai bangga benci kerendahan hati: Jadi Maha abhor 
kaya 

orang miskin. 

{13:21} seorang kaya yang mulai jatuh adalah mengangkat nya 

teman: tetapi orang miskin yang turun adalah pergi oleh 

teman. 

{13:22} ketika orang kaya sudah rubuh, sudah banyak 
pembantu: 

Dia berbicara hal yang tidak boleh diucapkan, dan belum 
membenarkan pria 

Dia: orang miskin tergelincir, dan namun mereka memarahi dia 
juga; Ia 

Berbicaralah dengan bijaksana, dan bisa tidak memiliki tempat. 

{13:23} ketika seorang kaya berfirman, setiap orang holdeth 
nya 

lidah, dan, melihat, apa yang Petrus, mereka memuji untuk 
awan: 



Tapi jika orang miskin berbicara, mereka mengatakan, sesama 
apa Apakah ini? dan 

Jika dia tersandung, mereka akan membantu untuk 
menggulingkannya. 

{13:24} kekayaan baik kepadanya yang tidak berdosa, dan 

kemiskinan jahat di mulut orang durhaka. 

{13:25} hati manusia changeth wajah-nya, 

Apakah itu baik atau jahat: dan hati yang senang membuat 

wajah ceria. 

{13:26} wajah ceria ini tanda jantung yang 

dalam kemakmuran; dan temuan dari perumpamaan 

buruh melelahkan pikiran. 

{14:1} diberkati adalah orang yang telah tidak tergelincir 
dengan 

mulut, dan tidak ditusuk dengan banyak dosa. 

{14:2} diberkati Dialah hati nurani yang tidak mau 

mengutuk dia, dan yang tidak jatuh dari harapannya di 

Tuhan. 

{14:3} kekayaan tidak cantik untuk niggard: dan apa 

harus orang iri lakukan dengan uang? 



{14:4} ia yang gathereth oleh bahwa ia Hotel jiwanya sendiri 
telah di peta menipu 

gathereth bagi yang lain, yang akan menghabiskan barangnya 
riotously. 

Ia {14:5} yang jahat untuk dirinya sendiri, yang akan ia menjadi 

Bagus? Dia tidak akan mengambil kesenangan dalam 
barangnya. 

{14:6} tidak ada yang lebih buruk daripada dia yang envieth 
dirinya sendiri; 

dan ini adalah recompence akan kejahatannya. 

{14:7} dan jika ia berbuat baik, dia melakukan itu enggan; dan 

pada akhirnya ia akan memberitakan kejahatannya. 

{14:8} orang iri telah mata yang jahat; Dia turneth 

kaki Nya wajah, dan despiseth laki-laki. 

{14:9} A tamak man mata tidak puas dengan 

Bagian; dan kejahatan yang jahat drieth up jiwanya. 

{14:10} mata jahat envieth roti [-Nya], dan ia 

niggard di meja. 

{14:11} anakku, menurut Mu kemampuan berbuat baik untuk 

dirimu sendiri, dan memberikan Tuhan persembahannya 
karena. 

{14:12} ingat bahwa kematian tidak akan lama di kedatangan, 



dan bahwa perjanjian kuburan adalah tidak menunjukkan 
kepadamu. 

{14:13} berbuat baik kepada teman Mu sebelum engkau mati, 
dan 

menurut kemampuan Mu mengacungkan tangan-Mu dan 
memberikan kepadanya. 

{14:14} menipu tidak dirimu sendiri hari baik, dan janganlah 
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Bagian dari keinginan baik jembatan kepadamu. 

{14:15} haruslah engkau tidak meninggalkan Mu kerja keras 
kepada lain? 

dan bungaran untuk dibagi dengan banyak? 

{14:16} memberikan, mengambil dan menguduskan 
jiwamu; karena ada 

tidak mencari dainties di dalam kubur. 

{14:17} semua daging waxeth tua sebagai pakaian: untuk 

Perjanjian dari awal ini, engkau akan mati. 

{14:18} sebagai hijau daun di pohon tebal, beberapa jatuh, 

dan beberapa tumbuh; Jadi adalah generasi dari daging dan 
darah, satu 

datang berakhir, dan lain yang dilahirkan. 

{14:19} setiap karya rotteth dan consumeth, dan 



pekerja daripadanya akan pergi buahnya. 

{14:20} diberkati adalah orang yang bermeditasi hal-hal baik 

dalam kebijaksanaan, dan bahwa reasoneth hal-hal kudus oleh 

pemahaman. ing. 

{14:21} yang considereth nya cara di dalam hatinya akan 

juga memiliki pemahaman dalam rahasianya. 

{14:22} pergi setelah dia sebagai salah satu yang traceth, dan 
berbaring menunggu di 

cara Nya. 

{14:23} yang prieth di di windows nya akan juga 

mendengarkan di pintu. 

{14:24} yang mengajukan dekat rumahnya akan juga 

Kencangkan pin di dinding nya. 

{14:25} ia haruslah berkemah nya tenda dekat kepadanya, dan 
akan 

bermalam di penginapan yang mana hal-hal baik yang. 

{14:26} ia harus meletakkan anak-anaknya di bawah naungan-
nya, dan 

akan mengajukan di bawah cabang-cabangnya. 

{14:27} oleh dia ia harus dilindungi dari panas, dan dalam 
dirinya 



kemuliaan haruslah ia tinggal. 

{15:1} yang feareth Tuhan akan melakukannya baik, dan ia 

telah pengetahuan tentang hukum harus mendapatkan dirinya. 

{15:2} sebagai ibu akan ia bertemu dengannya dan menerima 

Dia sebagai seorang istri menikah dari seorang anak dara. 

{15:3} dengan roti pemahaman akan dia pakan 

Dia, dan memberinya air kebijaksanaan untuk minum. 

{15:4} ia harus tinggal padanya, dan tidak akan 

dipindahkan; dan akan bergantung pada dia, dan tidak akan 
dikalahkan. 

{15:5} ia akan meninggikan Dia di atas tetangganya, dan di 

tengah-tengah Jemaat akan dia membuka mulutnya. 

{15:6} ia akan menemukan sukacita dan mahkota sukacita, dan 
dia 

akan menyebabkan dia untuk mewarisi nama yang kekal. 

{15:7} tetapi orang-orang bodoh tidak akan mencapai 
kepadanya, dan 

orang berdosa tidak akan melihatnya. 

{15:8} adalah kebanggaan, dan orang-orang yang adalah 
pendusta 

tidak ingat dia. 



{15:9} pujian tidak pantas di mulut orang berdosa, untuk itu 

tidak dikirim kepadanya Tuhan. 

{15:10} untuk pujian akan diucapkan dalam kebijaksanaan, dan 

Tuhan akan beruntung itu. 

{15:11} mengatakan tidak engkau, yang itu adalah melalui 
Tuhan bahwa aku jatuh 

dari: sebab engkau oughtest tidak untuk melakukan hal-hal 
yang ia membenci. 

{15:12} mengatakan tidak engkau, ia telah menyebabkan saya 
untuk berbuat salah: ia 

Siapakah perlu orang berdosa. 

{15:13} Tuhan membenci semua kekejian; dan mereka yang 

takut akan Allah cinta itu tidak. 

{15:14} ia menciptakan manusia dari awal, dan 

meninggalkannya di tangan nasihat; 

{15:15} jika engkau, untuk memelihara perintah-perintah, dan 

melakukan diterima kesetiaan. 

{15:16} ia telah menetapkan api dan air di hadapan-Mu: 
peregangan 

sebagainya tangan-Mu kepada apakah engkau. 

{15:17} sebelum manusia adalah kehidupan dan kematian; dan 
apakah dia 



liketh akan diberikan kepadanya. 

{15.18} untuk kebijaksanaan Tuhan besar, dan ia 

berkuasa dalam kekuasaan, dan beholdeth segala sesuatu: 

{15:19} dan matanya kepada mereka yang takut akan dia, dan 
ia 

mengetahui setiap pekerjaan manusia. 

{15:20} diperintahkanNya tidak ada orang untuk melakukan 
kejahatan, 

juga dia telah diberikan setiap lisensi manusia kepada dosa. 

{16:1} keinginan tidak banyak anak-anak yang tidak 
menguntungkan, 

tidak senang anak-anak durhaka. 

{16:2} mereka memperbanyak, bersukacita tidak di dalamnya, 
kecuali 

takut akan Tuhan menyertai mereka. 

{16:3} percaya tidak engkau dalam hidup mereka, tidak 
menghormati mereka 

banyak: untuk satu yang hanya lebih baik dari seribu; dan 

lebih baik itu adalah untuk mati tanpa anak, daripada memiliki 
mereka yang 

orang durhaka. 

{16:4} untuk satu yang pemahaman akan kota 



diisi: tapi kerabat orang fasik akan cepat 

menjadi sunyi sepi. 

{16:5} banyak hal-hal seperti aku melihat dengan tambang 
mata, dan 

telinga saya telah mendengar hal-hal yang lebih besar daripada 
ini. 

{16:6} dalam Jemaat dari orang durhaka api akan 

bangkitlah; dan dalam suatu bangsa yang memberontak murka 
terletak pada api. 

{16:7} tidak dilakukannya ditenangkan terhadap para raksasa 
tua, yang jatuh 

di kekuatan dari kebodohan mereka. 

{16:8} tidak terhindar dia tempat dimana banyak sojourned, 

Tapi dibenci mereka untuk kebanggaan mereka. 

{16:9} ia dikasihani tidak rakyat kebinasaan, yang 

diambil dalam dosa mereka: 

{16:10} atau enam ratus ribu orang pasukan berjalan kaki, yang 

berkumpul bersama dalam kekerasan hati mereka. 

{16:11} dan jika ada satu stiffnecked antara 

orang, itu adalah keajaiban jika ia melarikan diri tanpa 
dihukum: untuk belas kasihan dan 



murka yang bersama dia; Dia pahlawan untuk memaafkan, dan 
mencurahkan 
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ketidaksenangan. 

{16:12} seperti rahmat-Nya besar, sehingga adalah koreksi juga: 
ia 

menghakimi orang menurut perbuatannya 

{16:13} orang berdosa tidak akan terluput dengan rampasan 
nya: dan 

kesabaran yang saleh tidak akan mengecewakan. 

{16:14} membuat jalan untuk setiap pekerjaan rahmat: untuk 
setiap 

orang akan menemukan menurut perbuatannya. 

{16:15} Tuhan mengeras Firaun, supaya dia tidak 

mengenal dia, yang karya-karyanya yang kuat mungkin dikenal 
untuk 

dunia. 

{16:16} rahmat-Nya yang nyata kepada segala makhluk; dan ia 

telah terang-nya dipisahkan dari kegelapan dengan adamant. 

{16:17} mengatakan tidak engkau, aku akan menyembunyikan 
diri dari Tuhan: 

akan ada ingat saya dari atas? Aku tidak akan 



ingat antara orang-orang yang begitu banyak: untuk apa jiwaku 

antara seperti jumlah tak terbatas makhluk? 

{16:18} sesungguhnya, langit, dan langit-langit, 

yang dalam, dan bumi dan segala yang di dalamnya adalah, 
akan 

pindah ketika ia akan mengunjungi. 

{16:19} pegunungan juga dan dasar bumi 

terguncang dengan gemetar, ketika Tuhan looketh di atasnya. 

{16.20} jantung tidak bisa berpikir pada hal-hal ini para 
anggota: 

dan siapa bisa hamil jalannya? 

{16:21} adalah sebuah Prahara yang tidak orang yang dapat 
melihat: untuk 

sebagian besar karya-karyanya yang bersembunyi. 

{16:22} yang dapat menyatakan karya keadilan-nya? atau yang 

dapat bertahan mereka? Perjanjian-nya adalah afar off, dan 
sidang 

segala sesuatu adalah di akhir. 

{16:23} yang wanteth pemahaman akan berpikir atas 

hal-hal yang sia-sia: dan seorang bodoh yang sesat imagineth 
kebodohan. 



{16:24} dengan anak, Dengarlah kepadaku, dan belajar 
pengetahuan, 

dan menandai kata-kata saya dengan hatimu. 

{16:25} akan memberitahukan sebagainya doktrin berat dan 
menyatakan 

pengetahuan persis. 

{16:26} karya-karya Tuhan dilakukan dalam penghakiman dari 

awal: dan dari saat ia membuat mereka dia dibuang 

Bagian-bagian daripadanya. 

{16:27} Ia Hiasi nya bekerja untuk selama-lamanya, dan di 
tangannya 

kepala-kepala mereka kepada semua generasi: mereka tidak 

buruh, atau lelah, atau berhenti dari pekerjaan mereka. 

{16:28} tidak satupun menghalangi lain, dan mereka akan 

tidak pernah melanggar FirmanNya. 

{16:29} setelah ini Tuhan tampak di atas bumi, dan 

penuh dengan berkat-berkat. 

{16:30} dengan segala macam makhluk yang telah dia tertutup 

wajah daripadanya; dan mereka akan kembali ke dalamnya lagi. 

{17:1} Tuhan menciptakan manusia di bumi, dan berpaling 
kepadanya 



ke dalamnya lagi. 

{17:2} dia memberi mereka beberapa hari, dan waktu yang 
singkat, dan 

daya juga atas hal-hal di dalamnya. 

{17:3} ia penuh mereka kekuatan sendiri, dan 

membuat mereka menurut gambar-Nya, 

{17:4} dan menaruh takut kepada manusia atas semua 
manusia, dan memberikan 

Dia berkuasa atas binatang dan unggas. 

{17:5} mereka menerima penggunaan operasi lima 

Tuhan, dan di tempat keenam ia menyampaikan mereka 

pemahaman, dan dalam pidato ketujuh, penafsir 

cogitations daripadanya. 

{17:6} nasihat, dan lidah, dan mata, telinga, dan jantung, 

memberikan dia mereka untuk memahami. 

{17:7} buahnya ia mengisinya dengan pengetahuan tentang 

pemahaman, dan menunjukkan mereka baik dan jahat. 

{17:8} ia menetapkan mata hati-hati mereka, bahwa ia mungkin 

memberitahukan mereka kebesaran karya-karyanya. 

{17:9} dia memberi mereka kepada kemuliaan dalam 
riwayatnya yang mengagumkan untuk 



sebelumnya, bahwa mereka mungkin menyatakan 
pekerjaannya dengan pemahaman. 

{17:10} dan umat pilihan akan memuji nama-Nya yang Kudus. 

{17:11} disamping dia memberi mereka pengetahuan, dan 
hukum 

hidup untuk warisan. 

{17:12} ia membuat perjanjian yang kekal dengan mereka, dan 

menunjukkan mereka penghakimannya. 

{17:13} mata mereka melihat keagungan kemuliaan-Nya, dan 
mereka 

telinga mendengar suara-Nya yang mulia. 

{17:14} dan berkatalah ia kepada mereka: Waspadalah 
terhadap semua 

kejahatan; dan ia memberikan perintah manusia setiap 

tentang tetangganya. 

{17:15} cara mereka pernah sebelum dia, dan tidak akan 

bersembunyi dari matanya. 

{17:16} setiap orang dari masa mudanya diberikan kepada 
jahat; baik 

mereka bisa sendiri berdaging hati berbatu. 

{17:17} untuk divisi bangsa-bangsa seluruh 

bumi ia menetapkan penguasa atas setiap orang; Tapi Israel 



Bagian Tuhan: 

{17:18} siapa, sedang kepada anak sulungnya, dia mengasuhnya 
dengan 

disiplin, dan memberinya terang kasihNya Maha tidak 

meninggalkannya. 

{17.19} karena itu semua karya mereka adalah seperti matahari 
di depan 

Dia, dan matanya yang terus-menerus berdasarkan cara 
mereka. 

{17:20} yang tak satu pun dari perbuatan-perbuatan jahat 
bersembunyi dari 

Dia, tetapi dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan 

{17:21} tetapi Tuhan menjadi murah hati dan mengetahui nya 

pengerjaan, tidak meninggalkan maupun meninggalkan 
mereka, tapi terhindar 

mereka. 

{17:22} sedekah manusia adalah sebagai Cap dengan dia, dan ia 

akan menjaga perbuatan baik manusia sebagai apel mata, dan 

memberikan pertobatan nya putra dan putri. 
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{17:23} Sesudah itu ia akan bangkit dan hadiah mereka, dan 

membuat mereka recompence atas kepala mereka. 



{17:24} tetapi kepada mereka yang bertobat, ia diberikan 
mereka 

kembali, dan menghibur orang-orang yang gagal dalam 
kesabaran. 

{17:25} kembali kepada Tuhan, dan meninggalkan dosamu, 
membuat 

Mu doa sebelum nya wajah, dan menyinggung kurang. 

{17:26} berbalik kepada yang Mahatinggi, dan mengubah dari 

Kesalahan: karena ia akan memimpin kamu keluar dari 
kegelapan ke dalam cahaya 

Kesehatan, dan benci engkau kekejian keras. 

{17:27} yang akan memuji yang paling tinggi di kuburan, 

bukan mereka yang hidup dan bersyukur? 

{17:28} Thanksgiving perisheth dari antara orang mati, sebagai 
dari 

salah satu yang tidak: hidup dan suara hati harus memuji 

Tuhan. 

{17:29} Bagaimana great is kasih sayang Tuhan kami 

Allah dan belas kasihan kepada seperti berpaling kepadanya di 

kekudusan! 

{17:30} untuk segala sesuatu tidak dapat laki-laki, karena anak 

manusia tidaklah abadi. 



{17:31} lebih terang dari matahari? Namun cahaya 

faileth daripadanya; dan daging dan darah akan 
membayangkan jahat. 

{17:32} dia vieweth kekuatan tinggi dari surga; 

dan semua orang tapi bumi dan abu. 

{18:1} dia yang hidup untuk pernah Sungguhkah mencipta 
segala sesuatu di 

umum. 

{18:2} Tuhan hanya benar, dan ada tidak lain 

tetapi ia, 

{18:3} yang governeth dunia dengan palm nya 

tangan, dan segala sesuatu menurut kehendak-Nya: ia adalah 
raja dari semua, 

dengan kekuatan-Nya membagi hal-hal kudus di antara mereka 
dari profan. 

{18:4} yang berkuasa ia diberikan untuk menyatakan nya 

bekerja? dan yang harus mencari tahu tindakan mulia nya? 

{18:5} yang harus menghitung kekuatan keagungan-nya? dan 

yang juga akan memberitahu keluar kemurahan nya? 

{18:6} sebagai karya-karya yang menakjubkan Tuhan, mungkin 
ada 



tidak ada yang diambil dari mereka, tidak hal dapat 
menempatkan 

kepada mereka, tidak dapat tanah mereka ditemukan. 

{18:7} ketika seorang pria telah dilakukan, maka ia 
beginneth; dan 

ketika ia bukan, kemudian dia akan ragu-ragu. 

{18:8} apa pria, dan Dimanamendapatkaninformasi melayani 
Dia? Apa itu 

baik, dan apa yang kejahatan? 

{18:9} jumlah manusia di hari yang paling 

seratus tahun. 

{18:10} sebagai setetes air laut, dan gravelstone 

perbandingan pasir; Jadi adalah seribu tahun 

zaman kekekalan. 

{18:11} oleh karena itu Allah pasien dengan mereka, dan 
poureth 

sebagainya rahmat-Nya kepada mereka. 

{18:12} ia melihat dan dirasakan akhir mereka menjadi jahat; 

oleh karena itu ia dikalikan belas kasihan. 

{18:13} belas kasihan orang yang menuju kepada 
temannya; Tapi 



belas kasihan Tuhan adalah di atas semua manusia: dia 
reproveth, dan 

nurtureth, dan teacheth dan membebaskan lagi, sebagai 
seorang gembala nya 

kawanan. 

{18:14} dipunyainya belas kasihan pada mereka yang menerima 
disiplin, 

dan dengan tekun berusaha setelah penghakimannya. 

{18:15} anakku, cacat tidak Mu perbuatan baik, tidak 
menggunakan 

kata-kata tidak nyaman ketika engkau givest hal. 

{18:16} akan tidak embun asswage panas? Jadi adalah sebuah 
kata 

lebih baik daripada hadiah. 

{18:17} lo, bukanlah kata yang lebih baik daripada hadiah? Tapi 
keduanya 

dengan seorang pria yang ramah. 

{18:18} bodoh akan upbraid churlishly, dan hadiah 

iri consumeth mata. 

{18.19} belajar sebelum engkau berbicara, dan menggunakan 
physick atau pernah 

engkau akan sakit. 



{18:20} sebelum penghakiman mengkaji dirimu sendiri, dan 
pada hari 

lawatan engkau akan menemukan belas kasihan. 

{18:21} merendahkan dirimu sendiri sebelum engkau menjadi 
sakit, dan dalam 

waktu dosa mempergelarkan pertobatan. 

{18:22} biarkan apa pun menghalangi engkau untuk membayar 
nazar Mu pada waktunya 

waktu, dan menunda tidak sampai mati untuk dibenarkan. 

{18:23} sebelum engkau berdoa, mempersiapkan dirimu 
sendiri; dan janganlah 

sebagai salah satu yang janganlah Tuhan. 

{18:24} berpikir atas murka yang ada di ujung, dan 

waktu pembalasan, ketika dia akan mengubah wajah-nya. 

{18:25} ketika engkau cukup, ingat waktu 

kelaparan: dan ketika engkau kaya, berpikir berdasarkan 
kemiskinan dan 

perlu. 

{18:26} dari pagi sampai malam waktu 

berubah, dan segala sesuatu segera dilakukan sebelum Tuhan. 

{18:27} orang bijak akan takut dalam setiap hal, dan dalam 



hari berdosa ia akan hati-hati pelanggaran: tapi bodoh tidak 
akan 

Perhatikan waktu. 

{18:28} setiap laki-laki pemahaman mengetahui kebijaksanaan, 

dan akan memberikan pujian kepada-Nya yang 
menemukannya. 

{18:29} orang-orang pemahaman dalam perkataan yang 

juga menjadi bijaksana diri, dan menuangkan keluar indah 

Perumpamaan. 

