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Sirach (Ecclesiasticus) 

Modrost Jezus sin Sirach ali Ecclesiasticus 

Prolog je negotova avtorja 

Ta Jezus je bil sin Sirach in vnuka Jezusu 

z istim imenom z njim: ta človek zato živel na 

zadnjem času, po ljudi je bila pod vodstvom proč v ujetništvu, in 

imenuje domov spet, in skoraj po vseh prerokov. Zdaj 

Njegov dedek Jezus, kot on sam witnesseth, je bil človek 

veliko skrbnostjo in modrost med Hebrejcem, ki si 

ne le zbiranje grob in kratkih stavkov modrecev, 

je bila pred njim, ampak tudi sam izrekel nekaj 

svoj, polna veliko razumevanje in modrosti. Ko kot 

zato prvi Jezus umrl, pri čemer ta knjiga skoraj 

izpopolnil, Sirach njegov sin, ki prejemajo po njem levo z 
njegovo 

svojega sina Jezusa, ki imajo gotten v roke, 

zbrati vse urejeno v en nosilec, in pozval, da 

Modrost, tako intituling z lastno ime, njegov oče je 



ime, in njegov dedek; privlačen poslušalca z je zelo 

ime modrosti imeti večji ljubezni do študija te 

knjiga. Containeth zato pametno govora, temno kazni, 

in prilike in nekaterih posebnih starodavne pobožno zgodbe 

moški, ki Bogu; tudi njegova molitev in pesem; Poleg tega 

Kakšne koristi Bog je vouchsafed svoje ljudi, in kaj 

zla je imel zvrhano njihovi sovražniki. Ta Jezus storil 

posnemajo Solomon, in je bil nič manj znan modrosti in 

učenje, tako da res človek veliko učenja, in tako 

slaven tudi. 

Prolog modrost Jezus sin Sirach. 

Ker veliko in veliko stvari dostavili k 

nas zakon in preroki, in drugi, ki so 

pripadnik svoj lestev, za katere stvari Izrael bi moral biti 

pohvaliti za učenje in modrosti; in tega ne samo 

bralci morajo potrebe postanejo spretno sami, ampak tudi 

željo, da se naučijo, da lahko na dobiček, ki 

brez tako govor in pisanje: dedi 

Jezus, ko je veliko podal sam branje je 

zakon, in preroki in druge knjige naših očetov, in 



prišel v njej dobro presojo, je bil sestavljen tudi 

sam napisati nekaj za učenje in 

modrosti; z namenom da tisti, ki so v želji, da se naučijo, 

in so odvisni od teh stvari, bi dobiček veliko več v 

življenje v skladu z zakonom. Zato naj vam intreat 

preberem z uslugo in pozornost, in Oprostite nam, pri čemer 

se lahko zdi, da se dosega nekaj besed, ki smo jih 

se trudila za razlago. Za iste stvari, izrekel v 

Hebrejski in prevede v drug jezik, niso na 

enako veljavo v njih: in ne samo te stvari, vendar pravo 

sama, in preroki, in preostanek knjige, nimajo 

majhna razlika, ko jih prebivalci govorijo v svoje 

jezik. Za osem in tridesetega leta prihajajo v 

Egipt, ko Euergetes bil kralja, in še vedno obstaja nekaj 

čas, sem našel knjigo, ni majhna učenja: zato sem 

mislil, da je najbolj potrebno za mene, da nagni neki marljivost 

in travail se razlaga; z veliko pazljivost in spretnost 

v tem prostoru, da bi knjiga pošla, in določenimi za 

jih tudi, ki v čudni državi so pripravljeni učiti, 

ki jih pripravljajo pred manir živeti po zakonu. 



{1:1} vse modrost prihaja od Gospoda, in je z njim 

za vedno. 

{1:2} ki lahko število pesek na morje, in kapljice 

dežja in dnevi večnosti? 

{1:3} ki izvedeli višino nebes, in 

širina od zemlje, in globoko in modrost? 

{1:4} modrost je bilo ustvarjeno prej vse stvari, in 

razumevanje previdnosti iz večno. 

{1:5} najvišjega Božjo besedo je vrelec 

modrosti; in njenega načina so večno zapovedi. 

{1:6} komu dade koren modrost pokazala? ali 

ki dade znano, njena pametno svetuje? 

{1:7} [reče jim dade znanje modrost bil 

ki očitno? in ki dade razumeti njen velik 

izkušnje?] 

{1:8} je eno pametno in močno treba bati, gospod 

sedel na svoj prestol. 

{1:9} je ustvaril, in videl, in oštevilčene, in 

ji izlio na njegova dela. 

{1:10} je z vse meso po svoje darilo, in je 



ki ji jim, da ga ljubim. 

{1:11} strah Gospodov je čast in slavo, in 

veselja in krono veselje. 

{1:12} strah Gospodov gradi vesel srce, in 

daje veselje, in veselja in dolgo življenjsko dobo. 

{1:13} whoso feareth gospod, se gre dobro z njim 

na zadnji, in se najde korist na dan njegove smrti. 

{1:14} strah Gospodov je začetek modrosti: in 

Ustanovljen je bil z vernike v maternici. 

{1,15} je ležal zgrajena večno fundacije z moškimi, 

in ona se nadaljevati svoje seme. 

{1:16} za strah pred Gospod je polnost modrosti, in filleth 

moški z njeno sadja. 

{1:17}, ona filleth svojo hišo s stvarmi, ki so zaželene, 

in garners z njeno povečanje. 

{1:18} strah Gospodov je krono modrosti, ki 

mir in popolno zdravje razcvet; tako so darila 

Boga: in enlargeth svoje veselje, ki ga ljubim. 

{1:19} modrosti raineth spretnost in znanje 

razumevanje stoji, in exalteth njihovo čast, ki 



imajo svoje hitro. 

{1:20} koren modrost je bati se Jahve, in 

njihovih podružnic so dolgo življenjsko dobo. 

{1:21} strah Gospodov driveth stran grehe: in kje 

obstaja, turneth stran srd. 

{1:22} besno človek ne more utemeljiti; za oblast 

njegov bes se njegovo uničenje. 

{1:23} je bolnik človek bo solza, za čas, in pozneje 

veselje se spomladi gor k njim. 
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{1:24} je skriti svoje besede za čas in ustnicah 

Mnogi razglasi svojo modrost. 

{1:25} prilike znanja so zaklade 

modrost: ampak pobožnost je odvratno grešnik. 

{1:26} če ti željo modrosti, zapovedi, 

in gospod se ji tebi. 

{1:27} za strah Gospodov je modrost in navodila: 

in vero in krotkosti, so njegov užitek. 

{1:28} nezaupanja ne strah Gospodov, ko ti si 

slabo: in ne reče mu z dvojno srce. 



{1:29} se ne hinavec v očeh moških, in 

dobro pazi, kaj ti speakest. 

{1:30} poveličujejo ne samega sebe, da ne ti pade, in bi 

sramote na tvojo dušo, in tako odkrili Boga tvoje skrivnosti, 

in tebi potrta sredi zbora, 

ker ti camest ne v resnici bi strah Gospodov, vendar 

tvoje srce je polno prevaro. 

{2:1} mojega sina, če ti prišli, da služijo Gospodu, pripraviti tvoje 

dušo za skušnjavo. 

{2:2} set tvoje srce pravilno, in nenehno prenašati, in 

da ne naglica v času težave. 

{2:3} cepila reče mu, in se odmaknejo ne stran, ki ti 

eyesalve poveča tvoje zadnji konec. 

{2:4} kakršno je prinesel na tebi bo veselo, 

in bodite potrpežljivi, ko ti si spremenil majhno posestvo. 

{2:5} za zlato je poskušal ogenj in sprejemljivo moških v 

peč stisko. 

{2:6} verjamejo v njega, in on bo pomagal tebi; bi pot 

pravilno, in zaupanje v njega. 

{2:7} vi, ki se boji Gospoda, čakati za njegovo milost; in ne iti 



prahi, da ne boste padec. 

{2:8} ye, da strah Gospodu, verjeti in vaše plačilo 

Mel ne ne zadostovati. 

{2:9} vi, ki bati se Jahve, upanje za dobro, in za 

večne radosti in usmiljenja. 

{2:10} gledati generacij starih in videli; si kdaj 

vseh Verjemi v Gospoda, in je bil zmesti? ali si vse spoštovati 

v strahu, in je bil zapustil? ali koga si je kdaj prezira, 

ki ga? 

{2:11} za Gospoda je poln sočutje in usmiljenje, 

longsuffering, in zelo bedno, in forgiveth grehov, in 

saveth v času klic v sili. 

{2:12} oprosti biti Strašljiv srca in rahel roke, in 

grešnik, ki goeth dva načina! 

{2:13} Gorje mu, ki se malodušna! za on verjame 

ne; Zato se je ne bo branil. 

{2:14} oprosti vami, ki so izgubili potrpljenja! in kaj 

bo delate, ko Gospod vas obiščejo? 

{2:15} bati se Jahve, da bo ne kršijo njegove besede; 

in oni, ki ga ljubim, bo svoje poti. 



{2:16} bati se Jahve, da si bo prizadevala, da, ki je 

No, prijeten mu; in oni, ki ga ljubim, se 

napolnjena z zakonom. 

{2:17} bati se Jahve, da bo pripravil svoje srce, 

in ponižni njihove duše v njegovih očeh, 

{2:18} reče mi bo pade v roke Gospodu, 

in ne v roke moški: za kot njegovo veličanstvo je, da je njegov 

milost. 

{3:1} slišiš svojega očeta, O otrok, in ne po tem, 

da boste lahko varno. 

{3:2} za Gospoda, ki časti oče v 

otrok, in dade potrdil organ mati 

nad sinovi. 

{3:3} whoso honoureth njegov oče gradi na sprave 

za svoje grehe: 

{3:4} in on, ki je honoureth njegova mati je kot eno, da 

layeth do zaklada. 

{3:5} whoso honoureth njegov oče ima veselje svojega 

lastnih otrok; in ko on gradi svoje molitve, on se 

slišal. 



{3:6} je, da honoureth njegov oče ima dolgo življenjsko dobo; 

in on, ki je poslušen Jahvi se udobje za 

Njegova mati. 

{3:7} je, ki feareth Gospoda počastili njegov oče, in 

bom storitev starši, kot njegovi gospodarji. 

{3:8} čast Poštuj očeta in matere v Wordu in 

listino, ki blagoslov lahko prišel na tebi od njih. 

{3:9} za blagoslov oče establisheth hiše 

otrok; vendar Prekletstvo matere rooteth 

temelje. 

{3:10} slava ne v sramote Poštuj očeta; za tvoje 

očeta sramote je Slava tebi. 

{3:11} za slavo človek je iz časti svojega 

oče; in mati v sramote je sramota da se 

otroci. 

{3:12} moj sin, pomoč Poštuj očeta v njegovi starosti, in mu 
žalujejo 

ne tako dolgo, kot je liveth. 

{3:13} in če njegovo razumevanje ne, imajo potrpljenje z 

njega; in ga prezira, ne, ko ti si v tvoje polno moč. 



{3:14} za lajšanje Poštuj očeta ne sme biti 

pozabil: in namesto grehe to doda zgradite tebi 

gor. 

{3:15} v dan tvoje težavah, ki jih 

v spominu; tvoje grehe tudi se stopijo stran, kot ledu v na 

pošteno ogreti izpostaviti vremenu. 

{3:16} ki forsaketh njegov oče je kot bogokletnik; in 

je, da angereth mati je preklet: Boga. 
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{3:17} moj sin, Pojdi na imajo svojega podjetja v krotkosti; tako 

boš ti biti ljubljeni od njega, ki je odobril. 

{3:18} večje ti si, bolj ponižni samega sebe, in 

Ti boš najdejo milost pred gospodom. 

{3:19} mnogi so v visoko mesto in slovesa: vendar 

skrivnosti so pokazala, k krotek. 

{3:20} za moč Gospoda je super, in je 

počaščen z je nizek. 

{3:21} ne iščejo stvari, ki jih je preveč težko za teboj, 

niti iskati stvari, ki so nad premoc. 

{3:22}, vendar kaj je ukazal tebi, mislim nanj z 



spoštovanjem, za to ni potreben za tebe, če želite videti tvoje 

oči stvari, ki so v skrivnost. 

{3:23} ne biti radoveden in nepotrebne zadeve: več 

stvari se pokaza tebi kot moški razumeli. 

{3:24} za veliko so prevarali svoje zaman mnenje; 

in zlo sum dade vrgel svoje sodbe. 

{3:25} brez očmi, ti boš biti brez svetlobe: ne izpovedati se 

znanja zato da si ne. 

{3:26} a trmast srce se prevoznina zlo na zadnji; in je 

da ljubezen nevarnost pogubil v njej. 

{3:27} trmasto srce se obremenjeno s žalosti; 

in zloben človek se kup greh na greh. 

{3:28} v kaznovanje je ponosen ni nobenega pravnega sredstva; 

za obrat hudobije dade izvedel root v njem. 

{3:29} srce je preudarno razumeli priliki; 

in pozorno uho je želja modrec. 

{3:30} vode bo dušenja gorečih ogenj; in milost gradi 

pokora za grehe. 

{3:31} in on requiteth dobro izkaže, da se zaveda, da 

ki lahko pridejo v nadaljevanju; in ko je falleth, da se 



Poišči bivanje. 

{4:1} moj sin, goljufije ne revnih svoje življenje, in 

da ne pomoči potrebnim oči dolgo čakati. 

{4:2} da ne lačen dušo žalostni; ne izzove 

človek v svojo stisko. 

{4:3} ni več težav dodati srce, ki je sporno; in 

odloži, ne da bi mu, da je v stiski. 

{4:4} zavrne ne molitev za zbolijo; niti 

proč obrniti obraz tvoje od slab človek. 

{4:5} pa ne stran tvoje oči od pomoči potrebnim, in da 

mu nobena priložnost za prekletstvo tebi: 

{4:6} Če je tebi prekletstvo v grenkobo njegove duše, njegove 

molitev se slišal od njega, ki so mu. 

{4:7} dobili samega sebe ljubezen Kongregacije, in lok 

tvoje glavo velik človek. 

{4:8} naj to ne žalujejo tebi Klanjat tvoje uho, da je 

slabo, in mu prijazno odgovori z krotkost. 

{4:9} poda mu suffereth narobe s strani 

tiran; in ne biti veseljake, ko ti sittest 

sodbe. 



{4:10} kot oče reče siroti, in namesto v 

mož reče svoje matere: tako ti bo kot sin je 

Večina visoko, in on ljubi tebe več kot mater 

nagrizaju. 

{4:11} modrosti exalteth otrokoma in layeth drži 

njih, ki si jo. 

{4:12}, je, da ji ljubezen ljubezen življenje; in ti, ki si prizadevajo 

ji zgodaj se napolni z radostjo. 

{4:13}, tisti, ki ji hitro se podedujejo slavo; in 

ne ona vstopi, gospod bo blagoslovil. 

{4:14} so, ki ji služijo se ministru za sveca: 

in jih, da ljubiš Gospoda ljubezen. 

{4:15} whoso daje uho k njej sodnik narodov: 

in on attendeth k njej, da živijo varno. 

{4:16} če človek sam zavezati k njej, on je podedoval 

njo; in svoje generacije jo ima v posesti. 

{4:17} za na prvi je hodil z njim z ukrivljene 

načine, in prinese strah in grozo na njem, in ga muči 

z njo discipline, dokler ona lahko zaupate svojo dušo in mu 
sodili 



z njo zakone. 

{4:18} potem bo ona vrnete naravnost pot mu reče: 

in udobje, in Pokaži mu svoje skrivnosti. 

{4:19}, vendar če je kaj narobe, ona bo pustil mu, in da 

njega nad na svoj propad. 

{4:20} opazovati s priložnost, in pazi za zlo; in 

ne biti sram ko je popoln concerneth tvoje duše. 

{4:21} je škoda, da bringeth greh; in tam je 

škoda, ki je slave in milosti. 

{4:22} sprejeti nihče proti tvoje duše, in naj ne je 

spoštovanjem vsak človek povzroči tebi padati. 

{4:23} in se ne da govoriti, ko ni priložnosti za 

delati dobro, in skriti ne tvoje modrosti v njeno lepoto. 

{4:24} za govor se znano modrost: in 

učenje z besedo jezika. 

{4:25} na noben način govorijo proti resnice; vendar se zbegan 

napake tvoje neznanje. 

{4:26} ne sme biti sram priznati tvoje grehe; in sile ne 

tok reke. 

{4:27} ne samega sebe, da temeljna neumno človek; 



niti sprejeti osebo mogočni. 

{4:28} si prizadevati za resnico reče smrt, in gospod 

boj za tebe. 

{4:29} ne bodi prenagljen, tvoj jezik in tvoje dejanja ohlapnost 

in brezbrižno. 
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{4:30} ne sme biti kot lev v tvoji hiši, niti frantick med 

tvoje uslužbencev. 

{4:31} naj ne tvoje roko stegne dobiti, in 

zaprta ko ti povrne shouldest. 

{5:1} je tvoje srce na tvoje blago; in moram reči ne, 

dovolj za moje življenje. 

{5:2} sledite ne tvoje lastne misli in tvoje moči, da 

sprehod v načine tvoje srce: 

{5:3} in reči ne, ki se controul mi zakaj svoj tovarna? 

za Gospoda bo zagotovo maščevanje tvoje ponos. 

{5:4} reči ne, so grešili, in kakšna škoda dade 

se mi je zgodilo? Gospod je longsuffering, on bo v 

ni pametno pustiti tebi iti. 

{5:5} o bil Umilostivljenje, ne biti brez strahu dodati 



greh reče sin: 

{5:6} in reči ne, njegova milost je super; On bo pacified 

za množico mojih grehov: za usmiljenje in jezo 

od njega, in svoj ogorčenje resteth na grešnike. 

{5:7} da ne tarrying, pa v Gospodu, in ne odvrne 

dan: za nenadoma se jezo gospod 

prišel tja, in tvoje varnosti, ti boš biti uničena, in 

propade v dan maščevanja. 

{5:8} set ne tvoje srce na blago, ki se neupravičeno prišel, za 

oni se ne tebi dobiček na dan nesreče. 

Winnow {5:9} ne s vsak veter, in šel ne v vsako 

način: za tako nagrizaju grešnik, kdor ima dvojni jezik. 

{5:10} se stedfast v tvoje razumevanje; in naj tvoje besede 

biti enaka. 

{5:11} se hitro slišati; in naj tvoje življenje, iskren; in 

z potrpljenje dati odgovor. 

{5:12} če si razumevanje, odgovor na tvoje soseda; 

Če ne, določijo tvoje roko na tvoja usta. 

{5:13} čast in sramota je v pogovor: in je jezik 

človek je njegov padec. 



{5:14} ne imenuje s konjem, in ležijo ne v čakati z 

tvoje jezika: za prekršaj sramota je tat, in zlo 

obsodbo na dvojni jezik. 

{5:15} se ni vedela ničesar v veliko zadevo ali na 

majhen. 

{6:1} namesto prijatelj postane ne sovražnika; za 

[tako] ti boš podedovali slabo ime, sramota, in 

sramota: tudi tako se grešnik, kdor ima dvojni jezik. 

{6:2} hvalijo ne samega sebe v nasvetu tvoje lastno srce; 

da se tvoje duše ne raztrgana na koščke kot bik [potepuške 
sami.] 

{6:3} ti boš jesti tvoji listi, in izgubijo tvoje sadja in 

pustite samega sebe kot suho drevo. 

{6:4} A zloben dušo mu, kdor, uničijo in 

da mu zasmejal v prezir njegovih sovražnikov. 

{6:5} sladko jezik bo množijo prijatelje: in a 

fairspeaking jezik bo povečala prijazen pozdrav. 

{6:6} se v miru s številnimi: Kljub temu le eden 

svetovalec za tisoč. 

{6:7} če ti wouldest zaslužiti a prijatelj, dokaže, da mu prvi in se 



ne nepremišljene mu pripisujejo zasluge. 

{6:8} za neki človek je prijatelj za svojo priložnost, in 

ne bo upošteval v dan tvoje težave. 

{6:9} in je prijatelj, ki je obrnil k sovraštva, 

in prepir odkrili tvoje sramoti. 

{6:10} znova, neki prijatelj je spremljevalec za mizo, 

in ne bo nadaljeval v dan tvoje stiski. 

{6:11}, vendar v tvoje blaginje, on bo kot samega sebe, in bo 

se krepko čez tvoje uslužbencev. 

{6:12} če ti prinesel nizko, on bo proti tebi, in 

sam bo skriti pred obraz tvoje. 

{6:13} samega sebe loči od tvoje sovražnike, in pazite 

tvoji prijatelji. 

{6:14} faithfull prijatelj je močna obramba: in on ki 

dade našel tako eno dade našel zaklad. 

{6:15} nič izravnavajo zvesti prijatelj in njegov 

ekscelenca je neprecenljivo. 

{6:16} zvesti prijatelj je zdravilo življenja; in so 

da je strah, Gospod mu našli. 

{6:17} whoso feareth gospod vodi prijateljstvo 



pravilno: za kot je, tako njegov sosed se tudi. 

{6:18} moj sin, zbrala navodilo iz tvoje mladosti: tako 

boš ti našli modrosti do tvoje starosti. 

{6:19} prišel k njej, kot tisti, ki ploweth in seje, 

in čakati na svoje dobro sadje: za ti boš ne trud veliko v 

labouring o njej, ampak ti boš jedo svojo sadja, prav 

kmalu. 

{6:20} je zelo neprijetno, da je nepoznavalsko: on, ki je 

brez razumevanja ne bo ostal z njo. 

{6:21} ona bo ležijo na njem, kot mogočni kamen preskušanja; 

in on bo odda, ji od njega ere se dolgo. 

{6:22} za modrost je v skladu z njeno ime, in ona je 

očitno ne k veliko. 

{6:23} da uho, moj sin, prejeli moj nasvet in zavrne 

ni moj nasvet, 

{6:24} in tvoje noge v njeno spon in tvoje vratu v 

njen veriga. 

{6:25} lok navzdol tvoje ramo, in imeti z njo, in se ne 

žalostjo z njene obveznice. 

{6:26} prišli k njej tvoje srce in držala 



načinov z vse tvoje moči. 

{6:27} iskanje, in iščejo, in ona se je znano 
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tebi: in ko ti si dobil počakaj za njo, naj ji ne gre. 

{6:28} za na zadnji ti boš našli svoj počitek, in ki 

mora biti obrnjena v tvoje veselje. 

{6:29} potem njen spon se močno obrambo za teboj, 

in njen verige na robe z slavo. 

{6:30} je zlati okrasek na njej, in njen 

pasovi so škrlatne čipke. 

{6:31}, ti boš jo dal kot haljo časti, in 

boš jo dal o tebi kot krono veselje. 

{6:32} mojega sina, če hočeš, ti boš se učil: in če 

Ti hočeš uporabiti tvojega uma, ti boš biti previden. 

{6:33} Če ti radi slišali, ti boš prejeli 

razumevanje: in če ti bow tvoje uho, boš pametno, 

{6:34} stojijo v množico starešine; in cepila 

reče mu, da je pametno. 

{6:35} pripravljeni slišati vsak božji diskurz; in naj 

ne prilike za razumevanje pobeg tebi. 



{6:36} in če ti vidiš človeka razumevanja, se ti 

betimes reče mu, in naj tvoje noge nosijo korake njegova vrata. 

{6:37} naj tvoj um, na odloke Gospoda 

in nenehno meditirati v njegove zapovedi: on se 

vzpostavitev tvoje srce, in dal tebi modrosti v tvoje je lastnik 

želja. 

{7:1} ne zlo, tako ne škodi prihajajo k tebi. 

{7:2} Depart iz nepravično in greh se obrniti stran 

od tebe. 

{7:3} moj sin, svinjo ne na brazde od 

nepravednost, in ti boš ne izkoristijo jih sevenfold. 

