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Sirach (Ecclesiasticus) 

Sirach veya Ecclesiasticus oğlu İsa'nın bilgelik 

Belirsiz bir yazar tarafından yapılan bir Prolog 

Bu İsa Sirach ve İsa'ya torun oğludur 

Onunla aynı adı: Bu nedenle bu adam yaşadı 

insanlar led uzak esir, sonra ikinci kez, ve 

Eve yine bir aradı ve hemen hemen tüm peygamberler 
sonra. Şimdi 

o da kendini witnesseth gibi onun dedesi İsa bir adamdı 

büyük titizlik ve hikmet İbraniler arasında kim yaptı 

Sadece akil adamlar ciddi ve kısa cümleler toplamak, 

Bu onu daha önce olmuştu, ama kendisi aynı zamanda bazı 
çıkardı 

kendi başına, tam çok anlayış ve bilgelik. Olarak ne zaman 

Bu nedenle ilk İsa, bu kitap neredeyse bırakarak öldü 

mükemmel, Sirach oğlu ona onun için yaptı sonra alma 

kendi oğlu İsa, kim onun eline kazanılmış olması 

tüm düzenli bir cilt içine derlenmiş ve seslendi 



Bilgelik, hem kendi adıyla babası'nın intituling 

adı ve büyükbabasının; tarafından işitendir çekici çok 

Bu çalışma için büyük bir sevgi var bilgelik adı 

kitap. Bu nedenle bilge sözler, karanlık cümle containeth, 

ve parables ve belirli bazı antik dindar hikayeleri 

Tanrı memnun erkekler; Ayrıca onun dua ve şarkı; Ayrıca, 

Ne yararları Tanrı halkı ve ne paylaşıyorum 

veba düşmanlarının heaped. Bu İsa yaptı 

Süleyman taklit ve bilgelik için daha az ünlü ve 

öğrenme, her ikisi de gerçekten de büyük öğrenme, biri ve bu 
yüzden 

Ayrıca tanınmış. 

Prologue Sirach oğlu İsa'nın bilgelik. 

Oysa pek çok ve büyük işler Allah'a teslim edilmiştir 

Bizi yasa ve peygamberler tarafından ve sahip başkaları 
tarafından 

kendisi için şeyler İsrail olsa gerek kendi adımları takip 

öğrenme ve bilgelik için övgüyle; ve ki bunun sadece 

okuyucuların ihtiyaçlarını gerekir kendilerini, ama aynı zamanda 
becerikli olmak 

onlar öğrenmek arzusu olan onları kar muktedir 



olmadan, her ikisi için de konuşma ve yazma: Dedem 

Tanrım, ne zaman o kadar kendini okuma için vermişti 

Hukuk ve peygamberler ve diğer kitaplar, atalarımızın ve 

Orada iyi karar kazanılmış vardı, Ayrıca çizilmiş oldu 

kendi kendine öğrenme ile ilgili bir şeyler yazmak ve 

bilgelik; niyet için o hangi bilgi edinmek için arzulu 

ve bu tür şeylere bağımlısı olan, çok daha fazla kar 

Yasaya göre yaşayan. Den dolayı sana intreat bırak 

iyilik ve dikkat ile ve neyin Affedersiniz için okuyun 

Biz bazı kelimeler kısa gelmek gibi görünüyor 

yorumlamak için yorucu. Aynı şeyleri içinde çıkardı 

İbranice ve tercüme içine başka bir dil, yok 

onlara aynı kuvvet: ve sadece bu şeyleri ama yasa 

kendisi ve peygamberler ve kitaplar, geri kalanı yok 

küçük fark, onlar kendi içinde de günlük olarak konuşulduğu 
zaman 

dili. İçin sekiz ve otuzuncu yıl girdiği 

Mısır, Euergetes bazı Kral ve devam eden zaman vardı 

zaman, bir kitap yok küçük öğrenme bulundu: Ben bu nedenle 

bazı durum tespiti uzatmak en gerekli düşündüm 



ve bunu yorumlamak tutumunu; büyük uyanıklık ve beceri 
kullanma 

kitabın sonuna getirmek ve ileri için belirlenen bu alanda 

Onları da, garip bir ülke olan öğrenmek istekli 

önce görgü yasa sonra yaşamak için hazırlıklı olmak. 