{18:30} tidak mengejar nafsu Mu, namun menahan diri dari 

Mu selera. 

{18:31} jika engkau givest jiwamu keinginan yang 
menyenangkan hatinya, 

Dia akan membuat kamu bahan tertawaan musuhmu yang 

memfitnah kepadamu. 

{18:32} mengambil tidak kesenangan dalam banyak gembira, 
tidak akan 

terikat expence daripadanya. 
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{18:33} tidak dilakukan seorang pengemis dengan jamuan 
berdasarkan 

pinjaman, ketika engkau ada di dompet Mu: sebab engkau 



engkau diam menunggu kehidupan sendiri, dan berbicara pada. 

{19:1} labouring manusia yang A diberikan untuk mabuk 

tidak akan kaya: dan dia yang contemneth hal-hal kecil 

jatuh sedikit demi sedikit. 

{19:2} anggur dan perempuan akan membuat laki-laki 
pemahaman 

untuk jatuh: dan ia yang cleaveth untuk wanita-wanita pelacur 
akan menjadi 

Pelambangan. 

{19:3} ngengat dan cacing harus dia warisan, dan 

Laki-laki yang tebal akan dibawa pergi. 

Ia {19:4} yang tergesa-gesa untuk memberikan kredit adalah 
lightminded; dan 

Dia yang berbuat dosa akan menyinggung terhadap dirinya 
sendiri. 

{19:5} siapa menghapus kesenangan jahat akan 

mengutuk: tapi dia itu barangsiapa kesenangan crowneth 
hidupnya. 

{19:6} yang dapat memerintah lidahnya hidup tanpa 

perselisihan; dan ia yang dibenci oleh mengoceh akan memiliki 
kejahatan kurang. 

Rehearse {19:7} tidak kepada lain yang diceritakan kepada 



engkau, dan engkau akan tarif tidak lebih buruk. 

{19:8} Apakah itu ke teman atau musuh, pembicaraan tidak lain 

Laki-laki hidup; dan jika engkau Dapatkah tanpa pelanggaran, 
mengungkapkan mereka 

tidak. 

{19:9} untuk dia mendengar dan diamati engkau, dan ketika 
waktu 

datang ia akan membenci kepadamu. 

{19:10} jika engkau telah mendengarkan firman, 
membiarkannya mati dengan engkau; dan 

berani, itu tidak akan meledak kepadamu. 

{19:11} bodoh beranak dengan kata, sebagai wanita dalam 

tenaga kerja anak. 

{19:12} sebagai anak panah yang sticketh di paha seorang laki-
laki, jadi adalah 

kata dalam perut bodoh. 

{19:13} menegur seorang teman, mungkin dia telah tidak 
melakukan hal ini: 

dan jika ia telah melakukannya, bahwa ia melakukannya lagi. 

{19:14} menegur teman Mu, mungkin dia tidak berfirman 

itu: dan jika ia memiliki, bahwa ia berbicara tidak lagi. 



{19:15} menegur seorang teman: untuk banyak kali itu adalah 
fitnah, 

dan percaya tidak setiap kisah. 

{19:16} tidak adalah salah satu yang slippeth dalam 
sambutannya, tetapi tidak 

dari hatinya; dan Siapakah dia yang telah tidak tersinggung 
dengan 

lidah? 

{19:17} menegur sesamamu sebelum engkau mengancam 

Dia; dan tidak menjadi marah, memberikan tempat hukum 
yang paling 

Tinggi. 

{19:18} takut akan Tuhan adalah langkah pertama untuk 
menjadi 

diterima [-Nya], dan kebijaksanaan obtaineth kasih-Nya. 

{19:19} pengetahuan tentang perintah-perintah 

Tuhan adalah doktrin kehidupan: dan mereka yang melakukan 
hal-hal yang 

Harap dia akan menerima buah dari pohon keabadian. 

{19:20} takut akan Tuhan adalah semua kebijaksanaan; dan 
dalam semua 

kebijaksanaan adalah pelaksanaan hukum, dan pengetahuan 



dari omnipotency nya. 

{19:21} jika seorang pelayan mengatakan kepada tuannya, aku 
tidak akan melakukannya karena 

Peringatkanlah engkau; Meskipun kemudian dia melakukannya, 
dia angereth dirinya 

yang mengasuhnya kepadanya. 

{19.22} pengetahuan tentang kejahatan bukanlah hikmat, 

tidak setiap waktu nasihat kehati-hatian orang berdosa. 

{19:23} tidak adalah kejahatan, dan sama 

kekejian; dan ada orang bodoh ingin dalam kebijaksanaan. 

{19.24} dia yang telah kecil pemahaman, dan feareth 

Allah, lebih baik daripada satu yang telah banyak 
kebijaksanaan, dan 

transgresseth hukum yang Mahatinggi. 

{19:25} tidak adalah indah subtilty, dan hal yang sama 

tidak adil; dan ada satu yang turneth ke samping untuk 
membuat penilaian 

muncul; dan ada orang bijak yang justifieth dalam 
penghakiman. 

{19:26} tidak adalah seorang yang licik bahwa Terkutuklah 
turun nya 

kepala sedih; Tapi dalam hati dia penuh dengan penipuan, 



{19:27} casting menuruni mukanya, dan membuat seolah-olah 

ia tidak mendengar: mana ia tidak diketahui, ia akan melakukan 
engkau 

kerusakan sebelum engkau menjadi sadar. 

{19:28} dan jika untuk kekuasaan ia akan dihalangi dari 

melakukan dosa, namun ketika ia findeth kesempatan akan 
berbuat jahat. 

{19:29} seorang pria dapat diketahui dengan melihat, dan satu 
yang 

Siapakah pemahaman oleh mukanya, ketika engkau meetest 

Dia. 

{19:30} pakaian, seorang laki-laki dan tawa yang berlebihan dan 
kiprah, 

memberitahukan apa yang. 

{20:1} tidak adalah teguran yang tidak cantik: sekali lagi, 
beberapa 

Laki-laki holdeth lidahnya, dan ia bijaksana. 

{20:2} jauh lebih baik untuk menegur, daripada menjadi marah 

diam-diam: dan dia yang mengaku salahnya haruslah dipelihara 

dari sakit. 

{20:3} seberapa baik adalah, ketika engkau suam ditegur, untuk 
memberitahukan 



pertobatan! untuk jadi engkau akan terluput dosa disengaja. 

{20:4} seperti adalah nafsu sida-sida untuk merogol seorang 
perawan; Jadi 

Dialah yang executeth penilaian dengan kekerasan. 

Ada {20:5} adalah salah satu yang pernah mengantuk 
keheningan, dan ditemukan 

bijaksana: dan lain oleh banyak mengoceh sesawi kebencian. 

{20:6} manusia beberapa holdeth lidahnya, karena ia tidak mau 

untuk menjawab: dan beberapa pernah mengantuk 
keheningan, mengetahui waktunya. 

{20:7} A bijaksana man akan mengadakan lidahnya sampai dia 
melihat 

Peluang: tapi pengicau dan bodoh akan menganggap tidak ada 
waktu. 

Ia {20:8} yang laki banyak kata-kata akan dibenci; dan 

Dia yang menyebut dirinya otoritas di dalamnya akan dibenci. 

Ada {20:9} adalah orang berdosa yang sukses baik dalam 
kejahatan 

hal-hal; dan ada keuntungan yang turneth kehilangan. 

{20:10} tidak adalah hadiah yang tidak akan keuntungan 
engkau; dan ada 

adalah hadiah yang recompence ganda. 



{20:11} tidak adalah kehinaan karena kemuliaan; dan 
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ada yang lifteth keluar atas kepalanya dari estat rendah. 

{20:12} tidak adalah yang buyeth banyak untuk sedikit, dan 

repayeth itu tujuh kali lipat. 

{20:13} orang bijak oleh kata-kata membaringkan dia tercinta: 

tetapi rahmat bodoh akan tercurah. 

{20:14} karunia bodoh akan melakukan engkau tidak baik bila 

engkau tidak adanya iri untuk kebutuhan nya: untuk 

Ia looketh untuk menerima hal-hal yang banyak untuk satu. 

{20:15} ia memberikan sedikit, dan upbraideth banyak; Dia 
menulis 

mulutnya seperti juru siar; hari ia lendeth, dan besok akan 

Dia bertanya lagi: seperti yang akan membenci Allah dan 
manusia. 

{20:16} Demikianlah orang bodoh, aku punya teman tidak, aku 
punya terima tidak 

untuk semua perbuatan baik saya, dan mereka yang makan roti 
berbicara jahat 

saya. 

{20:17} seberapa sering, dan tentang berapa banyak akan dia 
tertawa untuk 



cemoohan! karena dia mengetahui tidak petunjuk apa artinya 
memiliki; dan itu 

Semua satu kepadanya seolah-olah ia tidak. 

{20:18} untuk slip ditempatkan di atas lebih baik daripada untuk 
masuk 

dengan lidah: Jadi kejatuhan orang fasik akan datang 

cepat. 

{20:19} kisah unseasonable akan selalu di mulut 

dari bijaksana. 

{20:20} kalimat bijak akan ditolak ketika itu datang 

dari mulut bodoh; karena ia tidak akan berbicara pada 
waktunya musim. 

{20:21} tidak adalah yang terhalang dari dosa melalui 

Cari: dan ketika ia yang menangkap istirahat, dia tidak akan 
terganggu. 

{20:22} tidak adalah yang destroyeth jiwa-nya sendiri melalui 

malu, dan dengan menerima orang overthroweth 

dirinya. 

{20:23} ada adalah bahwa untuk malu promiseth nya 

teman, dan membaringkan dia musuh untuk apa-apa. 

{20:24} dusta noda busuk dalam manusia, namun itu adalah 
terus-menerus 



dalam mulut membisikan. 

{20:25} pencuri lebih baik daripada seorang yang terbiasa 

berbohong: tetapi mereka berdua akan memiliki kehancuran 
warisan. 

{20:26} disposisi pembohong dishonourable, dan 

rasa malu adalah pernah dengannya. 

{20:27} orang bijak akan mempromosikan dirinya untuk 
menghormati dengan 

Firman-Nya: dan dia yang telah pemahaman akan 
menyenangkan besar 

Laki-laki. 

{20:28} yang tilleth tanah akan meningkatkan tumpukan nya: 

dan dia yang terbaik orang-orang besar akan mendapatkan 
pengampunan untuk kejahatan. 

{20:29} hadiah dan hadiah buta mata orang bijak, dan 

berhenti sampai mulut-Nya bahwa ia tidak bisa menegur. 

{20:30} kebijaksanaan yang tersembunyi, dan harta yang adalah 
menimbun 

Apa keuntungan Apakah mereka berdua? 

{20:31} lebih baik adalah dia yang hideth nya kebodohan 
daripada laki-laki yang 

hideth kebijaksanaan-nya. 



{20:32} diperlukan kesabaran dalam mencari ing Tuhan adalah 

lebih baik daripada dia yang menuntun hidupnya tanpa 
panduan. 

{21:1} anakku, engkau engkau berbuat dosa? melakukannya 
lagi, tapi bertanya 

pengampunan dosa mantan Mu. 

{21:2} larilah dari dosa dari wajah ular: jika 

juga usahamu dekat itu, itu akan menggigit kepadamu: gigi 
daripadanya 

sebagai gigi singa, membunuh jiwa manusia. 

{21:3} segala kejahatan adalah sebagai dua bermata pedang, 
luka-luka 

seperti tidak dapat disembuhkan. 

{21:4} menakutkan dan melakukan salah akan membuang-
buang kekayaan: Jadi 

rumah orang-orang yang bangga akan dilakukan sunyi. 

{21:5} A doa dari mulut orang miskin di reacheth untuk 

telinga Allah, dan ia datang penghakiman cepat. 

Ia {21:6} yang dibenci oleh untuk menjadi ditegur dari jalan 

orang-orang berdosa: tetapi dia yang feareth Tuhan akan 
bertobat dari nya 

jantung. 



{21:7} orang fasih dikenal jauh dan dekat; tetapi orang 

pemahaman mengetahui kapan ia slippeth. 

Ia {21:8} yang orang rumahnya dengan uang orang lain 
membangun terus 

seperti yang gathereth dirinya batu-batu untuk makam nya 

penguburan. 

{21:9} Jemaat orang fasik adalah seperti derek 

dibungkus bersama: dan ujung-ujungnya adalah nyala api untuk 

menghancurkan mereka. 

{21:10} jalan orang dibuat polos dengan batu, tetapi 

pada akhir daripadanya adalah lubang neraka. 

{21:11} yang pernah mengantuk hukum Tuhan getteth 

memahami daripadanya: dan kesempurnaan takut 

Tuhan adalah kebijaksanaan. 

{21:12} dia yang tidak bijaksana tidak akan diajarkan: tapi ada 

kebijaksanaan yang multiplieth kepahitan. 

{21:13} pengetahuan dari orang bijak akan berlimpah-limpah 
seperti 

banjir: dan nasihat adalah seperti air mancur murni kehidupan. 

{21:14} bagian batin bodoh adalah seperti sebuah kapal yang 
rusak, 



dan ia akan terus tanpa pengetahuan selama dia hidup. 

{21:15} jika seorang terampil mendengar kata-kata bijaksana, ia 
akan 

memuji itu, dan menambah: tetapi segera sebagai salah satu no 

pemahaman mendengarkan itu, itu displeaseth dia, dan ia 
casteth itu 

di belakang punggungnya. 

{21:16} berbicara bodoh adalah seperti sebuah beban dengan 
cara: 

tetapi kasih karunia akan ditemukan di bibir yang bijaksana. 

{21:17} mereka menanyakan di mulut orang bijaksana di 

Jemaat, dan mereka harus merenungkan kata-katanya dalam 
hati mereka. 

{21:18} seperti adalah sebuah rumah yang hancur, sehingga 
adalah bijaksana untuk 

bodoh: dan pengetahuan tentang bijaksana sebagai bicara 
tanpa 

rasa. 

{21:19} doktrin kepada orang bodoh adalah sebagai belenggu 
pada kaki, dan 

seperti manacles di sebelah kanan. 

{21:20} bodoh lifteth keluar suara dengan tawa; tetapi 
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bijak langka tersenyum sedikit. 

{21:21} belajar adalah seperti orang bijak sebagai hiasan dari 

emas, dan seperti gelang atas lengan kanannya. 

{21:22} kaki seorang bodoh akan segera di [manusia] 

rumah: tetapi seorang laki-laki pengalaman malu padanya. 

{21:23} bodoh akan mengintip di pintu masuk ke rumah: tetapi 

Dia yang baik dipupuk akan berdiri tanpa. 

{21:24} adalah kekasaran manusia untuk mendengarkan di 
pintu: 

tetapi seorang bijak akan bersedih hati dengan aib. 

{21:25} bibir pembicara akan mengatakan hal-hal seperti 

berhubungan tidak kepada mereka: tetapi kata-kata tersebut 
sebagai memiliki 

pemahaman ditimbang dalam neraca. 

{21:26} hati orang bodoh adalah dalam mulutnya: tetapi 

mulut orang bijak terletak di mereka. 

{21:27} ketika orang durhaka curseth setan, dia curseth nya 

jiwa sendiri. 

{21:28} whisperer pastilah nyawanya, dan justru 

palingkanlah dia diam. 



{22:1} A malas manusia dibandingkan dengan batu kotor, dan 

setiap orang akan mendesis dia keluar untuk aib nya. 

{22:2} A man malas dibandingkan dengan kenajisan 

kumpulan tahi hewan: setiap orang yang memakan itu akan 
berjabat tangan. 

{22:3} evilnurtured manusia adalah meracuni ayahnya 

itu memperanakkan dirinya: dan seorang putri [bodoh] lahir 
untuk kehilangan. 

{22:4} A bijaksana putri akan membawa suatu warisan 
kepadanya 

suami: tapi dia yang hidup melabelkan ayahnya 

berat. 

Dia {22:5} yang tebal dishonoureth kedua ayahnya dan 

suaminya, tetapi mereka berdua akan merendahkan dirinya. 

{22:6} A tale luar musim [adalah] seruling berkabung: 

Tapi garis-garis dan koreksi kebijaksanaan tidak pernah keluar 
dari waktu. 

{22:7} siapa teacheth bodoh adalah sebagai salah satu yang 
glueth 

beling bersama-sama, dan ketika ia waketh bahwa satu dari 
suara 

tidur. 



Ia {22:8} kaki sebuah kisah untuk menipu berfirman pada orang 

tidur: ketika ia telah diberitahu ceritanya, dia akan berkata, 
Apakah 

masalah? 

{22:9} jika anak hidup jujur, dan memiliki sarana, 

mereka akan mencakup kedasaran orang tua mereka. 

{22:10} tetapi anak-anak, menjadi sombong, melalui 
penghinaan dan 

ingin memelihara noda bangsawan kerabat mereka. 

{22:11} menangis untuk mati, sebab ia telah kehilangan terang: 
dan 

menangis untuk orang bodoh, karena ia wanteth pemahaman: 
membuat sedikit 

Ratapan bagi orang mati, sebab ia beristirahat: tapi kehidupan 
si bodoh 

lebih buruk daripada kematian. 

{22:12} tujuh hari melakukan pria meratapi dia yang telah mati; 

Tapi untuk orang bodoh dan durhaka manusia seumur 
hidupnya. 

{22:13} bicara tidak banyak dengan bodoh, dan pergi tidak 
kepadanya yang 

telah ada pengertian: Waspadalah terhadap dia, supaya jangan 
engkau 



masalah, dan engkau akan pernah menjadi najis dengan 
fooleries nya: 

berangkat dari dia, dan kaubawalah menemukan 
peristirahatan, dan pernah menjadi 

Berbicaralah dengan kegilaan. 

{22:14} apa lebih berat daripada memimpin? dan apa nama 

daripadanya, tapi bodoh? 

{22:15} pasir, dan garam, dan massa besi, lebih mudah untuk 

beruang, daripada laki-laki tanpa pemahaman. 

{22:16} sebagai kayu girt dan diikat di sebuah bangunan 

tidak dapat dilepaskan dengan gemetar: Jadi jantung yang 
stablished 

oleh disarankan pengacara harus takut pada saat tidak ada. 

{22:17} hati yang ditetapkan berdasarkan pemikiran 
pemahaman 

adalah sebagai plaistering adil pada dinding galeri. 

{22:18} artinya jika terletak di tempat yang tinggi akan pernah 
berdiri 

melawan angin: sehingga hati yang takut imajinasi 

orang bodoh tidak bisa melawan rasa takut. 

{22:19} ia yang pricketh mata akan membuat air mata jatuh: 



dan ia yang pricketh jantung membaringkan untuk 
mempertunjukkan dirinya 

pengetahuan. 

{22:20} siapa casteth batu di burung frayeth mereka 

dari: dan dia yang upbraideth temannya meremukkan 
persahabatan. 

{22:21} meskipun engkau drewest pedang pada teman Mu, 
namun 

tidak putus asa: untuk mungkin kembali [untuk mendukung.] 

{22:22} jika engkau telah membuka mulut-Mu terhadap teman 
Mu, 

Jangan takut; karena mungkin ada rekonsiliasi: kecuali untuk 

upbraiding, atau kebanggaan, atau mengungkapkan rahasia, 
atau 

luka berbahaya: untuk untuk hal-hal ini setiap teman akan 

berangkat. 

{22:23} setia kepada sesamamu dalam kemiskinan nya, yang 

engkau boleh bersukacita dalam kemakmuran: mematuhi 
stedfast kepada 

Dia dalam waktu kesusahan nya, bahwa engkau boleh menjadi 
pewaris bersama 

Dia atas jasanya: untuk berarti estat ini tidak selalu harus 



tidak mengindahkan perintah: maupun orang kaya yang bodoh 
yang bisa didapat di 

kekaguman. 

{22:24} sebagai uap dan asap dari dapur peleburan layangkan 

sebelum kebakaran; Jadi cercaan sebelum darah. 

{22:25} aku tidak akan malu untuk mempertahankan seorang 
teman; baik 

Aku akan menyembunyikan diri darinya. 

{22:26} dan jika ada kejahatan terjadi kepadaku olehnya, setiap 

salah satu yang mendengarkan itu akan hati-hati Nya. 

{22:27} yang akan menetapkan menonton sebelum mulutku, 
dan 

Lambang kebijaksanaan atas bibir saya, yang saya tidak tiba-
tiba jatuh oleh 

mereka, dan bahwa lidahku menghancurkan saya tidak? 

{23:1} ya Tuhan, Bapa dan Gubernur seluruh hidup saya, 

Tinggalkan aku tidak untuk nasihat mereka, dan biarkan aku 
tidak jatuh oleh mereka. 

{23:2} yang akan menetapkan scourges atas pikiran saya, dan 

disiplin kebijaksanaan atas tambang hati? bahwa mereka 
meluangkan 



tidak untuk tambang ignorances, dan melewati bukan oleh 
dosa-dosa saya: 

{23:3} supaya saya ignorances meningkat, dan dosa-dosa saya 

abound penghancuran saya, dan saya jatuh sebelum saya 

musuh, dan musuh tambang bersukacita atas saya, harapan 
yang 

ini jauh dari kasih-Mu. 
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{23:4} ya Tuhan, Bapa dan Tuhan dalam hidup saya, memberi 
saya tidak 

bangga terlihat, tetapi berpaling dari hamba-Mu selalu 

pikiran yang sombong. 

{23:5} giliran dariku harapan sia-sia dan 

Birahi, dan engkau akan menahannya up yang berkeinginan 

selalu untuk melayani kepadamu. 

Biarkan {23:6} tidak greediness perut atau keinginan 

daging memegang saya; dan memberikan tidak atasku hamba-
Mu ke dalam 

Pelambangan pikiran. 

{23:7} Dengarlah, Hai kamu anak-anak, disiplin mulut: 

Dia yang pernah mengantuk itu harus tidak pernah diambil di 
bibirnya. 



{23:8} orang berdosa harus dibiarkan di kebodohan nya: baik 

pembicara jahat dan bangga akan jatuh dengan demikian. 