{7:4} si ni od Gospoda Istaknutost, niti na 

kralj sedež čast. 

{7:5} upravičujejo ne samega sebe pred Gospoda; in pohvali ne 

tvoja modrost pred kralja. 

{7:6} si ni sodnik, ne bi mogli odvzeti 

greh; da ne kadarkoli ti strah osebi mogočno, 

stumblingblock na poti tvojega iskrenosti. 

{7:7} užaliti ne pred množico mesto, nato pa 

Ti boš ne potrta samega sebe med ljudmi. 



{7:8} vežejo ne ena greh na drugega; za v enem Predvajalna 

ne biti nekaznovani. 

{7:9} reči ne, Bog bo pogled na množico moj 

oblations, in ko sem ponuditi najvišjega Boga, on bo 

sprejeti. 

{7:10} ne biti veseljake, ko ti makest tvoje molitve, 

in zanemarjajo, ne da bi miloščino. 

{7:11} smeh nihče prezir v grenkobo njegove 

dušo: je tisti, ki humbleth in exalteth. 

{7:12} oblikujejo ne laž proti tvoj brat; niti ne na 

radi tvoje prijatelj. 

{7:13} uporabite, ne da bi način laž: za po meri 

pogodbe ni dobro. 

{7:14} besedah ni veliko množico starešine, in 

ni veliko blebetanje, ko bi ti prayest. 

{7:15} sovraštvo ni zahtevno delo, niti reje, ki 

Najvišjega dade posvečen. 

{7:16} številka ne samega sebe med množico 

grešniki, vendar ne pozabite, da srd ne bo dolgo katrana. 

{7:17} ponizni samega sebe zelo: za maščevanje na 



Bezbožan je ogenj in črvi. 

{7:18} spremeniti ne prijatelj za vse dobro nikakor; 

niti zvest brat za zlato Ophir. 

{7:19} odreče ni pametno in dobro ženska: za njeno milost 

je nad zlata. 

{7:20} ker tvoje uslužbencu rodi resnično, Preklinjati ga ne 

zlo. niti najemnik, ki sam bestoweth celoti za tebe. 

{7:21} naj tvoja duša ljubezen dober kletar, in mu goljufije 

ne od svobode. 

{7:22} si ti govedo? so pozorni nanje: in če so 

za tvoje dobička, da jih s tabo. 

{7:23} si ti otroci? jim dajo navodila, in častili 

vratu iz svoje mladosti. 

{7:24} si ti hčere? so skrb za svoje telo, 

in pokazal ne sebe veselo proti njim. 

{7:25} poročiti tvoja hči, in tako boš ti imel 

izvedli tehtnimi stvar: pa ji človek 

razumevanje. 

{7:26} si ti žena po tvoje srce? pustite ji ne: 

pa ne samega sebe luči ženska. 



{7:27} čast Poštuj očeta s tvoje srce, in pozabi 

ne na žalost tvoje matere. 

{7:28} ne pozabite, da ti širne rojen; in 

kako moreš ti zaracunati jih stvari, ki imajo 

velja za tebe? 

{7:29} strah Gospoda z vso tvojo dušo, in njegovo čaščenje 

duhovniki. 

{7:30} ljubiš ti ki z vso tvojo močjo, in 

pustite ne njegovi ministri. 

{7:31} bati se Jahve, in čast duhovnik; in mu 

njegov del, saj je ukazal tebi; ki prvina, in 

nepooblaščen vstop ponudbo in dar ramena, in 

žrtvovanje posvečenja in ki prvina Svetega 

stvari. 

{7:32} in raztezajo tvoje roke k revnim, da tvoje 

blagoslov lahko izpopolnili. 

{7:33} darilo dade milost v očeh vsakega človeka, ki živi; 

in za mrtve zadržanje ne. 
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{7:34} ne ne bo z njimi, ki jokajo, in žalovali 



z njimi, da žalovati. 

{7:35} ne biti počasi obisk bolnih: da se bi 

Ti, da ljubljeni. 

{7:36} nikakor ti takest v roki, ne pozabite na 

konec, in ti boš nikoli ne neurja. 

{8:1} si ni s mogočni človek "da ne ti spadajo v njegovo 

roke. 

{8:2} ne sme biti nezdružljiv bogat človek, da je 

overweigh tebi: za zlato dade uniči veliko, in 

sprevržene srca kraljev. 

{8:3} si ni s človekom, ki je poln jezika, in 

kup ne lesa na njegov ogenj. 

{8:4} jest ne z nesramen človek, da se tvoji predniki 

osramočen. 

{8:5} sramoti ni človeka, ki turneth greha, ampak 

ne pozabite, da smo vsi vredni kazen. 

{8:6} sramote ne človeka v njegovi starosti: za celo nekatere 

nas vosek stare. 

{8:7} se ni konec tvoje največji sovražnik biti mrtev, vendar 

ne pozabite, da smo vsi umrli. 



{8:8} prezirati ne diskurz pametno, vendar seznaniti 

samega sebe z njihovo Pregovori: za jih ti boš več 

pouk, in kako služiti veliko ljudi z lahkoto. 

{8:9} Miss ni diskurz starešine: za so tudi 

naučil od svojih očetov, in jih ti boš več 

razumevanje, in podati odgovor kot potrebujete requireth. 

{8:10} Gorljivi ne premogi grešnik, da ne boš obstati opečen 

s svojo ognjeni plamen. 

{8:11} dvignil ni [v jezo] v prisotnosti na 

škodljivega oseba, da bi mu ležijo v počakajte, da privedlo v 
zagato tebi v tvoje 

besede 

{8:12} posojajo ne reče mu, da je močnejši od samega sebe; za 

Če ti ga lendest, štetje vendar izgubljen. 

{8:13} ne sme biti poroštvo tvoje zmogljivosti: če ti bo 

gotovost, poskrbel za to plačati. 

{8:14} ne iti zakon s sodnikom; za so bo sodnik za 

mu glede na njegovo čast. 

{8:15} potovanje ne mimogrede s krepko kolegi, da ne je 

postane huda tebi: za to bo storil po njegovi 



lastne volje, in ti boš propade z njim preko njegovega norost. 

{8:16} si ni z jezen človek in iti ne z njim 

v samotni kraj: za kri, je kot nič, v njegovih očeh, in 

Če ne pomagajo, tebi je strmoglavljenje. 

{8:17} posvetovati ne z norec; zakaj on ne morem obdržati 
odvetnika. 

{8:18} to ni skrivnost stvar pred tujca; za ti 

veš, ne kaj mu bo prinesel tja. 

{8:19} odprite ne tvoje srce vsakega človeka, da je requite 

tebi z iznajdljivi pa. 

{9:1} ne sme biti ljubosumen nad ženo tvoje prsi, in 

poučujejo jo ne zlo lekcijo proti samega sebe. 

{9:2} da ne tvoje duše reče ženska nastaviti nogo na 

tvoje snovi. 

{9:3} srečanje ne s bludnica, da ne ti sodijo v njen pasti. 

Uporaba {9:4} ni veliko podjetje ženska, ki je na 

pevec, da ne ti vzame z njo poskusi. 

{9:5} pogleda ne na služkinja, ki ti pade, ne s tistimi 

stvari, ki so dragoceni v njo. 

{9:6} da ne tvoje duše reče bludnicama, ki ti ne izgubijo 



tvoje dedovanja. 

{9:7} pogled ne okrogle o tebi na ulicah mesta, 

niti ti Tumarat v samotni kraj njihove. 

{9:8} odvrati tvoje oči od lepa ženska, in 

pogled ne na drugo lepoto; za mnoge so bile 

zavedeni z lepoto ženske; za njo je ljubezen 

vnela kot požar. 

{9:9} sit sploh ne z ženo drugega človeka, niti sedeti navzdol 

z njo v tvoje roke, in preživite ne tvojega denarja z njo v 

vina; da ne tvoje srce naklon k njej, in tako skozi 

tvojo željo, ti spadajo v uničenje. 

{9:10} pustite ne starega prijatelja; za nove ni 

primerljiva mu: novi prijatelj je kot novo vino; ko je 

stari, ti boš piti to z veseljem. 

{9:11} zavisti ne slavo grešnik: za ti veš 

ne, kaj je njegov namen. 

{9:12} ne veselile stvar, da za Bezbožan 

užitek v; vendar ne pozabite, da se ne nekaznovani 

reče njihovega groba. 

{9:13} da tebi daleč od človeka, ki ima oblast, da bi ubil; 



tako boš ti ne dvomim strahu pred smrtjo: in če si ti prišel 

reče mu, da brez krivde, da ne ga odnese tvoje življenje 

trenutno: ne pozabite, da ti greš sredi pasti, 

in da ti walkest na obzidje mesta. 

{9:14} kot bližnji ti moreš, mislim na tvoje soseda, in 

Posvetujte se s pametno. 

{9:15} naj tvoje pogovor s pametno, in vse tvoje 

komunikacija v pravo najvišjega. 

{9:16} in naj samo moški, jesti in piti s teboj; in naj 

tvoj glorying biti strah Gospodov. 

{9:17} za roke artificer, dela se 

pohvalil: in pametno vladar ljudi za njegov govor. 

{9:18} človek bolan jezika je nevarno v svoje mesto; in 

On, ki je izpuščaj v svojem predavanju bo zamrziti. 

{10:1} A pametno sodnik bo navodila svojega ljudstva; in 

vlada preudarno človeka dobro naloži. 

{10:2} kot sodnik ljudi je sam, zato so njegovi 

uradniki; pa kakšen način človek vladar mesto 
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tako so vsi ti, ki živijo v njej. 



{10:3} je nespametno kralj destroyeth svoje ljudi; vendar skozi 

previdnosti od njih, ki so v pristojnosti mesta se 

naseljen. 

{10:4} moč Zemlje je v roko Gospodu, 

in pravočasno čas bo postavil nad njim eno, ki je dobičkonosna. 

{10:5} v božja roka je blaginja človeka: in 

osebi pisar se je ležal Hiparhu. 

{10:6} medved ne sovraštva do tvojega soseda za vsak narobe; 

in ne storiti ničesar na vseh s škodljivega ravnanja. 

{10:7} ponos je sovražna pred Bogom in človekom: in tako 

nagrizaju eno objavo greh. 

{10:8} zaradi krivični posli, poškodb, in 

bogastvo dobil s prevaro, kraljestvo je prevedena iz ene 

ljudje v drugo. 

{10:9} zakaj je zemljo in pepel ponosni? Ni bolj 

zlobne stvar kot župan človek: za tako eno setteth 

svojo dušo za prodajo; ker pa je liveth on casteth 

stran svojega črevesja. 

{10:10} zdravnik cutteth off dolgo bolezni; in je 

To je dan, ki kralja, da jutri mora umreti. 



{10:11} za ko človek je mrtev, se podedujejo plazeče 

stvari, zveri in črvi. 

{10:12} začetku ponos je ko ena departeth 

od Boga, in njegovo srce se je obrnil proč od svojega Stvarnika. 

{10:13} za ponos je začetek greh, in on, kdor 

se izliti sramoti: in zato gospod 

prinesel na njih čuden katastrofe, in jih zrušil 

povsem. 

{10:14} gospodar dade potrta prestolov od ponosni 

knezi, in ustanovitev krotek na njihovo mesto. 

{10:15} gospodar dade oskubljene do korenine s ponosom 

narodov, in v svoje mesto, zasajene na nizek. 

{10:16} gospodar zrušil držav narodi, in 

uniči jih temeljev zemlje. 

{10:17} vzel nekaj od njih proč, in uniči, 

in kdor ima svoj spomenik preneha iz zemlje. 

{10:18} ni bila ponos za moške, niti besno jezo 

za njih, ki se rodijo ženske. 

{10:19}, da strah Gospoda so prepričani seme, in so 

da ljubiš Spoštovani rastlin: so, da ne glede na 



zakon so nečastno semena; oni, ki prestopijo v 

zapovedi so deceivable seme. 

{10:20} med brata on, ki je glavni je časten; tako 

ali so, da strah Gospoda v njegove oči. 

{10:21} strah Gospodov goeth pred pridobivanje 

organ: ampak hrapavost in ponos je izhodnega pogodbe. 

{10:22} ali bi bil bogat, plemenito, ali slabo, je njihova slava 

strah Gospodov. 

{10:23} ni izpolnjujejo da prezirati revnih človek, ki ima 

razumevanje; niti je priročno za povečavo na grešno 

človek. 

{10:24} velikih mož, in sodniki, in potentates, se 

počaščen; še ni nobeden od njih večji od njega, ki 

feareth Gospoda. 

{10:25} reče uslužbenec, ki je pametno, da so se 

brezplačno ali storitev: in kdor ima znanje ne bo privoščil 

Kdaj je reformirati. 

{10:26} ne sme biti overwise v tvoje poslovanja. in pohvali 

ne samega sebe v času tvoje stiske. 

{10:27} je bolje je, da laboureth, in aboundeth v vseh 



stvari, kot je, da sam boasteth, in wanteth kruha. 

{10:28} moj sin, slavili tvoje duše v krotkost, in da 

čast glede na njihovo dostojanstvo. 

{10:29} ki bi upravičevala mu, ki sinneth pred svojo 

dušo? in kdo bo čast mu je, da dishonoureth svojo lastno 

življenje? 

{10:30} revež je počaščen za svoje znanje in 

bogataš je počaščen za svoje bogastvo. 

{10:31} je, da je počaščen v revščino, koliko več 

v bogastvo? in on, ki je nečastno v bogastvo, koliko 

več v revščini? 

{11:1} modrosti lifteth pomoči gor glavo tistega, ki je nizko 

stopnjo, in gradi ga sedeti med veliko ljudi. 

{11:2} pohvaliti ne človek zaradi svoje lepote; niti zgražajo 

človek za njegov zunanji izgled. 

{11:3} čebela je malo med kot letenje; vendar je njena sadja 

vodja sladke stvari. 

{11:4} pohvali ne tvoje oblačil in oblačil, in poveličujejo 

ne samega sebe v dan časti: za dela gospod 

so čudovito in njegova dela med moškimi so skrite. 



{11:5} veliko kralji so sedel na tleh; in 

tisti, ki je bil nikoli pomislil dade nositi krono. 

{11:6} mnogi mogočni ljudje so bili močno osramočen; 

in cenjeni člani dostavljena v druge moške roke. 

{11:7} krivde ne, preden ti si preučila resnico: 

najprej razumeti, in potem ukor. 

{11:8} odgovor ne, preden ti si slišal vzrok: 

niti prekiniti moški sredi njihovega pogovora. 

{11:9} si ni v zadevi, ki je popoln concerneth tebi ne; in 

sit ne v sodbi z grešniki. 

{11:10} moj sin, ne vmešavati številna vprašanja: če 

Ti vmešavati veliko, ti ne boš nedolžna; in če ti 

sledite po, ti boš ne, ne boš ti pobeg 

s pobegom. 

{11:11} pa je tista, ki laboureth, in vzel bolečine, in 

gradi naglici, in je toliko bolj zadaj. 

{11:12} znova, je še eden, ki je počasen, in dade potreba 
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pomoč, želijo sposobnost in polno revščine; vendar oko 

Gospod na njem iskal dober, in mu nastaviti od svojega 



nizko nepremičnin, 

{11:13} in dviguje glavo iz bede; tako, da je veliko 

da videl od njega je mir nad vsemi v 

{11:14} blaginje in stisko, življenje in smrt, revščina 

in bogastvo, prihajajo od Gospoda. 

{11:15} modrost, znanje in razumevanje je 

prava, so Gospoda: ljubezen, in način za dobra dela, so 

od njega. 

{11:16} napake in teme je svoje že skupaj 

z grešniki: in zlo se vosek stari z njimi, da slava 

v njej. 

{11:17} dar Gospoda ostal z bezbožnim, 

in svojo korist bringeth blaginje za vedno. 

{11:18} tam je, da waxeth bogata z njegova opreznost in 

stiskanja, in ta njegov del nagrado: 

{11:19} ker on govori, sem našel počitek, in zdaj bo 

nenehno jesti moje blaga; in še on ve ne kaj 

čas je prišel na njega, in da mora zapustiti tisti 

stvari za druge, in umre. 

{11:20} se stedfast v tvoje zveze, in se 



v njej, in vosek stare v tvoje delo. 

{11:21} ne čudite dela grešnike; ampak zaupanje v 

Gospoda, in spoštovati v tvoje delo: to je lahka stvar v 

očeh Gospoda na nenadne uganjati a revež bogati. 

{11:22} blagoslov od Gospoda je v nagrado za 

pobožno, in nenadoma je maketh blagoslov razcvet. 

{11:23} reči ne, kaj dobička ni moje službe? in 

Kaj dobre stvari se je v nadaljevanju? 

{11:24} znova, reči ne, so dovolj, in imajo veliko 

stvari, in kaj je zlo se imam v nadaljevanju? 

{11:25} podnevi blaginje je pozabljivost v 

stiski: in v dan stiski ni več 

spomina blaginje. 

{11:26} za to je lahka stvar Jahvi v dan 

smrt za nagrajevanje človek po njegovem. 

{11:27} Jade uro gradi človek pozabi 

užitek: in v njegov konec se odkrili njegova dela. 

{11:28} sodnik nobena blagoslovil pred smrtjo: za človeka 

se imenuje v svoje otroke. 

{11:29} da ni vsak človek v tvoje hiše: za na 



goljufivo človek ima veliko vlakov. 

{11:30} kot kot jerebice sprejme [ter ohranil] v kletki, tako 

je srce ponosni; in kot kot vohun, watcheth on za 

tvoje jeseni: 

{11:31} je lieth v počakajte in turneth dober v zlo, 

in v stvari, ki so vredni pohvale bo postaviti krivde na tebi. 

{11:32} od iskre požara je izlila kup premoga: in a 

Grešen človek layeth čakati na krvi. 

{11:33} pazite nagajiv človeka, za on dela 

zlo; da ne bi ob tebi večni kamenček. 

{11:34} prikaže tujec v tvoje stanovanje, in on bo 

moti tebe, in tebe pa iz tvoje lastne. 

{12:1} ko hočeš delati dobro vedeli, komu ti doest 

; tako boš ti se zahvalil za tvoje koristi. 

{12:2} delati dobro za Božji človek, in ti boš našel a 

recompence; in če ni od njega, še iz najvišjega. 

{12:3} tam lahko brez dobro prišel k njemu, ki je vedno 

zaseda v zlo, niti mu to daje nobenih miloščino. 

{12:4} dati pobožno človek in pomoč ni grešnik. 

{12:5} ali tudi mu to je nizek, ampak da ne bo v 



Bezbožan: zadrževal tvoje kruh, in mu ne reče mu, da ne 

je tebi overmaster s tem: za [pa] ti boš prejeli 

dvakrat toliko zlo za vse dobro, ti boš naredil 

reče mu. 

{12:6} za najvišjega sovraži grešniki, in povrnem 

maščevanje reče brezbožne, in jih proti drži na 

mogočni dan njihovih kazen. 

{12:7} da reče dobro, in pomoč ne grešnika. 

{12:8} A prijatelj ne more biti znan v blaginjo: in 

sovražnika ni mogoče skriti v stisko. 

{12:9} v blaginji človeka sovražnikov bo žalostjo: 

vendar v njegovo stisko, ki je tudi prijatelj bo odstopal. 

{12:10} nikoli zaupanje tvojega sovražnika: za kot kot železa 
rusteth, 

tako je svoje hudobije. 

{12:11} čeprav je poniža, in iti crouching, še 

se dobro pazi in pazi nanj, in boš, reče 

ga kot če ti hadst obrisati z lookingglass, in ti boš 

vem, da svojo rje dade ni bila povsem stran izbrisana. 

{12:12} določi mu ne tebi, da ne, ko je ležal 



strmoglavljena tebi, je postaviti na tvoje mestu; niti nek sit 

na tvoji desni strani, da ne on prizadevati, da tvoje sedeža, in ti 
na 

zadnji, spominjali mojih besed, in z njo pokončna. 

{12:13} ki bo škoda šarmer, ki je ugriznil z a 

kača, ali katero koli, kot prišel blizu divje zveri? 

{12:14} tako eden ki goeth grešnik, in je nečista z 

ga v svoje grehe, ki bo škoda? 

{12:15} za nekaj časa on bo upošteval s tabo, ampak če ti 

upadanju, on bo ne katrana. 

{12:16} sovražnika sladko govori z njegove ustnice, vendar v 

njegovo srce je imagineth kako tebi metati v jamo: on bo 

jokati z očmi, pa če najde priložnost, da ne bo 

izpolnjeni s krvjo. 

{12:17} če stisko prišel na tebi, ti boš ga najdeš 

tam prvi; in čeprav je pretvarjati, da ti pomaga, vendar se je 

ogrozi tebi. 

{12:18}, on bo stresajte svoje glave in ploskajte z rokami, in 
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veliko šepeta, in spremenite njegov obraz. 



{13:1} je, da toucheth smola mora biti nečista z njimi; 

in kdor prijateljstvo z ponosen človek se kot 

reče mu. 

{13:2} breme ne samega sebe nad tvojo moč, medtem ko ti 

živiš; in ni prijateljstvo z eno, ki je močnejši in 

bogatejši od samega sebe: kako strinjajo kotlička in v lončenih 

lonec skupaj? Če se tisti poraz proti drugi, je 

se razdelijo. 

{13:3} bogataš dade naredil narobe, in vendar je 

threateneth usta: slabo je storjena krivica, in da mora intreat 

tudi. 

{13:4} če ti se za svoj dobiček, bo uporabil ti: Če pa 

Ti nimajo nič, bo on pustil tebe. 

{13:5} Če ti vsako stvar, bo živel s tabo: ja, 

On bo tebi gole in ne bo žal za to. 

{13:6} Če je treba o tebi, on bo goljufati tebi, in 

nasmeh na tebi in tebi dal v upanje; On bo govoril tebe 

pravičen in povedati, kaj ti wantest? 

{13:7} in on bo sram tebe z njegovo meso, dokler ima 

ki tebi suho dvakrat ali trikrat, in slednjič je smeh 



tebi prezir zatem, ko je tebi vidi, on bo pustil 

tebi, in pretrese njegova glava na tebi. 

{13:8} pazite, da ti niso zavedeni in prinesel 

navzdol v tvoje jollity. 

{13:9} če ti povabljeni mogočni človek, umakne 

samega sebe, in toliko bolj je tebi povabi. 

{13:10} pritisnite ti ni na njem, da ne ti dajo nazaj; 

stati ni daleč, da ne boš pozabil. 

{13:11} vplivajo na ne znaša mu v pogovor, in 

verjeti ni njegovo veliko besed: za veliko komunicirajo 

tebi je napeljala, in nasmejan ob tebi bo ven tvoje 

skrivnosti: 

{13:12}, vendar kruto bo Potraživati tvoje besede, in ne bo 

rezervni narediti tebe boli, in tebi naj v zaporu. 

{13:13} opazujemo in se dobro pazi, za ti walkest v 

nevarnosti tvoje strmoglavljenje: ko ti hearest te stvari, 

zbudi se v tvoje spanja. 

{13:14} ljubi Gospoda vse tvoje življenje, in pozove za 

tvojo rešitev. 

{13:15} vsak zver ljubezen svoje všeč, in vsak človek ljubezen 



njegov sosed. 

{13:16} vse meso consorteth glede vrste in človek 

bo vezala svoje všeč. 

{13:17} kakšno štipendijo dade volk z jagnjetino? tako 

v grešnik s je pobožno. 

{13:18} kaj sporazum obstaja med Hijena in 

pes? in kaj miru med bogatimi in revnimi? 

{13:19} kot divje rit je levji plen v na 

divjine: tako bogati jesti up slabo. 

{13:20} kot ponosna sovraštvo ponižnosti: tako nagrizaju 
bogato abhor 

slabo. 

{13:21} bogat človek začne padati je potekala do svojega 

prijatelje: ampak revež se navzdol se potiska proč s svojo 

prijatelje. 