{1:1} Rab, gelen tüm bilgelik çıkar ve onunla birlikte 

Sonsuza kadar. 

{1:2} kim kum deniz ve damla numara 

yağmur ve gün sonsuza kadar mı? 

{1:3} kim-ebilmek bulmak cennet, yüksekliğini ve 

genişliği toprak ve derin ve bilgelik? 

{1:4} bilgelik her şeyi önce oluşturulan ve 

prudence ebedi gelen anlayış. 

Çeşmesi {1:5} Tanrının en yüksek olduğu 

bilgelik; ve onun yolları sonsuz emir. 

{1:6} kime indirdiği kök bilgelik be kâşif? veya 

Kim onun bilge öğütlerini bilinen? 

{1:7} [kime bilgelik bilgi oldu 

apaçık mı yaptın? ve kim onun büyük anlaşılan 

deneyim?] 



{1:8} orada biri bilge ve büyük ölçüde olmak korkulan, Tanrı 

onun tahtına oturuyor. 

{1:9} o onu, oluşturulan ve onu gördüm ve onu, numaralı ve 

Onu dışarı eserleri dökülür. 

{1:10} onun hediye ve o göre bütün eti olan 

Ona onu seviyorum onları verilen. 

{1:11} Tanrı onur ve zafer, korkudur ve 

sevinç ve mutluluk bir taç. 

{1:12} neşeli bir kalp, Tanrı korkusu yatırır ve 

sevinç ve sevinç ve uzun bir hayat verir. 

{1:13} kim Tanrı feareth, bu onunla iyi gidelim mi 

son, ve o gün onun ölüm iyilik bulmak zorundadır. 

{1:14} Tanrı korku bilgelik başında 's: ve 

sadık rahim içinde oluşturulduğu. 

{1:15} o adamlarla, sonsuz bir temel inşa 

ve tohum ile devam eder. 

Tanrı doluluk bilgelik olduğunu ve filleth korku ile {1:16} 

Erkekler onun meyve ile. 

{1:17 o şeylerle arzu, tüm evlerinin filleth} 

ve toplamalarına onun artış ile. 



{1:18} bir taç bilgeliğin Tanrı korkusu olduğunu yapma 

Barış ve güzelleşmek için mükemmel sağlık; hem hediyeler olan 

Tanrı'nın: ve onu seviyorum onların sevinçli enlargeth. 

{1:19} bilgelik raineth beceri ve bilgi 

ayakta anlamak ve onlara buna saygı exalteth 

onun hızlı tutun. 

{1:20} bilgelik Tanrı, korku köküdür ve 

Bunların uzun ömürlü dallar. 

{1:21} uzak günahları Tanrı korkusu driveth: ve nerede 

Mevcut, uzak gazabını turneth. 

{1:22} öfkeli bir adam haklı olamaz; sway için 

onun öfke onun imha olacaktır. 

{1:23} hasta bir adam bir kez ve daha sonra parçalar 

sevinç O'na bahar. 
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{1:24} o sözleri bir süre ve dudakları gizler 

birçok onun bilgeliği bildirmek. 

{1:25} hazineleri içinde bilgi öyküler vardır 

bilgelik: ama dindarlık iğrenç bir günahkâr için. 

Eğer sen bilgelik, arzu {1:26} emirlerin tutmak, 



ve Tanrı onu sana vereyim. 

{1:27} için Tanrı korkusu bilgelik ve öğretim: 

ve inanç ve uysallık onun zevk. 

Ne zaman sen sanat {1:28} değil Tanrı korkusu güvensizlik 

Zavallı: ve değil O'na bir çift kalp ile gel. 