Accustom {23:9} tidak mulutmu untuk bersumpah; tidak 
menggunakan 

dirimu sendiri untuk penamaan yang Kudus. 

{23:10} untuk sebagai pelayan yang terus-menerus dipukuli 
akan 

tidak menjadi tanpa tanda biru: Jadi dia yang bersumpah dan 
nameth 

Tuhan terus-menerus tidak akan sempurna. 

{23:11} seorang yang laki banyak bersumpah akan dipenuhi 

dengan kesalahan, dan malapetaka akan pernah beranjak dari 
nya 

rumah: jika ia akan menyinggung perasaan, dosanya akan 
kepadanya: dan jika ia 

mengakui dosanya tidak, Ia membaringkan pelanggaran ganda: 
dan jika 

Dia bersumpah sia-sia, ia tidak akan berdosa, tetapi rumahnya 

akan penuh bencana. 

{23:12} tidak adalah sebuah kata yang berpakaian tentang 
dengan kematian: 

Hibah Allah yang tidak ditemukan dalam dari milik pusaka 
Yakub; untuk 



Semua hal-hal akan jauh dari Saleh, dan mereka akan 

tidak berkubang dalam dosa mereka. 

Gunakan {23:13} tidak mulutmu untuk intemperate bersumpah, 
untuk 

di dalamnya adalah kata dosa. 

{23:14} ingat ayahmu dan ibumu, ketika engkau 

duduk di antara orang-orang besar. Tidak menjadi pelupa 
sebelum mereka, dan 

Jadi engkau oleh adat Mu menjadi bodoh, dan berharap bahwa 
engkau 

ada tidak dilahirkan, dan mengutuk mereka hari kelahiran Mu. 

{23:15} orang yang terbiasa dengan kata-kata opprobrious 

akan pernah direformasi seumur hidupnya. 

{23:16} dua macam manusia bertambah banyak dosa, dan yang 
ketiga akan 

membawa murka: pikiran yang panas seperti api yang menyala, 
tidak akan 

didinginkan sampai itu dikonsumsi: cabul dalam tubuh Nya 

daging tidak akan berhenti sampai ia telah menyalakan api. 

{23:17} adalah semua roti manis whoremonger, ia tidak akan 

Tinggalkan sampai ia mati. 

{23:18} seorang pria yang nikah, berkata demikian dalam 



jantung, yang melihat saya? Aku sedang dikepung tentang 
dengan kegelapan, 

dinding menutupi aku, dan tubuh tidak melihat saya; apa yang 
perlu saya untuk 

takut? Sang Mahatinggi tidak akan mengingat dosa-dosa saya: 

{23:19} seperti seorang pria hanya feareth mata manusia, dan 

tidak mengetahui bahwa mata Tuhan adalah sepuluh ribu kali 

lebih terang dari matahari, beholding semua cara laki-laki, dan 

mengingat bagian-bagian yang paling rahasia. 

{23:20} dia tahu segala sesuatu sebelum pernah mereka 
diciptakan; Jadi 

juga, setelah mereka disempurnakan dia tampak kepada 
mereka semua. 

{23:21} manusia ini harus dihukum di jalan-jalan 

kota, dan dimana ia suspecteth tidak ia harus diambil. 

{23:22} dengan demikian akan itu pergi juga dengan istri yang 
bukan 

suaminya, dan membebaskan di pewaris oleh orang lain. 

{23:23} untuk pertama, dia telah tidak menaati hukum yang 
paling 

Tinggi; dan kedua, ia seperlima melawan dirinya sendiri 

suami; dan ketiga, ia telah bermain pelacur dalam perzinahan, 



dan anak-anak yang dibawa oleh orang lain. 

{23:24} ia dibawa ke dalam Jemaat, 

dan Inkuisisi dilakukan anak-anaknya. 

{23:25} anak-anaknya tidak akan mengambil akar dan cabang-
cabangnya, 

akan melahirkan tidak berbuah. 

{23:26} dia akan meninggalkan kenangan terkutuk, dan 

cela akan tidak dihapuskan. 

{23:27} dan mereka yang tetap akan mengetahui bahwa ada 

tidak ada yang lebih baik daripada takut akan Tuhan, dan 
bahwa ada yang 

tidak ada yang lebih manis daripada untuk mengambil pelajaran 
kepada perintah-perintah 

Tuhan. 

{23:28} adalah kemuliaan untuk mengikuti Tuhan, dan menjadi 

menerima dia adalah umur panjang. 

{24:1} kebijaksanaan akan memuji dirinya sendiri, dan akan 
memegahkan diri di 

tengah-tengah bangsanya. 

{24:2} dalam jemaah yang Maha tinggi akan dia 

membuka mulutnya, dan menang sebelum kuasa-Nya. 



{24:3} saya datang dari mulut yang Maha Tinggi, dan 

meliputi bumi seperti awan. 

{24:4} saya tinggal di tempat-tempat tinggi, dan takhta-Ku di 

Berawan pilar. 

{24:5} aku sendiri dikepung sirkuit surga, dan 

berjalan di bawah yang mendalam. 

{24:6} dalam gelombang laut dan di seluruh bumi, dan dalam 

setiap orang dan bangsa, saya miliknya. 

{24:7} dengan semua ini saya mencari istirahat: dan yang 

warisan akan tinggal? 

{24:8} sehingga Pencipta segala sesuatu memberiku 

perintah, dan dia yang membuat saya disebabkan Kemah 
SuciKu 

untuk beristirahat, dan berkata, biarkan Mu tinggal di Yakub, 
dan Mu 

Warisan di Israel. 

{24:9} ia menciptakan aku dari awal sebelum 

dunia, dan aku tidak pernah akan gagal. 

{24:10} di Kemah Suci saya disajikan sebelum dia; dan begitu 

Aku berdiri di Sion. 



{24:11} demikian di kota yang dikasihi itu dia memberiku 
istirahat, dan 

di Yerusalem adalah kekuatan saya. 

{24:12} dan saya mengambil akar pada orang yang mulia, 
bahkan di 

Bagian Tuhan warisan. 

{24:13} aku telah ditinggikan seperti aras di Libanus, dan 
sebagai 

pohon cemara atas gunung-gunung Hermon. 

Page 615 Sirach (Ecclesiasticus) 

{24:14} aku telah ditinggikan seperti pohon korma di En-gaddi, 
dan sebagai 

tanaman mawar di Jericho, sebagai pohon zaitun adil di 
lapangan menyenangkan, 

dan tumbuh sebagai pohon pesawat oleh air. 

{24:15} kuberikan aroma manis seperti kayu manis dan 

aspalathus, dan menghasilkan bau yang menyenangkan seperti 
yang terbaik 

Mur, galbanum, dan onyx, serta storax manis, dan sebagai 

asap kemenyan di Kemah Suci. 

{24:16} sebagai pohon terpentin saya saya 



cabang-cabang, dan cabang saya adalah cabang kehormatan 
dan 

kasih karunia. 

{24:17} sebagai pokok anggur membawa saya tercantum 
menyenangkan yang harum dan 

saya bunga adalah buah kehormatan dan kekayaan. 

{24:18} saya ibu adil cinta, dan rasa takut, dan 

pengetahuan, dan harapan yang Suci: oleh karena itu, yang 
abadi, aku 

diberikan kepada semua anak-anak saya yang dinamai dirinya. 

{24:19} datang kepada-Ku, kamu semua yang ingin saya, dan 

mengisi diri dengan buah-buahan saya. 

{24:20} untuk peringatan saya lebih manis dari madu, dan 

milik pusaka dari sarang lebah. 

{24:21} mereka yang makan saya belum akan lapar, dan mereka 

minuman saya belum akan Haus. 

{24:22} yang obeyeth saya tidak akan dikalahkan, 

dan mereka yang bekerja dengan saya tidak akan melakukan 
beres. 

{24:23} semua ini adalah kitab Perjanjian 

Allah yang Mahatinggi, bahkan hukum yang diperintahkan 
Musa 



untuk warisan kepada Jemaat Yakub. 

{24:24} tidak putus asa untuk menjadi kuat di dalam 
Tuhan; bahwa ia mungkin 

konfirmasi Anda, membelah kepadanya: Tuhan yang Maha 
kuasa adalah Tuhan 

sendirian, dan di samping nya ada ada Juruselamat lain. 

{24:25} dia filleth segala sesuatu dengan kebijaksanaan-nya, 
sebagai Phison 

dan sebagai Tigris pada zaman baru buah. 

{24:26} Ia membaringkan pemahaman kelimpahan seperti 

Euprates, dan Yordania di waktu panen. 

{24:27} Ia membaringkan doktrin pengetahuan muncul sebagai 

cahaya, dan sebagai Geon dalam waktu vintage. 

{24:28} manusia pertama tahu dia tidak sempurna: tidak ada 
lagi 

akan terakhir menemukan keluar. 

{24:29} untuk pikirannya adalah lebih dari laut, dan dia 

nasihat profounder daripada dalam besar. 

{24:30} aku juga keluar sebagai sungai dari sungai, dan sebagai 

Conduit ke taman. 

{24:31} aku berkata, aku akan air kebun terbaik saya, dan akan 
air 



berlimpah Taman tempat tidur: dan, lo, brook saya menjadi 

Sungai, dan Sungai saya menjadi lautan. 

{24:32} belum hendak doktrin untuk bersinar pagi, 

dan akan memancarkan cahayanya jauh. 

{24:33} belum aku akan mencurahkan doktrin sebagai 
nubuatan, dan 

meninggalkannya untuk segala usia selama-lamanya. 

{24:34} sesungguhnya bahwa saya tidak memiliki diusahakan 
untuk diriku sendiri, 

Tapi untuk semua mereka yang mencari hikmat. 

{25: 1} dalam tiga hal memperindah, dan berdiri 

indah baik sebelum Allah dan manusia: kesatuan saudara-
saudara, 

kasih tetangga, seorang pria dan seorang istri yang setuju 
bersama-sama. 

Dibenci oleh jiwa Ku {25: 2} tiga macam laki-laki, dan aku 

sangat tersinggung di hidup mereka: seorang miskin yang 
bangga, 

kaya manusia itu pembohong, dan seorang pezina tua doateth 
itu. 

{25: 3} jika engkau telah berkumpul tidak ada di mudamu, 
bagaimana 



Dapatkah engkau menemukan hal di usia Mu? 

{25: 4} O bagaimana cantik adalah penghakiman untuk abu-abu 
rambut, 

dan untuk orang-orang kuno tahu nasihat! 

{25: 5} O bagaimana cantik adalah hikmat manusia lama, dan 

pemahaman dan nasihat untuk laki-laki kehormatan. 

{25:6} banyak pengalaman adalah mahkota manusia lama, dan 

takut akan Tuhan adalah kemuliaan mereka. 

{25: 7} ada sembilan hal-hal yang saya telah dinilai di tambang 

jantung untuk menjadi bahagia, dan kesepuluh saya akan 
mengucapkan dengan lidah saya: 

Seorang pria yang telah sukacita anak-anaknya; dan dia yang 
hidup untuk melihat 

kejatuhan musuhnya: 

{25: 8} juga adalah dia yang bertakhta di dengan seorang istri 

pemahaman, dan bahwa ia telah tidak tergelincir dengan 
lidahnya, 

dan yang tidak telah disajikan seorang pria lebih tidak layak dari 
dirinya sendiri: 

{25: 9} juga adalah dia yang telah ditemukan kehati-hatian, dan 
dia yang 

berfirman di telinga mereka yang akan mendengar: 



{25: 10} O betapa besar adalah dia yang findeth 
kebijaksanaan! Namun 

ada tidak ada di atasnya yang feareth Tuhan. 

{25: 11} tetapi kasih Tuhan melampaui segala sesuatu untuk 

iluminasi: dia itu holdeth, Dimanamendapatkaninformasi ia 
seumpama? 

{25: 12} takut akan Tuhan adalah permulaan kasih-Nya: 

dan iman adalah awal dari penyatuan kepadanya. 

{25: 13} [memberiku] wabah apapun, tetapi malapetaka 
jantung: 

dan setiap kejahatan, tapi kejahatan seorang wanita: 

{25: 14} dan penderitaan apapun, tetapi penderitaan dari 
mereka 

yang membenci aku: dan setiap balas dendam, tapi balas 
dendam dari musuh. 

{25: 15} tidak adalah kepala di atas kepala ular; dan 

ada tidak ada murka atas murka musuh. 

{25: 16} aku agak telah diam dengan singa dan naga, daripada 

untuk menjaga rumah dengan seorang wanita yang jahat. 

{25: 17} kejahatan dari wanita changeth wajah, 

dan darkeneth nya wajah seperti kain kabung. 

{25: 18} suaminya akan duduk antara tetangga; dan 



ketika ia mendengarkan itu akan menghela napas pahit. 

{25: 19} semua kejahatan adalah tetapi sedikit untuk kejahatan 

wanita: membiarkan bagian orang berdosa jatuh padanya. 

{25:20} sebagai mendaki jalan berpasir adalah untuk kaki 

orang tua, jadi adalah seorang istri yang penuh dengan kata-
kata seorang yang tenang. 

{25: 21} tersandung tidak pada keindahan wanita, dan 
keinginan 

bukan untuk kesenangan. 
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{25: 22} seorang wanita, jika dia menjaga suaminya, penuh 

kemarahan, kelancangan dan celaan banyak. 

{25: 23} wanita jahat abateth keberanian, membaringkan 

berat wajah dan hati yang terluka: seorang wanita yang akan 

kenyamanan suaminya dalam kesusahan membaringkan lemah 
tangan dan 

lutut yang lemah. 

{25: 24} wanita datang awal dari dosa, dan 

melalui dia kita semua mati. 

{25: 25} memberikan air tidak bagian; tidak ada yang jahat 

wanita kebebasan untuk gad di luar negeri. 



{25:26} jika dia pergi tidak seperti engkau memiliki dia, 
memotong dia 

lepas landas dari dagingmu, dan memberinya tagihan 
perceraian, dan membiarkan dia 

pergi. 

{26: 1} diberkati adalah pria yang berbudi luhur istri, untuk 

jumlah hari nya akan ganda. 

{26: 2} A woman saleh kegembiraannya suaminya, dan ia 

akan memenuhi tahun hidupnya dalam damai. 

{26: 3} A baik istri adalah porsi yang baik, yang akan 

diberikan dalam bagian dari mereka yang takut akan Tuhan. 

{26: 4} Apakah seorang menjadi kaya atau miskin, jika dia 
memiliki yang baik 

hati terhadap Tuhan, dia setiap saat bersorak-sorai dengan 

wajah ceria. 

{26: 5} ada tiga hal yang saya jantung feareth; dan 

untuk keempat saya adalah ketakutan: fitnah kota, 

berkumpul banyak nakal, dan palsu 

tuduhan: Semua ini lebih buruk daripada kematian. 

{26: 6} tetapi kesedihan hati dan kesedihan seorang wanita 
yang 



cemburu atas wanita lain, dan sebuah momok lidah 

yang communicateth dengan semua. 

{26:7} istri yang jahat adalah kuk terguncang ke sana kemari: 
dia yang 

telah memegang dirinya sebagai meskipun ia dianggap 
kalajengking. 

{26:8} A woman mabuk dan gadder di luar negeri menyuruh 

kemarahan besar, dan dia tidak akan menutupi malu sendiri. 

{26:9} persundalan seorang wanita dapat diketahui dalam 
dirinya 

tampak sombong dan kelopak mata. 

{26: 10} jika putri Mu shameless, menjaga dalam straitly, 

supaya jangan ia penyalahgunaan dirinya melalui liberty terlalu 
banyak. 

{26: 11} Watch atas mata Pelambangan: dan mengagumi tidak 
jika 

Ia pelanggaran terhadap engkau. 

{26: 12} dia akan membuka mulutnya, sebagai seorang musafir 
Haus 

ketika ia telah menemukan air mancur, dan minum air setiap 

dekat her: oleh setiap hedge akan Dia duduk, dan membuka 
dirinya 



gemetar terhadap setiap panah. 

{26: 13} kasih karunia istri Bro. suaminya, dan 

kebijaksanaan nya akan menggemukkan tulangnya. 

{26: 14} A diam dan mencintai woman adalah karunia Tuhan; 

dan tidak ada begitu banyak layak sebagai pikiran yang baik 

diperintahkan. 

{26: 15} A shamefaced dan setia woman adalah ganda 

kasih karunia, dan pikirannya benua tidak dapat dihargai. 

{26: 16} sebagai matahari ketika datang di dalam surga yang 
tinggi; Jadi 

adalah keindahan istri yang baik dalam memesan rumahnya. 

{26: 17} sebagai cahaya jelas berdasarkan kandil Kudus; Jadi 

adalah keindahan wajah dalam usia yang matang. 

{26: 18} sebagai pilar emas berdasarkan alas 

perak; Jadi yang adil kaki dengan hati yang konstan. 

{26: 19} anakku, menjaga bunga umur Mu suara; dan 

memberikan kekuatanmu tidak untuk orang asing. 

{26: 20} apabila engkau telah mendapat milik berbuah 

melalui semua bidang, menabur dengan benih sendiri, percaya 
pada 

kebaikan saham Mu. 



{26: 21} sehingga Mu ras yang engkau leavest akan 

diperbesar, memiliki kepercayaan diri mereka keturunan baik. 

{Rasul 26: 22} pelacur yang akan diperhitungkan sebagai 
ludah; tetapi 

wanita yang sudah menikah adalah sebuah menara terhadap 
kematian suaminya. 

{26:23} jahat perempuan diberikan sebagai bagian untuk 

jahat manusia: tapi seorang wanita saleh diberikan kepada dia 
yang feareth 

Tuhan. 

{Rasul 26: 24} seorang wanita yang tidak jujur contemneth 
malu: tetapi 

wanita yang jujur akan menghormati suaminya. 

{26:25} A woman shameless dihitung sebagai anjing; 

tetapi dia yang shamefaced akan takut akan Tuhan. 

{26: 26} A woman yang honoureth suaminya akan 

dinilai bijaksana untuk semua; tapi dia yang dishonoureth dia 
dalam dirinya 

kebanggaan dihitung durhaka dari semua. 

{26:27} wanita menangis keras dan memarahi akan dicari 

keluar untuk mengusir musuh. 

{26: 28} ada dua hal yang mendukakan hatiku; dan 



ketiga membaringkan aku marah: seorang pria yang suffereth 
kemiskinan; 

dan laki-laki pemahaman yang tidak diatur oleh; dan satu yang 

kembali dari kebenaran untuk dosa; Tuhan prepareth seperti 

satu untuk pedang. 

{26:29} pedagang tidak harus menjaga diri dari melakukan 

salah; dan huckster tidak akan dibebaskan dari dosa. 

{27: 1} banyak telah berdosa untuk masalah kecil; dan ia yang 

ini menuntut untuk kelimpahan akan berpaling matanya. 

{27: 2} seperti paku sticketh cepat antara joinings dari 

batu; begitu Maha dosa tongkat dekat antara membeli dan 
menjual. 

{27: 3} kecuali seorang pria memegang sendiri dengan tekun 
dalam takut akan 

Tuhan akan segera rumahnya ditunggangbalikkan. 

{27: 4} sebagai ketika salah satu sifteth dengan saringan, 
menolak 

Bakarlah; Jadi kenajisan pria berbicara. 

{27: 5} tungku proveth pembuluh tembikar; Jadi 

Uji manusia adalah dalam alasannya. 

{27:6} buah declareth jika pohon telah berpakaian; Jadi 



adalah ucapan kesombongan dalam hati manusia. 

{27:7} memuji tiada seorangpun sebelum engkau 
mendengarkan dia berbicara; untuk 

ini adalah sidang laki-laki. 
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{27: 8} jika engkau followest kebenaran, engkau memperoleh 

Dia, dan menempatkan dia, sebagai jubah panjang mulia. 

{27: 9} burung-burung akan resor kepada mereka 
seperti; sehingga akan kebenaran 

kembali kepada mereka yang berlatih dalam dirinya. 

{27: 10} sebagai singa lieth menunggu mangsa; Jadi dosa 

mereka yang bekerja kejahatan. 

{27: 11} wacana seorang saleh adalah selalu dengan 

kebijaksanaan; tetapi bodoh changeth sebagai bulan. 

{27: 12} jika engkau antara bijaksana, mengamati waktu; 

tetapi akan terus-menerus antara laki-laki pemahaman. 

{27: 13} wacana bodoh menjengkelkan, dan olah raga 

adalah wantonness dosa. 

{27: 14} Bicara padanya bahwa ia bersumpah banyak 
membaringkan 



rambut berdiri tegak; dan perkelahian mereka membuat satu 
berhenti telinganya. 

{27:15} perselisihan dari bangga adalah bloodshedding, dan 

nista mereka pedih telinga. 

{27: 16} siapa discovereth rahasia loseth kredit; dan 

akan pernah menemukan teman untuk pikiran. 

{27:17} cinta teman Mu, dan setia kepadanya: tetapi jika 

engkau betrayest rahasianya, mengikuti lagi setelah dia. 

{27: 18} untuk sebagai manusia telah menghancurkan 
musuh; Jadi engkau 

engkau kehilangan kasih sesamamu. 

{27: 19} sebagai salah satu yang letteth burung pergi dari 
tangannya, sehingga 

engkau engkau membiarkan sesamamu pergi, dan engkau tidak 
mendapatkan dia lagi 

{27: 20} mengikuti setelah dia tidak lebih, karena dia terlalu 
jauh off; Ia 

adalah sebagai Kijang lolos dari jerat. 

{27:21} untuk luka, itu mungkin akan terikat; dan setelah 

cercaan tidak mungkin reconcilement: tetapi hanya dia yang 
betrayeth 

rahasia adalah tanpa harapan. 



{Dalam 27: 22} yang winketh dengan mata berbuat jahat: dan 

Dia yang mengetahui dia akan berangkat dari-nya. 

{27: 23} ketika engkau hadir, ia akan berbicara manis, dan 

akan mengagumi kata Mu: tetapi pada akhirnya dia akan 
menggeliat nya 

mulut, dan fitnah perkataan Mu. 