{13:22} ko bogataš je padel, on ima veliko pomočnice: 

On govori stvari, ki se ne govori, in še moški upravičujejo 

mu: revež spodrsnilo, in še so mu očital preveč; On 

govoril pametno, in bi morda ni prostora. 

{13:23} ko bogataš govori, vsak človek holdeth svoje 



jezik, in videti, kaj on govori, jih hvalijo za oblaki: 

vendar če revež govoriti, pravijo, kolegi, kaj je to? in 

Če je posrnuti, pomagajo mu strmoglavljenje. 

{13:24} bogastvo so dobri, reče mu, kdor ni greh, in 

Revščina je zlo v ustih bezbožnika. 

{13:25} srce človeka changeth njegov obraz, 

ali je treba za dobro ali zlo: in veselo srce gradi a 

vesel obraz. 

{13:26} vesel obraz je znak srca ki 

je v blaginjo; ugotovitve iz prilike pa je 

Zamoran dela uma. 

{14:1} blagoslovljen je človek, ki ne dade zdrsnil s svojo 

usta, in je ne pricked z množico grehov. 

{14:2} blagoslovljen je on katerih vesti se dade ne 

obsodili ga, in ki je ni padel iz svoje upanje v na 

Gospod. 

{14:3} bogastvo niso lepa za a niggard: in kaj 

Zavidan človek storiti z denarjem? 

{14:4} je, da gathereth z zagrešil goljufijo v škodo svojo dušo 

gathereth za druge, ki se porabijo svoje blago Buntovničko. 



{14:5} je, da je zlo sam, komu bo je treba 

dobro? On ne sprejmejo užitek v svoje blago. 

{14:6} je nič slabše kot je, da envieth sam; 

in to je recompence svoje hudobije. 

{14:7} in če on naredi dober, on naredi to nehote; in 

na zadnji je prijaviti svoje hudobije. 

{14:8} Zavidan človek ima hudobne oči; On turneth 

proč njegov obraz, in despiseth moških. 

{14:9} A župan človek oči ni zadovoljen s svojo 

del; in greh opakih drieth up svojo dušo. 

{14:10} zlobne oči envieth [njegovi] kruh, in on je a 

niggard na mizo. 

{14:11} moj sin, po tvoje sposobnosti delati dobro za 

samega sebe, in je gospod njegovo ustrezno ponudbo. 

{14:12} ne pozabite, da smrt ne bo dolgo v bodoč, 

in zveze grob ni pokaza tebi. 

{14:13} dobro Delaj tvoj prijatelj, preden boš umrl, in 

glede na tvoje sposobnosti raztezajo od tvoje roke in dal nanj. 

{14:14} goljufije ne samega sebe za dober dan, in naj ne 
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del dobre želje tebi overpass. 

{14:15} boš ti ne pusti tvoje travails reče drugemu? 

in tvoje delu, ki se deli z veliko? 

{14:16} dal, in traja, in posveti tvoje duše; za ni je 

ne iščejo dainties v grob. 

{14:17} vse meso waxeth stari kot oblačilo: za na 

Pakt od začetka je, boš umrl smrti. 

{14:18} kot zeleno listje na debela drevesa, nekateri sodijo, 

in nekatere rastejo; tako je proizvodnja mesa in krvi, ki 

pride do konca, in drugi je rojen. 

{14:19} vsako delo rotteth in consumeth, in 

delavec teh wkroczysz usta. 

{14:20} blagoslovljen je človek, ki jo meditirati dobre stvari 

v modrost, in da reasoneth o svete stvari s svojo 

razumevanje. ing. 

{14:21} on considereth njenega načina v svojem srcu, da se 

imajo tudi razumevanje v njene skrivnosti. 

{14:22} šel po njo, kot tisti, ki traceth, in ležijo v počakajte v 

njenega načina. 

{14:23} on prieth v njeno okna, da se tudi 



Poslušaj na njena vrata. 

{14:24} je, da vloži v bližini njene hiše se tudi 

pritrdite pin v njo stene. 

{14:25} je njegov se smola šotor blizu k njej, in se 

vložiti v polog, kjer so dobre stvari. 

{14:26} pod njeno streho, se postavil svoje otroke in 

vložijo pod njene podružnice. 

{14:27} jo je velja z ognja in v njo 

slava se je naseli. 

{15:1} on feareth gospod, da bo to dobro, in je 

kdor jo pridobi poznavanje prava. 

{15:2} in kot mati se ona ga spoznam, in prejeli 

kot žena poročena devica. 

{15:3} s kruhom razumevanje se ona krme 

mu, in mu vodo modrosti piti. 

{15:4} je se ostal na njo, in ne sme 

preselil; in se opira na njo, in ne sme zmesti. 

{15:5} ona se mu povzdignil nad sosednje države, in v 

sredi zbora ona odpre usta. 

{15:6} se najde, veselje in krono od veselja, in ona 



mora povzročiti, da podedujejo večno ime. 

{15:7} ampak neumnosti moških se ne doseže k njej, in 

grešniki se ni videl. 

{15:8} za ona je daleč od ponosa, in moški, ki so lažnivci 

ni spominjal. 

{15:9} pohvale ni spodoben v ustih grešnik, za to 

ni bil poslan njega gospod. 

{15:10} za pohvale se izrekel v modrost, in 

Gospod ga bo cvetel. 

{15:11} reči ne ti, je skozi Gospoda, ki je sem padel 

stran: za ti oughtest ne narediti stvari, da on sovraži. 

{15:12} reči ne ti, je ležal povzročil me napačno: za je 

Mar ni potrebe grešen človek. 

{15:13} gospod sovraži vse sramoti; in ki 

strah pred Boga ni všeč. 

{15:14} je sam človek od začetka, in 

pustil v roke svojega svetovalca; 

{15:15} če hočeš, da vztrajati zapovedi, in 

opravljanje sprejemljivo zvestobo. 

{15:16} dade postavil, ogenj in vodo pred tabo: raztezajo 



tja tvoje roke reče ali hočeš. 

{15:17} preden človek je življenje in smrt; in ali mu 

liketh se mu dati. 

{15:18} za modrost Gospoda je super, in je 

mogočna moč, in beholdeth vse stvari: 

{15:19} in njegove oči so na njih, da strah njim in on 

ve vsako delo človeka. 

{15:20} je ukazal nihče storiti zlo, 

niti on, ki vsak človek dovoljenje za greh. 

{16:1} željo ne množico nedonosnih otrok, 

niti veselile bezbožnim sinovi. 

{16:2} čeprav razmnožujejo, veselite se ni v njih, razen 

strah Gospodov je z njimi. 

{16:3} zaupanje ne ti v svojem življenju, niti glede njihovega 

množico: za tistega, ki je pravkar je boljši od tisoč; in 

bolje je umreti brez otrok, kot pa so jih, ki so 

bezbožnim. 

{16:4} za enega, kdor ima razumevanje mesta 

mogoče dopolniti: ampak pegavosti opakih se hitro 

postali pusta. 



{16:5} tako marsikaj videl sem z moje oči, in 

moje uho dade slišal večje stvari kot ti. 

{16:6} v zbor bezbožnika požar se 

vnela; in v uporni narod srd je na ogenj. 

{16:7} ni bil pacified proti stari velikanov, ki je padel 

stran v moč svoje neumnosti. 

{16:8} niti prihranil je mesto, kjer veliko sojourned, 

vendar jih Odvratan za svoj ponos. 

{16:9} je pitied ne ljudje nezgoda, ki so bili 

odnesli v svoje grehe: 

{16:10} niti šeststo tisoč pešcev, ki so bili 

zbrani v trdote njihova srca. 

{16:11} in če se en stiffnecked med na 

ljudje, to je čuditi, če je pobegniti nekaznovani: za milost in 

jezo so z njim; je mogočni odpuščati in izliti 
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nezadovoljstvo. 

{16:12} kot njegova milost je super, da je njegov popravek tudi: 
on 

judgeth človek po njegovih delih 



{16:13} grešnika ne sme pobegniti s svojo pokvarijo: in 

potrpljenje je pobožno se ne ovirajo. 

{16:14} da pot za vsako delo usmiljenja: za vsak 

človek ugotovi po njegovih delih. 

{16:15} gospodar utrjene Faraon, ki je ne sme 

vem, da mu Njegova močna dela morda znano, da je 

svetu. 

{16:16} njegova milost se kaže v vsakem bitju; in je 

dade ločiti svoje svetlobe od teme z pomembno. 

{16:17} reči ne boš, bo koža sam od Gospoda: 

se vse Zapomni si me od zgoraj? Ne sme biti 

med toliko ljudi v spominu: kaj je moja duša 

med take neskončno število bitij? 

{16:18} Evo, v nebesa in nebesa nebes, 

globoko, in na zemlji, in vse, kar je v njej, se 

preselil se je obisk. 

{16:19} gore tudi in temelje zemlje 

stresati z tresenje, ko gospodar gleda na njih. 

{16:20} brez srca lahko misliti na te stvari Resistance: 

in kdo je sposobna predstavljati svoje načine? 



{16:21} je vihar, ki ni človek vidi: za na 

Večina del njegovih del so skrili. 

{16:22} ki imenujete dela svoje pravice? ali ki 

lahko jih je prenašati? za svojo zavezo je daleč off, in poskus 

vsega je konec. 

{16:23} ki wanteth razumevanje bo misli na 

zaman stvari: in neumno človek napačno imagineth follies. 

{16:24} sin, poslušaj k meni, in več znanja, 

in mark moje besede s tvoje srce. 

{16:25} bo pokazal tja doktrine v masi, in razglasi 

svoje znanje točno. 

{16:26} dela gospod končali v sodbi iz 

začetek: in od časa, naredil jih je odstraniti 

na dele. 

{16:27} je obložen svojega dela za vedno, in v roki 

so vodja reče vseh generacij: so niti 

dela, niti so utrujene, niti preneha iz svojih del. 

{16:28} nobeden od njih hindereth drugega, in so se 

nikoli ne kršijo njegove besede. 

{16:29} po tem gospod pogledal na zemlji, in 



napolnjena z njegovi blagoslove. 

{16:30} z vseh vrst živih bitij On je iz 

obraz in so se spet vrnil v to. 

{17:1} gospodar ustvaril človeka na zemlji, in se obrnil nanj 

v to še enkrat. 

{17:2} on jim je dal nekaj dni, in kratek čas, in 

oblast tudi nad stvari v njem. 

{17:3} je njih endued z močjo sami, in 

so jim po svoji podobi, 

{17:4} in dal strah človek na vse meso, in dal 

mu oblast nad zveri in kokoši. 

{17:5} so prejeli uporabo pet aktivnosti na 

Gospod, in na šestem mestu je jih vodili 

razumevanje, in v sedmi govora, interpret 

cogitations pogodbe. 

{17:6} svetovalec, in jezik, in oči, ušesa in srce, 

dal on jih razumeti. 

{17:7} usta je jim napolnjena s poznavanjem 

razumevanje in pokaza jih dobro in zlo. 

{17:8} je postavil svoje oči na njihova srca, da bi 



Pokaži jim veličino njegovega dela. 

{17:9} dal jim da slava v njegovo čudovito aktov za 

Kdaj, da lahko ugotovi njegova dela z razumevanjem. 

{17:10} in se izvoli hvalo njegovega Svetega imena. 

{17:11} zraven to on jim je dal znanje in prava 

življenje je dediščine. 

{17:12} naredil večni zveze z njimi, in 

pokaza jih svojih sodbah. 

{17:13} njihove oči videl veličanstvo svojo slavo in svoje 

ušesa slišal njegovo slavno glas. 

{17:14} in on jim reče: Pazite, vse 

nepravednost; in je dal vsak človek zapoved 

o svojem. 

{17:15} svoje načine so kdaj pred njim, in ne sme 

skril iz oči. 

{17:16} vsak človek iz mladosti je namenjena zlo; niti 

si lahko sami mesnate srca kamnito. 

{17:17} za v delitev narodov celotnega 

Zemlja je postavil vladar nad vsako ljudi; Ampak Izrael je na 

Gospodova del: 



{17:18} koga, da njegovega prvenca, je nourisheth z 

disciplina, in mu glede na njegovo ljubezen nagrizaju ne dajejo 

ga pustite. 

{17:19} zato njihova dela so kot sonce pred 

njega in njegove oči so nenehno na njihov način. 

{17:20} nobeden od njihovih krivični dejanja so skrivala od 

njega, vendar vse svoje grehe so pred Gospoda 

{17:21} ampak gospodar je milostiv in vedo svojo 

izdelave, niti levo niti jih pustili Jahve, vendar prihranil 

jih. 

{17:22} miloščino človeka je kot obročem z njim, in je 

bo dobra dela človeka kot jabolko očesa, in 

Daj kesanja za svoje sinove in hčere. 
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{17:23} nato bo dvignil in nagrado, in 

zaradi svoje recompence na njihove glave. 

{17:24} ampak reče jim, da se pokesajo, ki jih 

vrniti, in tiste, ki niso uspeli v potrpljenje tolažbo. 

{17:25} vrne Jahvi, in pustite tvoje grehe, bi 

tvoje molitve, preden njegov obraz, in manj užaliti. 



{17:26} pa spet do najvišjega, in od 

greh: za bo vodil tebe iz teme v svetlobo 

zdravja, in ti sovražiš sramoti odločno. 

{17:27} ki se pohvale najbolj visoko v grobu, 

namesto njih ki živijo in hvala? 

{17:28} zahvalni dan perisheth od mrtvih, kot iz 

tisti, ki ni: življenje in zvok v srcu se pohvale je 

Gospod. 

{17:29}, kako velik je lovingkindness Gospoda naše 

Boga in njegovo sočutje, reče, kot pa mu v 

svetosti! 

{17:30} za vse stvari, ne more biti pri moških, ker sin 

človek ni nesmrtno. 

{17:31} Kaj je svetlejša od sonca? še luči 

njihovi faileth; in meso in kri bo zamisliti zlo. 

{17:32} je vieweth moč višine nebesa; 

in vsi ljudje so vendar zemljo in pepel. 

{18:1} je to liveth za vedno dade ustvaril vse stvari v 

splošna. 

{18:2} gospodar samo je pravičen, in ni nihče drug 



vendar je, 

{18:3} ki governeth svetu z dlanjo svojega 

roko, in vse stvari ubogati oporoko: on je kralj vseh, 

Njegova moč delitvijo svete stvari, med njimi iz sramotnih. 

{18:4}, komu Mar je dana moč prijaviti svoje 

deluje? in ki se izvedeti svojo plemenita dejanja? 

{18:5} ki se število moč njegovega veličanstva? in 

ki se tudi povem iz svojega usmiljenja? 

{18:6} kot za čudežih Gospoda, lahko 

nič odvzeti, niti nič dale 

Im, niti lahko tla od njih zvedel. 

{18:7} ko človek dade storiti, potem je beginneth; in 

ko je leaveth off, potem je se dvomljiva. 

{18:8} kaj je človek, in za podstrešje Čemú je? Kaj je njegov 

dobro, in kaj je njegovo zlo? 

{18:9} število človek dni največ so na 

sto let. 

{18:10} kot kaplja vode, morje, in na gravelstone 

v primerjavi s peska; tako so tisoč let, da je 

dnevi večnosti. 



{18:11} zato je Bog bolnik z njimi, in poureth 

tja svojo milost na njih. 

{18:12} je videl in zaznal koncu zlo; 

Zato je pomnoži svoje sočutje. 

{18:13} milost in človeka je proti njegov sosed; toda 

milost Gospoda je na vsako telo: on reproveth, in 

nurtureth, in pouk in bringeth znova, kot pastir svoje 

jate. 

{18:14} je ležal usmili na njih ki prejemajo disciplina, 

in ki marljivo iščejo po svojih sodbah. 

{18:15} moj sin, pomanjkljivosti ne tvoja dobra dela, niti 
uporaba 

neprijetno besede, ko si givest stvar. 

{18:16} se ne Rosi asswage toplote? tako je beseda 

bolje kot darilo. 

{18:17} lo, ni beseda bolje kot darilo? vendar sta oba 

z milostiv človek. 

{18:18} bedak bo churlishly, upbraid in dar v 

pestro consumeth oči. 

{18:19} naučijo, preden ti govorijo, in uporabite physick ali Kdaj 



Ti biti bolan. 

{18:20} preden sodbe preučiti samega sebe, in na dan 

obisk ti boš našel milost. 

{18:21} ponizni samega sebe, preden ti biti bolan, in v na 

čas grehe pokazal spreobrnjenja. 

{18:22} naj nič ovirajo tebi plačati tvoje zaobljubo pravočasno 

čas, in odloži ne do smrti utemeljiti. 

{18:23} preden ti prayest, pripravo samega sebe; in se ne 

kot tisti, ki tempteth gospod. 

{18:24} mislim na srd, ki se na koncu, in 

čas za maščevanje, ko on se obrača proč njegov obraz. 

{18:25} ko si dovolj, ne pozabite, v času 

lakote: in ko ti si bogat, mislim na revščine in 

potrebe. 

{18:26} od jutra do večera, ko je 

spremenila, in vse stvari kmalu končali pred Gospoda. 

{18:27} moder človek bo strah v vsaki stvari, in v na 

dan sinning on bo pazi kaznivo dejanje: vendar norec ne bo 

Upoštevajte čas. 

{18:28} ve vsak človek razumevanje modrosti, 



in bo dal hvalo mu, ki so jo našli. 

{18:29} so, da so za razumevanje v reki 

postal tudi pametno sami, in vlije tja izvrstno 

prilike. 

{18:30} ni po tvoje poželenjem, vendar se vzdrži samega sebe iz 

tvoje želje. 

{18:31} če si givest tvoje duše, želje, ki ji, prosim 

ona bo tebi na laughingstock na tvoje sovražnike ki 

maligni tebi. 

{18:32} ne užitek v veliko dobre volje, ne sme biti 

vezana na expence pogodbe. 
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{18:33} ne vloži berač vina na 

zadolževanja, kdaj si nič v tvoje torbici: za ti 

boš ležijo v počakajte za tvoje lastno življenje, in se pogovarjali. 

{19:1} a labouring človek, ki je A pijanosti 

ne sme biti bogat: in on contemneth majhne stvari, da se 

padec po malo in malo. 

{19:2} vina in ženske bo moški razumevanja 

odpadati: in da cleaveth k bludnicama bo postal 



predrzna. 

{19:3} s Sovice in črvi imajo ga za dediščino, in 

krepko človek sprejme proč. 

{19:4} je, da je prenagljeno dati kredit je lightminded; in 

On sinneth, da se žali svojo dušo. 

{19:5} whoso vzel veselje v zlo se 

obsodil: ampak on, ki resisteth užitke crowneth svojega 
življenja. 

{19:6} je, da lahko pravilo njegov jezik se živeti brez 

prepir; in on, ki sovraži blebetanje ima manj zla. 

{19:7} vaja ne reče drugemu, ki je povedal: 

Ti, in ti boš vozovnice nikoli na slabše. 

{19:8} ali je prijatelj ali sovražnik, govori ne o drugih 

moški življenje; in če ti moreš brez prekrška, razkrile 

ne. 

{19:9} je slišal in opazili tebi, in ko je čas 

pride on sovraži tebe. 

{19:10} če ti si slišal besedo, naj bo umrl s teboj; in 

Bodite pogumni, pa ne bo počil tebi. 

{19:11} norec travaileth z besedo, kot ženska v 



dela otroka. 

{19:12} kot puščica, sticketh v stegno človeka, torej je a 

beseda v fool's trebuh. 

{19:13} opominja prijatelja, je on ni storil: 

in če je to storila, da to ni več. 

{19:14} opominja tvoj prijatelj, je dejal dade ne 

to: in če ima, da to ni spet govoriti. 

{19:15} opominja prijatelja: za veliko krat je obrekovanje, 

in verjamem, da ni vsaka zgodba. 

{19:16} je tista, ki slippeth v svojem govoru, vendar ne 

iz njegovega srca; in kdo je on, ki ne dade užalil s svojo 

jezik? 

{19:17} opominja tvojega soseda, preden ti ogrožajo 

njega; in ne biti jezni, kraj dati pravo najbolj 

Visoko. 

{19:18} strah Gospodov je najprej treba 

sprejeta [mu], in modrost obtaineth svojo ljubezen. 

{19:19} znanja zapovedi v 

Gospod je doktrina življenja: in oni, ki počnejo stvari, ki 

prosim ga prejme plod drevo nesmrtnosti. 



{19:20} strah Gospodov je vse modrosti; in v vseh 

modrost je zakon in znanje 

za svoje omnipotency. 

{19:21} če uslužbenec rekel, da svojega gospodarja, ne bo 
naredil kot to 

pleaseth tebi; Čeprav je kasneje to stori, je angereth mu 

ki ga nourisheth. 

{19:22} znanja hudobije ni modrost, 

na kateri koli časovni nasvet o previdnosti grešnike. 

{19:23} tam je a hudobije, in enako je 

grozota; in da je bedak, ki želijo v modrosti. 

{19:24} je, ki ima majhno razumevanje, in feareth 

Bog, je bolje kot tisti, ki dade veliko modrosti in 

transgresseth pravo najvišjega. 

{19:25} je odlično subtilty, in enako je 

neupravičene; in tam je tista, ki turneth vstran, da bi sodba 

pojavila; in ni moder človek, ki justifieth v sodbi. 

{19:26} tam je zloben človek, ki hangeth svoj 

glavo na žalost; Ampak navznoter je poln prevara, 

{19:27} casting down njegov obraz, in da kot 



je slišal ne: če on ni znana, bo storil tebi a 

zlo preden ti zavedati. 

{19:28} in če zaradi pomanjkanja moči je ovira iz 

sinning, še ko je findeth priložnost bo storil zlo. 

{19:29} človek morda znano z njegov pogled, tisti, ki 

dade razumevanje z njegovega obraza, ko ti meetest 

mu. 

{19:30} obleko, človeka in pretirano smeh in hoja, 

Pokaži kaj je. 

{20:1} je ukor, ki ni lepa: še enkrat, nekateri 

človek holdeth svoj jezik, in on je pametno. 

{20:2} je veliko bolje, da bi Prekorijevati, kot je treba jezen 

skrivaj: in on confesseth njegova krivda, da se ohrani 

pred boli. 

{20:3} kako dobro je to, ko ti si prekorio, za Pokaži 

kesanje! za tako boš ti pobegniti namerne greh. 

{20:4} kot je poželenje je evnuh za deflower devica; tako 

je bil, da executeth sodbe z nasiljem. 

{20:5} je tisti, ki drži tišina, in je našel 

pametno: in druge, ki jih veliko blebetanje becometh sovražna. 



{20:6} nekaj človek holdeth svoj jezik, ker je on ne 

odgovor: in nekaj drži molk, poznavanje svojega časa. 

{20:7} A modrec hoteti počakaj svoj jezik, dokler vidi 

priložnost: ampak a Brbljavac in bedak bo glede ne čas. 

{20:8} je, da useth veliko besed se Odvratan; in 

On, ki je vzel k sebi organ v njem se sovražili. 

{20:9} je grešnik, kdor ima dober uspeh v zlo 

stvari; in tam je dobiček, ki turneth za izgubo. 

{20:10} da je darilo, ki se ne dobiček tebi; in tam 

je darilo, katerega recompence je dvojna. 

{20:11} pa je na abasement zaradi slave; in 
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je ki lifteth pomoči največ glavo iz nizko nepremičnin. 

{20:12} pa je, da veliko za malo, buyeth in 

repayeth to sevenfold. 

{20:13} moder človek po njegovih besedah ga gradi ljubljeni: 

vendar milosti bedaki se razlije. 

{20:14} dar bedak tebi to ni dobro pri 

si niti še pestro za svoje potrebe: za 

On gleda dobiti veliko stvari za eno. 



{20:15} On daje malo in veliko; upbraideth je cerkve v 
Philadelphiji napišite 

njegova usta kot Galamdžija; dan lendeth, in da jutri bo 

ga vprašajte še enkrat: tako eno je sovražil Bog in človek. 