{1:29} bir ikiyüzlü adamların görünürde değil ve almak 

iyi sen speakest kulak verin. 

Diye sen düşmek ve getirmek {1:30} değil sensin, tesbih 

Senin ruh olma lekelersiniz ve bu yüzden Tanrı senin sırlarını 
keşfetmek, 

ve sana cemaat ortasında döküm, 

Çünkü sen camest gerçek Tanrı, korku içinde değil ama 

yalancı bir kalbin var. 

Oğlum, eğer sen Lord hizmet gelmek {2:1} hazırlamak senin 

ruh yoldan çıkarmak için. 

{2:2} kümesi kalbini düzeltmek ve sürekli tahammül, ve 

sorun zaman değil acele et. 

{2:3} alanınız O'na ve uzakta değil, bu yola sen 

mayest senin son sonunda daha. 

{2:4} olursa olsun getirdiği sana almak neşeyle, 



ve ne zaman sen düşük emlak için değişik sabırlı olun. 

{2:5} altın için yangın ve kabul edilebilir erkeklerde çalıştı 

sıkıntı fırın. 

{2:6} inanmak onu ve o sana; yardım sipariş senin yol 

düzeltmek ve ona güven. 

{2:7} ye, Rab, korktuğu merhameti için bekleyin; ve gitmek değil 

bir yana, siz düşmek diye. 

{2:8} ye Tanrı korkusu, ona inanıyorum; ve senin ödülün 

başarısız. 

{2:9} ye, Rab, korktuğu için iyi ve umut için 

sonsuz sevinç ve merhamet. 

{2:10} bak eski kuşaklar ve görmek; Hiç mi 

herhangi Lord, güven ve şaşırmış? ya da herhangi bir abide 

onun korku ve terk? ya da kime o hiç hor vermedi, 

sellem adı? 

{2:11} için Lord şefkat ve merhamet dolu 

longsuffering ve çok acınası ve günahları bağışlar ve 

ızdırap zamanında kurtarın. 

{2:12} yazıklar olsun olmak korkulu kalpleri ve zayıf eller ve 

iki şekilde goeth günahkar! 



{2:13} whittling olan yazıklar olsun ona! o iman için 

değil; Bu nedenle o savundu değil. 

{2:14} yazıklar olsun sana sabır kaybetmiş! ve ne 

Tanrı sizi ziyaret edelim ne zaman siz yapar mısın? 

{2:15} Tanrı korku onlar sözünü uyacaksın; 

ve onlar ki onu seviyorum yolunu tutacak. 

{2:16} onlar Tanrı korkusu olan arayacak 

şey, O'na hoş; ve onlar onu seviyorum 

yasa ile dolu. 

{2:17} onlar Tanrı korku onların kalplerini hazırlayacak 

ve onların ruhlarını O'nun katında mütevazı, 

{2:18} söyleyerek, biz Tanrı'yı ellerine düşecek 

ve erkeklerin eline değil: için Majesteleri çok olduğu onun 

merhamet. 

{3:1} baban, O çocuk, beni duyuyor ve bundan sonra yapmak, 

Siz güvenli olabilir. 

Lord için {3:2} baba onur üzerinden verilen 

çocuk, annesinin otoritesini doğruladı 

oğulları üzerinde. 

{3:3} kim babası honoureth bir kefaret yatırır 



günahları için: 

{3:4} o annesi honoureth biri olarak bu 

hazine kadar layeth. 

{3:5} kim babası honoureth sevinç onun olacaktır 

kendi çocuklar; ve ne zaman onun duasını yatırır, o olacak 

duydum. 

Babası honoureth {3:6} o uzun bir hayat sahip olacaktır; 

ve o Lord itaat olan bir rahatlık olacak 

annesi. 

Tanrı feareth {3:7} o babası, saygı göstereceksin ve 

ailesi, yüksek lisans olarak Allah'a hizmet yapacak. 

{3:8} onur babanı ve anne Word'de ve 

Senet, bu bir nimet sana onlardan gelebilir. 