{27:24} membenci banyak hal, tapi tidak seperti dia; 

Tuhan akan membencinya. 

{27:25} siapa casteth batu tinggi casteth nya 

kepala sendiri; dan stroke licik akan membuat luka. 

{27: 26} siapa diggeth lubang akan jatuh di dalamnya: dan dia 
yang 

dipasangnya perangkap yang harus diambil di dalamnya. 

{27: 27} yang berbuat kejahatan, itu akan jatuh di atasnya, 

dan ia akan tahu dari mana itu datang. 

{27:28} ejekan dan celaan berasal dari bangga; Tapi 

sepenuh hati, seperti singa, akan diam menunggu mereka. 

{27:29} yang bersukacita atas kejatuhan orang benar akan 

diambil dalam jerat; penderitaan akan membinasakan mereka 

sebelum mereka mati. 

{27: 30} keburukan dan murka, bahkan ini adalah kekejian; 



dan orang berdosa harus memiliki keduanya. 

{28: 1} yang revengeth akan menemukan pembalasan dari 

Tuhan, dan ia pasti akan menjaga dosa [dalam ingatan.] 

{28: 2} mengampuni sesamamu sakit yang telah dilakukannya 

kepadamu, sehingga akan dosamu juga diampuni ketika engkau 

kalian. 

Laki-laki {28: 3} satu gembalaan kebencian terhadap yang lain, 
dan Maha 

Ia mencari pengampunan dari Tuhan? 

{28: 4} dikerjakan dia memberi ampunan kepada seorang pria, 
yang seperti 

dirinya: dan Maha ia meminta pengampunan dosa sendiri? 

{28: 5} jika dia yang tetapi daging memelihara kebencian, yang 
akan 

intreat untuk diampuni dari dosa-dosanya? 

{28: 6} ingat akhir Mu, dan membiarkan permusuhan berhenti; 

[ingat] korupsi, dan kematian, dan tinggal di dalam 

perintah. 

{28: 7} ingat perintah, dan menanggung no 

kebencian kepada sesamamu: [ingat] perjanjian 

Tertinggi, dan mengedipkan mata pada kebodohan. 



{28: 8} Abstain dari perselisihan, dan engkau akan mengurangi 
Mu 

dosa: untuk seorang pria marah akan menyalakan perselisihan, 

{28: 9} A berdosa man disquieteth teman, dan membaringkan 

DEBAT di antara mereka yang menjadi damai. 

{28: 10} sebagai masalah api, jadi itu menyala: dan 

kekuatan manusia adalah, jadi adalah murka-Nya; dan sesuai 
dengan kehendakNya 

kekayaan kemarahannya lalu; dan semakin kuat mereka yang 

berpendapat, semakin mereka akan menjadi meradang. 

{28: 11} pertengkaran tergesa-gesa kindleth api: dan tergesa-
gesa 

Pertempuran sheddeth darah. 

{28: 12} jika engkau meniup percikan, bakarlah: jika engkau 
meludah 

atasnya, itu akan dipadamkan: dan kedua ini keluar dari Mu 

mulut. 

{28: 13} mengutuk dan bisikan doubletongued: seperti itu 

telah menghancurkan banyak yang damai. 

{28: 14} bicara telah Berbicaralah banyak, dan 

didorong mereka dari bangsa bangsa: kota kuat Siapakah itu 



ditarik, dan rumah-rumah orang-orang besar digulingkan. 

{28: 15} bicara telah mengusir saleh 

wanita, dan kehilangan mereka dari usaha mereka. 

{28: 16} siapa salah sepertinya tidak pernah akan menemukan 
sisanya, 

dan tidak pernah tinggal diam-diam. 

{28: 17} stroke cambuk membaringkan tanda dalam daging: 

Tapi stroke lidah meremukkan tulang-tulang. 

{28: 18} banyak telah jatuh oleh ujung pedang: tetapi 

tidak begitu banyak seperti yang telah jatuh dengan lidah. 

{28: 19} juga adalah dia yang dipertahankan melalui racun 

daripadanya; yang tidak telah ditarik kuk daripadanya, atau 
sudah 

terikat di band nya. 

{28: 20} untuk kuk daripadanya adalah kuk besi, dan 
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band daripadanya adalah band dari kuningan. 

{28:21} kematian daripadanya adalah kematian jahat, kuburan 

lebih baik dari itu. 

{28: 22} tidak akan memiliki kekuasaan atas mereka yang takut 
akan Tuhan, 



tidak akan mereka akan dibakar dengan api daripadanya. 

{28:23} yang akan seperti meninggalkan Tuhan jatuh ke 
dalamnya; dan itu 

akan membakar mereka, dan tidak akan padam; itu harus 
dikirim 

mereka seperti singa, dan menghanguskan mereka sebagai 
macan tutul. 

{28:24} terlihat bahwa engkau lindung nilai milikmu tentang 
dengan 

duri, dan mengikat perak dan emas, Mu 

{28: 25} dan menimbang kata Mu dalam keseimbangan, dan 
membuat 

pintu dan bar untuk mulut-Mu. 

{28: 26} Waspadalah engkau geser tidak dengan itu, supaya 
jangan engkau jatuh sebelum 

Dia yang lieth menunggu. 

{29: 1} dia yang penuh belas kasihan akan meminjamkan 
kepada tetangganya. 

dan dia yang memberi kekuatan tangannya pernah mengantuk 

perintah. 

{29: 2} meminjamkan kepada sesamamu dalam waktu 
kebutuhan, dan membayar 

engkau sesamamu lagi pada waktunya musim. 



{29:3} terus firman-Mu, dan berurusan dengan setia dengan 
dia, dan 

engkau akan selalu menemukan hal-hal yang diperlukan untuk 
engkau. 

{29:4} banyak, ketika hal yang dipinjamkan mereka 
diperhitungkan untuk 

ditemukan, dan menempatkan mereka ke kesulitan yang 
membantu mereka. 

{29: 5} sampai ia telah menerima, dia akan mencium tangan 
manusia; 

dan uang kepada temannya ia akan berbicara submissly: tetapi 

ketika ia harus membayar kembali, ia akan memperpanjang 
waktu dan kembali 

kata-kata kesedihan, dan mengeluh waktu. 

{29: 6} jika dia menang, ia tidak akan mendapat paruh, dan 

ia akan menghitung seolah-olah ia telah menemukannya: jika 
tidak, ia telah kehilangan 

Dia dari uangnya, dan ia telah mendapat dia musuh tanpa 

menyebabkan: dia payeth dirinya dengan segala kutuk dan 
pagar; dan untuk 

kehormatan yang ia akan membayar dia aib. 

{29: 7} banyak karena telah menolak untuk meminjamkan 
untuk lain 



Laki-laki berurusan sakit, takut untuk menjadi ditipu. 

{29: 8} belum memiliki engkau kesabaran dengan seorang pria 
di miskin estate, 

dan menunda tidak memberitahukan kepadanya rahmat. 

{29: 9 sehingga} membantu kaum miskin untuk perintah 's sake, 
dan 

berpaling kepadanya tidak karena kemiskinan nya. 

{29: 10} menurunkan Mu uang untuk saudaramu dan teman 
Mu, 

dan biarkan tidak karat di bawah batu akan hilang. 

{29: 11} berbaring Mu harta menurut 

perintah yang Mahatinggi, dan akan membawa engkau 

keuntungan lebih dari emas. 

{29: 12} tutup mulut sedekah di gudang Mu: dan 

melepaskan engkau dari semua penderitaan. 

{29: 13} itu akan melawan engkau musuhmu lebih baik 

dari perisai besar dan tombak kuat. 

{29: 14} orang jujur adalah jaminan untuk tetangganya: tapi dia 

Itulah Pelambangan akan meninggalkannya. 

{29: 15} lupa tidak persahabatan dengan jaminan Mu, sebab ia 

Ia telah memberikan hidupnya bagimu. 



{29: 16} orang berdosa akan menggulingkan baik estat nya 

Jaminan: 

{29: 17} dan dia yang bersyukur pikiran akan meninggalkan 

Dia [dalam bahaya] yang disampaikan kepadanya. 

{29: 18} Suretiship telah dibatalkan banyak baik Estate, dan 

terguncang mereka sebagai gelombang laut: pahlawan 
Siapakah itu didorong 

dari rumah mereka, sehingga mereka mengembara di antara 
aneh 

bangsa-bangsa. 

{29:19} orang jahat yang melanggar perintah-perintah 

Tuhan akan jatuh ke dalam suretiship: yang undertaketh 

dan erat-erat bisnis orang lain untuk keuntungan akan jatuh ke 
dalam 

Setelan. 

{29: 20} membantu sesamamu menurut kuasamu, dan 

berhati-hatilah bahwa engkau akan jatuh tidak menjadi sama. 

{29: 21} yang kepala untuk hidup adalah air, dan roti, dan 

pakaian, dan sebuah rumah untuk menutupi rasa malu. 

{29:22} lebih baik adalah kehidupan sebagai orang miskin di 
sebuah pondok yang berarti, 



dari tarif halus di rumah orang lain. 

{29: 23} akan terus sedikit atau banyak, engkau yang puas, 
bahwa engkau 

mendengar tidak cela rumahmu. 

{29: 24} untuk itu adalah kehidupan yang menyedihkan untuk 
pergi dari rumah 

rumah: untuk mana engkau orang asing, engkau tidak darest 
terbuka 

mulut-Mu. 

{29:25} kaubawalah menghibur, dan perayaan, dan tidak 
memiliki 

Terima kasih: Selain itu engkau mendengar kata-kata pahit: 

{29:26} datang, engkau orang asing, dan menyediakan meja, 
dan feed 

saya bahwa engkau siap. 

{29: 27} memberikan tempat, engkau orang asing, manusia 
yang mulia. 

datang diajukan saudara saya, dan saya perlu saya 

rumah. 

{29:28} hal-hal pedih kepada seorang 

pemahaman; upbraiding houseroom, dan 

reproaching dari pemberi pinjaman. 



{30: 1} Barangsiapa mengasihi anaknya menyuruh dia sering 
merasa 

tongkat, bahwa ia mungkin memiliki sukacita dia pada akhirnya. 

{30: 2} yang chastiseth anaknya akan memperoleh sukacita 
kepadanya, 

dan bersorak-nya di antara kenalan. 

{30: 3} yang teacheth anaknya grieveth musuh: dan 

sebelum teman-temannya, ia akan bersukacita nya. 

{30: 4} meskipun ayahnya mati, namun ia adalah seakan-akan 

tidak mati: karena dia telah meninggalkan di belakang yang 
seperti dirinya. 

{30: 5} sementara ia hidup, ia melihat dan bersukacita di dalam 
dia: dan 

ketika ia meninggal, ia adalah tidak sedih. 

{30: 6} ditinggalkannya dia pembalas melawan musuh-nya, 

dan salah satu yang akan kesengsaraanku kebaikan kepada 
teman-temannya. 

{30: 7} yang membuat terlalu banyak anaknya akan mengikat 

lukanya; dan ususnya akan bermasalah di menangis setiap. 

Page 619 Sirach (Ecclesiasticus) 

{30:8} kuda tidak patah sesawi keras kepala: dan 

anak yang dibiarkan akan disengaja. 



{30:9} Cocker anak Mu, dan ia akan membuat engkau takut: 

bermain dengan dia, dan ia akan membawa engkau ke berat. 

{30: 10} tertawa tidak dengan dia, supaya jangan engkau 
kesedihan dengan 

nya, dan supaya engkau kertakan gigi Mu di akhir. 

{30: 11} memberinya liberty tidak di masa mudanya, dan 
mengedipkan mata tidak pada 

kebodohan-nya. 

{30:12} busur turun lehernya sementara dia masih muda, dan 
mengalahkan 

Dia di sisi sementara dia seorang anak, supaya jangan ia lilin 
keras kepala, 

dan tidak taat kepada-Mu, dan jadi membawa kesedihan untuk 
Mu 

jantung. 

{30: 13} Chastise anakmu, dan memegang dia untuk tenaga 
kerja, supaya nya 

perilaku cabul menjadi suatu pelanggaran kepadamu. 

{30: 14} lebih baik adalah orang miskin, menjadi sehat dan kuat 
dari 

Konstitusi, daripada orang kaya yang menderita dalam 
tubuhnya. 

{30: 15} kesehatan dan baik estat tubuh adalah di atas semua 



emas, dan tubuh yang kuat di atas kekayaan tak terbatas. 

{30:16} tidak adalah kekayaan tidak atas badan suara, dan tidak 

sukacita di atas kegembiraan hati. 

{30: 17} kematian lebih baik daripada hidup pahit atau terus-
menerus 

penyakit. 

{30: 18} Delicates tercurah atas mulut tutup mulut adalah 
sebagai 

Messes daging menetapkan atas kuburan. 

{30: 19} berbuat baik apa persembahan kepada berhala? untuk 

tidak dapat makan atau bau: itulah dia yang dianiaya dari 

Tuhan. 

{30: 20} dia melihat dengan matanya dan groaneth, sebagai 

sida-sida yang embraceth seorang perawan dan sigheth. 

{30: 21} memberikan tidak lebih dari akal budimu untuk berat, 
dan menimpa 

tidak Yoyakim nasihat sendiri. 

{30:22} dalam kegembiraan hati adalah kehidupan manusia, 
dan 

joyfulness manusia prolongeth hidupnya. 

{30:23} cinta jiwa Mu, dan menghibur hatimu 



menghapus kesedihan jauh dari kepadamu: untuk kesedihan 
telah membunuh ramai, 

dan ada tidak ada keuntungan di dalamnya. 

{30: 24} iri hati dan murka mempersingkat kehidupan, dan 
ketelitian 

membebaskan umur sebelum waktu. 

{30:25} A heart ceria dan baik akan memiliki perawatan nya 

daging dan diet. 

{31: 1} menonton untuk kekayaan consumeth daging, dan 

perawatan daripadanya selama pergi tidur. 

{31:2} menonton perawatan tidak akan membiarkan seorang 
pria yang tidur, sebagai sakit 

penyakit meremukkan tidur, 

{31: 3} yang kaya telah besar buruh mengumpulkan kekayaan 

bersama-sama; dan ketika ia resteth, ia dipenuhi dengan 
delicates nya. 

{31: 4} miskin laboureth di perkebunan miskin; dan ketika ia 

bukan off, dia masih miskin. 

{31: 5} yang dilihatnya emas akan tidak dibenarkan, dan ia 

yang erat-erat korupsi harus cukup daripadanya. 

{31:6} emas sudah menghancurkan banyak orang, dan mereka 



penghancuran ini hadir. 

{31:7} adalah mati disalib kepada mereka yang 
mempersembahkan korban kepada 

itu, dan setiap yang bodoh yang harus diambil dengan. 

{31: 8} diberkati adalah orang kaya yang ditemukan tanpa cela 

dan itu tidak pergi setelah emas. 

{31: 9} Siapakah dia? dan kita akan memanggilnya diberkati: 
untuk 

hal-hal yang luar biasa yang dilakukannya di antara umat-Nya. 

{31: 10} yang telah mencoba dengan demikian, dan 
menemukan sempurna? 

kemudian biarkan dia kemuliaan. Yang mungkin menyinggung, 
dan tidak mau 

tersinggung? atau melakukan kejahatan, dan tidak bercacat itu? 

{31: 11} barangnya akan didirikan, dan 

Jemaat akan menyatakan sedekah nya. 

{31: 12} jika engkau duduk di sebuah meja yang melimpah, 
menjadi tidak serakah atas 

itu, dan mengatakan tidak, ada banyak daging di atasnya. 

{31: 13} ingat bahwa mata yang jahat adalah hal yang jahat: dan 

apa dibuat lebih jahat daripada mata? oleh karena itu 

weepeth pada setiap kesempatan. 



{31: 14} Stretch tidak tanganmu mendampingi itu looketh, 

dan dorongan itu tidak dengan dia ke dalam piring. 

{31: 15} hakim tidak sesamamu oleh dirimu sendiri: dan 

bijaksana di setiap titik. 

{31: 16} makan seperti sesawi manusia, hal-hal yang 

ditetapkan sebelum engkau; dan melahap catatan, supaya 
jangan engkau dibenci. 

{31: 17} meninggalkan lebih dulu demi tata krama; dan 
janganlah 

unsatiable, supaya jangan engkau menyinggung. 

{31: 18} apabila engkau duduk di antara banyak, jangkauan 
tidak Mu 

tangan pertama-tama. 

{31: 19} A sangat sedikit cukup untuk seorang pria yang juga 
dipelihara, 

dan dia fetcheth tidak angin pendek tempat tidurnya. 

{31: 20} suara tidur datang sedang makan: ia lalu 

awal, dan kebijaksanaan dengannya: tapi rasa sakit mereka 
menonton, 

dan choler, dan kepedihan perut, dengan unsatiable 

Laki-laki. 



{31:21} dan jika engkau telah dipaksa untuk makan, timbul, 
pergi 

keempat, muntah, dan engkau akan beroleh biaya sisanya. 

{31: 22} anakku, mendengar saya, dan membenci saya tidak, 
dan di 

terakhir akan ditemukan seperti yang kukatakan kepadamu: 
dalam semua karya-Mu akan cepat, 

Jadi harus ada ada penyakit datang kepadamu. 

{31:23} siapa liberal dari daging, laki-laki akan berbicara 

baik dari dirinya; dan laporan nya rumah tangga yang baik akan 

percaya. 

{31:24} tetapi melawan dia yang niggard dari daging 

seluruh kota akan bergumam; dan kesaksian nya 

niggardness tidak perlu diragukan dari. 

{31:25} mempergelarkan tidak Mu valiantness dalam 
anggur; anggur telah 

menghancurkan banyak. 
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{31: 26} tungku proveth tepi oleh mencelupkan: Jadi Maha 

anggur hati bangga oleh drunkeness. 

{31:27} anggur sebagai baik sebagai kehidupan manusia, jika itu 
diminum 



cukup: apa yang hidup adalah kemudian dengan seorang pria 
yang adalah tanpa anggur? 

untuk itu dibuat untuk membuat laki-laki senang. 

{31: 28} anggur menyolok mabuk dan di musim membebaskan 

kesukaan dari hati, dan kegembiraan pikiran: 

{31: 29} tetapi anggur mabuk dengan kelebihan membaringkan 
kepahitan 

pikiran, dengan berkelahi dan bertengkar. 

{31: 30} mabuk increaseth kemarahan bodoh sampai ia 

menyinggung: diminisheth kekuatan, dan membaringkan luka. 

{31: 31} teguran tidak sesamamu di anggur, dan 

membencinya tidak dalam kegembiraan nya: memberinya 
tanpa kata-kata despiteful, 

Tekan tidak kepadanya dengan mendesaknya [untuk 
minuman.] 

{32: 1} jika engkau dibuat lift master [dari pesta,] tidak 

dirimu sendiri atas, tapi berada di antara mereka sebagai salah 
satu yang lainnya; mengambil 

rajin merawat mereka, dan jadi duduk. 

{32: 2} dan bila engkau lakukan semua kantor Mu, Mu 

tempat, bahwa engkau boleh menjadi gembira dengan mereka, 
dan menerima 



Mahkota Mu baik memesan perayaan. 

{32: 3} bicara, engkau bahwa seni yang lebih tua, untuk itu 
sesawi kepadamu, 

tetapi dengan suara penilaian; dan menghalangi tidak seruling. 

{32: 4} tuangkan tidak keluar kata-kata mana ada seorang 
musisi, dan 

mempergelarkan tidak maju kebijaksanaan dari waktu. 

{32:5} konser musik sambil di dengan jamuan wain adalah 
sebagai 

Meterai carbuncle terletak di emas. 

{32: 6} sebagai meterai Emerald diatur dalam karya emas, 
sehingga 

adalah melodi dari seruling dengan anggur yang baik. 

{32: 7} bicara, pria muda, jika ada kebutuhan kepadamu: dan 

namun hampir ketika engkau suam dua kali bertanya. 

{32: 8} membiarkan Mu pidato singkat, memahami banyak 

beberapa kata; sebagai salah satu yang mengetahui dan belum 
holdeth nya 

lidah. 

{32: 9} jika engkau berada di antara orang-orang besar, 
membuat tidak dirimu sendiri 



setara dengan mereka; dan ketika orang-orang kuno di tempat, 
tidak menggunakan 

banyak kata-kata. 

{32:10} sebelum thunder layangkan lightning; dan sebelum 

Laki-laki shamefaced akan pergi nikmat. 

{32:11} bangkit betimes, dan tidak terakhir; Tetapi Dapatkan 
engkau 

rumah tanpa penundaan. 

{32:12} tidak mengambil hobi Mu, dan melakukan apa yang 
engkau: 

tetapi dosa tidak oleh bangga pidato. 

{32:13} dan untuk hal-hal ini memberkatinya yang engkau, 

dan telah ditambahkan kepadamu hal-hal baik nya. 

{32:14} siapa feareth Tuhan akan menerima nya 

disiplin; dan mereka yang mencari-Nya awal akan 
diperkenankan. 

{32: 15} yang menuntut hukum akan dipenuhi dengan: 

tetapi orang munafik akan tersinggung thereat. 

{32: 16} mereka yang takut akan Tuhan akan menemukan 
penghakiman, dan 

akan menyalakan keadilan sebagai terang. 

{32: 17} orang berdosa tidak akan ditegur, tetapi findeth 



alasan menurut kehendak-Nya. 

{32: 18} seorang penasihat akan menjadi perhatian; tetapi 

orang aneh dan bangga itu tidak gentar dengan rasa takut, 
bahkan ketika 

dirinya sendiri ia telah dilakukan tanpa nasihat. 

{32:19} Do apa-apa tanpa nasihat; dan ketika engkau 

Setelah selesai, tidak bertobat. 

{32:20} pergi tidak dalam cara yang wherein engkau boleh 
jatuh, dan 

tersandung tidak di antara batu-batu. 

{32: 21} tidak menjadi percaya diri dengan cara yang biasa. 

{32: 22} dan Waspadalah terhadap anak-anak sendiri. 