{20:16} bedak govori, nimam prijateljev, imam ne Zahvaljujemo 

za vsa moja dobra dela, in jedel svoj kruh, da govorijo zlo 

od mene. 

{20:17} kako pogosto in koliko se je zasmejal za 

prezir! za on ve ne pravilno, kaj to je, da so; in to je 

vse eno mu kot če bi imel ne. 

{20:18}, da zdrsne na pločnika je boljši od zdrs 

z jezika: tako da pridejo padec zlobne 

hitro. 

{20:19} Nesezonski zgodba bo vedno v ustih 

o nespametno. 

{20:20} pametno kazen mora biti zavrnjena, ko to pride 

iz ust fool's; zakaj on ne bo govoril v primernem sezone. 

{20:21} tam je, da je oviran od sinning skozi 

želite: in ko je vzel počitek, je ne sme vznemirjen. 

{20:22} pa je, da destroyeth svojo dušo skozi 



Sramežljivost, in s sprejemom oseb overthroweth 

sam. 

{20:23} pa je, da za Sramežljivost promiseth svoje 

prijatelj, in ga gradi njegov sovražnik za nič. 

{20:24} laž je prekršaj kamenček v človeku, vendar je nenehno 

v ustih je nek. 

{20:25} tat je bolje kot človek, ki je vajen 

laž: vendar pa imata se uničenje dediščine. 

{20:26} razporeditev lažnivec je nečastno, in njegov 

sramota je kdaj z njim. 

{20:27} moder človek sam spodbuja da čast z 

njegove besede: in kdor razumevanje prosim veliko 

moški. 

{20:28} on tilleth svoje zemlje, da se poveča njegov kup: 

in on pleaseth veliko ljudi, da se dobiti pomilostitev za greh. 

{20:29} darila in darila slepi oči pametno, in 

zapolnili svoj ustje, ki je ne more Prekorijevati. 

{20:30} modrosti, ki je skrila in zaklad, ki je hoarded 

največ, kaj dobička je v oba? 

{20:31} je bolje je, da hideth svojo norost kot človek ki 



hideth svojo modrost. 

{20:32} je potrebno potrpljenje pri iskanju ing Gospoda 

bolje kot on, ki leadeth svoje življenje brez vodnika. 

{21:1} si ti moj sin, grešili? to ni več, ampak vprašati 

pardon za tvoje nekdanjih grehov. 

{21:2} Bežite od greha od obraz kača: če 

Ti comest preveč blizu, to bo ugriz tebi: zobje teh so 

kot zobje lev, pobiti duše moških. 

{21:3} vse krivde je kot dva robovi meč, rane 

tega ni mogoče pozdravijo. 

{21:4} da plaši in ne narobe bo odpadkov bogastvo: tako je 

hiša ponosni moških se za pusta. 

{21:5} A molitev iz ust revež je reacheth za 

ušesa Boga in njegove sodbe pride hitro. 

{21:6} je, da sovraži treba prekorio je poti za 

grešniki: ampak on, ki feareth Gospoda pokesajo od svojega 

srce. 

{21:7} zgovorna človek je znano daleč in blizu; ampak človek 

razumevanje ve, kdaj je slippeth. 

{21:8} je, da buildeth svojo hišo, z denarjem drugih ljudi 



je kot tisti, ki sam gathereth kamni za grob svojega 

pokop. 

{21:9} zbor opakih je kot vleko 

zavita skupaj: in na koncu jih je plamen ognja v 

uničijo. 

{21:10} pot grešnikov je narejen s kamni, vendar 

na koncu tega je jamo pekel. 

{21:11} on, ki drži pravo Gospoda getteth v 

razumevanje njihovi: in popolnosti strah je 

Gospod je modrost. 

{21:12} je, da ni pametno ne bodo poučevali: vendar pa je 

modrost, ki multiplieth grenkobe. 

{21:13} znanja modrec Obilovati kot a 

poplav: in njegov nasvet je kot čisti izvir življenja. 

{21:14} notranji deli bedak, kot zdrobljen plovila, so 

in on bo imel nobenega znanja tako dolgo, kot je liveth. 

{21:15} če človek spretno slišati pametno besedo, bo 

ga pohvaliti in dodajte reče: ampak takoj eno št. 

razumevanje posluša to, da ga displeaseth in je casteth 

za njegovim hrbtom. 



{21:16} govoril bedak je kot breme na način: 

vendar milost je mogoče najti v ustnice pametno. 

{21:17} se pozanima ob ustju Modrijan v na 

zbor, in da se premisli njegove besede v svoje srce. 

{21:18} kot je hiša, ki je uničil, da je modrost, da je 

norec: znanje je nespametno pa kot govori brez 

občutek. 

{21:19} doktrino reče bedaki je kot spon na noge, in 

kot manacles na desnici. 

{21:20} bedak lifteth pomoči, se njegov glas z smeh; ampak 
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moder človek omejenih malo nasmeh. 

{21:21} učenja je k modrec kot okras za 

zlato, in kot zapestnico na desno roko. 

{21:22} neumno človeško stopalo je kmalu v njegov [sosed] 

hiša: človek izkušenj pa sramoval. 

{21:23} bedak bo peep na vrata v hišo: vendar 

On, ki je dobro negovati stojijo brez. 

{21:24} je nevljudnost človeka Poslušaj na vratih: 

vendar modrec bo žalostjo z sramota. 



{21:25} ustnice talkers bo povedal stvari, kot so 

se nanašajo ne reče jim: ampak besede, kot so 

razumevanje se stehtajo v bilanci. 

{21:26} srce norcev je v usta: ampak 

usta modrecev je v svojem srcu. 

{21:27} ko bezbožnika curseth Satan, je curseth svoje 

lastno dušo. 

{21:28} a Šaptač defileth svojo dušo in je sovražil 

kje vendar on prebiva. 

{22:1} A nedejavnega človek je v primerjavi z umazani kamen, in 

vsak bo sikanje mu, da njegova sramota. 

{22:2} A nedejavnega človek je v primerjavi z umazanijo od a 

dunghill: vsak človek, ki ga zavzema bo stisnem roko. 

{22:3} je evilnurtured človek je sramote svojega očeta 

ki se rodi mu: in [neumno] hči je rodila za svojo izgubo. 

{22:4} A pametno hči sprejmejo dedovanjem z njo 

mož: pa da liveth nepošteno je njen oče 

teže. 

{22:5} ona, ki je krepko dishonoureth obeh njen oče in 

njen mož, vendar sta se oba se prezirajo ji. 



{22:6} A zgodba iz sezone, [kot] musick v žalovanja: 

vendar proge in popravek modrosti se nikoli ni prepozno. 

{22:7} whoso pouk bedak je tisti, ki glueth a 

črepinje skupaj, in kot je da waketh eno od zvok 

spanja. 

{22:8} je, da je telleth zgodba bedak govori enemu v a 

spanca: ko je on povedal svojo zgodbo, bo rekel, kaj je v 

zadevo? 

{22:9} če otroci živijo pošteno, in imajo sredstva, 

zajemajo Podlost staršev. 

{22:10} ampak otroci, se prevzetno, s prezirom in 

pomanjkanja Negujte madež plemstvo svoje sorodnike. 

{22:11} plaču za mrtve, za izgubil dade luč: in 

jokajte norec, za wanteth je razumevanje: da malo 

jok za mrtvih, on je v mirovanju: ampak življenju norec 

je slabše kot smrt. 

{22:12} sedem dni do moških žalovali za njega, ki je mrtev; 

ampak za norca in na bezbožnika človek vse dni svojega 
življenja. 

{22:13} govoriti ne veliko s bedak, in iti ne da mu tako 



Mar ni razumevanja: Pazite, da ne ti so 

težave, in ti boš nikoli nečista s svojo fooleries: 

odstopajo od njega, in ti boš umirilo, in nikoli ne bo 

disquieted z norost. 

{22:14} kaj je težji od svinca? in kaj je ime 

ampak norca? 

{22:15} pesek, in soli in masa železa, je lažje 

medved, kot človek brez razumevanja. 

{22:16} kot lesa mestu girt in vezani skupaj v stavbi 

ne more se pušten s stresanjem: tako srce, ki je s sedežem 

svetovati odvetnik se bojijo v nobenem trenutku. 

{22:17} srce poravnajo na misel o soglasju 

je kot pošteno plaistering na steni galerije. 

{22:18} pales nastavite na visoko mesto bo nikoli stati 

proti vetru: tako Strašljiv srce v domišljijo na 

norec ne morem stati proti strahu. 

{22:19} on pricketh oči, da bo solze sodijo: 

in on, ki pricketh srce gradi za Pokaži ji 

znanja. 

{22:20} whoso casteth kamen na ptice frayeth jih 



stran: in on, ki je upbraideth njegov prijatelj breaketh 
prijateljstvo. 

{22:21} čeprav ti drewest meč na tvoj prijatelj, še 

ne obupa: za lahko vračajo [k njegovemu.] 

{22:22} če ti si odprl usti proti tvojim prijateljem, 

strah ne; za lahko usklajevanje: razen za 

upbraiding, ali ponos ali razkritje skrivnosti, ali 

izdajalski rane: za te stvari bo vsak prijatelj 

odstopiti. 

{22:23} zvest tvojega soseda v svoji revščini, ki 

Ti eyesalve veselite v svojo blaginjo: spoštovati stedfast k 

ga v času njegove težave, da se ti eyesalve bo dedoval s 

ga v svojo dediščino: za srednjo vrednost nepremičnine ni 
vedno treba 

contemned: niti bogati, to je neumno, da se je v 

občudovanje. 

{22:24} kot pare in dima iz peči goeth 

pred ognjem; tako reviling pred kri. 

{22:25} ne bo sram, da branijo prijatelja; niti 

bo sam skriti od njega. 

{22:26} in če zlo zgodi mi ga, vsak 



tisti, ki posluša to bo pazi njega. 

{22:27} ki določi uro pred moja usta in je 

pečat modrosti na ustnicah, ki nenadoma ne padem z 

njih, in da moj jezik uničiti mi ne? 

{23:1} Jahve, oče in guverner vse moje celotno življenje, 

pustite me ni na njihovi svetovalci, in mi ne padejo z njih. 

{23:2} ki bo postavil boleznim nad moje misli, in 

disciplina modrosti v moje srce? da jih nočem 

ne za moje ignorances, in to mimo ne moje grehe: 

{23:3} da ne rudnik ignorances poveča, in moje grehe 

pretek moj uničenje, in padem pred rudnik 

nasprotniki, in moj sovražnik veselite se nad mano, čigar upanje 

je daleč od tvoje milosti. 
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{23:4} Jahve, oče in Boga v mojem življenju, mi ne a 

ponosen pogled, vendar pa od tvoje uslužbencev vedno a 

prevzetno um. 

{23:5} pa od mene zaman upa in 

concupiscence, in ti boš ga držite gor, ki je v želji po 

vedno služiti tebi. 



{23:6} naj ne lakomnosti trebuh niti poželenje v 

meso primite me; in da ne nad mano tvoje uslužbenec v 

predrzna misel. 

{23:7} slišati, O vi otroci, disciplini ust: 

On, ki drži to se nikoli ne sprejme v ustnice. 

{23:8} grešnik ostane v svoje neumnosti: tako je 

zlo govornik in s ponosom spadajo s tem. 

{23:9} Accustom ne tvoja usta za zaprisege; niti uporaba 

samega sebe za poimenovanje sveca. 

{23:10} za kot uslužbenec, ki je nenehno pretepli se 

ne biti brez modra oznaka: tako je, da sweareth in nameth 

Bog nenehno ne sme biti brezhibno. 

{23:11} človeka, ki useth veliko zaprisege vpiše 

z greh, in kuga nikoli ne sme odstopati od svojega 

hiša: Če se ga užaliti, njegov sin se je na njem: in če je 

priznati ne njegov greh, je maketh dvojno kaznivega dejanja: in 
če 

On prisegam zaman, on ne sme nedolžne, vendar svoji hiši 

je poln katastrof. 

{23:12} pa je beseda, ki je oblečeno o s smrtjo: 



Bog dotacije, ki je ni mogoče najti v dediščine Jacob; za 

vse take stvari so daleč od je pobožno, in so se 

ne živeti v svojih grehov. 

{23:13} uporabite ne tvoja usta Neumjeren zaprisege, za 

v njej je besedo greh. 

{23:14} ne pozabite Poštuj očeta in mater, ko ti 

sittest med veliko ljudi. Ne biti pozabljivi pred njimi, in 

tako da ti tvoje običajih postane bedak, in želijo, da ti 

hadst ni bil rojen, in so dan tvoje Kristusovega prekletstvo. 

{23:15} človek, ki je vajen opprobrious besede 

bo nikoli treba reformirati vse dni svojega življenja. 

{23:16} dve vrsti moških množijo greh, in tretji bo 

bi srd: vroče srce je kot pereč ogenj, nikoli ne bo 

izklopila, dokler se porabi: Bludnik v telesu svojega 

meso bo nikoli ne preneha, dokler je kdor vnela ogenj. 

{23:17} vse kruh je sladek, da je whoremonger, mu ne bo 

zapustiti off, dokler je umrl. 

{23:18} človeka, ki breaketh zakonske zveze, tako pravi v 
svojem 

srce, ki vidi me? Jaz sem compassed o s temo, 



stene kritje me, in ne telo vidi me; kaj potrebujejo I k 

strah? Najvišjega bo ne spomnim moje grehe: 

{23:19} tak človek samo feareth oči moškemu, in 

ne ve, da oči Gospoda so deset tisoč krat 

svetlejša od sonca, beholding vse načine moških, in 

ob upoštevanju najbolj skrivnost delov. 

{23:20} je vedel vse stvari ere kdaj so bile ustvarjene; tako 

tudi, ko so dovršeno pogledal na vse. 

{23:21} ta človek se kaznuje na ulicah v 

mesta, in kjer je suspecteth ne on sprejme. 

{23:22} tako se gre tudi z ženo, ki leaveth 

njen mož, in bringeth v dedič z drugo. 

{23:23} za prvi, ona on upošteval navodila pravo najbolj 

Visoko; in drugič, ona dade trespassed pred svojo 

mož; in tretjič, Dade igrala kurba v prešuštvo, 

in prinesel otroke z drugim moškim. 

{23:24} ona se iznese v zbor, 

in inkvizicija se otrokoma. 

{23:25} njeni otroci ne sprejmejo root, in njene podružnice 

se rodi brez sadja. 



{23:26}, ona mora zapustiti njen spomin preklet, in jo 

sramota se ne packa jasno. 

{23:27} in da se vedo da obstaja 

nič bolje kot strah pred Gospoda, in da tam ni 

nič slajše kot da se pazi reče zapovedi 

Gospoda. 

{23:28} je veliko slavo slediti Gospoda, in da je 

prejela ga je dolgo življenjsko dobo. 

{24:1} modrost se pohvale sebe, in se slava v na 

sredi svoje ljudi. 

{24:2} v zbor najvišjega se je 

odprta usta, in zmaga pred svojo moč. 

{24:3} sem prišel iz ust najvišjega, in 

iz zemlje kot oblak. 

{24:4} sem naselila v visokih mestih, in svoj prestol, je v a 

oblačno steber. 

{24:5} I sam compassed vezje nebes, in 

hodil na dnu globoke. 

{24:6} v valovih morja in v vse zemlje, in v 

vsak narod in narod, sem dobil posest. 



{24:7}, z vsemi temi sem poiskala ostalo: in v katerih 

dedovanje se bom ostal? 

{24:8} tako Stvarnika vseh stvari mi je dal na 

zapovedi, in on, ki me je povzročil moj šotor 

za počitek, in dejal, naj tvoje stanovanje v Jacob, in tvoje 

Dedovanje v Izraelu. 

{24:9} je ustvaril me od začetka preden se 

svetu, in se nikoli ne. 

{24:10} v Sveti šotor, sem bil pred njim; in tako 

bil sem postavil v Sion. 

{24:11} poleg v ljubljeni mesto mi je dal počitek, in 

v Jeruzalemu je bil moja moč. 

{24:12} in sem prijelo v častni ljudje, tudi v 

delež dediščine Lord's. 

{24:13} sem bil vzvišeno kot cedar, v Libanus, in kot je 

Cypress drevesa na gorovje Hermon. 
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{24:14} sem bil vzvišeno kot palmo v sl-gaddi, in kot 

rose rastlin v Jericho, kot pošteno oljčno drevo v prijetno polje, 

in odraščal kot letalo drevo z vodo. 



{24:15} sem dal sladek vonj, kot so cimet in 

Aspalathus, in daje prijeten vonj kot najboljši 

Mira, kot galbanum, in oniks in sladko storax, in kot je 

dima kadilo v Tabernakelj. 

{24:16} kot terpentina drevo sem raztegne svoj 

veje, in moj podružnic so veje čast in 

milost. 

{24:17} trte sem prinesel tja prijeten vonj, in 

moje rože so plod čast in bogastvo. 

{24:18}, jaz sem mati pošteno ljubezen in strah, in 

znanja, in Sveti upanje: zato, da večno, sem 

glede na vse moje otroke, ki so od njega. 

{24:19} prišel k meni, vsi vi, ki se v želji, da me, in 

izpolnite sami z moje sadje. 

{24:20} za moj spomenik je slajše od medu, in 

rudnik dediščino kot satja. 

{24:21}, da mi jesti se še lačen, in so 

pijače me mora še biti žejen. 

{24:22} je, da obeyeth me nikoli se zmesti, 

in ti, ki dela z mano se ne neurja. 



{24:23} vse te stvari so knjige konvenciji 

najbolj visoko Bog, tudi pravo, ki je zapovedal Mojzes 

za dediščino reče zborovanje Jacob. 

{24:24} rahel, da ne bo močna v Gospodu; To je lahko 

potrditev, cepila reče mu: Gospod Vsemogočni je Bog 

sam, in zraven njega ni nobene druge Odrešenika. 

{24:25}, on filleth vse stvari s svojo modrostjo, kot Phison 

in kot Tigris v času nove sadove. 

{24:26} je maketh razumevanje Obilovati kot 

Evfrat, in kot Jordan v času žetve. 

{24:27} je maketh doktrino znanja tvorilo 

v luči, in kot Geon v času trgatve. 

{24:28} prvi človek poznal ni popolnoma: nič več 

zadnji našli ven. 

{24:29} za njene misli so več kot morje, in jo 

svetuje profounder kot veliko globoko. 

{24:30} sem tudi prišel ven kot potoka, reke, in kot je 

vod v vrt. 

{24:31} rečeno, bo voda moj najboljši vrt, in bo voda 

obilno svoj vrt postelje: in lo, moj brook postal a 



reka, in moj reke postal morje. 

{24:32} še bo doktrino svetijo kot zjutraj, 

in bo poslal tja svoje svetlobe daleč. 

{24:33} še bo izliti doktrino kot prerokba, in 

pustite, da vseh starosti za vedno. 

{24:34} Evo, ki sem jih ni prisiljen zase le, 

ampak za vse, ki si prizadevajo modrosti. 

{25:1} v troje je Uljepšan, in vstal 

lepa, tako pred Bogom in ljudmi: enotnost bratje in sestre, 

ljubezen do sosede, človek in žena, ki se dogovorijo. 

{25:2} tri vrste moških, sovraži moja duša, in jaz sem 

močno prizadet v svojem življenju: revež, ki je ponosen, a 

Bogat človek je lažnivec in Preljubnik stare da doateth. 

{25:3} če ti si zbrala nič v Schillerju, kako 

moreš ti odkriti nič v tvoje starosti? 

25: {4} O kako lepa stvar je sodba za sive dlake, 

in za starodavno moški vedeti svetovalca! 

{25} O kako lepa: 5 je modrost starci, in 

razumevanje in svetovalec za moške časti. 

{25:6} veliko izkušenj je venec starci, in 



strah pred Boga je njihova slava. 

{25:7} se devet stvari, ki sem so ocenjena v rudniku 

srce z veseljem in desetino, jaz hoteti izreči s svojim jezikom: 

Človek, kdor ima veselje svojih otrok; in on to liveth želite videti 

padec svojega sovražnika: 

{25:8} je tudi njega, ki prebiva z ženo za 

razumevanje, in ki ne dade zdrsnil s svoj jezik, 

in da on ne dobi človek več vreden kot sam: 

{25:9}, no da dade našel previdnosti, in on, ki mu je 

govori v ušesih od njih, da bo slišati: 

{25} O kako super: 10 je bil, da findeth modrosti! še je 

tam nihče nad njim, ki feareth gospod. 

{25:11} pa ljubezen do Gospoda hodi vse stvari za 

osvetlitev: tisti, ki pa za podstrešje se On primerja? 

{25:12} strah Gospodov je začetek njegove ljubezni: 

in vera je začetek cleaving mu. 

{25:13} [mi] vse kuga, vendar kuga od srca: 

in vse zlo, ampak zlo ženska: 

{25:14} in vsak klic v sili, vendar stiski od njih 



ki me sovražijo: in koli maščevanje, toda maščevanje 
sovražnikov. 

{25:15} da je brez glave nad glavo kača; in 

ni ne jezo nad jezo sovražnika. 

{25:16} sem imel raje živijo z lev in zmaj, kot 

da hišo z žensko zlobne. 

{25:17} hudobije ženska changeth obraz, 

in darkeneth njen obraz kot kostrijet. 

{25:18} moža zaseda med sosednje države; in 

ko on posluša to vzdih, grenko. 

{25:19} vse zlo je vendar malo bezakonja a 

ženska: naj del grešnik pade na njo. 

{25:20} kot vzpenja peščene poti je na noge 

let, torej je žena, ki je poln besed tiho človek. 

{25:21} posrnuti na lepoto ženske, in željo 

niso za užitek. 
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{25:22} ženska, če je vzdrževanje moža, je poln 

jeza, Bestidnost in veliko sramota. 

{25:23} zlobne ženska abateth pogum, gradi na 



težka tolerirajo in ranjena srca: ženska, ki bo 

udobje svojega moža v stiski gradi šibke roke in 

slaboten kolena. 

{25:24} ženska prišla na začetku greha, in 

z njo smo vsi umrli. 

{25:25} dal vodo brez prehoda; niti zlobne 

ženska svobodno gad v tujini. 

{25:26} če ona ne, kot ti wouldest so jo, ji 

ne sveže od tvoje meso, in ji zakona o razvezi in pustila 

iti. 

{26:1} blagoslovljen je človek, ki dade uspešen žena, za 

svoje dni je dvojna. 

{26:2} A krepostna ženska rejoiceth moža, in je 

izpolnjujejo let svojega življenja v miru. 

{26:3} A dobra žena je dober del, ki se 

iz del od njih, da strah Gospodov. 

{26: 4} ali človek se bogati ali revni, če ima dober 

srce proti Gospodu, da se ves čas veselite z a 

vesel obraz. 

{26:5} se feareth tri stvari, da moje srce; in 



za četrti je bilo boleče strah: obrekovanje mesto, na 

zbiranje skupaj nemirni množico in lažno 

obtožba: vse to so slabše kot smrt. 

{26:6}, vendar na žalost srca in žalost je ženska, ki je 

ljubosumen nad drugo žensko, in nadlogi jezika 

ki communicateth z vsemi. 

{26:7} zla žena je jarem pretresti in tja: je to 

kdor ima ji je kot da je imel Škorpijona. 

{26:8} A pijani ženska in gadder v tujini causeth 

veliko jeze, in ona ne bo zajel svojo sramoto. 

{26:9} whoredom ženska lahko znan v svojem 

prevzetno izgleda in veke. 

{26:10} če tvoja hči sramota, da ji straitly, 

da ne bi ona sama zlorabe skozi preveč svobode. 

{26:11} bedeti nad predrzna oči: in čuditi, če ne 

ona naknadnicu proti tebi. 

{26:12}, ona odpre usta, kot žejni popotnik 

ko je on našel vodnjak, in pijačo vsak vode 

blizu ji: vsak hedge bo ona sedi, in jo odprite 

tul je zoper vsako puščico. 