{3:9} babası nimet için evler establisheth 

çocuklar; Ama annesi laneti rooteth 

Vakıflar. 

{3:10} zafer değil babanı; onursuzluk içinde için senin 

Babanın onursuzluk sana onto zafer olduğunu. 

{3:11} için bir adam görkemi onun onur 

Baba; ve bir anne onursuzluk içinde bir suçlama 



çocuklar. 

{3:12} oğlum, babanı onun yaş ve onu yas yardım 

yaşar o sürece değil. 

{3:13} ve onun anlayış başarısız olursa, sabır ile var 

Onu; ve ne zaman sen tam senin gücü sanat değil ondan 
iğreniyorum. 

{3:14} babanı giderici değil uğramazlar 

unutulmuş: ve günahları bu eklenebilir / inşa etmek yerine 

yukarı. 

{3:15} olacak senin acı günü 

hatırladım; günahlarını da, buz içinde eriyip 

sıcak hava. 

{3:16} bu babası forsaketh bir kafir; o ve 

Annesi angereth o lanetli: Tanrı'nın. 
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{3:17} benim oğlum, uysallık; senin iş ile devam et Bu yüzden 

Sen onu onaylanan sevgili olmak. 

{3:18} daha sen, daha mütevazi kendini, sanat ve 

Sen iyilik Lord önce bulmak. 

{3:19} çok yüksek bir yerde ve ünlü vardır: ama 



gizem uysal ortaya çıkar. 

{3:20} için Tanrı büyük güçtür ve o 

asılıyor onur duydum. 

{3:21} değil senin için çok zor şeyler ararlar 

ikisi de senin güç olan şeyler arayın. 

{3:22} ama ne olduğunu sana, bunun üzerine ile düşünme 
komuta 

Bunun için saygı senin krallığın ile görmek için lüzumlu değil 

gözleri gizli olan şeyler. 

{3:23} gereksiz konularda meraklı olmamak: daha fazla bilgi için 

erkekleri anlamak daha onto sana shewed şeylerdir. 

{3:24} için birçok tarafından boşuna kendi görüşü; aldattı 

ve kötü bir şüphe onların yargı devrildi. 

{3:25} sen ışık istiyorum: ikrar değil 

bilgi bu nedenle bu sen hast değil. 

{3:26} inatçı bir kalp ücret çok kötü son; ve o 

Bu tehlike sevmez orada yok. 

{3:27} inatçı bir kalp ile acılarını; yüklü 

ve kötü adam günah günah üzerine yığın. 

{3:28} görkemli ceza yoktur çare yok; 



kötülük bitki için onu kökte alınan. 

{3:29} ihtiyatlı kalbinde bir mesel; anlayacaksınız 

ve özenli bir kulak bilge bir adam arzusudur. 

{3:30} su yanan ateşin; gidermek ve sadaka yatırır 

bir kefaret günahları için. 

{3:31} ve o iyi döner requiteth bunu dikkatli 

hangi bundan sonra gelebilir; ve ne zaman o falleth, o olur 

bir konaklama bulmak. 

{4:1} oğlum, aldatmak değil onun yaşayan yoksul ve 

uzun süre beklemek değil muhtaç gözleri yapmak. 

{4:2} aç bir ruh kederli olun; Ben de tahrik 

bir adam onun sıkıntı içinde. 

{4:3} değil daha fazla sorun sinirlendirdi bir kalp ekleyin; ve 

o bu muhtaç değil vermek için erteleme. 

{4:4} değil niyaz tutulmuş, reddetmek; Ne 

Zavallı bir adam yüzünü çevir. 

İşte senin ve muhtaç göz ver {4:5} turn uzakta değil 

Onu hiç sana lanet okumak için fırsat: 

{4:6} için sana ruhunu, acı lanet olsun eğer onun 

dua onu duydum. 



{4:7} kendin cemaat aşk olsun ve yay 

senin başına büyük bir adam. 