{32:23} dalam setiap pekerjaan baik percaya jiwamu 
sendiri; untuk ini adalah 

pemeliharaan perintah-perintah. 

{32: 24} Barangsiapa percaya kepada Tuhan menghapus setia 

perintah; dan ia yang percaya kepadanya akan tarif tidak 
pernah 

yang lebih buruk. 

{33: 1} tidak akan ada kejahatan terjadi kepadanya yang feareth 

Tuhan; Tapi dalam pencobaan bahkan lagi dia akan 
memberikan kepadanya. 



{33: 2} A bijaksana man dibenci oleh tidak hukum; tetapi dia 
yang 

munafik di dalamnya adalah sebagai kapal dalam badai. 

{33:3} seorang laki-laki pemahaman percaya kepada 
hukum; dan 

hukum setia kepadanya sebagai peramal. 

{33:4} mempersiapkan apa yang harus dikatakan, dan jadi 
engkau harus didengar: 

dan mengikat instruksi, dan kemudian membuat jawaban. 

{33:5} hati yang bodoh adalah seperti berputar; dan 

pikiran adalah seperti axletree bergulir. 

{33:6} kuda kuda adalah sebagai teman mengejek, ia 

neigheth di bawah setiap orang yang bersemayam di atasnya. 

{33:7} mengapa satu hari Maha unggul ketika karena semua 

cahaya setiap hari dalam tahun adalah matahari? 

{33: 8} oleh pengenalan akan Tuhan mereka 

dibedakan: dan ia berubah musim dan perayaan-perayaan. 

{33:9} beberapa dari mereka dia membuat hari-hari besar, dan 

keramat mereka, dan beberapa dari mereka telah dibuatnya 
biasa 

hari. 



{33:10} dan semua orang dari tanah, dan Adam 

menciptakan bumi: 

{33: 11} dalam banyak pengetahuan Tuhan telah membagi-bagi 
mereka, 

dan membuat cara mereka beragam. 

{33: 12} beberapa dari mereka telah Dia memberkati dan 
ditinggikan dan 

beberapa dari mereka yang ia menguduskan, dan terletak di 
dekat dirinya: tetapi beberapa 

mereka telah ia dikutuk dan dibawa rendah, dan ternyata 

tempat-tempat mereka. 

{33:13} sebagai tanah liat dalam periuk tangan, untuk mode itu 
di 

nya kesenangan: Jadi manusia adalah di tangan orang yang 
membuatnya, untuk 

berikanlah kepada mereka sebagai meteraikanlah dia terbaik. 
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{33: 14} adalah set baik melawan kejahatan, dan kehidupan 
terhadap kematian: Jadi 

yang saleh terhadap orang berdosa, dan orang berdosa 
terhadap 

Saleh. 



{33: 15} begitu melihat atas semua karya-karya yang 
Mahatinggi. dan 

ada dua dan dua, satu terhadap yang lain. 

{33: 16} saya bangun up terakhir dari semua, sebagai salah satu 
yang gathereth setelah 

grapegatherers: dengan berkat Tuhan saya keuntungan, 

dan tred tempat pemerasan anggur saya seperti seorang 
pengumpul anggur. 

{33:17} mempertimbangkan bahwa aku bekerja keras tidak 
untuk diri sendiri, tetapi 

untuk semua mereka yang mencari belajar. 

{33: 18} mendengar aku, Hai kamu orang-orang besar rakyat, 
dan 

mendengarkan dengan telinga Anda, hai pemimpin Jemaat. 

{33: 19} memberikan tidak anakmu dan istri, Mu saudara dan 
teman, 

kekuasaan atasmu sementara engkau hidup, dan memberikan 
tidak Mu barang 

lain: supaya ia bertobat engkau, dan engkau intreat yang sama 

lagi. 

{33: 20} sebagai panjang sebagai engkau hidup dan engkau 
napas padamu, 

memberikan janganlah atas apapun. 



{33:21} untuk lebih baik itu adalah bahwa anak-anakmu harus 
berusaha 

engkau, daripada engkau harus berdiri untuk kesopanan 
mereka. 

{33:22} dalam semua karya-Mu tetap untuk dirimu sendiri 
keunggulan; 

meninggalkan bukan noda menghormati Mu. 

{33: 23} saat ketika engkau akan berakhir umurmu, dan 

selesai nyawamu, mendistribusikan warisan Mu. 

{33:24} pakan, tongkat dan beban, adalah keledai; dan 

roti, koreksi, dan pekerjaan, pelayan. . 

{33:25} jika engkau menetapkan hambamu mengusahakan, 
engkau menemukan 

sisa: tetapi jika engkau membiarkannya pergi siaga, ia akan 
mencari kebebasan. 

{33:26} kuk dan kerah busur leher: Jadi 

siksaan dan siksaan pelayan jahat. 

{33: 27} mengirim dia untuk tenaga kerja, bahwa ia menjadi 
tidak siaga; untuk 

kemalasan teacheth banyak yang jahat. 

{33:28} membuatnya bekerja, seperti cocok baginya: jikalau ia 
tidak 



taat, mengenakan belenggu-belenggu yang lebih berat. 

{33: 29} tetapi tidak berlebihan terhadap apapun; dan tanpa 

kebijaksanaan tidak. 

{33:30} jika engkau seorang hamba, dan biarkan dia menjadi 
kepadamu sebagai 

dirimu sendiri, karena engkau telah membeli dia dengan harga. 

{33:31} jika engkau seorang hamba, Desak dia sebagai saudara: 

untuk engkau kebutuhan dia, pada jiwa mu: jika engkau 

Desak dia jahat, dan ia menjalankan Mu, cara yang engkau 

pergi untuk mencari-Nya? 

{34: 1} dengan harapan kekosongan pemahaman manusia sia-
sia 

dan palsu: dan mimpi mengangkat bodoh. 

{34: 2} siapa berpegang mimpi adalah seperti dia yang seekor 

di bayangan, dan erat-erat setelah angin. 

{34: 3} visi mimpi adalah kemiripan satu 

hal lain, bahkan seperti wajah wajah. 

{34: 4} dari yang najis apa bisa dibasuhkan? dan 

dari hal itu yang merupakan palsu Apakah kebenaran bisa 
datang? 

Divinations {34: 5}, dan soothsayings, dan mimpi, 



sia-sia: dan jantung fancieth, sebagai hati seorang wanita 
melahirkan. 

{34:6} jika mereka tidak dikirim dari yang paling tinggi di Mu 

kunjungan, mengatur tidak hatimu kepada mereka. 

{34: 7} untuk mimpi sudah mendustai banyak, dan mereka 
memiliki 

gagal yang menempatkan kepercayaan mereka kepada mereka. 

{34: 8} hukum didapati sempurna tanpa kebohongan: dan 

kebijaksanaan adalah kesempurnaan untuk mulut setia. 

{34: 9} seorang pria yang telah bepergian mengetahui banyak 
hal; 

dan dia yang telah banyak pengalaman akan menyatakan 
hikmat. 

{34:10} dia yang telah ada pengalaman mengetahui sedikit: tapi 
dia 

yang telah berjalan penuh kehati-hatian. 

{34:11} ketika saya pergi, saya melihat banyak hal; dan saya 

memahami lebih daripada aku bisa mengungkapkan. 

{34:12} saya adalah ofttimes dalam bahaya kematian: namun 
saya 

disampaikan karena hal-hal. 



{34:13} semangat orang-orang yang takut akan Tuhan, akan 
hidup; 

untuk harapan mereka ada di dalam dia yang membebaskan 
mereka. 

{34: 14} siapa feareth Tuhan tidak akan takut atau menjadi 

takut; sebab ia harapannya. 

{34: 15} diberkati adalah jiwa dari dia yang feareth Tuhan: 

yang Maha dia terlihat? dan Siapakah kekuatannya? 

{34: 16} untuk mata Tuhan kepada mereka yang cinta 

Dia, dia adalah perlindungan mereka kuat dan kuat menginap, 
pertahanan 

dari panas, dan penutup dari matahari pada siang hari, 
pelestarian 

dari tersandung, dan bantuan dari jatuh. 

{34: 17} dia menggelorakan up jiwa, dan lighteneth mata: dia 

Allahmu Kesehatan, kehidupan, dan berkat. 

{34:18} yang sacrificeth hal yang lalim mendapatkan, 

persembahannya konyol; dan karunia laki-laki yang tidak adil 
tidak 

diterima. 

{34:19} yang Mahatinggi tidak senang dengan persembahan 



orang jahat; tidak adalah ia menaklukan dosa dengan 
banyaknya 

korban-korban. 

{34: 20} siapa membebaskan menawarkan barang-barang hasil 

miskin berbuat salah satu pastilah anak sebelum ayahnya 

mata. 

{34:21} roti yang membutuhkan adalah kehidupan mereka: dia 
yang 

defraudeth dia daripadanya adalah seorang darah. 

{34: 22} yang menghapus manusia hidup 

slayeth dia; dan ia yang defraudeth buruh upah nya 

adalah tersangkut. 

{34:23} ketika satu orang membangun terus, dan lain pulleth 

Apa keuntungan yang mereka kemudian tapi kerja? 

{34:24} ketika salah satu prayeth, dan lain curseth, yang 

mendengar suara akan Tuhan? 
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{34:25} yang washeth dirinya sendiri setelah menyentuh 

mayat, jika ia menyentuh itu lagi, apa availeth cuci nya? 

{34: 26} Demikianlah pula halnya dengan seorang pria yang 
fasteth untuk dosanya, dan 



Layangkan lagi, dan berbuat sama: yang akan mendengar doa-
nya? 

atau apa Maha nya merendahkan keuntungan nya? 

{35: 1} ia yang pernah mengantuk hukum membebaskan 
persembahan cukup: 

Dia yang menyebut mengindahkan perintah melenyapkan 
perdamaian 

menawarkan. 

{35: 2} yang requiteth goodturn melenyapkan tepung yang 
terbaik; 

dan dia yang memberikan sedekah sacrificeth pujian. 

{35:3} untuk berangkat dari kejahatan adalah hal yang 
menyenangkan 

Tuhan; dan meninggalkan ketidakbenaran adalah Pendamaian. 

{35: 4} engkau engkau tidak muncul kosong di hadapan Tuhan. 

{35: 5} untuk semua hal ini [adalah harus dilakukan] karena 

perintah. 

{35: 6} persembahan orang benar membuat mezbah lemak, 

dan harum daripadanya sebelum yang paling tinggi. 

{35:7} korban orang diterima. dan 

Memorial daripadanya akan pernah dilupakan. 



{35:8} memberikan Tuhan kehormatan dengan mata yang baik, 
dan 

mengurangi tidak buah pertama dari tanganmu. 

{35:9} di semua hadiah Mu mempergelarkan wajah ceria, dan 

mendedikasikan persepuluhan Mu dengan sukacita. 

{35: 10} memberikan kepada Sang Mahatinggi menurut seperti 
yang dipunyainya 

diperkaya engkau; dan seperti engkau telah mendapat, 
memberikan dengan ceria 

mata. 

{35: 11} Sebab Tuhan recompenseth, dan akan memberikan 
kepadamu 

tujuh kali lipat. 

{35:12} tidak berpikir untuk korup dengan hadiah; untuk dia 
seperti 

tidak akan menerima: dan kepercayaan tidak untuk korban-
korban yang jahat; untuk 

Tuhan adalah hakim, dan dengannya adalah tidak memandang 
bulu. 

{35: 13} ia tidak akan menerima setiap orang melawan miskin 

Laki-laki, tetapi akan mendengar doa yang tertindas. 

{35:14} ia tidak akan merendahkan do'a 



yatim; atau janda, saat dia poureth keluar dengannya 

keluhan. 

{35:15} melakukan tidak air mata mengalir ke pipi janda? 

dan tidak menangis terhadapnya yang menyuruh mereka jatuh? 

{35:16} pelayan Tuhan akan diterima dengan 

mendukung, dan doanya akan mencapai kepada awan. 

{35: 17} doa yang rendah pierceth awan: dan 

sampai datang dekat, dia tidak akan terhibur; dan tidak akan 

berangkat, sampai yang Mahatinggi akan memandang untuk 
menilai selayaknya, 

dan melaksanakan penghakiman. 

{35: 18} Sebab Tuhan tidak akan kendur, tidak akan 

Perkasa bersabar terhadap mereka, sampai ia telah memukul di 

sunder unmerciful, pinggang dan repayed dendam 

untuk bangsa-bangsa; sampai ia telah mengambil banyak 

bangga, dan tongkat kerajaan tidak benar; 

{35:19} sampai ia telah diberikan kepada setiap orang menurut 

perbuatannya, dan untuk pekerjaan manusia menurut mereka 

perangkat; sampai ia telah dinilai penyebab umat-Nya, dan 

membuat mereka untuk bersukacita dalam rahmat-Nya. 



{35:20} rahmat tepat pd waktunya dalam waktu penderitaan, 
sebagai 

awan hujan di Timne dari kekeringan. 

{36:1} memberi rahmat kepada kami, ya Tuhan Allah, dan 

sesungguhnya kami: 

{36: 2} dan mengirim takut Mu atas segala bangsa yang mencari 

tidak setelah engkau. 

{36:3} Lift up tangan-Mu terhadap bangsa-bangsa yang aneh, 
dan 

Biarkan mereka melihat kuasamu. 

{36:4} engkau wast dikuduskan dalam kita sebelum mereka: 
Jadi 

engkau diperbesar diantaranya sebelum kita. 

{36: 5} dan membiarkan mereka mengenal Engkau, seperti kita 
tahu, 

bahwa ada tidak ada Allah tetapi hanya engkau, ya Allah. 

{36:6} mempergelarkan baru tanda-tanda, dan membuat 
keajaiban aneh lainnya: 

memuliakan tangan-Mu dan lengan kanan Mu, bahwa mereka 
mungkin ditetapkan 

karya-Mu yang menakjubkan. 



{36:7} membangkitkan kemarahan, dan mencurahkan murka: 
mengambil 

dari musuh, dan menghancurkan musuh. 

{36: 8} Sake waktu singkat, mengingat perjanjian, dan 

Biarkan mereka menyatakan karya-Mu yang indah. 

{36: 9} membiarkan dia yang escapeth dikonsumsi oleh 
kemarahan 

api; dan biarkan mereka lenyap yang menindas orang-orang. 

{36: 10} Smite di sunder kepala para penguasa 

kafir, yang mengatakan, ada tidak lain tetapi kita. 

{36: 11} mengumpulkan semua suku-suku Yakub, dan mewarisi 

engkau mereka, sebagai sejak awal. 

{36:12} ya Tuhan, memberi rahmat kepada orang-orang yang 

disebut oleh nama-Mu, dan kepada orang Israel, siapa Engkau 
hast bernama 

sulung Mu. 

{36:13} O kasihanilah Yerusalem, kota-Mu yang Kudus, 

tempat istirahat Mu. 

{36: 14} mengisi Sion dengan firman Mu tak terkatakan, dan Mu 

orang-orang dengan kemuliaan-Mu: 

{36: 15} memberi kesaksian kepada orang-orang yang engkau 



dimiliki dari awal, dan membangkitkan nabi-nabi yang 

telah di nama-Mu. 

{36: 16} pahala mereka yang menunggu kamu, dan membiarkan 
Mu 

Nabi ditemukan setia. 

{36:17} ya Tuhan, mendengar doa hamba-Mu 

sesuai dengan berkat Harun atas umat-Mu yang semua 

mereka yang diam di atas bumi mungkin tahu bahwa Engkaulah 

Tuhan, Allah yang kekal. 

{36:18} perut devoureth semua daging, namun adalah satu 
daging 

lebih baik daripada yang lain. 

{36:19} sebagai langit-langit tasteth penyelam jenis daging rusa: 
Jadi 

Maha jantung pemahaman pidato palsu. 
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{36:20} froward jantung menyuruh berat: tetapi seorang laki-
laki 

pengalaman akan pembalasan kepadanya. 

{36: 21} A woman akan menerima setiap orang, namun adalah 
salah satu 

Putri lebih baik daripada yang lain. 



{36: 22} kecantikan wanita cheereth 

wajah, dan seorang pria dilihatnya tidak ada yang lebih baik. 

{36: 23} jika ada kebaikan, kelemahlembutan dan kenyamanan, 
dalam 

lidahnya, maka itu tidak suaminya seperti orang lain. 

{36:24} yang getteth istri beginneth menjadi milikmu, 

membantu seperti kepada dirinya sendiri, dan tiang sisanya. 

{36: 25} dimana tidak ada pagar, kepemilikan ada 

manja: dan dia yang telah istri tidak akan berjalan naik dan 
turun 

berkabung. 

{36: 26} yang akan mempercayai seorang pencuri juga ditunjuk, 
yang 

skippeth dari kota ke kota? Jadi [yang akan percaya] seorang 
pria yang 

telah tidak ada rumah, dan lodgeth palingkanlah malam 
menghapus 

Dia? 

Demikianlah setiap teman {37: 1}, I am temannya juga: tapi ada 

seorang teman, yang hanya seorang teman di nama. 

{37:2} itu tidak kesedihan maut, ketika seorang sahabat dan 

teman menoleh ke musuh? 



{37:3} O jahat imajinasi, mana mengembara engkau di untuk 

menutupi bumi dengan penipuan? 

{37: 4} tidak adalah teman, yang menyingsing di 

kemakmuran dari seorang teman, tetapi dalam waktu 
kesusahan akan 

terhadapnya. 

{37:5} tidak adalah teman, yang helpeth seorang teman 

perut, dan menghapus up buckler melawan musuh. 

{37:6} lupa tidak Mu teman di akal budimu, dan menjadi tidak 

tanpa mempedulikan dia dalam kekayaan Mu. 

{37: 7} konselor setiap extolleth nasihat; Tapi ada 

beberapa yang counselleth untuk dirinya sendiri. 

{37: 8} Waspadalah terhadap seorang konselor, dan tahu 
sebelumnya apa 

kebutuhan yang dimilikinya; untuk dia akan nasihat bagi dirinya 
sendiri; supaya jangan ia melemparkan 

banyak atasmu, 

{37: 9} dan berkata kepadamu kehendak-Mu baik: dan 

Sesudah itu ia berdiri di sisi lain, untuk melihat apa yang 
menimpa 

engkau. 



{37: 10} berkonsultasi tidak dengan salah satu yang suspecteth 
engkau: dan 

menyembunyikan nasihat-Mu dari seperti iri padamu. 

{37: 11} tidak berkonsultasi dengan seorang wanita yang 
menyentuh dirinya 

siapa dia cemburu; tidak seorang pengecut dalam hal 

Perang; atau dengan seorang pedagang tentang 
pertukaran; atau dengan 

pembeli menjual; atau dengan orang iri ucapan syukur; 

atau dengan orang unmerciful yang menyentuh kebaikan; atau 
dengan 

malas untuk bekerja; atau dengan seorang upahan untuk satu 
tahun 

pekerjaan finishing; atau dengan hamba siaga bisnis banyak: 

mendengarkan tidak dalam masalah nasihat. 

{37:12} tetapi akan terus-menerus dengan seorang Saleh, siapa 
Engkau 

tahu untuk memelihara perintah-perintah Tuhan, yang, 

pikiran adalah menurut akal budimu, dan akan kesedihan 
dengan engkau, jika 

engkau akan mengalami keguguran. 

{37:13} dan membiarkan nasihat yang berdiri di jantung Mu: 
untuk 



ada tidak ada orang yang lebih setia kepadamu daripada itu. 

{37: 14} untuk pikiran manusia kadang-kadang biasa 
menceritakan 

lebih dari tujuh watchmen, yang duduk di atas di sebuah 
menara tinggi. 

{37:15} dan di atas semua ini berdoa kepada yang Maha Tinggi, 
bahwa ia 

akan langsung kehendak-Mu di kebenaran. 

Alasan {37: 16} membiarkan pergi sebelum setiap enterprize, 
dan 

nasihat sebelum setiap tindakan. 

{37:17} wajah adalah tanda perubahan 

jantung. 

{37:18} empat macam hal muncul: kehidupan yang baik dan 
jahat, 

dan kematian: tetapi lidah yang Mahatinggi atas mereka terus-
menerus. 

{37:19} tidak adalah salah satu yang bijaksana dan teacheth 
banyak, dan 

Namun menguntungkan untuk dirinya sendiri. 

{37:20} tidak adalah salah satu yang dikerjakan kebijaksanaan 
dalam kata-kata, dan 

justru: ia akan menjadi miskin dari semua makanan. 



{37: 21} untuk anugrah tidak diberikan, dia dari Tuhan, 

karena ia adalah kehilangan semua kebijaksanaan. 

{37:22} lain bijaksana untuk dirinya sendiri; dan buah-buahan 

pemahaman terpuji dalam mulutnya. 

{37:23} orang bijak instructeth umatNya; dan buah 

nya pemahaman gagal tidak. 

{37:24} orang bijak akan dipenuhi dengan berkat; dan semua 

mereka yang melihat dia harus menghitung dia bahagia. 

{37: 25} hari-hari kehidupan manusia boleh dihitung: 

tetapi hari-hari Israel tak terhitung. 

{37: 26} orang bijak akan mewarisi kemuliaan antara umat-Nya, 

dan namanya akan kekal. 

{37:27} anakku, membuktikan jiwamu dalam hidupmu, dan 
melihat apa yang 

jahat untuk itu, dan memberikan tidak yang sama dengan itu. 

{37: 28} untuk semua hal yang tidak menguntungkan bagi 
semua orang, 

tidak telah setiap jiwa kesenangan dalam setiap hal. 

{37:29} tidak menjadi unsatiable dalam hal apapun mungil, atau 
terlalu 

serakah atas daging: 



{37:30} untuk kelebihan daging membebaskan penyakit, dan 

surfeiting akan berubah menjadi choler. 

{37:31} dengan surfeiting memiliki banyak binasa; tapi dia yang 

menghapus memperhatikan prolongeth hidupnya. 

{38: 1} kehormatan seorang dokter dengan kehormatan karena 
kepadanya 

untuk menggunakan yang kamu miliki tentang dia: untuk Tuhan 

menciptakan-nya. 