{26:13} milosti žena hoče njen mož, in 

njen presoji bo zrediti njegove kosti. 

{26:14} A tiho in ljubeča ženska je dar Gospoda; 

in nič ni toliko vredno kot um tudi 

navodila. 

{26:15} A Stidljiv in zvesti ženska je dvojno 

milost in glavi celine ni treba ovrednotiti. 

{26:16} kot sonce, ko ga ariseth v visoka nebesa; tako 

je lepota dobra žena pri naročanju hišo. 

{26:17} kot jasno lučka na sveti Svečnik; tako 

je lepota obraza v zrelih letih. 

{26:18} kot zlati stebrov so na vtičnicami 

srebro; tako so pošteno noge s konstantno srce. 

{26:19} mojega sina, da cvet tvoje starosti primerna; in 

Daj ne premoc z neznanci. 

{26:20} ko ti si prišel plodno posest 

skozi vse polje, svinja s tvoje lastno semena, zaupanje v 

dobrote tvoje zaloge. 

{26:21} tako se tvoje dirko, ki ti leavest 

povečan, imajo zaupanje svojih dober spust. 



{26:22} je bludnica se evidentira kot Pljuvačka; ampak 

poročena ženska je stolp proti smrti svojega moža. 

{26:23} A zloben ženska podana kot pa del, ki je 

zloben človek: pa pobožno žensko da mu feareth 

Gospodar. 

{26:24} nepošten ženska contemneth sramota: vendar je 

pošten ženska bo čaščenje svojega moža. 

{26:25} A sramota ženska se šteje kot pes; 

ampak ona, ki je Stidljiv strah Gospodov. 

{26:26} A ženska, ki honoureth njen mož se 

presoja modro vse; ampak ona, ki ga dishonoureth v svojem 

ponos se šteje za Bezbožan vseh. 

{26:27} A glasen jok ženska in je graja zaprosi 

da vožnje sovražniki. 

{26:28} obstajati dve stvari, ki žalujejo moje srce; in 

tretji maketh me jezni: človek v vojni, ki suffereth revščine; 

in moški razumevanja, ki niso določene s; in en ki 

returneth iz pravičnosti za greh; Gospod prepareth 

ena za meč. 

{26:29} A trgovec sam komaj vodi od početje 



narobe; in z huckster ne mora biti brez greha. 

{27:1} veliko grešili za majhno stvar; in je to 

seeketh za bo številčnost odvrati oči. 

{27:2} kot žebelj sticketh hitro med stičišča za na 

kamni; tako nagrizaju greh palico blizu med nakupom in 
prodajo. 

{27:3} Če človek sam imajo vestno v strah 

Gospod, svojo hišo se kmalu strmoglavljena. 

{27:4} kot kdaj eden sifteth s sito, se zavrne 

ostal; tako umazanijo človeka v njegovi govori. 

{27: 5} peč proveth potter's plovila; tako je 

sojenje človeka je v svojo obrazložitev. 

{27:6} sadje declareth, če so bila drevesa oblečen; tako 

je izrek domišljavost v središču človek. 

{27:7} pohvale nihče, preden ti hearest ga govoriti; za 

To je sojenje moških. 
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{27:8} Če ti followest pravičnosti, ti boš pridobiti 

jo, in jo dal na, kot slavno dolgo haljo. 

{27:9} ptice se zatekajo k podobno; tako bo resnica 



vrnitev im, ki opravljajo poklic v njo. 

{27:10} kot lev lieth v počakajte za plen; Torej greh za 

jih, ki dela krivde. 

{27:11} diskurz pobožno človek je vedno s 

modrosti; ampak bedak changeth kot luna. 

{27:12} če si med na prostih, upoštevati čas; 

vendar se nenehno med moškimi razumevanja. 

{27:13} diskurz norcev je Zamoran, in njihove športne 

je Neobuzdanost greh. 

{27:14} govori o njem, da sweareth veliko gradi na 

dlake stojijo pokonci; in njihovega pretepov bi enem ušesa. 

{27:15} prepir od ponosna je bloodshedding, in 

njihova revilings so huda za uho. 

{27:16} Whoso discovereth skrivnosti loseth njegov kredit; in 

se nikoli ne more najti prijatelja v spominu. 

{27:17} ljubezen tvojega prijatelja, in biti zvest, reče mu: Če pa 

Ti betrayest svoje skrivnosti, ni več slediti po njem. 

{27:18} za kot človek dade uniči njegov sovražnik; tako si 

Ti izgubila ljubezen svojega bližnjega. 

{27:19} kot tisti, ki letteth ptica iti ven z roko, tako 



Ti si naj tvoja soseda iti, in ne boš se mu spet 

{27: 20} sledijo po njem ni več, on je predaleč off; On 

je kot srna, ki je pobegnil iz zanka. 

{27:21} kot za rane, da lahko zadevale; in po 

reviling je lahko reconcilement: ampak on, ki betrayeth 

skrivnosti je brez upanja. 

{27:22} je, da winketh z očmi rodi zlo: in 

On ve, da mu, da bo odstopal od njega. 

{27:23} ko ti si prisoten, on bo govoril sladko, in 

bo občudujem tvoje besede: ampak na zadnji je Migoljiti 
njegovo 

usta, in obrekovanja tvoje govora. 

{27:24}, sem sovražil marsikaj, vendar nič všeč; 

za Gospoda bo ga sovražim. 

{27:25} Whoso casteth kamen na visoki casteth na svojem 

lastno glavo; in goljufivo kap se rane. 

{27:26} Whoso diggeth jamo v njej spadajo: in on ki 

setteth past se sprejmejo v njej. 

{27:27} je, da se rodi zlo, da spadajo na njega, 

in on se ne ve, od koder se pride. 



{27:28} posmeh in sramota so ponosni; toda 

maščevanje, lev se ležijo v počakajte za njih. 

{27:29} da se veselite v jeseni pravičnih se 

treba sprejeti v past; in bolečine se porabijo zanje 

preden umrejo. 

{27:30} Malice in jezo, tudi ti so gnusobe; 

in grešen človek ima oba. 

{28: 1} je, da se revengeth našli maščevanje iz na 

Gospoda, in on bo zagotovo obdržali svoje grehe [v spomina.] 

28: {2} oprosti tvoja soseda poškodoval, da je on naredil 

tebi, zato se tvoje grehe tudi bo oprošteno ko ti 

prayest. 

{28:3} en človek Boga sovraštvo proti drugemu, in nagrizaju 

On si pomilostitev od Gospoda? 

28: {4} je sheweth brez usmiljenja do človeka, ki je kot 

sam: in nagrizaju on prosi odpuščanja za svoje grehe? 

{28: 5} Če on, ki je vendar meso neguje sovraštva, ki bo 

intreat za pomilostitev svoje grehe? 

{28:6} ne pozabite tvojega konca, in naj sovraštva, preneha; 

[ne pozabite] korupcije in smrti, in spoštovati v na 



zapovedi. 

{28:7} ne pozabite zapovedi, in nosi št 

hudobije tvojega soseda: [spomnim] konvencija v 

Najvišji, in wink v nevednosti. 

{28: 8} Abstain iz prepir, in ti boš zmanjšal tvoje 

grehe: za besno človek bo Gorljivi prepir, 

{28:9} A grešen človek disquieteth prijatelje, in gradi 

razprava med njimi, da se v miru. 

{28:10} kot je zadeva ogenj, tako da burneth: in kot je 

je moč človeka, zato je njegovo jezo; in po njegovi 

bogastvo njegovo jezo riseth; in močnejši so ki 

trdijo, bolj bodo vneto. 

{28:11} nepremišljeno trditev kindleth požar: in z 
nepremišljenim 

boj proti sheddeth krvi. 

{28:12} če ti udarec Iskra, se burn: če ti slina 

na njem, se bo izklopila: in tako ti pridejo v tvoje 

usta. 

{28:13} prekletstvo Šaptač in doubletongued: za tako 

so uničili mnogi, ki so bili v miru. 



{28:14} backbiting jezik dade disquieted veliko, in 

vozi jih od naroda do naroda: močno mesta dade to 

porušene in strmoglavila hiše veliko moških. 

{28:15} backbiting jezik dade izagna uspešen 

ženske, in jih izplacala prikrajšani. 

{28:16} Whoso hearkeneth reče nikoli našli počitek, 

in nikoli ne živijo tiho. 

{28:17} kap bič gradi znamk v telesu: 

vendar kap jezika breaketh kosti. 

{28:18} imajo številne padla z ostrino meča: vendar 

ne toliko kot so padle z jezika. 

{28: 19} dobro je on, ki je branil skozi strup 

; ki dade neočiščene jarma pogodbe, niti dade bil 

v njen pasovih. 

{28:20} za jarem pogodbe je jarmom iz železa, in 
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pasovih pogodbe so trakovi iz medenine. 

{28:21} njihove smrti je zlo smrti, grobu so 

bolje kot to. 

{28:22} nad njimi, ki se bojijo Boga, ne ima pravilo 



niti se oni spali s plamenom pogodbe. 

{28:23} kot pustil gospod spadajo vanjo; in to 

se burn v njih, in ne bo izklopila; obvestilo se pošlje 

na njih kot lev, in jih požrl kot leopard. 

{28:24} pogled, ki ti varovanje tvoje posest o s 

trnje, in veže do tvoje srebro in zlato, 

{28:25} in stehtamo tvoje besede v ravnotežju, in da je 

vrata in bar za tvoja usta. 

{28:26} pazite, ki si diapozitiva ne ga, da ne boš padel pred 

mu, ki lieth v počakajte. 

{29:1} je, da je usmiljen bo posojala reče njegova soseda; 

in on, ki strengtheneth roko drži na 

zapovedi. 

{29: 2} posojati do tvojega soseda v času njegove potrebe in 
plačila 

Ti tvoja soseda še pravočasno sezone. 

{29:3} da tvoje besede, in zvesto ukvarjajo z njim, in 

Ti boš vedno našel stvar, ki je potrebna za tebe. 

{29:4} veliko, ko stvar je bil posojen, računati, da 

mogoče najti, in jih dal na težave, ki so jim pomagali. 



{29:5} dokler dade prejel, on bo poljub človeka za roko; 

in za denar njegov sosed je govoril submissly: ampak 

ko je treba vrniti, on bo podaljša čas, in vrnitev 

besede žalosti, in pritožujejo časa. 

{29:6} če on prevladujejo, komaj dobi pol, in 

On šteje, kot da je ugotovil, da: če ni, Dade da odvzeta 

njega svoj denar, in on mu dade prišel sovražnik brez 

vzrok: on payeth ga z cursings in ograje; in za 

čast, ki mu bo plačal sramota. 

{29:7} veliko zato so zavrnile posoditi za druge 

moški slabo ravnanje, zaradi bojazni, da se ogoljufala. 

{29:8} še ti potrpljenje z moškim v slabo nepremičnin, 

in zamudi ne bo pokazal mu milost. 

{29:9} pomoč revnim zaradi s zapoved, in 

pa mu ne stran zaradi svoje revščine. 

{29:10} izgubi tvojega denarja za tvoj brat in tvoj prijatelj, 

in pustite, da ni rje pod kamen izgubili. 

{29: 11} Potraživati tvoje zaklad v skladu z 

zapovedi najvišjega, in sprejmejo tebi 

več dobička kot zlato. 



{29: 12} utihni miloščino v tvoje skladišč: in da se 

poda tebe iz vseh težavah. 

{29:13} da se boj za tebe tvoje sovražniki bolje 

kot mogočni ščit in močno kopje. 

{29:14} pošten človek je poroštvo za njegov sosed: vendar je 

To je predrzna bo ga pustite. 

{29:15} pozabil ne prijateljstvo tvoje gotovost, za je 

dal svoje življenje za tebe. 

{29:16} grešnik bo strmoglavljenje dober nepremičninski 
svojega 

gotovost: 

{29:17} in on je Nezahvalan uma, da bo pustil 

mu [v nevarnosti] ki ga dostaviti. 

{29:18} Suretiship dade razveljaviti veliko dobrih nepremičnin, 
in 

pretresla jih kot val morja: mogočen moški dade, to vozi 

iz svoje hiše, tako da so hodil med čudno 

narodov. 

{29:19} Bezbožnik prekoračitev nekih zapovedi 

Gospoda sodijo v suretiship: in on, ki undertaketh 

in followeth poslovanje druge moške, za dobiček, ki sodijo v 



obleke. 

{29:20} pomoč tvojega soseda po tvoje moči, in 

pazi, da ti samega sebe spadajo ne v isto. 

{29:21} je glavni stvar za življenje je vodo in kruh, in 

oblačila, in hiše za kritje sramota. 

{29:22} je boljše življenje revež v srednjo cottage, 

kot občutljivo vozovnice v hiši drugega človeka. 

{29:23} se je malo ali veliko, imajo ti zadovoljna, da se ti 

slišati ne sramoti tvoje hiše. 

{29:24} da je bedno življenje, da gredo od hiše do 

hiša: za kjer ti si tujec, ti darest ne odpre 

tvoja usta. 

{29:25} ti boš zabavala, praznik in ne 

hvala: Poleg ti boš slišal grenkih besed: 

{29:26} pride, ti neznanec, predložijo tabelo in krme 

mi, da si pripravljen. 

{29:27} dal mesto, ti neznanec, Spoštovani človek; 

moj brat pride vloži, in imajo potrebo po moje 

hiša. 

{29:28} te stvari so huda človek 



razumevanje; upbraiding houseroom, in 

reproaching posojilodajalca. 

{30: 1} je, da ljubezen svojega sina causeth mu pogosto, da se 
počutijo v 

palico, da jih ima veselje mu na koncu. 

{30:2} ki chastiseth njegov sin ima veselje v njem, 

in se veselite zanj med njegov znanec. 

{30:3} je, da pouk njegov sin grieveth sovražnika: in 

pred svojimi prijatelji se veselite zanj. 

{30:4} čeprav njegov oče umrl, vendar je kot da bi bil 

ni mrtev: za Dade zapustil, eden za njim, ki je kot sam. 

{30:5}, medtem ko je živel, je videl in se veselil v njem: in 

ko je umrl, ni bil žalostni. 

{30:6} je pustil za sabo mu je avenger proti njegovi sovražniki, 

in tisti, ki se requite prijaznosti do njegovi prijatelji. 

{30:7} on maketh preveč svojega sina, da se veže 

njegove rane; in njegovo Utroba bo vznemirjen na vsak cry. 
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Becometh {30:8} je konj lomljeno Jogunast: in a 

otroka prepuščena sam bodo namerne. 



{30:9} Cocker tvojega otroka, in on se bo tebi strah: 

igrati z njim, in on tebi pripelje do teže. 

{30:10} smeh ne z njim, da ne ti so žalosti z 

njega, in da ne boš Škrgutati tvoje zobe na koncu. 

{30:11} mu ni svobode v mladosti, in ne pomežik 

njegov follies. 

{30:12} lok navzdol vratu, medtem ko je mlada in utrip 

na straneh, medtem ko je otrok, da ne on vosek trmast, 

in biti neposlušni tebi, in tako bi žalost tvoje 

srce. 

{30:13} Kaznit tvojega sina, in držite delovne sile, da ne bi 
njegova 

Nepristojan vedenje je kaznivo dejanje v tebi. 

{30:14} je bolje slaba, se zvok in močno od 

Ustava, kot bogat človek, ki je prizadel v svojem telesu. 

{30:15} zdravje in dober nepremičninski telesa so predvsem 

zlato, in močno telo zgoraj neskončno bogastvo. 

{30:16} da je ni bogastvo nad dobro telo, in ne 

veselje zgoraj veselja v srce. 

{30:17} smrti je bolje kot grenko življenje ali stalno 



bolezni. 

{30:18} Delicates vlije na usta utihni so kot 

menz mesa je na grob. 

{30,19} kaj dobrega naredi ponudbo reče idol? za 

niti lahko jesti niti vonj: tako je on, ki je preganjani za na 

Gospod. 

{30:20} da se vidi z očmi in groaneth, kot je 

evnuh, ki embraceth devica in sigheth. 

{30:21} ne glede na tvoje srce teže, in trpljenje 

ne samega sebe v tvoje lastno svetovalec. 

{30:22} veselja srca je življenje človeka, in 

radosti človek prolongeth svoje dni. 

{30:23} ljubezen tvoje lastno dušo, in udobje, tvoje srce, 

odstranite žalosti, daleč od tebe: za žalost on ubil mnogih, 

in ni nobenega dobička v njej. 

{30:24} zavist in jezo skrajša življenje in skrbnosti 

bringeth starosti pred časom. 

{30:25} A veselo in dobro srce bo imel nego svojega 

meso in prehrane. 

{31:1} gledal za bogastvo consumeth meso, in 



varstva njihovih driveth stran spanja. 

{31:2} bedeti nego ne bo pustil človek spanca, kot vnetje 

bolezni breaketh spanja, 

{31:3} bogati ima veliko dela zbiranje bogastvo 

skupaj; in ko je resteth, je napolnjena s svojo delicates. 

{31:4} revnih laboureth v njegovo slabo nepremičnin; in kdaj je 

leaveth, on je še vedno pomoči potrebnim. 

{31:5} je, da ljubezen zlato se ni upravičena, in je 

ki followeth korupciji ima dovolj pogodbe. 

{31:6} zlata je bil propad mnogih, in njihovega 

uničenje je bila prisotna. 

{31:7} je stumblingblock im ki žrtvovati reče 

in vsak bedak, se sprejmejo z njimi. 

{31:8} blagoslovljen je bogat, ki je brez pomanjkljivosti, 

in kdor ni šel po zlato. 

{31:9} ki je on? in imenujemo ga blagoslovil: za 

čudovite stvari je naredil med svojim ljudstvom. 

{31:10} ki dade bil poskusil s tem in našel popoln? 

potem naj se mu slavo. Ki lahko žalijo, in mar ne 

užaljen? ali storiti zlo, in ni storil? 



{31:11} svoje blago, ki je ustanovljena, in 

zbor razglasi svojo milost. 

{31:12} če boš sedel v bountiful tabele, ne biti požrešen na 

da, in reči ne, tam je veliko mesa na to. 

{31:13} ne pozabite, da zlobne oko je zlo stvar: in 

kar je ustvarila več zloben kot oko? Zato je 

weepeth ob vsaki priložnosti. 

{31:14} Stretch ne tvoje roke whithersoever to gleda, 

in jo potiska ne s mu v posodo. 

{31:15} sodnik ne tvoja soseda ga samega sebe: in se 

diskretno v vsaki točki. 

{31:16} Jej je becometh človek, tiste stvari, ki so 

pred tabo; in požrl Opomba, da ne boš se sovražili. 

{31: 17} dopusta off prvi zaradi vedenje; in se ne 

unsatiable, da ne boš užaliti. 

{31:18} ko ti sittest med dosega veliko, ni tvoje 

roko najprej. 

{31:19} A zelo malo je dovolj za človeka dobro negovati, 

in on fetcheth ne njegov veter kratek ob njegovi postelji. 

{31:20} zvok spanja prihaja zmerno jedo: on riseth 



zgodaj, in njegov razum so z njim: vendar bolečine gledal, 

in jeza in gripa trebuha, so z za unsatiable 

človek. 

{31:21} in če ti si bil prisiljen jesti, nastanejo, pojdite 

tja, bruhanje, in ti boš imel počitek. 

{31:22} moj sin, me slišiš, in me prezirajo, ne, in na na 

Nazadnje si boš najti govorila tebe: v tvoja dela se hitro, 

tako se tam ni bolezni priti k ti. 

{31:23} Whoso je liberalna njegovega mesa, se moški govorijo 

tudi od njega; in poročilo njegovega dobrega gospodarjenja 

verjel. 

{31:24}, vendar proti njemu, ki je niggard njegovo meso je 

vse mesto se šum; in pričevanj svojih 

niggardness se ne dvomi o. 

{31:25} pokazal ne tvoje valiantness v vinu; za vino dade 

uniči veliko. 
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{31:26} peč proveth roba z namakanjem: tako nagrizaju 

vino srca s ponosom pijanost. 

{31:27} vino je tako dober, kot življenje človeka, če se pijan 



zmerno: kaj življenje je nato z moškim ki je brez vina? 

za to je, da bi moški vesel. 

{31:28} vino izmerljivo pijan in v sezoni bringeth 

veselja v srce, in Raspoloženost od um: 

{31: 29} ampak pijani z presežek vina gradi grenkobe 

uma, z brawling in prepirov. 

{31:30} pijanosti increaseth bes bedak do on 

užaliti: diminisheth moč, in gradi rane. 

{31:31} ukor ne tvoja soseda na vino, in 

podcenjuj ne v svojega veselja: mu ne despiteful besed, 

in pritisnite ni na njem z ga pozval [za pitje.] 

{32:1}, če ti je naredil mojster [praznik,] dvigala ne 

samega sebe gor, vendar je med njimi med ostalo; sprejme 

skrbno skrbi za njih, in torej, usesti. 

{32:2} in ko ti si naredil vse tvoje urad, da tvoje 

kraj, da se ti eyesalve bo veselo z njimi, in prejeli na 

krono za tvoje dobro naročanje praznik. 

{32:3} govorijo, boš da umetnosti starejši, za to becometh tebi, 

ampak s zvok sodbe; in ovirajo ne musick. 

{32:4} Pour ne iz besede kjer je glasbenik, in 



Pokaži ne tja modrost iz časa. 

{32:5} A koncert musick v banket vina je kot a 

obročem karbunkel iz zlata. 

{32:6} tako kot obročem smaragdno v delo zlato, tako 

je melodija musick s prijetno vina. 

{32:7} govorijo, mladenič, če se potreba po tebi: in 

še komaj kdaj ti si dvakrat vprašal. 

{32:8} naj tvoje govora, kratek, dojemanje v 

nekaj besed; kot tisti, ki ve in še holdeth svojo 

jezik. 

{32:9} Če si med veliko ljudi, da ne samega sebe 

enako z njimi; in ko stari ljudje so na mestu, ne 

veliko besed. 

{32:10}, preden goeth strela grmenje; in preden je 

Stidljiv človek iti korist. 

{32:11} betimes dvignejo, in ne sme biti zadnji; vendar se ti 

doma brez odlašanja. 

{32:12} da se tvoje zabavo in Delaj kar ti hočeš: 

vendar greh ni govor ponosni. 

{32:13} in za te stvari, blagoslovi ga, tebi, ki 



in ti dade polnijo z njegove dobre stvari. 

{32:14} Whoso feareth gospod prejeli svojo 

disciplina; in ti, ki si ga začetku našli korist. 

{32:15} je, da seeketh pravo se izpolni s tem: 

vendar je hinavec bo užaljen navzoči. 

{32:16} da strah Gospoda se najdejo sodba, in 

se Gorljivi pravosodje kot luč. 

{32:17} grešen človek ne bo treba prekorio, vendar findeth je 

Oprostite po njegovi volji. 

{32:18} človek svetovalec bo pozoren; ampak 

čudno in ponosen človek ni prestrašijo s strahom, tudi če 

sam on naredil brez zagovornika. 

{32:19} ali nič brez nasveta; in ko si 

nekoč velja, ne pokesajo. 

{32:20} Go ne v tako wherein ti eyesalve padec, in 

Spotaknemo ne med kamni. 

{32:21} ne biti prepričani v navaden način. 

{32:22} in pazi tvoje lastne otroke. 

{32:23} v vsako dobro delo zaupate tvojo lastno dušo; za to je 

vodenje zapovedi. 



{32:24} je, da verjame v gospod vzel pazi, da je 

zapovedi; in kdor trusteth v njem se nikoli fare 

na slabše. 

{33:1} se ne zlo zgodi reče mu, da feareth 

Gospoda; vendar v skušnjavi celo spet bo iztrgal, mu. 

{33:2} A modrec, sovraži ni pravo; ampak on je, da je 

hinavec v njem je kot ladja v nevihti. 

{33:3} človek razumevanje trusteth v pravo; in 

zakon je zvest reče mu, kot je oracle. 