{4:8} izin bu üzülmemeni sana için senin kulak aşağı yay 

Zavallı ve ona alçakgönüllülük ile samimi bir cevap vermem. 

{4:9} yanlış elinden suffereth ona teslim 

baskıcı; ve ne zaman sen sittest whittling olamaz 

yargı. 

{4:10} babasız Allah'a ve yerine bir baba olarak olmak bir 

Koca Anne şöyle: Yani sen oğlu olarak olmak 

en yüksek ve o seni annene daha çok seveceğim 

Onları yiyip bitirir. 

{4:11} bilgelik çocukları exalteth ve ele layeth 

Onu aramak onları. 

{4:12} onu sevmez o hayat sevmez; ve onlar için talep 

Onu erken neşe dolu. 

{4:13} o onun hızlı walketh zafer miras olacaktır; ve 

her nerede o entereth, Tanrı korusun olacaktır. 

{4:14} ona hizmet onlar kutsal bir Bakanı: 

ve onu seviyorum onları Tanrı seviyorum. 

{4:15} kim onu Allah'a kulak verir Milletler hakim: 



ve o ona şöyle attendeth güvenli bir şekilde çobanı. 

{4:16} bir adam kendini ona şöyle işlersen, miras olacaktır 

Onu; ve neslinin onu elinde tutmak zorundadır. 

İlk başta o tarafından onunla yürüyeceksin için {4:17} yamuk 

yollar ve korku getirmek ve sellem dehşet ve ona işkence 

ruhunu güven ve onu denemek kadar onun disiplinle 

onun yasaları tarafından. 

{4:18} o zaman O'na, düz yolu geri dönecek 

ve onu ve sergilemek onu rahat onun sırlarını. 

{4:19} ama yolunda gitmezse, o onu terketmek ve vermek 

Onu kendi harabe için. 

{4:20} fırsatı gözlemlemek ve kötülük dikkat edin; ve 

Ne zaman senin ruh concerneth utanç olmasa. 

{4:21} için günah; gösterecek bir utanç Burada da 

zafer ve zarafet bir utanç. 

{4:22} hiçbir kişi senin ruh karşı kabul etmek ve izin verme 

herhangi bir insanın saygı sana düşmesine neden. 

{4:23} ve fırsat için olduğunda, konuşmak için değil kaçınmalıdır 

iyilik ve güzelliği değil senin bilgeliğinde gizleyebilirsiniz. 

{4:24} tarafından konuşma bilgelik bilinen için: ve 



Dil kelime öğrenme. 

{4:25} hiçbir bilge doğruları karşı; Ama abashed 

hata senin cehalet. 

{4:26} senin günah; utanılacak değil ve zorlamamak 

nehir tabii. 

{4:27} değil kendini aptal bir adam için alt tabaka olun; 

ikisi de kudretli kişi kabul. 

{4:28} gerçeği ölüm ve Tanrı şöyle olacaktır için çalışıyoruz 

Senin için savaşmak. 

{4:29} senin dilinle ve senin işler bolluk aceleci olmamak 

ve ihmalci. 
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{4:30} içinde senin ev, ne de frantick arasında bir aslan olarak 
olmamak 

THY görevlileri. 

{4:31} izin almak için uzanmış senin el değil ve 

Ne zaman kapa çeneni sen shouldest ödemek. 

{5:1} kalbin senin mallar ayarlayın; ve ı-si olmak demek değildir, 

benim hayat boyu yetecek kadar. 

{5:2} değil senin kendi zihin ve senin güç için izleyin 



Kalbin şekillerde yürümek: 

{5:3} ve söylemek değil, kim controul beni için benim çalışır mı? 

Tanrı için kesinlikle senin gurur intikam. 

{5:4} demek değil, günahlarım ve ne zararı indirdiği 

Bana şöyle oldu? Tanrı longsuffering için içinde olacak 

hiçbir sana gitmek izin. 