{38: 2} untuk dari datang paling tinggi penyembuhan, dan ia 
akan 

menerima kehormatan raja. 

{38:3} keahlian dokter akan mengangkat kepalanya: 

dan di mata laki-laki besar dia akan menyaksikannya dengan 
penuh kekaguman. 
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{38: 4} Tuhan telah menciptakan obat-obatan dari bumi. 

dan dia yang bijaksana tidak akan membenci mereka. 

{38: 5} bukanlah manis air dibuat dengan kayu, yang 

kebajikan daripadanya mungkin dikenal? 

{38:6} dan dikaruniakan pria keterampilan, agar dia dapat 

dihormati dalam karya-karyanya yang mengagumkan. 



{38: 7} dengan Maha dia menyembuhkan [orang] dan 
menghapus 

sakit mereka. 

{38: 8} seperti Maha apoteker... membuat konpeksi; 

dan karya-karyanya tidak berkesudahan; dan dari dia adalah 
damai atas 

seluruh bumi, 

{38:9} anakku, dalam sakit Mu menjadi tidak lalai: tapi berdoa 

bagi Tuhan, dan ia akan membuat engkau seluruh. 

{38: 10} meninggalkan dari dosa, dan memesan tanganmu 
petunjuk, 

dan membersihkan hatimu dari semua kejahatan. 

{38:11} memberikan yang manis bau yang menyenangkan, dan 
peringatan denda 

tepung; dan membuat lemak menawarkan, tidak. 

{38:12} kemudian memberikan tempat untuk dokter, bagi 
Tuhan 

telah diciptakan-Nya dia: biarkan dia tidak pergi dari padamu, 
karena engkau 

perlu nya. 

{38: 13} ada saatnya ketika di tangan mereka ada yang baik 

sukses. 



{38:14} untuk mereka juga akan berdoa kepada Tuhan bahwa ia 

akan makmur yang, mereka memberikan untuk kemudahan 
dan obat untuk 

memperpanjang hidup. 

{38:15} yang berbuat dosa sebelum pembuat nya, hendaklah ia 
jatuh ke dalam 

tangan dokter. 

{38:16} anakku, biarkan air mata jatuh atas orang mati, dan 

mulai meratap, seolah-olah engkau berbuat menderita 
kerugian besar. 

dan kemudian tutup tubuhnya menurut adat, dan 

mengabaikan tidak penguburan-nya. 

{38: 17} menangis, dan membuat erangan besar, dan 
menggunakan 

Ratapan, karena ia layak, dan bahwa sehari atau dua, supaya 
jangan engkau 

menjadi jahat dikatakan: dan kemudian kenyamanan dirimu 
sendiri untuk Mu 

berat. 

{38:18} untuk berat datang kematian, dan beratnya 

jantung meremukkan kekuatan. 



{38:19} dalam penderitaan juga kesedihan bakarlah: dan 
kehidupan 

masyarakat miskin adalah kutukan dari jantung. 

{38:20} mengambil tidak berat hati: mengusir, dan 

anggota akhir. 

{38:21} melupakannya tidak, karena tidak ada jalan lagi: engkau 

engkau tidak melakukan dia baik, tapi menyakiti dirimu sendiri. 

{38:22} ingat penilaian saya: Mu juga akan 

begitu; kemarin untuk saya, dan untuk hari bagimu. 

{38:23} ketika orang mati pada saat istirahat, biarkan 
mengingat-nya 

beristirahat; dan dihibur baginya, ketika Roh-Nya pergi 

dari-nya. 

{38:24} kebijaksanaan terpelajar datang dari 

kesempatan rekreasi: dan dia yang telah bisnis kecil 

menjadi bijaksana. 

{38:25} Bagaimana ia mendapatkan kebijaksanaan itu holdeth 
bajak, 

dan yang glorieth di goad, yang selama lembu, dan 

diduduki dalam usaha mereka, dan bicara yang adalah lembu 
jantan? 



{38:26} ia berulah pikirannya untuk membuat alur; dan 

rajin untuk memberikan kine pakan ternak. 

{38:27} sehingga setiap tukang kayu dan workmaster, yang 

laboureth siang dan malam: dan mereka yang dipotong dan 
kuburan segel, 

dan rajin untuk membuat berbagai, dan memberikan diri 

citra palsu, dan menonton untuk menyelesaikan pekerjaan: 

{38:28} smith juga duduk pada anvil, dan 

mengingat pekerjaan besi, gumpalan-gumpalan api wasteth nya 

daging, dan dia Allahmulah dengan panas dari tungku: 
kebisingan 

palu dan landasan yang pernah di telinganya, dan matanya 

masih memandang pola hal yang Ia membaringkan; Ia 

dipasangnya pikirannya untuk menyelesaikan pekerjaannya, 
dan watcheth untuk memoles itu 

sempurna: 

{38:29} begitu Maha potter duduk di karyanya dan mengubah 

roda tentang dengan kakinya, yang selalu hati-hati di 

nya bekerja, dan membaringkan semua karyanya oleh nomor; 

{38:30} ia fashioneth tanah liat dengan lengannya dan boweth 



turun kekuatannya sebelum kakinya; Dia applieth dirinya untuk 
memimpin 

itu atas; dan dia rajin untuk membuat bersih tungku: 

{38:31} semua ini percaya tangan mereka: dan setiap satu 
adalah 

bijaksana dalam karyanya. 

{38:32} tanpa ini tidak kota dihuni: dan 

mereka tidak berdiam di mana mereka akan, atau naik-turun: 

{38:33} mereka tidak akan dicari untuk di publick nasihat, 

maupun duduk tinggi dalam Jemaat: mereka tidak akan duduk 
di 

Hakim kursi, dan juga tidak mengerti kalimat penghakiman: 
mereka 

tidak menyatakan keadilan dan penghukuman; dan mereka 
tidak akan 

ditemukan mana perumpamaan yang diucapkan. 

{38:34} tetapi mereka akan mempertahankan keadaan dunia, 
dan 

[Semua] keinginan mereka adalah dalam karya kerajinan 
mereka. 

{39: 1} tetapi ia yang Allahmu pikirannya kepada hukum yang 
paling 



Tinggi, dan menduduki pada meditasi daripadanya, akan 
mencari 

keluar kebijaksanaan dari semua kuno, dan ditempati di 

nubuatan-nubuatan. 

{39: 2} ia akan menepati ucapan-ucapan orang-orang terkenal: 

dan mana perumpamaan subtil, ia akan berada di sana juga. 

{39: 3} ia akan mencari rahasia kuburan kalimat, 

dan menjadi fasih dalam perumpamaan gelap. 

{39:4} ia akan melayani di antara orang-orang besar, dan 
muncul 

sebelum Pangeran: dia akan melakukan perjalanan melalui 
aneh negara; untuk 

Dia telah mencoba yang baik dan yang jahat antara manusia. 

{39:5} dia akan memberikan hatinya untuk awal Tuhan 

yang membuatnya, dan akan berdoa sebelum yang Mahatinggi, 
dan akan 

membuka mulutnya dalam doa, dan membuat permohonan 
untuk dosanya. 

{39:6} ketika akan Tuhan besar, ia akan dipenuhi dengan 

Roh pemahaman: dia akan mencurahkan kalimat yang 
bijaksana, 

dan mengucap syukur kepada Tuhan dalam doanya. 
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{39: 7} ia akan langsung nya nasihat dan pengetahuan, dan 
dalam 

rahasianya akan ia bermeditasi. 

{39: 8} ia akan memberitahukan sebagainya yang dia telah 
belajar 

dan akan kemuliaan dalam hukum Perjanjian Tuhan. 

{39: 9} banyak akan memuji pemahamannya; dan begitu 

selama dunia bertahan, itu akan tidak dihapuskan; nya 

peringatan tidak akan beranjak pergi, dan namanya akan hidup 

dari generasi ke generasi. 

{39: 10} bangsa akan memberitahukan sebagainya hikmatNya, 
dan 

Jemaat akan menyatakan memuji-Nya. 

{39: 11} jika dia mati, dia akan meninggalkan nama yang lebih 
besar daripada 

seribu: dan jika ia tinggal, ia akan meningkatkan itu. 

{39: 12} belum memiliki saya lebih banyak untuk mengatakan, 
yang saya berpikir 

Berdasarkan; untuk aku dipenuhi sebagai bulan di penuh. 

{39:13} dengarkanlah permintaan kepada-Ku, kamu anak-anak 
yang Kudus, dan bud dimaksud 



sebagai tumbuh mawar tepi Sungai bidang: 

{39: 14} dan memberikan kamu yang harum sebagai kemenyan, 
dan 

berkembang seperti bunga bakung, memancarkan bau dan 
menyanyikan sebuah lagu 

memuji, Pujilah Tuhan dalam semua karya-karyanya. 

{39:15} memperbesar namanya, dan mempergelarkan 
sebagainya memuji-Nya dengan 

lagu-lagu Anda bibir, dan kecapi, dan memuji dia 

kamu katakan setelah cara ini: 

{39: 16} semua karya Tuhan yang melebihi baik, 

dan apapun yang dia perintah ini dapat dicapai dalam 

karena musim. 

{39:17} dan tidak mungkin mengatakan, What's this? oleh 
karena itu adalah 

itu? untuk saat nyaman mereka akan semua akan mencari: di 

perintah-Nya air berdiri sebagai tumpukan, dan pada 

perkataan mulut wadah air. 

{39: 18} pada perintah-Nya adalah dilakukan apapun 

Peringatkanlah dia; dan tidak dapat menghambat, ketika ia 
akan menyelamatkan. 

{39:19} karya semua daging berada di hadapanNya, dan 



tidak dapat bersembunyi dari matanya. 

{39:20} ia melihat dari kekal abadi; dan 

tidak ada yang luar biasa di hadapannya. 

Laki-laki {39:21} tidak perlu untuk mengatakan, What's 
this? oleh karena itu adalah 

itu? sebab ia telah melakukan segala sesuatu untuk 
menggunakan mereka. 

{39:22} berkatnya dibahas lahan kering seperti sungai, dan 

menyiram sebagai banjir. 

{39:23} ketika dia telah berpaling air ke saltness: Jadi 

bangsa-bangsa akan mewarisi murka-Nya. 

{39: 24} sebagai jalannya polos tempat kudus; Jadi Apakah 
mereka 

stumblingblocks kepada orang-orang fasik. 

{39:25} yang baik adalah baik hal-hal yang diciptakan dari 

mulai: hal-hal yang begitu jahat untuk orang-orang berdosa. 

Hal-hal {39:26} kepala sekolah untuk penggunaan seluruh 
manusia 

hidup adalah air, api, besi, dan garam, tepung gandum, madu, 

susu, dan darah anggur, dan minyak, dan pakaian. 

{39: 27} semua hal yang baik untuk yang saleh: Jadi untuk 



orang-orang berdosa mereka berubah menjadi jahat. 

{39: 28} ada Roh-roh yang dibuat untuk membalas dendam, 

yang dalam kemarahan mereka berbaring pada stroke 
sakit; dalam waktu 

kehancuran mereka mencurahkan kekuatan mereka, dan 
menenangkan murka 

Dia yang membuat mereka. 

{39:29} api dan hujan es, dan kelaparan, dan kematian, Semua 
ini 

diciptakan untuk membalas dendam; 

{39: 30} gigi buas, dan kalajengking, ular, dan 

pedang menghukum orang jahat kepada kebinasaan. 

{39:31} mereka akan bersukacita dalam perintah-Nya, dan 
mereka 

harus siap bumi, ketika membutuhkan adalah; dan ketika 
mereka 

waktu datang, mereka tidak akan melanggar FirmanNya. 

{39:32} karena itu dari awal saya diselesaikan, dan 

berpikir pada hal-hal ini, dan telah meninggalkan mereka secara 
tertulis. 

{39:33} semua karya Tuhan baik: ia akan 

memberikan setiap hal yg diperlukan pada waktunya musim. 



{39:34} sehingga orang tidak bisa mengatakan, ini lebih buruk 
dari itu: 

untuk waktu mereka harus semua juga disetujui. 

{39:35} dan oleh karena itu kamu memuji Tuhan dengan 
seluruh 

hati dan mulut, dan memberkati nama Tuhan. 

{40: 1} kesusahan besar dibuat untuk setiap orang, dan 

berat kuk yang berdasarkan keturunan Adam, dari hari yang 

mereka pergi keluar dari rahim ibu mereka, sampai hari bahwa 
mereka 

kembali ke ibu segala sesuatu. 

{40: 2} imajinasi mereka yang akan datang, dan hari 

kematian, [masalah] pikiran dan [karena] mereka takut hatinya; 

{40: 3} dari dia, yang bersemayam di atas takhta kemuliaan, 
kepada 

Dia yang merendahkan di bumi dan abu; 

{40:4} dari dia yang weareth ungu dan sebuah mahkota kepada 

Dia yang berpakaian dengan gaun linen. 

{40: 5} murka, dan iri hati, masalah, dan unquietness, ketakutan 

kematian, dan kemarahan, dan perselisihan, dan di waktu 
istirahat atas 

tidur tidur malam, mengubah pengetahuan. 



{40:6} sedikit atau tidak ada perhentian-Nya, dan kemudian dia 
di 

tidurnya, seperti hari menjaga, bermasalah di 

Visi hatinya, seolah-olah dia telah melarikan diri dari 
pertempuran. 

{40:7} aman, ia awaketh, dan marvelleth yang 

ketakutan adalah apa-apa. 

{40:8} [hal-hal seperti itu terjadi] kepada semua manusia, baik 
manusia dan 

binatang itu, dan bahwa adalah sevenfold lebih atas orang 
berdosa. 

{40: 9} kematian, dan pertumpahan darah, perselisihan dan 
pedang, 

bencana, kelaparan, kesengsaraan, dan bencana; 

{40:10} hal-hal ini diciptakan untuk jahat, dan untuk 

demi mereka datang banjir. 

{40:11} semua hal-hal yang di bumi akan beralih ke 

bumi lagi: dan yang air kembali ke 

laut. 

{40:12} semua penyuapan dan ketidakadilan akan dihapuskan: 
tetapi 

benar menangani akan bertahan selama-lamanya. 
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{40:13} barang-barang yang tidak adil akan kering seperti 

Sungai, dan akan lenyap dengan kebisingan, seperti guntur di 

hujan. 

{40: 14} sementara ia menulis tangannya dia akan bersukacita: 
Jadi 

pemberontak-pemberontak akan datang ke sia-sia. 

{40: 15} anak-anak durhaka tidak akan membawa sebagainya 

banyak cabang: tetapi najis akar atas batu yang keras. 

{40:16} rumput tumbuh setiap air dan bank 

Sungai akan ditarik sebelum semua rumput. 

{40:17} Bountifulness adalah sebagai sebuah taman yang paling 
bermanfaat, dan 

mercifulness bertahan selama-lamanya. 

{40:18} untuk tenaga kerja, dan harus puas dengan bahwa 
seorang pria telah, 

kehidupan manis: tapi dia yang findeth harta karun di atas 
mereka 

keduanya. 

{40:19} anak dan pembangunan kota terus 

nama orang itu: tapi istri tidak bercela dihitung di atas mereka 



keduanya. 

{40:20} anggur dan seruling menyukakan hati: tapi cinta 

kebijaksanaan berada di atas mereka berdua. 

{40:21} pipa dan gambus membuat melodi manis: 

tapi menyenangkan lidah di atas mereka berdua. 

{40: 22} mata Mu desireth mendukung dan Kecantikan: tetapi 
lebih 

daripada kedua jagung sementara itu hijau. 

{40:23} teman dan pendamping pernah bertemu beres: tetapi 

di atas kedua adalah seorang istri dengan suaminya. 

Saudara-saudara {40: 24} dan bantuan yang melawan waktu 
kesusahan: tetapi 

sedekah akan memberikan lebih dari mereka berdua. 

{40:25} emas dan perak membuat kaki berdiri yakin: tetapi 

nasihat terhormat di atas mereka berdua. 

{40:26} kekayaan dan kekuatan mengangkat jantung: tapi 
ketakutan 

Tuhan berada di atas mereka kedua: ada tidak ingin dalam 
takut 

Tuhan, dan itu tidak needeth mencari bantuan. 

{40:27} takut akan Tuhan adalah taman yang subur, dan 



digunung dia di atas semua kemuliaan. 

{40: 28} anakku, memimpin bukan pengemis kehidupan; lebih 
baik itu adalah untuk 

mati daripada untuk mengemis. 

Laki-laki {40:29} kehidupan dari dia yang dependeth lain 

Tabel ini tidak dihitung untuk hidup; untuk dia polluteth dirinya 

dengan daging manusia lain: tetapi orang bijak juga dipelihara 
akan 

Waspadalah daripadanya. 

{40:30} mengemis manis dalam mulut tak tahu malu: 

tetapi dalam perutnya akan membakar api. 

{41: 1} O kematian, bagaimana pahit adalah mengingat engkau 

seorang pria yang hidup dalam harta miliknya, kepada manusia 
yang 

telah ada untuk menyusahkan kepadanya, dan yang telah 
kemakmuran di semua 

hal-hal: Ya, kepadanya yang belum mampu menerima daging! 

{41:2} O kematian, dapat diterima adalah hukuman Mu kepada 
orang miskin, 

dan kepadanya kekuatan yang faileth, yang sekarang dalam 
terakhir 

usia, dan kesal dengan segala sesuatu, dan dia yang despaireth, 



dan ia telah kehilangan kesabaran! 

{41:3} takut tidak dijatuhi hukuman mati, mengingat mereka 

yang telah hadapan-Mu, dan yang datang setelah; untuk ini 
adalah 

hukuman Tuhan atas segala yang hidup. 

{41:4} dan engkau terhadap kenikmatan yang paling 

Tinggi? ada tidak ada Inkuisisi di kuburan, apakah engkau 

tinggal sepuluh, atau seratus, atau satu ribu tahun. 

{41: 5} orang berdosa adalah anak-anak yang keji, 

dan mereka yang fasih dalam Kemah orang durhaka. 

{41: 6} warisan anak-anak orang-orang berdosa akan binasa, 

dan anak-cucu mereka akan mempunyai cela abadi. 

{41:7} anak-anak akan mengeluh ayah durhaka, 

karena mereka akan mencela demi-Nya. 

{41:8} dapat celaka kepadamu, durhaka, yang memiliki 

meninggalkan hukum Allah yang Mahatinggi! Jika kamu 
meningkat, itu 

harus untuk kehancuran Anda: 

{41:9} dan jika kamu lahir, kamu akan lahir bagi kutukan: dan 

Jika kamu mati, kutukan akan bagian Anda. 

{41:10} semua yang di bumi akan kembali ke bumi: 



Jadi orang durhaka akan pergi dari kutukan kepada kebinasaan. 

{41:11} perkabungan pria adalah tentang tubuh mereka: tapi 

nama yang sakit orang berdosa harus dihapuskan. 

{41:12} telah memperhatikan nama-Mu; untuk itu akan tetap 

dengan engkau di atas ribuan harta emas. 

{41:13} kehidupan yang baik telah tetapi beberapa hari: tetapi 
nama baik 

bertahan selama-lamanya. 

{41: 14} anak-anakku, menjaga disiplin dalam damai: untuk 

kebijaksanaan yang tersembunyi, dan harta yang tidak terlihat, 
apa 

keuntungan adalah pada mereka berdua? 

{41:15} orang yang hideth kebodohan nya lebih baik daripada 

Laki-laki yang hideth hikmat-Nya. 

{41:16} karena itu akan shamefaced menurut kata-kata saya: 

untuk itu tidak baik untuk mempertahankan semua 
hendaknya; juga bukan 

sama sekali disetujui dalam setiap hal. 

{41:17} malu persundalan sebelum ayah dan 

Ibu: dan kebohongan sebelum seorang pangeran dan seorang 
pahlawan; 



{41:18} pelanggaran sebelum hakim dan penguasa; dari 

kejahatan sebelum jemaat dan orang; tidak adil berurusan 

sebelum Mu mitra dan teman; 

{41: 19} dan pencurian dalam hal tempat mana engkau 

sojournest, dan dalam hal kebenaran Allah dan 

Perjanjian; dan untuk bersandar dengan Mu siku atas 
daging; dan 

dari ejekan untuk memberikan dan mengambil; 

{41: 20} dan keheningan sebelum mereka yang salut 
engkau; dan 

memandang pelacur; 

{41:21} dan berpaling wajah-Mu dari sanak Mu; atau 

untuk mengambil sebagian atau sebuah karunia; atau untuk 
melihat ke atas lain 

istri orang. 

{41: 22} atau untuk overbusy dengan pelayan nya, dan datang 
tidak 

dekat tidurnya; atau upbraiding pidato sebelum teman-
teman; dan 

setelah kauberikan, upbraid tidak; 
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{41:23} atau iterasi dan berbicara lagi yang yang 



engkau telah mendengarkan; dan mengungkapkan rahasia. 

{41:24} jadi engkau akan benar-benar shamefaced dan 
menemukan nikmat 

sebelum semua orang. 

{42: 1} perkara Janganlah engkau malu, dan menerima 

tidak ada orang berdosa dengan demikian: 

{42:2} hukum yang paling tinggi, dan perjanjian-nya; dan 

penghakiman untuk membenarkan orang durhaka; 

{42:3} berhisab dengan mitra Mu dan wisatawan; atau 

karunia warisan teman; 

{42:4} dari ketepatan dan keseimbangan beban; atau 
mendapatkan 

banyak atau sedikit; 

{42:5} dan saudagar acuh tak acuh menjual; banyak 

koreksi anak-anak; dan untuk membuat sisi kejahatan 

hamba berdarah. 

{42: 6} tentu pemeliharaan baik, dimana istri yang jahat; dan 

tutup mulut, dimana banyak tangan yang. 

{42:7} memberikan semua hal dalam jumlah dan berat 
badan; dan meletakkan 

Semua dalam menulis yang engkau givest, atau receivest di. 