{33:4} pripraviti, kaj naj rečem, in tudi ti boš slišal: 

in veže gor navodila, in potem bi odgovor. 

{33:5} srce neumno je kot cartwheel; in njegov 

misli so kot tekoči axletree. 

33: {6} A žrebec konj je posmehoval prijatelja, je 

neigheth pod vsak, ki sedi na njem. 

{33:7}, zakaj nagrizaju nekega excel drugega, ko, kot vse je 

glede na vsak dan v letu je sonca? 

{33:8} znanje, Gospoda, ki so bili 

razlikovati: in je spremenjen letni časi in prazniki. 

{33:9} nekatere od njih dade naredil veliko dni, in 



posvetil jih, in nekateri od njih dade naredil navadne 

dni. 

{33:10} in vsi ljudje so od tal, in Adam je bil 

ustvaril zemlje: 

{33:11} v veliko znanja gospodar dade razdruževala, 

in njihov način raznoliko. 

{33:12} nekatere od njih dade je blagoslovil in vzvišeno in 

Nekateri od njih posvečeni, in nastavite v bližini sam: ampak 
nekaj 

od njih dade je preklet prinesel nizko in obrnil od 

svoja mesta. 

{33:13} kot gline je v Lončar je roko, moda je v 

svoje veselje: tako človek je v roki od njega, ki so mu, da 

postanejo nanje kot liketh mu najboljše. 
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{33:14} dobro nastavljena proti zla in življenja pred smrtjo: tako 

je pobožno proti grešnik in grešnik proti v 

pobožno. 

{33:15} tako pogled na vse dela najvišjega; in 

Obstajata dva in dva, eden proti drugemu. 



{33:16} I awaked do zadnjega vseh, kot ena, ki gathereth po 

na grapegatherers: s blagoslov od Gospoda sem profitiral, 

in tred svoj winepress kot zbiralnik grozdja. 

{33:17} menijo, da sem se trudila ne zase, ampak 

za vse tiste, ki iščejo učenja. 

{33:18} slišiš, O vi veliko moških ljudi, in 

Poslušaj z ušesa, vi vladarji kongregacije. 

{33:19} ne tvojega sina in ženo tvoje brat in prijatelj, 

moč v tebi, medtem ko ti livest, in da ni tvoje blago 

drugo: da, ne da se pokesajo, tebi in ti intreat za isto 

znova. 

{33:20} dokler ti livest in si dih v tebi, 

Sestojni ne samega sebe z nobenim. 

{33:21} za bolje je, da tvoji otroci poskušati 

tebi, kot da ti shouldest stojalo za njihovo vljudnost. 

{33:22} v tvoja dela vodijo do samega sebe Istaknutost; 

dopusta ne madež v tvoje časti. 

{33:23} v času, ko ti boš konec tvoje dni, in 

konča tvoje življenje, distribucijo tvoje dedovanja. 

{33:24} krme, palico in obremenitve, so za rit; in 



kruh, popravljanje in delo, služabnik. . 

{33:25} če ti tvoj služabnik delovne sile, ti boš našel 

ostalo: ampak če ti pustil iti nedejavnosti, on si prizadeva 
svobode. 

{33:26} A jarma in ovratnik premcu vratu: tako so 

mučenja in muke za zlo služabnik. 

{33:27} Pošlji mu delovne sile, ki je ne biti nedejavnosti; za 

brezdelje pouk veliko zlo. 

{33:28}, ki mu delo, kot je sposoben za njega: če je ne 

ubogljiv, dal na več težkih spon. 

{33:29}, vendar ne sme biti pretirano proti kateri koli; in brez 

presoji ne storiti ničesar. 

{33:30} če ti sužnja, naj mu bo tebi kot 

samega sebe, ker ti si ga kupil s ceno. 

{33:31} če ti sužnja, ga Preklinjati kot brat: 

za si potreba od njega, kot tvoje lastno dušo: če ti 

Preklinjati ga zlo, in je prost dostop iz tebe, katero pot hočeš ti 

pojdite si ga? 

{34:1} upa človek praznino razumevanja so zaman 

in false: in sanje dvigne bedaki. 



{34:2} Whoso regardeth sanje je všeč, da catcheth 

v senco, in followeth po vetru. 

{34:3} vizijo sanj je podobnost ene 

stvar v drugo, celo kot podobo obraza v obraz. 

{34:4} nečista stvar, kaj se lahko očistijo? in 

iz da stvar kar je napačen, lahko pridejo kaj resnice? 

{34:5} Divinations, soothsayings in sanje, 

zaman: in srce fancieth, kot ženska srce v travail. 

{34:6}, če jih ne pošljejo iz najvišjega v tvoje 

obisk, ki ni tvoje srce na njih. 

{34:7} za sanje so zavedeni veliko, in imajo 

ni uspelo, da zaupajo vanje. 

{34:8} je prava mora najti popoln brez laži: in 

modrost je popolnost zvesti usta. 

{34:9} človek, ki dade potovali ve veliko stvari; 

in kdor ima veliko izkušenj razglasi modrosti. 

{34:10} kdor brez izkušenj ve malo: vendar je 

ki dade potoval je poln previdnosti. 

{34:11} ko sem potoval, sem videl veliko stvari; in sem 

razumeti več kot lahko izrazijo. 



{34:12}, sem bil ofttimes v nevarnost smrti: še sem bil 

dostaviti zaradi te stvari. 

{34:13} tisti strah Gospodov duh se živeti; 

za njihovo upanje je v njem, ki jih saveth. 

{34:14} Whoso feareth gospod se ni strah niti se 

strah; On je upanje. 

{34:15} blagoslovljen je dušo tistega, ki feareth Gospoda: 

komu nagrizaju je videti? in kdo je svojo moč? 

{34:16} za oči Gospoda so na njih, da ljubezen 

njega, on je svoje mogočno varstvo in močno bivanja, obrambe 

od toplote in kritje od sonca opoldne, a ohranjanje 

od Spotikanju, in pomoč zaradi padca. 

{34: 17} je raiseth do duše, in lighteneth oči: on 

daje zdravje, življenje in blagoslov. 

{34:18} je, da sacrificeth stvar neupravičeno prišel, 

njegovo ponudbo je smešno; in darila nepravično moški niso 

sprejeta. 

{34:19} najvišjega ni zadovoljen s ponudbo 

opakih; niti je je pacificiranem za greh z množico 

žrtve. 



{34:20} Whoso bringeth ponudbo blaga na 

slabo naredi kot tisti, ki ubije sina pred očetovo 

oči. 

{34: 21} kruh za pomoči potrebnim je svoje življenje: je to 

defraudeth mu tega je človek od krvi. 

{34:22} je, ki vzame odstranil njegov sosed živi 

slayeth in je, da defraudeth delavec svoje najem 

je a bloodshedder. 

Buildeth {34:23} ko eno in drugo pulleth 

kaj dobička so nato pa dela? 

{34:24} ko en prayeth, in drugi curseth, katerih 

slišati glas bo Gospod? 
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{34:25} je, da sam washeth po dotika od a 

truplo, če je tip še enkrat, kaj saj njegov pranje? 

{34:26} tako je to z moškim, ki fasteth za svoje grehe, in 

goeth še enkrat, in naredi isto: kdo bo slišati njegova molitev? 

ali kaj nagrizaju njegov humbling mu dobiček? 

{35: 1}, on, ki drži pravo bringeth ponudbe dovolj: 

On, ki je vzel pazi do zapoved offereth mir 



ponuja. 

{35:2} je, da requiteth a goodturn offereth fine moke; 

in on, ki daje milost sacrificeth pohvale. 

{35:3} da odstopa iz hudobije je prijeten za stvar 

Gospoda; in da bi opustil svoj nepravednost je bil 
Umilostivljenje. 

{35:4} ti boš ne prikaže prazno pred Gospoda. 

{35:5} za vse te stvari [so storiti] ker je 

zapoved. 

{35:6} ponudbo pravičnih gradi oltar maščobe, 

in sladek vonj njihovih prej najvišjega. 

{35:7} žrtev samo človek, je sprejemljiva. in 

Memorial pogodbe se nikoli pozabljena. 

{35:8} dal Gospod Hiparhu z dobro oko, in 

zmanjšujejo ne ki prvina tvoje roke. 

{35:9} v vse tvoje darila pokazal vesel obraz, in 

z veseljem posvetimo tvoje desetino. 

{35:10} da reče najvišjega v skladu z, kot je ležal 

obogaten tebi; in kot ti si prišel, da z a veselo 

oči. 



{35: 11} za Gospoda recompenseth, in tebi bo 

sedem krat toliko. 

{35:12} ne mislim korumpiranim z darila; za take je 

ne boste prejeli: in zaupanje, ne da krivični žrtve; za 

Gospod je sodnik, in z njim je nobenega spoštovanja oseb. 

{35:13} ne bo sprejel vsako osebo proti skromni 

človek, vendar bo slišati molitev zatiranih. 

{35:14} je ne podcenjuj molitev iz je 

očeta; niti vdova, ko je poureth, jo 

pritožbo. 

{35:15} ali ne solze spuščajo licih vdovske? 

in ni ji krik proti njemu, da jih padati causeth? 

{35:16} on Čemú Gospoda, da se sprejmejo s 

korist, in njegova molitev doseže reče oblaki. 

{35:17} molitev ponižen pierceth oblaki: in 

dokler ne pridejo blizu, ne bo utješi; in ne bo 

odhod, do najvišjega se Evo da sodi pravično, 

in izvršitev sodbe. 

{35:18} za gospodar ne bo ohlapnost, niti bo v 

Mogočni se bolnik proti njim, dokler je poraz, v 



Razdvojiti fileti neprizanesljiv, in repayed maščevanje 

da narodi; dokler je sprejel stran množico na 

ponosen, in lomljeni sceptre o krivični; 

{35:19} dokler je postala vsakemu človeku glede na 

Njegova dela in dela moški glede na svoje 

naprave; dokler je ocenjevala vzrok svojega naroda, in 

so jim, da se veselite v svoji milosti. 

{35:20} Mercy je sezonsko v času klic v sili, kot 

oblaki, dež, v času suše. 

{36:1} usmili na nas, O Gospod Bog, in 

Evo nas: 

{36:2} in Pošlji tvoje strah na vseh narodov, ki si prizadevajo 

ne po tebi. 

{36:3} dvigalo do tvoje roke proti čudno narodov, in 

naj vidijo tvoje moči. 

{36:4} kot ti širne posvečeni v nas pred njimi: tako se 

Ti povečajo med njimi pred nami. 

{36:5} in naj vedo, tebi, ki smo jih poznali tebe, 

da je Boga, vendar le ti, O Bog. 

{36:6} pokazal nove znake, in da druge čudno sprašuje: 



slavili tvoje roke in tvoja desna roka, da lahko določene 

tvoja čudovita dela. 

{36:7} dvignili ogorčenost in izliti srd: da 

stran nasprotnika, in uničiti sovražnika. 

{36:8} zaradi čas kratek, ne pozabite zaveze, in 

naj jih razglasi tvoje čudovito deluje. 

{36:9} naj mu, da escapeth porabljen bes 

ogenj; in jim propade, ki zatirajo ljudi. 

{36:10} udariti v Razdvojiti vodje vladarji na 

narodi, ki pravijo, ni nihče drug, vendar smo. 

{36:11} zbira vseh plemen Jacob in dedujejo 

Ti jih, od začetka. 

{36:12} O Gospod, usmili na ljudi, ki je 

imenuje tvoje ime in na Izrael, koga ti si imenovan 

tvoje prvenca. 

{36:13} O biti usmiljen, Jeruzalem, tvoje sveto mesto, na 

kraja tvoje počitek. 

{36:14} izpolnite Sion s tvoje neizrekljivo preročišča, in tvoje 

ljudi z tvoje slave: 

{36:15} dal pričevanje reče tisti, ki si 



imela od začetka, in dvignili preroki ki 

so bili v tvoje ime. 

{36:16} nagrada jih, da čakati na tebi, in naj tvoje 

preroki biti zvesta. 

{36:17} Jahve, slišati molitve tvoje uslužbencev, 

po blagoslov Aaron nad svojega ljudstva, ki vse 

ki živijo na zemlji lahko vedo, da ti si v 

Gospod, večni Bog. 

{36:18} trebuh devoureth vse meso, vendar je eno meso 

bolje kot drugi. 

{36:19} kot v ustih tasteth potapljačev vrste divjačine: tako 

nagrizaju srce razumevanja lažno govori. 
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{36:20} A trmast srce causeth teže: ampak človek 

izkušnje bodo zmešati njega. 

{36: 21} A ženska prejeli vsak človek, še ena je 

hči je boljša od druge. 

Cheereth {36:22} lepoto ženske v 

tolerirajo in človek ljubezen nič boljše. 

{36:23} če pride do prijaznost, krotkost, in udobje, 



njen jezik, potem ni njen mož kot drugi moški. 

{36:24}, on, ki je getteth ženo beginneth posest, a 

pomoč kot sam, in steber počitka. 

{36:25} če ne hedge, posest je 

razvajeni: in kdor ni žena potikal gor in dol 

žalovanja. 

{36:26} ki bo zaupal tat tudi imenuje, ki 

skippeth od mesta do mesta? tako [ki verjamejo] človek ki 

kdor ni doma, in lodgeth ne noč vzel 

njega? 

{37:1} vsak prijatelj govori, sem njegov prijatelj tudi: vendar pa 
je 

prijatelj, ki je samo prijatelja v ime. 

{37:2} ni žalosti do smrti, ko spremljevalec in 

prijatelj je obrnil k sovražnika? 

{37:3} O Zlobna domišljija, od koder camest ti da 

obsega zemlje s prevaro? 

{37:4} da je spremljevalec, ki rejoiceth v na 

prijatelj, vendar v času težav bo 

proti njemu. 



{37: 5} da je spremljevalec, ki helpeth prijateljem za 

trebuh, in vzel gor buckler proti sovražniku. 

{37:6} pozabite ni tvoj prijatelj v tvoje srce, in se ne 

unmindful od njega v tvoje bogastvo. 

{37:7} vsak svetovalec extolleth zagovornika; vendar pa je 

Nekateri, ki counselleth za sebe. 

{37:8} pazite svetovalca, in vedeti, preden kaj 

potreba, ki je ležal; zakaj on bo nasvet zase; da ne bi bil oddanih 
v 

veliko ob tebi, 

{37:9} in pravijo tebi, tvoja pot je dobra: in 

zatem je stati na drugi strani, da vidite, kaj se doletele 

tebi. 

{37: 10} Consult ne z enim, ki tebi suspecteth: in 

skriti tvoje zagovornika od kot so zavist tebi. 

{37:11} ne posvetuje z žensko, ki ji dotika 

katero je ljubosumen; niti z strahopetec v zadevah 

vojne; niti z trgovec glede menjave; niti z a 

kupec prodaje; niti s pestro človek hvaležnost; 

niti z neprizanesljiv človek, dotika prijaznost; niti na 



nedejavnega za vsako delo; niti najemnik za leto 

Zaključna dela; niti z idle uslužbenec veliko poslovanja: 

Poslušaj ne reče teh v vseh zadevah svetovalca. 

{37:12}, vendar se nenehno s pobožno človek, ki ti 

veš da zapovedi Gospoda, katerih, 

um je po tvoje srce, in bo žalost s teboj, če 

Ti boš Pobaciti. 

{37:13} in naj nasvetu tvoje lastno srce stojalo: za 

ni človek bolj zvest tebi kot to. 

{37:14} za um človeka je bivši navada, da mu povedati 

več kot sedem stražari, ki sedi nad v visok stolp. 

{37:15} in nad vsem tem molite za najvišjega, da je 

tvoji poti bo neposredno v resnici. 

{37:16} naj razlog iti pred vsako lotitev, in 

nasvet pred vsako dejanje. 

{37:17} se tolerirajo je znak spreminjajoče se 

srce. 

{37:18} štiri način stvari videti: dobro in zlo, življenje 

in smrt: vendar jezik ruleth nad njimi nenehno. 

{37:19} pa je tista, ki je pametno in veliko, pouk in 



še je nedonosna sam. 

{37:20} da je ena ta sheweth modrost v besede, in 

je sovražil: on so obubožani vse hrane. 

{37:21} za milost ni podana, mu od Gospoda, 

ker ji je odvzeta vse modrosti. 

{37:22}, drugo je pametno, da sam; in sadove 

razumevanje so pohvale v usta. 

{37:23} moder človek instructeth svoj narod; in sadje 

svoje razumevanje okvari ne. 

{37:24} moder človek se napolni z blagoslov; in vse 

da ga vidim šteje ga vesel. 

{37:25} dni življenja človek lahko oštevilčena: 

vendar v dneh od Izraela, je nešteto. 

{37:26} moder človek se podedujejo slavo svojega naroda, 

in njegovo ime je večni. 

{37:27} moj sin, dokazati tvoje duše v tvoje življenje, in videli, 
kaj je 

zlo za to, in ne da reče. 

{37:28} za vse stvari niso donosne za vse moške, 

niti dade vsako dušo užitek v vsako stvar. 



{37:29} ne sme biti unsatiable v nežne ničesar, niti preveč 

požrešen na meso: 

{37:30} za presežek mesa bringeth bolezni, in 

surfeiting se bo spremenila v jeza. 

{37:31} z surfeiting imajo veliko propade; vendar je to 

vzel pazi prolongeth svojega življenja. 

{38:1} čast zdravnika z čast mu zaradi 

za namene, ki ste morda o njem: za gospodar dade 

ga ustvarili. 

{38:2} od najvišjega prihaja zdravljenje, in on se 

prejeli v čast kralja. 

{38:3} spretnost zdravnik se dvignil glavo: 

in v očeh velikih mož je v občudovanje. 
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{38:4} gospodar ustvaril zdravil iz zemlje; 

in on je pametno, da ne bo Zgražati jih. 

{38:5} ni sladke vode, ki z lesom, ki je 

njo bi znano? 

{38:6} in je dal moški spretnost, ki je lahko 

počaščen v njegovo čudovito delo. 



{38:7} s takimi nagrizaju je zdraviti [moški,] in vzame odstranil 

svoje bolečine. 

{38:8} takih nagrizaju je lekarna bi konfekcije; 

in njegovih del ni konec; in od njega je mir, več kot 

vse zemlje, 

{38:9} moj sin, v tvoje bolezni se ne iz malomarnosti: vendar 
molite 

Jahvi, in on bo tebe ves. 

{38:10} zapustiti off greha, in da tvoje roke 

in osvoboditi tvoje srce iz vse zlo. 

{38:11} dal na sladek vonj, in spomenik globe 

moke; in maščobe, ki ponujajo, kot da ni. 

{38:12} potem dati prostor za zdravnika za Gospoda 

ustvaril ga: naj mu ne gredo od tebe, zakaj si 

potreba po njem. 

{38:13} da je čas, ko v roke je dobro 

uspeh. 

{38:14} za molijo se tudi reče gospod, da je 

bi prosper, ki daje za enostavnost in odpravijo 

podaljša življenje. 



{38:15} sinneth pred svojo kavo, nek sodijo v 

strani zdravnika. 

{38:16} mojega sina, naj solze padajo več mrtvih, in 

začeli naricati, kot če ti hadst utrpela veliko škodo samega sebe; 

in potem pokrivajo svoje telo po meri, in 

zanemariti ne pogreb. 

{38:17} plaču grenko, in veliko Jaukati, in uporabo 

Žalovanje, kot je vredno, in da dan ali dva, da ne boš 

se zlo govoril: in potem udobje samega sebe za tvoje 

teže. 

{38:18} za teže pride smrt in teže 

srca breaketh moč. 

{38:19} v stiski tudi žalost ostal: in življenje 

revnih je prekletstvo srca. 

{38:20} se ni teže na srce: vožnje proč, in 

član zadnji konec. 

{38:21} pozabi ne, zakaj ni poti ponovno: ti 

boš ne mu dober, ampak boli samega sebe. 

{38:22} Zapomni si moje sodbe: tvoje tudi določi 

tako; včeraj, za mene, in da dan za tebe. 



{38:23} ko mrtvih je v mirovanju, naj svojo spomina 

počitek; in se utješi zanj, ko njegov duh je odšel 

od njega. 

{38:24} modrost Učen človek prihaja po 

priložnost za prosti čas: in kdor malo podjetij se 

postane moder. 

{38:25}, kako lahko dobi modrost, ki pluge, 

in da glorieth v motivirati, da driveth voli in je 

zaseda v izplacala, in katerih govori je voli? 

{38:26}, on daje svoj um za brazde; in je 

prizadeven podati na krav krme. 

{38:27} tako vsak tesar in workmaster, ki 

laboureth noč in dan: in oni, ki zadevajo in groba tesnila, 

in so vztrajni, da veliko raznolikost, in dajejo sami 

ponarejenih posnetkov, in gledal do konca dela: 

{38:28} smith, tudi sedel nakovalo, in 

glede železa delo, hlapov ogenj wasteth 

meso, in je fighteth s toploto peči: hrup 

kladivo in nakovalo je kdaj v ušesa in oči 

Poglej še na vzorec stvar, ki je maketh; On 



setteth spominu do konca njegovega dela, in watcheth za 
poljske 

popolnoma: 

{38:29} tako nagrizaju Lončar sedel na njegovo delo, in 
obračanja 

kolo o z nogami, ki je vedno skrbno napasti 

njegovo delo in gradi vse svoje delo s številko; 

{38:30} je fashioneth gline z roko, in boweth 

navzdol svojo moč pred noge; On applieth sam voditi 

je več; in on je prizadeven narediti čisto peči: 

{38:31} vse to zaupanje v svoje roke: in vsak je 

pametno v njegovo delo. 

{38:32} brez teh ne more mesto se naseljujejo: in 

oni se ne naseli, kjer bo, niti iti gor in dol: 

{38:33} ne se iščejo v publick svetovalec, 

niti sit visoko v zbor: se ne sedijo na 

sodnikov sedež, niti razumeti stavek sodbe: so 

ne morete prijaviti, pravice in sodbe; in ne sme biti 

našel, kjer so govori prilike. 

{38: 34} vendar oni vzdržujejo stanje sveta, in 

[vse] njihova želja je v delo svoje obrti. 



{39:1} pa je, da daje spominu pravo najbolj 

Visoka, in zaseda v meditaciji pogodbe, si bo prizadevala 

izvajajo modrost vseh starodavnih, in zavzemajo v 

prerokbe. 

{39:2} je bo govora o priznani moških: 

in kadar subtil prilike, on bo tam tudi. 

{39:3} da bodo poiskali skrivnosti hude kazni, 

in se v temno prilike. 

{39:4} je služijo med veliko ljudi in se pojavijo 

pred princi: bo potovanje skozi čudno držav; za 

Poskušal je dobro in zlo, med moškimi. 

{39:5} dal svoje srce, da zgodnji zateči k Gospodu 

ki so mu, in bo molijo pred najvišjega, in bo 

Odprite usta v molitvi, in da molitev za svoje grehe. 

{39:6} ko bo velik gospod, on se izpolni z 

v duhu razumevanja: on se izliti pametno kazni, 

in zahvaljevati Jahvi v svoje molitve. 
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{39:7} napoti njegov svetovalec in znanja, in v 

svoje skrivnosti se je meditirati. 



{39:8} se je pokazal tja, ki se je on naučil, 

in se slavi v pravo pakta Gospoda. 

{39:9} se mnogi pohvalila njegovo razumevanje; in tako 

dokler Svet endureth, to se ne packa jasno; njegov 

Memorial ne sme odstopati proč, in njegovo ime se živeti 

iz roda v rod. 

{39: 10} narodov se pokazal tja svojo modrost, in 

zbor razglasi svojo hvalo. 

{39: 11} Če on umre, zapusti večji ime, kot je 

tisoč: in če je živel, se mu poveča. 

{39:12} še imam več reči, ki sem mislil, 

na; za sem napolnjena, kot luna v celoti. 