{5:5} propitiation, ilgili olmak değil korku olmadan eklemek için 

günah günah şöyle: 

{5:6} ve merhametli büyük; demek değil o-ecek var olmak 
huzurunun 

günahlarımı çokluk için: merhamet ve gazabı gelmek için 

Ondan, ve onun öfke günahkarlar resteth. 

{5:7} hiçbir Tanrı ' ve değil koymak için tarrying yapmak 

günden güne: için aniden Tanrı Gazap eder 

ileri ve senin güvenlik yok thou, gelir ve 

intikam günde yok. 

{5:8} kümesi değil senin kalp üzerine haksız kazanılmış, ürünler 
için 

Onlar sana felaket günde kazanç elde değil. 

{5:9} eleyen her Rüzgar ve değil sığmak her 

yol: için çok bir çift dil indirdiği günahkar onları yiyip bitirir. 



{5:10} senin anlayış; dinmeyen olmak ve senin Word'ün 
belirlemesi 

eskisi gibi. 

{5:11} duymak; hızlı olmak ve samimi olmak senin hayat izin; ve 

sabırla cevap ver. 

Eğer anlama, sen hast {5:12} Komşunu cevap; 

Eğer değilse, senin elini ağzınızı üzerine. 

{5:13} onur ve utanç konuşuluyor: ve bir dili 

sonbaharda bir adamdır. 

{5:14} bir fısıldayan adam olarak değil ve bekleme ile değil yalan 

senin dilinle: hırsız ve kötü bir faul ayıp için 

kınama çift dil üzerine. 

{5:15} herhangi bir şeyin büyük bir konuda cahil olamaz ya da 
bir 

küçük. 

{6:1} bir arkadaşının yerine bir düşman olmak değil; için 

[böylece] Sen bir hasta adı, utanç, miras ve 

Sitem: yine de bir çift dil indirdiği bir günahkâr olur. 

{6:2} senin kendi kalp danışman kendini övmek; 

Senin ruh parçalar halinde [yalnız sapmaktır.] öküz gibi 
parçalanmış olması değil ki 



{6:3} sen thy yaprakları yemek ve senin meyve kaybetmek ve 

kendini kuru ağaç olarak bırakın. 

{6:4} A kötü ruh, indirdiği onu yok edeceğim ve 

Onu onun düşmanı küçümseme gülmen için yapmak 
zorundadır. 

{6:5} tatlı dil arkadaşlar çarpma olacaktır: ve bir 

fairspeaking dil-ecek artmak tür selamlar. 

{6:6} birçok barış içinde olmak: yine de bir ama var 

bin danışman. 

{6:7} sen wouldest Eğer bir arkadaş olsun, onu ilk kanıtlamak ve 
olmak 

Onu kredi aceleci değil. 

{6:8} için bazı adam kendi durum için bir arkadaş ve 

Senin sorun günde uymak değil. 

{6:9} ve varlık düşmanlık için döndü, bir arkadaşım, 

ve çatışmalar senin Sitem keşfedeceksiniz. 

{6:10} yine, bazı arkadaş masada, bir arkadaştır 

ve senin ızdırap günde devam etmez. 

{6:11} ama o kendin olacak ve olacak senin refah içinde 

THY görevlileri üzerinde cesur olun. 

{6:12} sen düşük getirilmelidir Eğer sana karşı olacak ve 



Senin yüzünden kendini gizler. 

{6:13} kendini senin düşmanlardan ayrı ve dikkat etmek 

THY Dostları. 

{6:14} güçlü bir savunma faithfull dostudur: ve o bu 

Böyle bir bir hazine bulundu buldum. 

{6:15} hiçbir şey sadık bir dost ve onun countervail 

Ekselansları değeri ölçülemez. 

{6:16} sadık bir arkadaş ilaçtır yaşam; ve onlar 

Tanrı onu bulmak zorundadır korku. 

{6:17} kim Lord feareth onun dostluk doğrudan 

düzeltmek: için onun kadar yani onun komşu da olacaktır. 