{42:8} tidak boleh malu untuk memberitahu yang bijaksana dan 
bodoh, 

dan ekstrim berusia yang contendeth dengan orang-orang yang 

muda: maka haruslah engkau akan benar-benar belajar, dan 
dihormati oleh semua 

Laki-laki yang hidup. 

{42:9} waketh Bapa untuk putrinya, ketika tidak ada 
seorangpun 

mengetahui; dan perawatan untuk menghapus tidur: ketika dia 

muda, supaya jangan ia berlalu bunga usianya; dan 

menikah, supaya dia harus membenci: 

{42:10} di keperawanannya, supaya jangan ia harus menjadi 
najis dan 

mendapat anak di rumah ayahnya; dan memiliki 

suami, supaya jangan ia harus berbuat jahat dan ketika dia 

menikah, supaya jangan ia harus mandul. 

{42: 11} terus mengawasi yakin seorang putri tak tahu malu, 

supaya dia membuat kamu bahan tertawaan musuhmu, dan 

sindiran di kota, dan penyesalan bagi bangsa itu, dan 

membuat engkau malu sebelum kumpulan. 

{42:12} sesungguhnya keindahan tubuh tidak setiap dan setiap 
tidak 



tengah-tengah perempuan. 

{42:13} untuk dari pakaian datang ngengat, dan dari 

kejahatan perempuan. 

{42:14} lebih baik adalah churlishness manusia daripada 

wanita sopan, seorang wanita, saya katakan, yang 
membebaskan malu 

dan celaan. 

{42:15} sekarang mengingat karya-karya Tuhan, dan 

menyatakan hal-hal yang saya telah melihat: dalam kata-kata 
Tuhan 

adalah karya-karyanya. 

{42: 16} matahari yang memberikan cahaya menilik semua hal, 

dan pekerjaan itu penuh kemuliaan Tuhan. 

{42:17} Tuhan tidak telah diberikan kekuatan kepada orang-
orang kudus untuk 

menyatakan semua karya yang mengagumkan, yang Tuhan 
yang Mahakuasa 

kukuh, bahwa apapun yang mungkin ditetapkan untuk 

kemuliaan-Nya. 

{42:18} dia menuntut mendalam, dan jantung, dan 

considereth perangkat mereka licik: karena Tuhan mengetahui 
semua 



yang dapat diketahui, dan ia beholdeth tanda-tanda di dunia. 

{42:19} ia declareth hal-hal yang akan masa lalu, dan untuk 

datang, dan diturunkan-langkah-langkah dari hal-hal yang 
tersembunyi. 

{42:20} tidak ada pikiran escapeth dia, tidak setiap kata 

tersembunyi dari-nya. 

{42:21} ia telah Hiasi karya-karya cemerlang nya 

kebijaksanaan, dan ia adalah dari kekekalan abadi: kepadanya 

tidak ada yang dapat ditambahkan, tidak dapat ia berkurang, 
dan ia 

Siapakah perlu konselor apapun. 

{42:22} Oh bagaimana diinginkan adalah segala pekerjaan-
Nya! dan bahwa 

orang dapat melihat bahkan untuk percikan. 

{42:23} semua hal ini hidup dan tetap untuk selama-lamanya 
untuk semua 

kegunaan, dan mereka adalah semua taat. 

{42: 24} semua hal adalah ganda satu terhadap yang lain: dan ia 

telah membuat tidak sempurna. 

{42:25} satu hal establisheth yang baik atau yang lain: dan 

yang akan dipenuhi dengan beholding kemuliaan-Nya? 



{43:1} kebanggaan tinggi, cakrawala itu jelas, 

Salon Kecantikan surga, dengan memberitahukan nya mulia; 

{43:2} matahari ketika appeareth, menyatakan di nya naik 

mengagumkan instrumen, pekerjaan yang Mahatinggi: 

{43: 3} di siang hari parcheth negara, dan yang dapat 

mematuhi panas pembakaran daripadanya? 

{43:4} manusia meniup tungku adalah dalam karya-karya panas, 
tapi 

matahari menyala pegunungan tiga kali lebih; pernapasan 

keluar uap yang berapi-api, dan mengirim keluar balok terang, 
itu 

dimmeth mata. 

{43:5} besar adalah Tuhan yang membuatnya; dan pada nya 

perintah berlari-lari mendapatkan tergesa-gesa. 

{43: 6} dibuatnya bulan juga untuk melayani dalam nya musim 

Deklarasi kali, dan tanda di dunia. 

{43: 7} dari bulan adalah tanda dari perayaan-perayaan, cahaya 
yang 

decreaseth dalam kesempurnaan Nya. 

{43:8} bulan disebut setelah namanya, meningkatkan 

luar biasa dalam mengubah nya, menjadi instrumen 



tentara di atas, bersinar di cakrawala surga; 

{43: 9} keindahan surga, kemuliaan bintang-bintang, 

hiasan yang memberikan cahaya dalam tempat tertinggi Tuhan. 

{43: 10} perintah yang Mahakudus mereka akan 

berdiri dalam urutan mereka, dan tidak pernah pingsan di 
tangan mereka. 

{43:11} tampilan berdasarkan pelangi, dan memuji dia yang 
membuat 

itu; sangat indah ini adalah dalam kecerahan daripadanya. 

{43: 12} itu yakni sorga tentang dengan yang mulia 

lingkaran, dan tangan yang paling tinggi memiliki bended itu. 

{43:13} dengan perintah-Nya Ia membaringkan salju turun 

aplace, dan sendeth dengan cepat kilat penghakiman-Nya. 
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{43: 14} melalui ini harta dibuka: dan awan 

terbang keluar sebagai unggas. 

{43: 15} dengan kekuatan-Nya yang besar Ia membaringkan 
perusahaan awan, 

dan batu yang rusak kecil. 

{43: 16} pandangannya pegunungan terguncang, dan nya 

akan bloweth angin Selatan. 



{43:17} kebisingan Guntur membaringkan bumi 

gemetar: Jadi Maha badai Utara dan angin puyuh: sebagai 

burung terbang ia mencerai-beraikan salju, dan jatuh ke bawah 

daripadanya adalah sebagai pencahayaan belalang: 

{43: 18} mata marvelleth pada keindahan keputihan 

daripadanya, dan jantung heran di hujan itu. 

{43:19} embun juga sebagai garam yang ia poureth di bumi, 

dan menjadi beku, ketandusannya di atas tajam taruhannya. 

{43:20} ketika bloweth angin utara, dan air 

adalah beku ke es, itu tetap hidup atas setiap pertemuan 

bersama-sama air, dan clotheth air sebagai dengan 

tutup dada. 

{43:21} itu devoureth pegunungan, dan menyala 

gurun, dan consumeth rumput sebagai api. 

{43:22} hadir obat dari semua adalah kabut datang 

cepat, embun datang setelah panas refresheth. 

{43:23} dengan nasihat dia appeaseth yang dalam, dan 

Bina Kepulauan di dalamnya. 

{43:24} mereka yang berlayar di laut menceritakan bahaya 



daripadanya; dan ketika kita mendengar dengan telinga kami, 
kami mengagumi 

thereat. 

{43:25} untuk di dalamnya menjadi aneh dan luar biasa bekerja, 

berbagai macam-macam binatang dan Paus yang dibuat. 

{43:26} olehnya akhir mereka telah sukses makmur, 

dan dengan firman-Nya segala sesuatu terdiri. 

{43:27} dapat kami berbicara banyak dan belum datang 
pendek: 

Jadi singkatnya, dia semua. 

{43:28} Bagaimana kita akan dapat memperbesar dia? karena ia 
adalah 

besar di atas segala pekerjaan-Nya. 

{43:29} Tuhan mengerikan dan sangat besar, dan 

mengagumkan adalah kuasa-Nya. 

{43:30} ketika kamu memuliakan Tuhan, meninggikan-nya 
sebanyak 

Kamu bisa; untuk bahkan belum akan ia jauh melebihi: dan 
ketika kamu meninggikan 

dia mengulurkan segenap kekuatanmu, dan tidak lesu. Kamu 
bisa 

tidak pernah pergi cukup jauh. 



{43:31} yang telah melihat dia, bahwa ia mungkin memberi 
tahu kami? dan 

yang bisa memperbesar dia seperti dia? 

{43:32} ada namun menjadi hid hal yang lebih besar daripada 
ini, untuk 

kita telah melihat tetapi beberapa dari karya-karyanya. 

{43:33} Sebab Tuhan telah membuat segala sesuatu; dan 

Saleh telah ia diberikan kebijaksanaan. 

{44: 1} Mari kita sekarang pujian orang-orang terkenal dan 
nenek moyang kita 

itu memperanakkan kita. 

{44:2} Tuhan pertolongan kemuliaan mereka 

melalui kuasaNya yang besar dari awal. 

{44: 3} seperti melakukan beruang memerintah di kerajaan 
mereka, laki-laki 

terkenal karena kekuatan mereka, memberi nasehat oleh 
mereka 

pemahaman, dan menyatakan nubuatan-nubuatan: 

{44:4} pemimpin orang-orang dengan nasihat mereka, dan 
dengan 

pengetahuan mereka tentang pembelajaran bertemu untuk 
orang-orang, bijaksana dan 



fasih adalah petunjuk mereka: 

{44: 5} seperti menemukan lagu musik, dan dibaca 

ayat-ayat dalam menulis: 

{44: 6} kaya laki-laki dilengkapi dengan kemampuan, hidup 
dapatnya 

di pemukiman mereka: 

{44:7} semua ini yang dihormati di generasi mereka, dan 

adalah kemuliaan mereka kali. 

{44:8} tidak ada dari mereka, yang telah meninggalkan nama 

mereka, bahwa pujian mereka mungkin dilaporkan. 

{44: 9} dan beberapa ada, yang memiliki tidak ada 
peringatan; Siapa 

yang tewas, seolah-olah mereka tidak pernah; dan 

menjadi seolah-olah mereka telah pernah Lahir; dan mereka 

anak-anak mereka. 

{44:10} tetapi ini adalah orang-orang penyayang, yang 

kebenaran sudah tidak lupa. 

{44:11} dengan benih mereka akan terus tetap yang baik 

Warisan, dan anak-anak mereka berada dalam perjanjian. 

{44:12} benih mereka berdiri cepat, dan anak-anak mereka 
untuk 



demi mereka. 

{44:13} benih mereka tetap untuk selama-lamanya dan 
kemuliaan mereka 

akan tidak dihapuskan. 

{44:14} tubuh mereka dikubur dengan sejahtera; Tapi nama 
mereka 

hidup untuk selama-lamanya. 

{44: 15} orang-orang akan memberitahu kebijaksanaan mereka, 
dan 

Jemaat akan memberitahukan maju pujian mereka. 

{44:16} Henokh senang Tuhan, dan diterjemahkan, 

menjadi contoh pertobatan kepada semua generasi. 

{44: 17} Nuh ditemukan sempurna dan benar; dalam 

waktu murka ia dibawa dalam pertukaran [untuk dunia;] 

oleh karena itu ia meninggalkan sebagai sisa kepada bumi, 
ketika 

banjir datang. 

{44:18} perjanjian yang kekal dibuat dengan dia, yang 

Semua binasa lagi oleh banjir. 

{44:19} Abraham adalah Bapa yang besar yang banyak orang: di 

kemuliaan tak ada satu pun seperti kepadanya; 



{44: 20} yang memelihara hukum yang Mahatinggi, dan pada 

perjanjian dengan-Nya: ia mendirikan perjanjian dalam 
dagingnya; 

dan ketika ia telah membuktikan, ia ditemukan setia. 

{44:21} sebab ia meyakinkannya dengan sumpah, bahwa ia 

akan memberkati bangsa-bangsa di benihnya, dan bahwa ia 
akan 

kalikan dia sebagai debu bumi, dan meninggikan keturunannya 
sebagai 

bintang-bintang, dan menyebabkan mereka untuk mewarisi 
dari laut ke laut, dan 

dari Sungai kepada bagian sepenuhnya dari tanah. 
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{44:22} dengan Ishak dia mendirikan begitupun [untuk 

Demi Abraham ayahnya] berkat semua orang, dan 

Perjanjian, dan membuat istirahat atas kepala Yakub. Ia 

mengakuinya di dalam berkatnya, dan memberinya 

Warisan, dan dibagi porsi nya; antara dua belas suku 

Menurut dia bagian mereka. 

{45: 1} dan ia membawa keluar dari padanya penyayang 
manusia, yang 



menemukan nikmat di hadapan semua orang, bahkan Musa, 
tercinta 

dari Allah dan manusia, peringatan yang diberkati. 

{45:2} membuatnya seperti kepada para orang suci yang mulia, 
dan 

diperbesar, sehingga musuhnya berdiri di takut kepada-Nya. 

{45:3} oleh kata-kata yang dia menyebabkan keajaiban untuk 
berhenti, dan 

Dia membuatnya mulia di hadapan raja, dan memberinya 

perintah untuk orang, dan menunjukkan kepadanya bagian nya 

kemuliaan. 

{45:4} ia menguduskan dirinya dalam faithfuless dan lembut, 

dan memilih dia dari semua orang. 

{45:5} dia membuat dia untuk mendengar suara-Nya, dan 
membawanya 

ke dalam awan gelap, dan memberinya perintah sebelum 

menghadapi, bahkan hukum kehidupan dan pengetahuan, 
bahwa ia mungkin 

mengajarkan Yakub perjanjian-nya, dan Israel penghakimannya. 

{45: 6} dia ditinggikan Harun, orang Suci, seperti dia, bahkan 

saudaranya, dari suku Lewi. 



{45: 7} menjadi perjanjian yang kekal, ia membuat dengannya 
dan 

memberinya keimamatan antara rakyat. Ia memperindah 

Dia dengan ornamen yang cantik, dan mengenakan dia dengan 
jubah 

kemuliaan. 

{45: 8} Ia menempatkan dia sempurna kemuliaan; dan 
memperkuat 

Dia dengan pakaian yang kaya, dengan Celana, dengan jubah 
panjang, 

dan efod. 

{45: 9} dan ia dikepung dia dengan buah delima, dan 

dengan giring-giring emas yang banyak di sekeliling, yang 
seperti dia pergi ke sana 

mungkin suara, dan membuat suara yang dapat didengar di 

Bait Suci, sebagai peringatan kepada anak-anak umat-Nya; 

{45:10} dengan pakaian Kudus, dengan emas, dan biru sutra, 

dan ungu, kerja embroidere, dengan baju zirah 

penghakiman, dan dengan Urim dan Tumim; 

{45:11} dengan memutar kain kirmizi, karya licik 

tukang, dengan batu-batu berharga bagimu seperti meterai, 
dan terletak di 



terukir karya perhiasan, dengan tulisan emas, untuk 

Memorial, setelah jumlah suku-suku Israel. 

{45:12} ia memberikan sebuah sebuah mahkota emas atas 
serban, dimana 

adalah kekudusan terukir, hiasan kehormatan, mahal 

bekerja, keinginan mata, lumayan dan indah. 

{45: 13} sebelum dia ada Apakah tidak ada semacam itu, tidak 
melakukan 

pernah setiap orang asing menempatkan mereka, tetapi hanya 
anak-anaknya dan nya 

anak-anak anak-anak terus-menerus. 

{45:14} korban mereka akan sepenuhnya dikonsumsi setiap 

hari dua kali terus-menerus. 

{45:15} Musa menguduskan dirinya, dan mengurapinya dengan 

minyak Suci: ini diangkat kepadanya oleh kekal 

Perjanjian, dan keturunannya begitu lama sebagai langit harus 

tetap, bahwa mereka harus melayani kepadanya, dan 
melaksanakan 

Kantor keimamatan, dan memberkati orang dalam nama-Nya. 

{45: 16} ia memilih dia dari semua orang hidup untuk 
menawarkan 

korban kepada Tuhan, kemenyan, dan harum, untuk 



Memorial, untuk mengadakan pendamaian bagi umat-Nya. 

{45: 17} diberikannya kepadanya perintah-Nya, dan 

otoritas dalam undang-undang penilaian, bahwa ia harus 
mengajar 

Yakub kesaksian, dan menginformasikan Israel dalam 
hukumnya. 

{45: 18} orang asing berkomplot bersama melawan dia, dan 

difitnah kepadanya di padang gurun, bahkan orang-orang yang 
dari 

Datan 's dan Abiron di sisi, dan Jemaat inti, 

dengan kemarahan dan kemarahan. 

{45:19} ini Tuhan melihat, dan hal itu dipandangnya, dan dalam 

geram-nya murka Apakah mereka dikonsumsi: dilakukannya 

keajaiban mereka, untuk mengkonsumsinya dengan api. 

{45: 20} tapi dia membuat Harun lebih terhormat, dan 
memberikan 

Dia warisan, dan dibagi kepadanya buah pertama dari 

meningkatkan; terutama ia disiapkan roti dalam kelimpahan: 

{45:21} untuk mereka memakan korban-korban Tuhan, yang 

Ia memberikan kepada dia dan keturunannya. 

{45:22} tetapi di tanah orang-orang dia tidak punya 



Warisan, tidak memiliki dia bagian manapun antara orang-
orang: 

Tuhan sendiri adalah bagian dan warisan. 

{45: 23} ketiga dalam kemuliaan merupakan Phinees anak 
Eleazar, 

karena dia punya semangat dalam takut akan Tuhan, dan 
berdiri 

dengan keberanian yang baik hati: ketika orang-orang berpaling 

kembali, dan membuat pendamaian untuk Israel. 

{45:24} karena itu ada perjanjian damai yang dibuat 

dengan dia, bahwa ia harus kepala dari tempat kudus dan 

umat-Nya, dan bahwa ia dan keturunannya harus 

martabat para imam untuk selama-lamanya: 

{45: 25} menurut perjanjian dibuat dengan anak Daud 

Isai, dari suku Juda, yaitu bahwa warisan raja 

harus keturunannya sendiri: Jadi warisan Harun 

juga harus kepada keturunannya. 

{45:26} Allah memberikan Anda hikmat dalam hatimu untuk 
menilai nya 

orang-orang dalam kebenaran, bahwa hal-hal baik mereka 
menjadi tidak 



dihapus, dan bahwa kemuliaan mereka mungkin bertahan 
selama-lamanya. 

{46: 1} Yesus putra Nave adalah berani dalam peperangan, dan 

menjadi penerus Musa dalam nubuatan, yang menurut 

namanya dibuat besar untuk menyelamatkan umat pilihan 
Allah, 

dan mengambil dendam musuh yang bangkit melawan 

mereka, bahwa ia mungkin menetapkan Israel dalam warisan 
mereka. 

{46:2} betapa besar kemuliaan gat dia, ketika ia melakukan 
angkat nya 

tangan, dan mengacungkan pedang terhadap kota-kota! 

{46: 3} yang sebelum dia jadi berdiri untuk itu? untuk Tuhan 

dirinya dibawa musuh-Nya kepadanya. 

{46:4} Apakah tidak matahari pergi kembali oleh berarti? dan 
tidak 

satu hari selama dua? 

{46:5} ia memanggil Tuhan Mahatinggi, ketika 

musuh-musuh yang ditekan kepadanya pada setiap sisi; dan 
Tuhan besar 

mendengarnya. 

{46:6} dan dengan batu dari kuasa yang dibuatnya 



Pertempuran jatuh keras atas bangsa-bangsa, dan dalam 
keturunan 

[dari Bet-horon] dia memusnahkan mereka yang menolak, yang 
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bangsa mungkin tahu semua kekuatan mereka, karena ia 
berjuang di 

mata Tuhan, dan ia mengikuti yang perkasa. 

{46:7} di zaman Musa juga ia melakukan karya rahmat, 

Dia dan Kaleb bin Jephunne, di mana mereka bertahan 

Jemaat, dan orang-orang dari dosa, ditahan dan 

diredakan bergumam jahat. 

{46: 8} dan enam ratus ribu orang berjalan kaki, mereka 

dua dipelihara untuk membawa mereka ke warisan, bahkan 

tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 

{46: 9} Tuhan memberi kekuatan juga kepada Kaleb, yang 

tetap dengan dia kepada usia tuanya: sehingga ia masuk 

tempat-tempat tinggi di negeri itu, dan keturunannya diperoleh 
untuk 

warisan: 

{46: 10} bahwa semua anak-anak Israel mungkin melihat bahwa 

baik untuk mengikuti Tuhan. 



{46: 11} dan mengenai para hakim, masing-masing dengan 
nama, 

hatinya pergi tidak pelacur, juga berangkat dari 

Tuhan, biarkan memori mereka akan diberkati. 

{46:12} membiarkan tulang mereka berkembang dari tempat 
mereka, dan membiarkan 

nama mereka yang telah dihormati dilanjutkan berdasarkan 

anak-anak mereka. 

{46: 13} nabi Tuhan, Samuel tercinta nya 

Tuhan, mendirikan sebuah kerajaan, dan raja-raja yang diurapi 
atas 

orang-orang. 

{46:14} dengan hukum Tuhan Ebzan 

Jemaat, dan Tuhan mempunyai rasa hormat kepada Yakub. 

{46: 15} dengan kesetiaannya dia ditemukan seorang nabi 
sejati, 

dan dengan firman-Nya dia dikenal untuk menjadi setia dalam 
visi. 

{46:16} ia memanggil Tuhan perkasa, ketika nya 

musuh-musuh yang ditekan kepadanya pada setiap sisi, ketika 
ia mempersembahkan 

domba mengisap. 



{46: 17} dan Tuhan mengguntur dari langit, dan dengan 

suara yang besar membuat suaranya untuk didengar. 

{46: 18} dan menghancurkan raja-raja Tirus, dan 

Semua pembesar cf orang Filistin. 

{46:19} dan sebelum tidur panjang nya dia mempertunjukkan 

di mata Tuhan dan yang diurapi-Nya, saya tidak mengambil 

seseorang barang, begitu banyak sebagai sepatu: dan tidak ada 
orang yang menuduh 

Dia. 

{46: 20} dan setelah kematian-Nya ia bernubuat, dan 
menunjukkan 

Raja nya berakhir, dan mengangkat suaranya dari tanah 

nubuatan, untuk menghapuskan kejahatan orang. 