{39:13} Hearken reče: mi, vi, Sveti otrok, in tja bud 

kot rose raste z potoka polja: 

{39:14} in izročiti vi a prijeten vonj kot kadilo, in 

zaživela kot a lilija, pošlje naprej vonj in pojejo pesem 

pohvale, blagoslovi gospod v vseh njegovih delih. 

{39:15} povečate njegovo ime, in pokazal tja svojo hvalo z 

pesmi vaše ustnice in citre, ter v ga hvali 

boste rekli po ta način: 



{39: 16} so presega vsa dela Gospoda dobro, 

in sploh je commandeth se izvede v 

zaradi sezone. 

{39:17} in nobeden lahko reči, kaj je to? Zato je 

ki? za v času priročno se vse mogoče poiskal: na 

njegovo zapoved vodah stal na kup, in pri na 

besede svojega usta posode vode. 

{39:18} na njegove zapovedi se opravi kakršno 

pleaseth in nič lahko ovira, ko bo on odrešil. 

{39:19} dela vseh mesa so pred njim, in 

nič se lahko skrivala od oči. 

{39:20}, on vidi iz večno za večno; in 

nič ni čudovito pred njim. 

{39:21} A človek ni treba povedati, kaj je to? Zato je 

ki? za Dade naredil vse stvari za njihove uporabe. 

{39:22} njegov blagoslov iz suhem kot reka, in 

zali kot poplav. 

{39:23} kot dade obrnil vode v saltness: tako 

se narodi, podedujejo njegovega srda. 

{39:24} kot svoje poti so navaden reče sveti; tako so 



stumblingblocks reče zlobne. 

{39:25} za dobro so dobre stvari, ustvarjene iz na 

začetek: tako zlo stvari za grešnike. 

{39:26} glavni stvari za celotno uporabo človeka 

življenje so voda, ogenj, železa, in sol, moko pšenice, medu, 

mleka in krvi grozdja, in olja, in oblačila. 

{39:27} vse te stvari so dobro s pobožno: tako, da 

grešniki so se spremenila v zlo. 

{39:28} se žganja, ki so ustvarjene za maščevanje, 

ki v svoj bes položi na vneto kapi; v času 

uničenje, izliti svoje sile, in pomiritev srd 

od njega, ki jih. 

{39:29} ogenj, in točo, in lakota in smrt, vse to 

so bile ustvarjene za maščevanje; 

{39:30} zob divje zveri in škorpijoni, kače, in 

kaznuje hudobne uničenje meč. 

{39:31} da se veselite v njegove zapovedi, in so 

mora biti pripravljen na zemlji, ko je; in kdaj svoje 

je prišel čas, da se ne bi presegli njegove besede. 

{39:32} zato od začetka je bil rešen, in 



misel na te stvari, in so jih pustili v pisni obliki. 

{39:33} vse dela Gospoda so dobro: in on bo 

dal vsako stvar potreben pravočasno sezone. 

{39:34} tako, da človek ne more reči, to je slabše kot: 

za pravočasno se vse dobro odobrijo. 

{39:35} in zato hvala vi gospod s celotno 

srce in usta in blagoslovi ime Gospoda. 

40: {1} veliko travail je ustvaril za vsak človek, in 

težka jarem je ob sinovi Adam, od dneva, ki 

gredo iz svoje matere maternici, dokler dan, da so 

vrnite mater vseh stvari. 

{40:2} domišljijo stvari, da pridejo in dan 

smrti, [težave] svoje misli, in [razlog] strah srca; 

{40: 3} od tistega, ki sedi na prestolu slave, reče 

mu, da se poniža v zemljo in pepel; 

{40:4} od njega, ki weareth vijolična in krono, reče 

mu, ki je oblečeno z perilo bluza. 

{40:5} gnjev, in zavisti, težav in unquietness, strah 

smrt, in jezo in prepir, in v času počitka na svojih 

posteljo ponoči spanje, spremeniti svoje znanje. 



{40:6} malo ali nič je njegov počitek, in pozneje je v 

spanju, kot dan nadzoruje, vznemirjen v na 

vizija njegovega srca, kot če je bilo pobegnil iz bitko. 

{40:7} ko vse je varno, je awaketh, in marvelleth, ki 

strah ni nič. 

{40:8} [takšne stvari se dogajajo] reče vse meso, tako človek in 

zver, in da je sevenfold več na grešnike. 

{40:9} smrti in prelivanje krvi, prepir, in meč, 

katastrofe, lakota, stiske in nadloge; 

{40:10} te stvari so ustvarjene za na wicked, in za 

svoje sakes prišel poplav. 

{40:11} vse stvari, ki so na Zemlji se obrniti na 

Zemlja spet: in tisto, kar je voda vrne v 

na morje. 

{40:12} vse podkupovanje in krivice so packa jasno: vendar 

res se ukvarjajo se prenašati za vedno. 
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{40:13} blago nepravično posušeno gor kot a 

reke, in se izginili s šumenje, kot velik grom v 

dež. 



{40:14}, medtem ko je cerkve v Philadelphiji napišite svojo roko, 
da se veselite: tako 

kršiteljev pridejo za nič. 

{40:15} otroci bezbožnika se ne prinašajo 

veliko podružnic: pa kot nečisto korenine na hard rock. 

{40:16} plevela, ki raste na vsak vode in banke 

reka se potegnil gor pred vse trave. 

{40:17} Bountifulness je kot najbolj plodno vrt, in 

mercifulness endureth za vedno. 

{40:18}, delovne sile in biti zadovoljni z da človek dade, 

je sladko življenje: on, ki findeth zaklad pa nad njimi 

oba. 

{40:19} otrok in stavbe mesta še na 

priimkov: ampak krivo žena šteje nad njimi 

oba. 

{40:20} vina in musick veselite se srce: ampak ljubezen 

modrost je nad oba. 

{40:21}, cevi in je bil vsestranski glasbenik, da sladko melodijo: 

pa prijetno jezik nad oba. 

{40:22} tvoje oči desireth uslugo in lepota: a več 



od obeh koruza, medtem ko je zelena. 

{40:23} A prijatelj in spremljevalec nikoli ne izpolnjujejo neurja: 
vendar 

zgoraj tako je žena z možem. 

{40:24} brata in pomoč se s časom težave: vendar 

miloščino poda več kot oba. 

{40:25} zlata in srebra, da nogo stati prepričani: vendar 

nasvet je cenjeno nad oba. 

{40:26} bogastvo in moč dvigne srce: se bojijo 

Gospodov je nad oba: ni ne želijo v strah 

Gospoda, in needeth ne poiščejo pomoč. 

{40:27} strah Gospodov je plodno vrt, in 

covereth mu predvsem slavo. 

{40:28} moj sin, vodi ni berač na življenje; bolje je, da 

umrl kot da prosim. 

{40:29} življenje tistega, ki dependeth na drugega človeka 

Tabela se ne šteje za življenje; za polluteth je sam 

z drugih moška meso: ampak modrec dobro negovati bo 

Pazite tega. 

{40:30} prosi je sladko v usta je sramota: 



vendar v trebuh, se burn ogenj. 

{41:1} O smrti, kako grenko je tebi v spomin 

človek da liveth v mirovanju v posesti, reče človek ki 

nič Dodijavati mu dade, in ki dade blaginje v vseh 

stvari: ja, reče mu, da je še zmožen sprejeti meso! 

{41:2} O smrti, sprejemljivo je tvoj stavek k pomoči potrebnim, 

in mu faileth katerih moč, ki je zdaj v zadnjem 

starost, in je sporno, vse stvari, in da mu despaireth, 

in kdor izgubi potrpljenje! 

{41:3} strah ne kazen smrt, ne pozabite, jih 

ki so bila pred tabo, in ki se po; za to je 

stavek Gospoda nad vse meso. 

{41:4} in zakaj si ti proti zadovoljstvo najbolj 

Visoko? Obstaja no inkvizicija v grob, ali ti 

živela, deset ali sto ali tisoč let. 

{41: 5} otrok grešniki so gnusoba otrok, 

in oni, ki so obvlada stanovanja za bezbožnika. 

{41:6} dedovanje otrok sinners pogubil, 

in njihovo potomstvo ima večni sramota. 

{41:7} otrok bo pritožujejo bezbožnim očeta, 



ker so se očitali za njegovo dobro. 

{41:8} oprosti se tebi, moški bezbožnim, ki so 

pustili pravo najvišjega Boga! če vi povečati, to 

se vaše uničenje: 

{41:9} in če vi se rodi, vi se skotijo za prekletstvo: in 

če vi umreti, prekletstvo se svojega dela. 

{41:10} vse, ki so na Zemlji se obrnejo na zemlji spet: 

tako bezbožnika se gredo od prekletstvo za uničenje. 

{41:11} žalovanja moških je o svojih teles: vendar 

slabo ime grešnikov se packa jasno. 

{41:12} upoštevati tvoje ime; za to še 

s teboj nad tisoč veliko zakladov zlata. 

{41:13} A dobro življenje dade šele malo days: ampak dobro 
ime 

endureth za vedno. 

{41:14} moji otroci, ohraniti disciplino v miru: za 

modrost, ki je skrila in zaklad, ki ni videl, kaj 

dobiček je v oba? 

{41:15} A človek, ki hideth njegovo norost je rajši mimo a 

človek, ki hideth svojo modrost. 



{41:16} zato treba Stidljiv po moje besede: 

za to ni dobro, da ohranijo vse shamefacedness; niti se 

skupaj odobrena v vsaki stvari. 

{41: 17} biti sram whoredom pred očeta in 

mati: in laž pred princ in mogočni človek; 

{41:18} kaznivega dejanja pred sodnika in vladar; od 

greh pred zbor in ljudi; neupravičena, ki se ukvarjajo 

pred tvoje partner in prijatelj; 

{41:19} in kraje v zvezi s kraja, kjer ti 

sojournest, in v zvezi z resnico Boga in njegovo 

Pakt; in pusto s tvoje komolca na meso; in 

od scorning dati in vzeti; 

{41:20} in tišine pred njimi, ki pozdravljajo tebi; in 

pogled na bludnica; 

{41:21} in obrniti stran obraz tvoje iz tvoje kinsman; ali 

odvzela del ali darilo; ali Glejmo na drugo 

žena človeka. 

{41:22} v overbusy s svojo deklo, in ne pridejo 

v bližini: njeni postelji; ali upbraiding govori pred prijatelji; in 

ko ti si, upbraid ni; 
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{41:23} ali ponavljanje in znova govor, ki kar 

Ti si slišal; in razkrivajo skrivnosti. 

{41:24} tako ti bo resnično Stidljiv in našli korist 

pred vsemi ljudmi. 

{42:1} od teh stvari se ne ti sram in sprejeti 

nihče za greh s tem: 

{42:2} prava najvišjega, in svojo zavezo; in 

sodbe, ki upravičujejo bezbožnim; 

{42:3} od kalkulacija z tvoje partnerji in potnike; ali 

dar dediščine prijateljev; 

{42:4} od korektnost ravnotežje in utežmi; ali za pridobivanje 

veliko ali malo; 

{42: 5} in trgovci brezbrižni prodaje; veliko 

popravek otrok; in da strani zla 

uslužbenec krvavijo. 

{42:6} da vodenje je dobro, če je zla žena; in 

utihni, kjer so veliko roke. 

{42:7} dostaviti vse stvari v število in težo; in dal 

vse v pisni obliki, ki ti givest, ali receivest v. 



{42:8} ne sme biti sram sporočiti nespametno in neumno, 

in skrajni let, ki se contendeth s tistimi, ki so 

mladi: tako ti bo resnično naučili, in odobrenih vseh 

moške, ki živijo. 

{42:9} waketh oče za hčerko, ko nihče 

ve; in skrb za njo vzame odstranil spanja: ko je 

je mlada, da ne ona uminuti cvet njeno starost; in 

poročen, da je treba sovražila: 

{42:10} v nedolžnost, da ne ona je nečista in 

prišel z otrokom v očetovi hiši; in da je 

mož, da je treba pokazati strahopetnost pred sovražnikom 
sama; in ko je 

poročen, da ne bi bila neplodna. 

{42:11} naj da bedeti nad sramota hči, 

da ne bi ona lahko tebi na laughingstock na tvoje sovražnike, in 

Urečica v mesto, in sramota med ljudmi, in 

bi tebe sram pred množico. 

{42:12} Evo lepoto ne vsak organ, in ne v sit na 

sredi žensk. 

{42:13} za iz oblačila prihaja vešča, in od 



ženske hudobije. 

{42:14} bolje je churlishness človek kot je 

vljuden ženska, ženska, rečem, ki bringeth sramota 

in sramota. 

{42:15} zdaj bo spomnite dela Gospoda, in 

ugotovi, da stvari, ki sem jih videl: po besedah Gospoda 

so njegova dela. 

{42:16} sonce, ki daje svetlobo gleda na vse stvari, 

in delo njihovih polno slavo gospodar. 

{42:17} gospodar dade moč ni namenjena svetnike, da 

prijaviti vse svoje čudovito dela, ki je vsemogočen gospod 

trdno naselili, da sploh je lahko določijo za 

njegovo slavo. 

{42:18} je seeketh globoko, in srce, in 

considereth svoj zvit načrt: za Gospoda ve vse 

ki je morda znano, in on beholdeth znaki na svetu. 

{42:19} je declareth stvari, ki so mimo, in za 

prišel, in odkriva korake skrite stvari. 

{42:20} ne misli escapeth mu, niti katera koli beseda je 

skriti od njega. 



{42:21} je ležal obložen odlično dela svoje 

modrost, in on je večno večno: mu 

nič ne dodajo, niti moči, se je zmanjšala, in je 

je ne potreba po poljuben svetovalec. 

{42:22} Oh kako zaželeno so vsa njegova dela! in da je 

človek lahko videli tudi v iskro. 

{42:23} vse te stvari v živo in ostanejo za vedno, za vse 

uporablja, in so vsi poslušni. 

{42:24} vse stvari so dvojno eden proti drugemu: in je 

dade nič je nepopolna. 

{42:25} eno stvar establisheth dobro ali drugo: in 

ki se polnijo s beholding svojo slavo? 

{43:1} ponos višine, jasno nebo, je 

lepota nebes, s svojo slavno pokazal; 

{43:2} sonce, ko appeareth, deklarant na njegov dvigajoč a 

čudovit instrument, delo najvišjega: 

{43:3} opoldne je parcheth države, in ki lahko 

spoštovati goreče toplote pogodbe? 

{43:4} A človek piha peči je v del toplote, vendar 

sonce burneth gorah trikrat več; dihanje 



ven ognjeno hlape, in pošiljanje naprej svetlo tramovi, to 

dimmeth oči. 

{43:5} veliki je gospod, ki je; in na njegovo 

zapoved runneth prenagljeno. 

{43:6} je na Luni tudi služiti v njen sezone za a 

izjava o časih, in znak na svetu. 

{43:7} od luna je znak prazniki, luči ki 

decreaseth v njeno popolnost. 

{43:8} na mesec se imenuje po njeno ime, povečanje 

čudovito v njeno spreminjanje, da instrument za 

vojske zgoraj, sije na svodu nebes; 

{43:9} lepoto nebes, slavo zvezdami, je 

Ornament, ki daje svetlobo, v najvišje mesto Gospoda. 

{43:10} na zapovedi sveca bodo 

stojijo v njihov vrstni red in nikoli tih v svoje ure. 

{43:11} pogled na mavrico, ter poveličavati njega, ki 

; zelo lepo je svetlost pogodbe. 

{43:12} compasseth nebesa o s slavno 

krog in rokah najvišjega so bended to. 

{43:13} z njegove zapovedi, je maketh sneg pade 



aplace, in sendeth hitro strele njegove sodbe. 
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{43:14} s tem odpirajo zakladi: in oblaki 

letenje tja kot kokoši. 

{43:15} s svojo veliko močjo on gradi podjetje oblaki, 

in so razdeljene na hailstones majhna. 

{43:16} v njegovih očeh, ki se tresejo gore in na njegovo 

bo južni veter bloweth. 

{43:17} hrup thunder gradi na zemlji 

tresti: tako nagrizaju severni nevihta in je Tornado: kot 

ptic letenje je scattereth snega, in ki se uvrščajo navzdol 

tega je kot blisk kobilice: 

{43:18} oko marvelleth na lepoto belina 

pogodbe, in srce je začuden nad deževalo je. 

{43:19} slana, prav tako kot sol, ki je poureth na zemlji, 

in se congealed lieth na vrhu oster kocki. 

{43:20} ko hladen severni veter bloweth, in voda 

je congealed v LED, da abideth na vsako srečanje 

skupaj vode, in clotheth vodi kot z a 

oklep. 



{43:21} devoureth gore, in burneth na 

puščavi, in consumeth trave kot ogenj. 

{43:22} A sedanji odpravo vseh je megla, ki prihajajo 

hitro, Rosi prihaja po refresheth toplote. 

{43:23} njegov odvetnik, je appeaseth globoko, in 

planteth otoki v njej. 

{43:24} ki plujejo na morju povedo na nevarnost 

; in ko ga slišimo, z našimi ušesi, smo čuditi 

navzoči. 

{43: 25} za v njem se čudno in čudoviti deluje, 

paleto vse vrste zveri in kitov, ustvaril. 

{43:26} ki ga konca jim dade uspešno uspeh, 

in njegova beseda vse stvari sestavljena. 

{43:27} lahko govorimo veliko, in še pridejo kratke: 

zato, skratka, je vse. 

{43:28}, kako smo se lahko povečate mu? On je 

veliko zgoraj vsa njegova dela. 

{43:29} gospodar je grozno in zelo veliko, in 

čudovito je svojo moč. 

{43:30} ko vi slavite Gospoda, poveličujejo njim čim 



vi lahko; tudi še bo je daleč presega: in ko vi poveličujejo 

mu je iztegnil vse svoje moči, in se ne utrujene; zakaj vi moči 

nikoli ne gredo dovolj daleč. 

{43:31} ki dade videl njega, ki je morda nam? in 

ki ga lahko povečate, kot je on? 

{43:32} so še hid večje stvari, kot je to mogoče, za 

videli smo, ampak nekaj njegovih del. 

{43:33} za gospodar dade je vse stvari; in da je 

pobožno dade je dal modrost. 

{44:1} nam zdaj hvalo slavni moški, in naši očetje 

ki rodi nas. 

{44:2} gospodar dade obdelane veliko slavo, ki jih 

skozi svoje velike moči od začetka. 

{44:3}, kot pa imeti pravilo v njihovih kraljevstvima, moški 

znani za njihovo moč, daje zagovornika po svoje 

razumevanje in razglasitvi prerokbe: 

{44:4} ljudstva po njihovi svetovalci, in po 

svoje znanje učenja izpolnjevati za ljudi, pametno in 

zgovorna so navodila: 

{44:5} kot izvedel glasbenih melodij in recitiral 



verze v pisni obliki: 

{44:6} bogati moški opremljene s zmožnost, živijo miroljubiv 

v svojih bivališč: 

{44:7} vse to prejelo v generacijah, in 

so bili slavo svojega časa. 

{44:8} se tam od njih, ki so zapustili ime za 

jih, da bi lahko sporočijo svoje hvali. 

{44:9} in nekaj tam biti, ki ni spomenik; kdo 

so umrli, kot da nikoli niso bili; in so 

postane kot da bi imel nikoli rodili; in njihovega 

otroci po njih. 

{44:10}, vendar so bili usmiljen moških, katerih 

pravičnosti, mar ne pozablja. 

{44:11} z njihovo seme nenehno še naprej dobro 

dediščino, in njihovi otroci so v konvenciji. 

{44:12} njihovo seme standeth hitro, in svoje otroke za 

njihovo voljo. 

{44:13} njihovega semena ostane za vedno, in njihovi slavi 

se ne packa jasno. 

{44:14} njihova telesa so pokopani v miru; ampak svoje ime 



liveth za vedno. 

{44:15} ljudi bo povedal svoje modrosti, in 

zbor bo pokazal tja svoje pohvale. 

{44:16} Enoch zadovoljen gospod, in je bila prevedena, 

se primer kesanja za vse generacije. 

{44:17} Noah je bilo vzoren in pravičen; v na 

čas srda, ga odpeljali v zameno [za svetu;] 

Zato je zapustil kot ostanek k zemlji, ko je 

poplave prišel. 

{44:18} večni zveze je bila narejena z njim, ki 

vse meso propade več poplav. 

{44:19} Abraham je bil odličen oče veliko ljudi: v 

slavo je bil tam ni, kot mu; 

{44:20} ki hranijo pravo najvišjega, in je bil v 

zaveze z njim: je ustanovil pakt v svoje telo; 

in ko je bilo dokazano, da je našel zvest. 

{44:21} zato, da mu je zagotovljena z prisego, da je 

bi blagoslovi narodov v njegovo seme, in da bi bil 

ga pomnožimo kot prah zemlje, in poveličujejo njegovo seme 
kot 



zvezde, in povzroči, da podedujejo od morja do morja, in 

od reke reče izredno del zemljišča. 
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{44:22} z Isaac si je vzpostaviti podobno [za 

Abraham oče zaradi] blagoslov vseh moških, in je 

konvencije, in je počitek glavo Jacob. On 

priznala mu v njegov blagoslov, in mu je 

dediščine, in delijo svoje dele; med dvanajst Izraelovih plemena 

naredil je del njih. 

{45:1} in prinesel iz njega a usmiljen človek, ki 

ugotovljeno korist, v očeh vse meso, tudi Mojzes, ljubljeni 

od Boga in ljudi, katerih memorial je blagoslovil. 

{45:2} je na njega kot slavno svetniki, in 

povečan mu, da njegovi sovražniki stal v strah pred njim. 

{45:3} po njegovih besedah je povzročil čudo, da preneha, in 

On, ki ga je slavno v očeh kralji, in mu je 

zapovedi za svoje ljudi in pokaza mu del svojega 

slavo. 

{45:4} je mu posvetili v svoji faithfuless in krotkosti, 

in ga izbral iz vseh moških. 



{45:5} je narejen njega slišati njegov glas, in mu je prinesla 

v temen oblak, in mu dal zapovedi pred svojo 

obraz, tudi pravo življenje in znanja, da bi 

poučevanje Jacob, svoje zaveze, in Izrael svojih sodbah. 

{45:6} je vzvišeno Aaron, Sveti mož, kot mu reče: celo 

njegov brat, plemena Levi. 

{45:7} večni zveze, je naredil z njim in 

mu duhovništvo med ljudmi; On Uljepšan 

mu z lepa okraski, in mu Ogrnut robe z 

slavo. 

{45:8} je dal na njega odlično slavo; in okrepiti 

mu z bogato oblačila, s hlače, z dolgo obleko, 

in na ephod. 

{45:9} in ga je compassed s granatna jabolka, in 

z veliko zlato zvonovi krog okoli, ki, kot je šel tja 

zvok in hrup je, da bi slišal v 

v tempelj, za spomin za otroke svojega ljudstva; 

{45:10} s sveto oblačilo, z zlato in modro svilo, 

in vijolično, delo embroidere, z a oklep 

sodbe in z Urim Tumim in; 



{45:11} z posukanega škrlat, delo prefrigan 

delavec, z dragi kamni rezane kot tesnila, in je v 

zlato, delo zlatar, s pisanje vtisnjeno za a 

spomenik, po številu plemen Izraela. 

{45:12} je postavil krono zlata ob mitru, pri čemer 

je bil vgraviran svetosti, okras časti, je drago 

delo, želje iz oči, lep in lepo. 

{45:13} pred njim ni noben tak, niti ni 

Kdaj koli tujec jih na, ampak samo njegovi otroci in njegov 

otrok nenehno. 

{45:14} svoje žrtve se popolnoma porabi vsak 

dan dvakrat nenehno. 

{45:15} Mojzes posvečenega njega, in mu z posvečenih 

sveto olje: to je imenoval mu je večno 

konvencije, in da njegovo seme, tako dolgo kot nebesa naj 

še, da mora minister reče mu, in izvršitev na 

urad duhovništvo, in blagoslovi ljudi v njegovem imenu. 