{47: 1} sesudah dia naik sampai Nathan bernubuat di 

waktu Daud. 

{47: 2} sebagai lemak yang diambil dari persembahan damai, 

Jadi Daud dipilih dari anak-anak Israel. 

{47:3} ia bermain dengan singa sebagai dengan anak-anak, dan 
dengan beruang 

seperti domba. 

{47: 4} membunuh dia tidak raksasa, ketika ia masih muda tapi? 



dan dia tidak mengambil berjarak kurang dari orang-orang, 
ketika ia 

mengangkat tangannya dengan batu di sling, dan mengalahkan 
turun 

menawarkan Goliat? 

{47: 5} untuk ia memanggil Tuhan Mahatinggi; dan ia 

memberinya kekuatan di tangan kanannya untuk membunuh 
yang perkasa 

prajurit, dan mendirikan tanduk umat-Nya. 

{47: 6} sehingga orang dihormati dia dengan puluhan ribu, 

dan memuji dia dalam berkat-berkat Tuhan, bahwa dia 
memberi 

Dia mahkota kemuliaan. 

{47:7} untuk menghancurkan musuh di setiap sisi, dan 

dibawa ke sia-sia orang Filistin musuh, dan rem 

mereka klakson belenggu sampai hari ini. 

{47:8} dalam semua karya-karyanya ia memuji Mahakudus 
paling tinggi 

dengan kata-kata kemuliaan; dengan seluruh hatinya dia 
menyanyikan lagu-lagu, 

dan mengasihi dia yang membuatnya. 

{47: 9} ia menetapkan penyanyi juga mezbah, yang oleh mereka 



suara mereka mungkin membuat manis melodi, dan setiap hari 
menyanyikan 

pujian dalam lagu-lagu mereka. 

{47:10} dia memperindah perayaan-perayaan mereka, dan 
ditetapkan 

khidmat kali sampai akhir, bahwa mereka mungkin memuji 
Kudus 

nama, dan bahwa Kuil mungkin terdengar dari pagi. 

{47: 11} Tuhan menanggung dosa-dosanya, dan meninggikan 
tanduk nya 

selama-lamanya: dia memberikan perjanjian raja, dan takhta 

kemuliaan di Israel. 

{47:12} setelah dia naik seorang anak yang bijaksana, dan untuk 
deminya dia 

berdiam pada umumnya. 

{47: 13} Salomo memerintah dalam waktu pendamai, dan 
adalah 

dihormati; untuk Allah membuat semua tenang bulat tentang 
dia, bahwa ia 

mungkin membangun sebuah rumah dalam nama-Nya, dan 
menyiapkan tempat kudus-Nya 

Selamanya. 

{47:14} bijak wast engkau di mudamu dan, seperti banjir, 



diisi dengan pemahaman! 

{47:15} jiwamu menutupi seluruh bumi, dan engkau 

filledst dengan perumpamaan gelap. 

{47:16} nama-Mu pergi jauh kepada Kepulauan; dan untuk Mu 

damai engkau wast tercinta. 

{47:17} negara berpendidikan engkau untuk lagu-lagu Mu, 

dan Amsal, dan perumpamaan, dan interpretasi. 

{47: 18} dengan nama Tuhan Allah, yang disebut 

Tuhan, Allah Israel, engkau telah mengumpulkan emas timah 
dan engkau 

kalikan perak sebagai memimpin. 

{47:19} Engkau telah membungkuk Mu pinggang kepada 
wanita, dan oleh Mu 

tubuh engkau wast ditundukkan. 

{47:20} engkau telah menodai kehormatan Mu, dan mencemari 
keturunanmu: 

sehingga engkau broughtest murka anak-anakmu, dan wast 

sedih untuk kebodohan Mu. 

{47:21} jadi kerajaan dibagi, dan dari Efraim 

memerintah Kerajaan memberontak. 



{47:22} tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dari 
rahmat-Nya, 

tidak salah satu karya-karyanya akan binasa, juga ia akan 
menghapuskan 

keturunan dari umat pilihannya, dan benih dia yang mengasihi 

Dia Dia akan mengambil: sebab itu ia memberi sisa 

Yakub, dan daripadanya akar kepada Daud. 
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{47:23} dengan demikian beristirahat Salomo dengan nenek 
moyangnya, dan nya 

benih yang ia meninggalkan di belakang dia Roboam, bahkan 
kebodohan bagi 

orang-orang, dan satu yang tidak memiliki pemahaman, yang 
berbalik 

dari orang-orang melalui nasihat. Ada juga 

Yerobeam bin Nebat, yang menyebabkan Israel berdosa, dan 

menunjukkan Efraim kepada jalan dosa: 

{47:24} dan dosa-dosa mereka yang dikalikan dengan sangat, 
yang 

Mereka terusir dari tanah. 

{47:25} untuk mereka mencari semua kejahatan, sampai 

dendam datang kepada mereka. 



{48: 1} kemudian berdiri Elias nabi seperti api, dan nya 

kata dibakar seperti lampu. 

{48:2} ia membawa kelaparan sakit kepada mereka, dan oleh 

semangat ia berkurang jumlah mereka. 

{48:3} dengan Firman Tuhan dia tutup mulut surga, 

dan juga tiga kali dibawa turun api. 

{48:4} O Elias, bagaimana engkau wast dihormati di Mu 
menakjubkan 

perbuatan! dan yang mungkin kemuliaan seperti kepadamu! 

{48: 5} yang telah membangkitkan orang mati dari kematian, 
dan nya 

jiwa dari tempat yang mati, dengan kata yang paling 

Tinggi: 

{48:6} yang broughtest raja-raja kepada kebinasaan, dan 

pria terhormat dari tidur mereka: 

{48:7} yang heardest teguran Tuhan di Sinai, dan 

di Horeb penghakiman balas dendam: 

{48:8} yang annointedst raja-raja untuk membalas dendam, dan 

nabi-nabi untuk sukses setelah dia: 

{48:9} yang diangkat dalam angin badai api, dan dalam 

kereta kuda yang berapi-api: 



{48:10} yang wast ditahbiskan untuk membantah di mereka 
kali, untuk 

menenangkan murka penghukuman Tuhan, sebelum itu rem 

bolak-balik ke kemarahan, dan untuk mengubah hati Bapa 
kepada 

Anak, dan memulihkan suku-suku Yakub. 

{48: 11} Berbahagialah mereka yang melihat engkau, dan tidur 
di cinta; 

karena kita pasti akan hidup. 

{48:12} Elias itu, yang ditutupi dengan angin puyuh: 

dan Eliseus dipenuhi dengan Roh-Nya: sementara ia hidup, ia 
adalah 

tidak bergerak dengan keberadaan setiap Pangeran, tidak bisa 

setiap membawanya ke ketaatan. 

{48: 13} tidak ada kata yang bisa mengalahkan dia; dan setelah 
kematiannya 

tubuhnya bernubuat. 

{48: 14} dia melakukan keajaiban dalam hidupnya, dan pada 
kematiannya 

karya-karya mengagumkan. 

{48: 15} untuk semua ini orang-orang bertobat tidak, tidak 



berangkat mereka dari dosa-dosa mereka, sampai mereka yang 
manja dan 

membawa keluar dari tanah mereka, dan tersebar di seluruh 

Bumi: belum ada tetap rakyat kecil, dan pemimpin di 

Rumah Daud: 

{48: 16} yang beberapa melakukan apa yang menyenangkan 

Allah, dan beberapa dikalikan dosa. 

{48: 17} Ezekias dibentengi kotanya, dan dibawa dalam air 

di tengah-tengah daripadanya: ia digged hard rock dengan besi, 

dan membuat sumur untuk air. 

{48:18} dalam waktu Sanherib datang, dan dikirim 

Rabsaces, dan mengangkat tangannya melawan Sion, dan 
membual 

bangga. 

{48: 19} kemudian gemetar hati mereka dan tangan, dan 
mereka 

adalah rasa sakit, sebagai wanita melahirkan. 

{48:20} tetapi mereka memanggil Tuhan yang pengampun, 

dan mengulurkan tangan mereka kepadanya: dan segera 

mendengar mereka dari sorga yang Kudus, dan membebaskan 
mereka 



oleh Kementerian Esay. 

{48:21} ia memukul kalah tentara orang Asyur, dan malaikat-
Nya 

menghancurkan mereka. 

{. 48: 22} untuk Ezekias telah melakukan hal yang senang 

Tuhan, dan kuat dengan cara Daud, ayahnya, sebagai 

Esay nabi yang besar dan setia dalam visi, 

diperintahkan kepadanya. 

{48: 23} dalam waktu matahari pergi ke belakang, dan dia 

diperpanjang raja. 

{48:24} dilihatnya oleh Roh yang luar biasa apa yang akan 
terjadi 

pada yang terakhir, dan dia menghibur mereka yang berkabung 

Sion. 

{48:25} ia menunjukkan apa yang harus datang untuk lulus 
untuk selama-lamanya 

dan hal-hal yang rahasia atau pernah mereka datang. 

{49: 1} mengingat Josias adalah seperti komposisi 

parfum yang dibuat oleh seni apotek: itu 

manis seperti madu di mulut semua, dan sebagai seruling pada 
jamuan 



anggur. 

{49: 2} ia bertindak sendiri kemurnian konversi 

orang-orang, dan menanggung kekejian kejahatan. 

{49:3} ia mengarahkan hatinya kepada Tuhan, dan dalam waktu 

dari orang durhaka ia mendirikan penyembahan Allah. 

{49:4} kecuali Daud dan Ezekias dan Josias, yang 

rusak: untuk mereka meninggalkan hukum yang Maha Tinggi, 
bahkan 

Raja-raja Juda gagal. 

{49:5} sebab itu ia memberikan kuasa mereka kepada orang 
lain, dan 

kemuliaan mereka kepada suatu bangsa yang aneh. 

{49: 6} mereka dibakar kota pilihan tempat kudus, dan 

membuat jalan sunyi sepi, menurut nubuatan 

Jeremias. 

{49: 7} untuk mereka memohon belas kasihan kepadanya jahat, 
yang tetap 

seorang nabi, dikuduskan dalam rahim ibunya, bahwa ia 
mungkin 

membasmi, menimpa dan menghancurkan; dan bahwa ia 
mungkin membangun 

juga, dan tanaman. 



{49: 8} itu Yehezkiel yang melihat penglihatan yang mulia, yang 

dikabarkan kepadanya saat kereta kuda kerub-kerub. 

{49: 9} untuk Dia menyebutkan musuh di bawah 

Angka hujan, dan mengarahkan mereka yang pergi ke kanan. 

{49: 10} dan dua belas nabi let memorial akan 

diberkati, dan biarlah tulang-tulang mereka berkembang sekali 
lagi keluar dari tempat mereka: 
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mereka menghibur Yakub, dan disampaikan mereka terjamin 

harapan. 

{49:11} Bagaimana kita akan memperbesar Zerubabel? bahkan 
dia 

sebagai cincin meterai pada tangan kanan: 

{49:12} jadi adalah Yesus putra Josedec: yang mereka 

waktu bersambung rumah, dan mendirikan Bait Suci untuk 

Tuhan, yang disiapkan untuk kemuliaan kekal. 

{49:13} dan di antara umat pilihan adalah Neemias, yang 

terkenal besar, yang diangkat untuk kita tembok yang 

jatuh, dan mengatur gerbang dan Bar, dan mengangkat kami 

reruntuhan lagi. 



{49: 14} tetapi atas bumi ini tidak ada seorangpun yang dibuat 
seperti 

Henokh; sebab ia diambil dari bumi. 

{49: 15} tidak ada seorang pria muda yang lahir seperti Yusuf, 

Gubernur saudaranya, tinggal orang-orang yang 

tulang dianggap Tuhan. 

{49: 16} Sem dan Seth adalah dalam kehormatan yang besar di 
antara pria, 

dan begitu Adam di atas segala sesuatu yang hidup dalam 
penciptaan. 

{50: 1} Simon imam besar, anak kepada Onias, yang dalam 

kehidupan diperbaiki rumah lagi, dan dalam zamannya 
dibentengi 

Candi: 

{50:2} dan oleh-nya dibangun dari Yayasan 

tinggi ganda, benteng tinggi dinding Candi: 

{50:3} dalam zamannya tangki untuk menerima air, berada di 

Kompas sebagai laut, ditutupi dengan pelat kuningan: 

{50:4} ia mengambil perawatan candi yang harus tidak jatuh, 

dan mengukuhkan kota melawan mengepung: 

{50: 5} bagaimana ia dihormati di tengah-tengah orang-orang di 



Dia keluar dari tempat kudus! 

{50:6} menjabat sebagai bintang fajar dalam awan, 

dan sebagai bulan di penuh: 

{50:7} sebagai matahari bersinar atas Bait Suci yang paling 

Tinggi, serta memberikan cahaya Pelangi di awan-awan terang: 

{50:8} dan seperti bunga mawar di musim semi 

tahun, sebagai bunga bakung oleh sungai-sungai perairan, dan 
cabang-cabang 

pohon kemenyan di waktu musim panas: 

{50:9} sebagai api dan dupa di pedupaan itu, dan sebagai 
sebuah kapal 

emas dengan segala macam batu berharga: 

{50:10} dan sebagai pemula pohon zaitun yang adil maju buah, 
dan sebagai 

sebuah pohon cemara yang dapat tumbuh ke awan. 

{50:11} ketika ia mengenakan jubah kehormatan, dan 

berpakaian dengan kesempurnaan kemuliaan, ketika ia pergi ke 

Kudus mezbah, ia membuat pakaian kekudusan terhormat. 

{50:12} ketika ia mengambil bagian dari para imam' 

tangan, ia berdiri perapian mezbah, 



dikepung tentang, seperti aras muda di Libanus; dan seperti 
kelapa sawit 

pohon dikepung mereka dia sekeliling. 

{50: 13} jadi itu semua keturunan Harun dalam kemuliaan, dan 

persembahanmu Tuhan dalam tangan mereka, sebelum semua 

jemaah Israel. 

{50:14} dan finishing layanan di mezbah, ia 

mungkin menghiasi persembahan yang Mahakuasa yang Maha 
Tinggi, 

{50: 15} ia mengulurkan tangannya ke cangkir, dan 
menuangkan 

darah anggur, ia dicurahkan di kaki 

mezbah berjaland kepada raja paling tinggi dari semua. 

{50:16} kemudian berteriak keturunan Harun, dan terdengar 

Sangkakala perak, dan membuat keributan yang besar untuk 
didengar, untuk 

peringatan sebelum yang paling tinggi. 

{50:17} maka semua orang bersama-sama cakap, dan jatuh 

turun ke bumi pada wajah mereka menyembah Tuhan mereka 

Allah SWT, yang Maha tinggi. 

{50:18} penyanyi juga menyanyikan puji-pujian dengan suara 
mereka, 



dengan berbagai macam suara tidak dibuat manis melodi. 

{50:19} dan orang-orang berseru Tuhan, yang paling 

Tinggi, dengan doa sebelum dia yang penyayang, sampai 

kesungguhan Tuhan itu berakhir, dan mereka telah selesai nya 

Layanan. 

{50:20} kemudian ia turun, dan mengangkat tangan atas 

seluruh jemaah orang Israel, untuk memberikan 

berkat Tuhan dengan bibirnya, dan untuk bersukacita dalam 
nama-Nya. 

{50:21} dan mereka berlututlah ke ibadah 

kedua kalinya, bahwa mereka mungkin menerima berkat dari 

paling tinggi. 

{50: 22} sekarang karena memberkati kamu semua, yang 

hanya melakukan hal menakjubkan setiap tempat, yang 
exalteth 

hari-hari kami dari rahim, dan dealeth dengan kami menurut 

rahmat-Nya. 

{50: 23} dia memberi kita sukacita hati, dan bahwa perdamaian 

mungkin di hari-hari kami di Israel untuk selama-lamanya: 

{50:24} bahwa dia akan mengkonfirmasi rahmat-Nya dengan 
kita, dan 



memberikan kita pada waktunya! 

{50:25} tidak ada dua cara bangsa yang hatiku 

abhorreth, dan yang ketiga adalah bangsa tidak: 

{50:26} yang duduk di atas gunung Samaria, dan 

mereka yang tinggal di antara orang Filistin, dan itu bodoh 

orang-orang yang tinggal di Sikhem. 

{50:27} Yesus putra Sirach Yerusalem telah ditulis 

dalam buku instruksi dari pemahaman dan 

pengetahuan, yang hatinya dituangkan keluar kebijaksanaan. 

{50:28} diberkati, Dialah yang akan dilaksanakan dalam 

hal-hal; dan ia yang layeth mereka di dalam hatinya akan 
menjadi 

bijaksana. 

{50:29} jika ia melakukannya, ia akan kuat untuk semua hal: 

untuk cahaya Tuhan menuntun dia, yang memberikan hikmat 
untuk 

yang saleh. Diberkati menjadi nama Tuhan selama-
lamanya. Amin, 

Amin. 

Doa Yesus bin Sirach. 



{51: 1} aku akan bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan dan raja, dan 
memuji 

engkau, ya Allah Juruselamat saya: Aku memberikan pujian 
kepada nama-Mu: 

{51:2} Sebab engkau saya Bek dan pembantu, dan memiliki 

diawetkan tubuh saya dari kehancuran, dan dari jerat 
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lidah fitnah, dan dari Bibir yang membentuk kebohongan, dan 

telah menjadi tambang penolong melawan musuh saya: 

{51: 3} dan engkau menyelamatkan aku, menurut banyak 

mereka kemurahan dan kebesaran nama-Mu, dari gigi 

mereka, yang siap untuk melahap saya, dan keluar dari tangan 

seperti dicari setelah hidup saya, dan dari manifold 

penderitaan yang aku; 

{51: 4} tersedak api pada setiap sisi, dan dari 

di tengah-tengah api yang saya menyalakan tidak; 

{51:5} dari kedalaman perut neraka, dari 

lidah yang najis, dan dari berbohong. 

{51:6} dengan tuduhan kepada raja dari jahat 

lidah jiwaku mendekat bahkan sampai mati, hidup saya sudah 
dekat 



ke neraka di bawah. 

{51:7} mereka dikepung saya pada setiap sisi, dan ada 

tidak ada orang untuk membantu saya: saya mencari kelegaan 
laki-laki, tetapi 

tidak ada. 

{51:8} kemudian berpikir saya atas kasih-Mu, ya Tuhan, dan 

Mu tindakan tua, bagaimana engkau deliverest seperti 
menunggu kepadamu, 

dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh. 

{51:9} kemudian mengangkat saya permohonan saya dari bumi, 

dan berdoa untuk pembebasan dari kematian. 

{51: 10} saya dipanggil Tuhan, Bapa kepada tuanku, 

bahwa ia tidak akan meninggalkan saya pada hari-hari masalah 
saya, dan dalam 

waktu ketika bangga, ada tidak ada bantuan. 

{51: 11} akan memuji nama-Mu terus-menerus, dan akan 
bernyanyi 

memuji dengan ucapan syukur; dan jadi doa saya mendengar: 

{51: 12} untuk engkau savedst saya dari kehancuran, dan 

deliveredst saya dari waktu jahat: karena itu akan memberikan 

Terima kasih, dan memuji Engkau, dan memberkati mereka 
nama, ya Tuhan. 



{51:13} ketika saya masih muda, atau pernah saya pergi ke luar 
negeri, saya 

kebijaksanaan yang diinginkan secara terbuka dalam doaku. 

{51:14} saya berdoa untuknya sebelum Bait Suci, dan akan 
mencari 

keluar bahkan sampai akhir. 

{51:15} bahkan dari bunga sampai anggur yang matang telah 

hatiku berkenan kepadanya: kaki saya pergi dengan cara yang 
benar, dari 

mudaku dicari saya padanya. 

{51: 16} aku sujud menyembah tambang telinga sedikit, dan 
menerima dia, 

dan gat belajar banyak. 

{51: 17} saya keuntungan di dalamnya, karena itu akan 
menganggap kemuliaan 

kepadanya bahwa Allahmu saya kebijaksanaan. 

{51:18} untuk saya bertujuan untuk lakukan setelah dia, dan 
sungguh-sungguh saya 

mengikuti apa yang baik; Jadi saya tidak akan dikalahkan. 

{51:19} jiwaku telah bergumul dengannya, dan dalam 
perbuatan saya 

Aku pasti: Aku mengacungkan tanganku ke langit di atas, 



dan bewailed saya ignorances nya. 

{51:20} saya diarahkan jiwaku kepadanya, dan saya 
menemukan dia di 

Pureness: saya punya hati saya bergabung dengan dia dari 

awal, karena itu aku tidak akan foresaken. 

{51:21} hatiku gelisah dalam mencari dia: karena itu 

saya mendapatkan milik baik. 

{51:22} Tuhan telah diberikan kepadaku lidah pahala saya, 

dan aku akan memujinya dengannya. 

{51:23} mendekat kepada-Ku, kamu terpelajar, dan diam di 

rumah belajar. 

{51:24} sebab itu yang kamu lambat, dan apa mengatakan 
kamu ini 

hal-hal, melihat jiwa Anda Apakah sangat Haus? 

{51: 25} aku membuka mulutku, dan berkata, membeli padanya 
untuk 

dirimu tanpa uang. 

{51:26} menaruh leher Anda di bawah kuk, dan biarkan jiwamu 

menerima pengajaran: dia sulit di tangan untuk menemukan. 

{51:27} Sesungguhnya dengan mata Anda, bagaimana bahwa 
saya telah tetapi sedikit 



tenaga kerja, dan telah mendapat kepadaku banyak istirahat. 

{51:28} mendapatkan pembelajaran dengan jumlah besar uang, 
dan mendapatkan 

banyak emas olehnya. 

{51:29} biarkan jiwamu bersukacita dalam rahmat-Nya, dan 
tidak 

malu memuji-Nya. 

{51:30} pekerjaan pekerjaan Anda betimes, dan dalam waktu 
yang ia akan 

memberikan hadiah Anda 

APOCRYPHA 
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