{45:16} je izbral ga iz vseh moških živi ponuditi 

žrtve Gospoda, kadila in prijeten vonj, za a 

spomenik, da sprave za svoje ljudstvo. 



{45:17} dal mu njegove zapovedi, in 

organ v statutu sodb, ki naj bi naučil 

Jacob pričevanja, in o tem obvesti Izrael v svojo zakonodajo. 

{45:18} tujci skupaj zaroto proti njemu, in 

mu maligned v puščavi, celo moški, ki so bile 

Je Dathan in Abiron na strani, in zbor jedro, 

z bes in jezo. 

{45:19} to videl, je Lord, in to mu, nezadovoljni in v 

svoj ogorčenje srdit so porabljene: je naredil 

čudeže na njih, da jih porabijo z ognjeno plamen. 

{45:20}, vendar je naredil Aaron bolj Spoštovani, in dal 

mu je dediščina in razdeljena mu ki prvina od na 

povečanje; še posebej je pripravljen kruh v izobilju: 

{45:21} za jedo žrtve, Gospoda, ki 

je dal, njega in njegovo seme. 

{45:22} Howbeit v deželi ljudi ni imel 

dedovanje, nista imela je del med ljudmi: 

Gospod sam je njegov del, zapuščinskih. 

{45:23} tretji v slavo je Phinees sin Eleazar, 

ker je imel vnemo v strah Gospodov, in vstal 



z dobro pogum srca: ko so ljudje obrnil 

Spravi nazaj, in je za Izrael. 

{45:24}, zato je bilo zveze miru, je 

z njim, ki bi moral biti glavni svetišča in od 

svojega naroda, in da je in njegove fotografije morajo imeti na 

dostojanstvo duhovništva za vedno: 

{45:25} po Konvenciji iz sin David 

Jesse, plemena Juda, ki dediščino kralj 

treba njegove zanamce sam: tako je dedovanje Aaron 

treba tudi reče njegovo seme. 

{45:26} Bog dal modrost v vaše srce, da presodi njegovo 

ljudje v pravičnosti, da svoje dobre stvari ne 

odpravljene, in da svoje slave lahko živeti za vedno. 

46: {1} Jezus sin ladje je bil pogumen v vojnah, in 

je bil naslednik Mojzes v prerokbe, ki po mnenju 

njegovo ime je bilo super za varčevanje novoizvoljeni Boga, 

in ob maščevanje na sovražniki, ki ustade proti 

jih, da bi postavil Izrael v njihovo dedovanje. 

{46:2} kako veliko slavo gat je, ko je storil dvignil svoje 

roke, in iztegnil mečem proti mest! 



{46:3} ki pred njim tako stal nanj? za Gospoda 

sam prinesel njegovi sovražniki mu. 

{46:4} si ni sonce Pojdi nazaj na njegov način? in ni bilo 

en dan tako dolgo, kot dve? 

{46:5} je pozval Jahvu najvišjega, ko je 

sovražniki, ki so stisnjeni na njem, na vsaki strani; in velika 
gospoda 

slišal zanj. 

{46:6} in z hailstones mogočne moči, ki je v 

Bitka za nasilno padec po narodi in spust 

[za Beth-horon] uniči jih, da upiral, ki je 
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narodov, morda veste vse svoje moči, ker se je boril v 

očeh Jahve, in je sledil mogočni eno. 

{46:7} v času Mojsiju tudi je naredil delo usmiljenja, 

On in Kaleb, sin Jephunne, da jih prenesla na 

zbor, in zadrži ljudi od greha, in 

potešena zlobne žuborenje. 

{46:8} in šeststo tisoč ljudi peš, so 

dva so se ohranile da jih v dediščino, tudi 



reče zemljišča, ki floweth z mlekom in medom. 

{46:9} gospod dal moč tudi reče Caleb, ki 

ostala z njim k njegovi starosti: tako, da je 

visokih mestih zemljišča, in njegovo seme za pridobljeno z 

dediščina: 

{46:10} da vse otroke Izraela lahko vidimo, da je 

dobro slediti Gospoda. 

{46:11} in glede sodnikov, sleherni nedoločni zaimek s ime, 

katerih srce šel ne whoring, niti odstopa v 

Gospod, naj spomin blagoslovil. 

{46:12} naj njihove kosti razcvet iz svoje mesto, in naj 

ime od njih, ki je prejelo nadaljuje po 

svoje otroke. 

{46:13} Samuel, prerok Gospoda, ljubljeni svojega 

Gospod, ustanovila kraljestvo, in posvečenih knezi nad svojim 

ljudje. 

{46:14} pravo Gospoda, ki je ocenjena na 

zbor, in Gospod je spoštovanje reče Jacob. 

{46:15} s svojo zvestobo, je bilo ugotovljeno, pravi prerok, 

in s svojo besedo, ki je bil znan biti zvesti v vizijo. 



{46:16} je pozval Jahvu mogočni, ko njegov 

sovražniki, ki so stisnjeni na njem na vsaki strani, ko je ponudil 

sesanju jagnje. 

{46:17} in gospod zagrmel z neba, in z a 

veliko hrupa je njegov glas za zaslišanje. 

{46:18} in skušal zatreti vladarji Tyrians, in 

vsi knezi KS Filistejci. 

{46:19} in pred dolgo spanje naredil protestations 

v očeh Gospoda in njegovo posvečenih, nisem si vzel 

vsak človek blaga, toliko kot čevelj: in noben človek storil 
obtožujejo 

mu. 

{46:20} in po njegovi smrti je prerokoval, in pokaza 

kralj njegov konec in dvignil svoj glas iz zemlje v 

prerokba, da jo Izbriši bezakonja ljudi. 

{47:1} in po njem rose gor Nathan prorokuj v na 

čas Davida. 

{47:2} kot je maščobe, odvzeti ponudbo miru, 

tako je David izbral iz Izraelci. 

{47:3}, ki je igral z lions kot z otroci in z medvedi 



kot pri jagnjeta. 

{47:4} je ubil ni velikan, ko je bil še ampak mlad? 

in on ne bi stran sramoti od ljudi, ko je 

dvigne roko s kamnom v zanko in premagal navzdol 

ponaša Goljata? 

{47:5} za je pozval Jahvu najvišjega; in je 

mu moč v desno roko, da bi ubil to mogočno 

bojevnik, in ustanovi rog svojega naroda. 

{47:6} tako ljudi mu je prejelo več deset tisoč, 

in ga pohvalil v blagoslove Gospoda, da je dal 

ga krona slave. 

{47:7} za on uniči sovražnike na vsaki strani, in 

prinesel nič Filistejci svoje nasprotnike in zavore 

njihovih rogov v Razdvojiti reče ta dan. 

{47:8} v vseh njegovih delih pohvalil sveca najvišjega 

z besedami slave; z njegovo srce je pela pesmi, 

in ljubila, ki so mu. 

{47:9} je postavil pevci tudi pred oltar, ki jih zaradi njihove 

glasove so morda bi sladko melodijo, in dnevno poje 

hvali v svojih pesmih. 



{47:10} je Uljepšan njihovi prazniki, in določi vrstni red na 

slovesno krat do konca, da bi pohvale svojega Svetega 

ime, in da je tempelj sliši od jutra. 

{47:11} gospod vzel svoje grehe in vzvišeno njegov rog 

za vedno: on mu zveze kraljev in na prestol 

slava v Izraelu. 

{47:12} po njem dvignila do pametno sina, in za njegovo dobro 
je 

živeli na splošno. 

{47:13} Salomon je vladal v miren čas, in je bil 

počaščen; za Boga, je vse tiho krog o njem, da je 

lahko graditi hišo v njegovo ime, in pripravo svojega svetišča 

za vedno. 

{47:14}, kako pametno širne ti Schillerju in, kot poplav, 

napolnjena z razumevanjem! 

{47:15} tvoje duše, ki zajema vso zemljo, in ti 

filledst s temno prilike. 

{47:16} tvoje ime šel daleč k otokov; in za tvoje 

mir ti širne ljubljeni. 

{47:17} držav divili na tebi za tvoje pesmi, 



in Pregovori, in prilikah, in razlage. 

{47: 18} z imenom Lord Boga, ki se imenuje v 

Gospod Bog Izraela, ti zbudil zbiranje zlata, kositra in zbudil 

pomnožite srebro kot svinec. 

{47:19} ti zbudil lok nedrja reče ženske, in jih tvoje 

telo ti širne prineseno izpostavitvijo. 

{47:20} ti zbudil madež tvoje časti, in onesnažujejo tvoje seme: 

tako da ti broughtest srda tvoje otroke, in komunalnih 

žalostjo za tvoje norost. 

{47:21} tako kraljestvo je bila razdeljena, in iz Ephraim 

vladal upornega kraljestvo. 

{47:22}, vendar gospodar bo nikoli zapustiti off svojo milost, 

niti vseh njegovih del pogubil, niti je odpraviti 

potomstvo svojo izvolitev, in seme od njega, ki je ljubezen 

mu ne bo proč: zakaj je dal ostanek 

reče Jacob, in iz njega koren reče David. 
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{47:23} tako spočit Solomon, s svojim očetom, in njegove 

seme, ki je zapustil za njim Roboam, celo norost je 

ljudi, in tisti, ki je brez razumevanja, ki je obrnil 



stran ljudi skozi njegov nasvet. Slišati je bilo tudi 

Jeroboam sin Nebat, ki je povzročila Izrael za greh, in 

pokaza Ephraim način greh: 

{47:24} in svoje grehe so bili pomnoženi izredno, ki 

so bili pogon iz zemlje. 

{47:25} za poiskal vse zlo, do se 

maščevanje je prišel na njih. 

{48:1} potem vstal Elias prerok, ogenj, in njegov 

beseda zažgana svetilko. 

{48:2} je prinesel boleče lakota, na njih, in s svojo 

vnemo je zmanjšalo njihovo število. 

{48:3} z besedo Gospoda, je utihnil nebesa, 

in tudi trikrat znižali ogenj. 

{48:4} O Elias, kako širne ti počaščen v tvoje čudovite 

dejanja! in kdo lahko slava kot tebi! 

{48:5} ki zbudil dvignili Mrtvec iz smrti, in njegov 

duša od kraja o mrtvimi besedo najbolj 

Visoka: 

{48:6} ki broughtest kralji za uničenje, in 

častni ljudje iz svoje postelje: 



{48:7} ki heardest ukor Gospoda v Sinai, in 

v Horeba sodbe maščevanja: 

{48: 8} ki annointedst kralji za maščevanje, in 

preroki uspeti po njem: 

{48:9} ki vstopajo v viharju ognja, in v a 

avto ognjeni konj: 

{48:10} ki širne posvečen za reproofs v času, v 

pomiril jezo Lord's sodbe, preden ga zavore 

tja v bes, in pa srca oče reče na 

sin, in za ponovno vzpostavitev plemena Jacob. 

{48:11} blagor ti, ki tebi videl, in spala v ljubezni; 

zakaj smo se zagotovo živeti. 

{48:12} Elias, ki je bil, ki je bila prekrita z viharju: 

in Eliseus je bila napolnjena z njegov duh: medtem ko je živel, je 
bil 

ni preselil s prisotnostjo vseh princ, ne bi 

vse bi mu v izpostavitvijo. 

{48:13} ne izraziti z besedami bi lahko premagati in po njegovi 
smrti 

njegovo telo je napovedal. 



{48:14} je naredil čudeže v svojem življenju, in po njegovi smrti 
so bili 

Njegova dela, ki je čudovit. 

{48:15} za vse to ljudi pokesal ne, niti 

so odstopila od svojih grehov, dokler so bili razvajen in 

izvaja svojo zemljo, in so bili razpršeni skozi vse v 

Zemlja: še tam je ostal malih ljudi, in vladar v na 

Davidovi hiši: 

{48:16} ki nekaj storil, ki je bil prijeten za 

Bog, in nekateri pomnoži grehe. 

{48:17} Ezekias utrjene svoje mesto, in prinesel v vodi 

v sredi njihovi: on kopa hard rock z železom, 

in izdelanih vrtin za vode. 

{48:18} v času Sennacherib prišel, in poslal 

Rabsaces, dviguje roko proti Sion in hvalila 

ponosno. 

{48: 19} potem tresla njihova srca in roke, in jih 

so bili v bolečino, kot ženske v travail. 

{48:20}, vendar jih pozval Jahvu, ki je usmiljen, 

in iztegnil roke k njemu: in takoj 



Sveca jih slišal iz nebes, in jih 

jih ministrstvo Esay. 

{48:21} je smote gostitelj Asirci, in njegov angel 

jih uniči. 

{48:22} za Ezekias storil stvar, ki je 

Gospod, in je bila močna na načine svojega očeta Davida kot 

Danijel prerok, ki je bil velik in zvest, v svojo vizijo, 

poveljeval mu. 

{48: 23} v času sonce šel nazaj, in je 

podaljšali življenje king's. 

{48:24} je videl odlično duha, kaj je prišel 

prenesti na zadnja, in on jih, da žaloval v tolažbo 

SION. 

{48:25} je pokaza, kaj bi se zgodilo za vedno, 

in skrivnost stvari, ali kdaj prišel. 

{49: 1} spomina Josias je kot sestavo 

parfum, ki ga umetnost je lekarna: to je 

sladka kot med na vsa usta, in kot musick na banket 

vino. 

{49:2} je vedel sam uprightly pretvorbo 



ljudi, in odnesli gnusobe greh. 

{49:3} je režiral srcu Jahvi, in v času 

za bezbožnika ustanovil čaščenje Boga. 

{49:4} vse, razen David in Ezekias in Josias, so bili 

napako: za oni pustili Jahve pravo najvišjega, celo 

kralji Juda ni uspela. 

{49:5}, zato je dal svojo moč k drugim, in 

njihova slava čuden narod. 

{49:6} so žgali izbrano mesto svetišče, in 

na ulicah opustošim po prerokovanje 

Jeremias. 

{49:7} za entreated so ga zlo, ki pa je bil 

prerok, posvečeni v maternici svoje matere, da bi 

izkoreniniti, trpljenje in uničiti; in da je morda zgraditi 

tudi, in rastlin. 

{49:8} je bil Ezekiel, ki je videl slavno vizije, ki 

je pokaza mu na avto kerubini. 

{49:9} za naredil omenja sovražnikov pod na 

Slika dežja, in jima, da je šlo prav. 

{49:10} in dvanajst prerokov naj memorial, se 



blagoslovljen, in naj svoje kosti zaživela spet iz kraja: 
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za tolažbo Jacob, in jim izda zagotovljeno 

upanje. 

{49:11} kako se povečati Zorobabel? tudi je bil 

kot obročem na desnici: 

{49:12} tako je bil Jezus sin Josedec: ki v svojih 

čas builded hiše, in ustanovi sveti tempelj, da je 

Gospod, ki je bil pripravljen za večno slavo. 

{49:13} in med izvoli je Neemias, katerih 

sloves je super, ki je dvignil za nas stene, ki so bili 

padel, in nastavite vrata in palice, in dviguje naše 

ruševin spet. 

{49:14}, vendar na zemlji je bil človek ustvarjen kot 

Enoch; zakaj so ga odpeljali iz zemlje. 

{49:15} ne bil tam mlad človek rojen kot Joseph, 

guverner braćom, bivanje ljudi, katerih 

kosti so bili šteti Gospoda. 

{49:16} Sem in Seth je bilo v veliko čast med moškimi, 

in tako je bil Adam nad vsako živo bitje v ustvarjanje. 



50: {1} Simon velikega svečenika, sin Onias, ki v svojem 

življenje popravil hišo, spet, in v svojih dni obogatena z 

tempelj: 

{50:2} in ga je bila zgrajena od temeljev je 

dvojno višino, visoke trdnjavi stene o templju: 

{50:3} v svoje dni cisterna za sprejem vode, da je v 

Kompas kot morje, bila pokrita s ploščami iz medenine: 

{50: 4} vzel nego templja, ki ne bi smele spadati, 

in utrjena mesta proti oblegala: 

{50: 5} kako je bil on izpolnil sredi ljudi v 

njegov prihajajo iz svetišče! 

{50:6} je bil kot morning star sredi oblakov, 

in kot je luna v celoti: 

{50:7} kot sonce, ki sije na tempelj najbolj 

Visoka, in ko rainbow daje svetlobo v svetle oblake: 

{50:8} in kot cvet vrtnice spomladi v 

leto, lilije rek voda in kot veje 

drevesu kadilo v času poletja: 

{50:9} kot ogenj in kadila v je censer in kot plovilo 

utrjenih zlata z vseh možnih dragih kamnov: 



{50:10} in kot pošteno oljčno drevo Pupljenje tja sadje, in kot 

cipresa drevo, ki groweth up za oblaki. 

{50:11} ko dajo na haljo, časti, in je bil 

oblečen s popolnostjo slave, ko je šel do v 

Sveti oltar, je naredil oblačilo svetosti častno. 

{50:12} ko je vzel na kose duhovniki' 

roke, on sam je stal z ognjišča oltar, 

compassed o, kot mladi cedrovine v Libanus; in kot podplat 

drevesa compassed so mu naokoli. 

{50:13} tako so bili vsi sinovi Aaron v njihovi slavi, in 

oblations Gospoda v svoje roke, pred vsem na 

zbor Izraela. 

{50:14} in zaključna storitev na oltar, da je 

lahko krasijo ponudbo najvišjega vsemogočnega, 

{50:15} je iztegnil roko na pokal, in vlije 

krvi grozdja, je izlio na vznožju je 

oltar je sweetsmelling vonj reče vseh najvišjega kralja. 

{50:16} potem zavpil sinovi Aaron, in zvenelo je 

srebrni trobente, in dosegla veliko hrupa za zaslišanje, za a 

spomin pred najvišjega. 



{50:17} potem vsi ljudje skupaj hasted, in padel 

navzdol na zemljo na obrazih častili svojega Gospoda 

Vsemogočni Bog, najvišjega. 

{50:18} pevci tudi peli hvali s svojimi glasovi, 

z veliko različnih zvokov je bilo sladko melodijo. 

{50:19} in ljudi iskale Gospoda, najbolj 

Visoko, z molitvijo pred njim, ki je usmiljen, do se 

svečanosti je Gospod je končala, in se je končal 

storitev. 

{50:20} potem je šlo navzdol, in dvignil roke nad 

celoten zbor otrok Izrael, da je 

blagoslov Gospoda z njegove ustnice, in da se veselite v 
njegovem imenu. 

{50:21} in so sami priklonil do bogoslužja v 

Drugič, da bi prejeli blagoslov od na 

Najvišjega. 

{50:22} zdaj zato osrečiti vi Boga za vse, ki 

samo naredi čudovite stvari povsod, ki exalteth 

naše dni iz maternice, in dealeth z nami v skladu 

njegova milost. 



{50:23} je podari nam radosti srce in da mir 

lahko v naših dneh v Izraelu za vedno: 

{50:24}, da bi potrdili svojo milost z nami, in 

reši nas v svojem času! 

{50:25} obstajati dve način narodov ki moje srce 

abhorreth, tretjo pa noben narod: 

{50:26}, da sedi na gorskih Samarije, in 

oni, ki živijo med Filistejci, in to neumno 

ljudje, ki živijo v Sichem. 

{50:27} Jezus, sin Sirach Jeruzalem on napisal 

v to knjigo z navodili za razumevanje in 

znanja, ki je iz njegovega srca vlije tja modrosti. 

{50:28} blagoslovljen je on, ki se izvajajo v teh 

stvari; je, ki jih layeth, v srcu pa postanejo 

pametno. 

{50:29}, če jih naredi, on se močni, da vse stvari: 

za svetlobo Gospoda leadeth njega, ki daje modrost 

pobožno. Blagoslovljen je ime Gospoda za vedno. Amen, 

Amen. 

A molitev Jezusa sin Sirach. 



{51:1} bo hvala tebi, O Gospod in kralj, in pohvale 

tebi, O Bog moj rešitelj: dati pohvale reče tvoje ime: 

{51:2} zakaj svoj zagovornik in pomočnik, in je 

ohrani moje telo pred uničenjem, in zanka za 
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Klevetnički jezik, in ustnice, da forge laži, in 

je bil moj pomočnik proti moji nasprotniki: 

{51:3} in si me, podeljenim po številnih 

so usmiljenja in veličino tvoje ime, iz zobje 

jih, ki so bili pripravljen do proždrijeti mi, in iz roke 

kot zahteva po mojem življenju, in iz zbiralnika 

bede, ki sem imel; 

{51:4} zadušiti ogenj na vsaki strani, in od 

sredi ognja, ki sem vnela ne; 

{51:5} od globine trebuh pekel, od je 

nečisto jezik, in iz leži besed. 

{51:6} z obtožba kralj iz je krivični 

jezik, moja duša, bliže celo do smrti, moje življenje je bil blizu 

k vragu pod. 

{51:7} da me compassed na vsaki strani, in ni bilo 



nihče, da mi pomaga: sem iskal pomagali moških, vendar 

ni bilo nikogar. 

{51:8} potem mislil sem tvoje usmiljenje, O Gospod, in na 

tvoja dejanja stara, kako ti deliverest kot čakati na tebi, 

in jih savest iz rok sovražnikov. 

{51:9} potem dvignil sem moj vlog iz zemlje, 

in molil za odrešitev od smrti. 

{51:10} sem pozval Jahvu, oče moj gospodar, 

da on ne bi pustila me v dneh moje težave, in v 

času ponosen, ko ni bilo nobene pomoči. 

{51:11}, bo nenehno pohvale tvoje ime, in bo pel 

hvali z zahvalni dan; in tako je bil slišal mojo molitev: 

{51:12} Èe savedst me pred uničenjem, in 

deliveredst me iz zlo čas: zato bo dala 

Hvala, ti pohvale in blagoslovi jih ime, Jahve. 

{51:13}, ko sem bil še mlad, ali kdaj sem šel v tujini, sem 

želeno modrost odkrito v mojo molitev. 

{51:14} sem molil za njo pred tempelj, in si bo prizadevala 

ven celo do konca. 

{51:15} tudi iz cvet do grozdja je bil zrel dade 



moje srce se veseli v njo: moja stopala šel na pravi način, od 

moje mladosti gor sem iskala po njo. 

{51:16} sem malo upognjene moje uho, in prejel 

in gat veliko učenja. 

{51:17} I koristi v njej, zato bodo pripisali slavo 

mu, ki mi daje modrost. 

{51:18} za sem namen narediti po njo, in iskreno sem 

sledi, da kar je dobro; tako sem ne sme zmesti. 

{51:19} moja duša dade borila z njo, in moja dejanja 

Sem bil natančno: sem segal tja moje roke v nebesa zgoraj, 

in bewailed moja ignorances z njo. 

{51:20} sem usmerjena moja duša k njej, in sem našel njo v 

čistosti: so imeli moje srce pridružil z njo iz na 

začetku, zato se ne bom foresaken. 

{51:21} moje srce je bil vznemirjen pri iskanju ji: zato 

imam gotten dober posest. 

{51:22} gospodar, ki mi je jezik za svoj nagrada, 

in bo ga pohvalite z njimi. 

{51:23} pripravi blizu mi, vi Neučen, in živijo v 

hiša učenja. 



{51:24} zakaj se vi počasi, in kaj boste rekli, da to 

stvari, videnje svoje duše, so zelo žejni? 

{51:25} odprl usta, in dejal, kupite ji za 

sami brez denarja. 

{51:26} dal vratu pod jarmom, in pustil dušo 

prejeli navodila: ona je pri roki težko najti. 

{51:27} Evo z očmi, kako da sem pa malo 

dela, in prišel k meni veliko počitka. 

{51:28} se učenje z veliko vsoto denarja, in dobili 

veliko zlato z njo. 

{51:29} naj svojo dušo, veselite se v svoji milosti, in se ne 

sram svojo hvalo. 

{51:30} dela svoje delo, betimes, in v svojem času, on bo 

vam vaše plačilo 
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