{6:18} benim oğlum, senin gençlik yönergesinden topla: böylece 

Sen senin yaşlılık kadar bilgeliği bulmanız. 

{6:19} ona şöyle tek gibi ploweth ve biçecek, Gelin 

ve onun iyi meyve için bekleyin: Sen çok içinde uğraş değil için 

onun hakkında emekçi ama sen onun meyvelerini doğru yemek 

Yakında. 

{6:20} ümmilere için çok rahatsız edici olduğunu: o 

anlayış olmadan onunla kalmayacak. 

{6:21} onun üzerine deneme; güçlü bir taş yalan olur 



ve onu ondan uzun ere o çekecektir. 

{6:22} için bilgelik onun adını according ve o 

birçok tezahür değil. 

{6:23} kulak, oğlumu ver, benim tavsiye almak ve reddetme 

Avukatım değil, 

{6:24} ve onun pranga ve senin boyun içine içine senin ayak 
koymak 

onun zinciri. 

{6:25} yay aşağı senin omuz ve onu ayı ve değil var olmak 

onun Tahvil ile sahipsiz esef. 

{6:26} ile tüm kalbini ona şöyle gel ve onu tutmak 

yollar senin gücüne sahip. 

{6:27} arama, ve aramak, ve o bilinen yapılacaktır 
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Sana şöyle: ve ne zaman sen onunla var, değil bırak gitsin. 

{6:28} için en sonunda sen onu rahat ve bu bulabilirsiniz 

senin keyif için açık. 

{6:29} onun pranga güçlü bir savunma için sana, o zaman 
olacaktır 

ve onun zincirleri bir bornoz zafer. 

{6:30} için onu ve onun üzerine altın bir süs 



Grup mor dantel vardır. 

{6:31 thou giy onu yargıç, bir elbise} ve 

Onu sana hakkında sevinç bir taç koymak. 

{6:32} oğlum, sen Solgunluğu, sen okutulması: ve eğer 

sen Solgunluğu uygulamak senin aklın, sen ihtiyatlı olmak. 

{6:33} sen duymak, sen almak seviyorsan 

anlama: ve sen senin kulak yay, sen bilge, 

{6:34} büyükleri; sayıda stand ve ayırmak 

O'na bu akıllıca olacaktır. 

{6:35} dindar her söylem; duymak istekli olmak ve izin 

anlayış değil öyküler / kaçış. 

{6:36} ve sen bir adam anlayış görürsün, sana elde 

erkenden onu ve izin vermek senin ayak kapısını adımlardan 
giymek. 

Tanrı yönetmelikler olmak senin aklın {6:37} izin 

ve sürekli onun buyruklarını meditasyon: o olacaktır 

senin kalp kurmak ve bilgelik yücelik sana versin sahibi 

arzu. 

{7:1} hiçbir kötülük yapmak, bu yüzden zarar sana geleyim. 

{7:2} departmanı üzerinden haksız ve kötülük uzak açmamı ister 



Senden. 

{7:3} oğlum, ekmek değil gozlerime 

adaletsizlik ve sen onları sevenfold biçmek değil. 

{7:4} Seek Lord üstünlüğü, ikisi de değil, 

Kral onur koltuğunda. 

{7:5} Lord önce kendini haklı; ve övünme değil 

THY bilgelik Kral önce. 

Yargıç, almaya mümkün değil varlık olmak {7:6} Seek 

kötülük; Sen herhangi bir zamanda korku diye kudretli, kişi 

Senin dürüstlük yolunda bir onlara. 

{7:7} Offend bir şehir, çok sayıda karşı değil ve sonra 

Sen kendin insanlar arasında artığını değil. 

{7:8} bind bir günah başka üzerine; birinde eceksin için 

cezasız olmaması. 

{7:9}: de ki Tanrı çok sayıda bakmak olmaz, benim 

Saygılar, ve Tanrı'ya en yüksek teklif, o olacak 

kabul. 

{7:10} olmak değil whittling sen senin dua, makest ne zaman 

ve sadaka vermek ihmal. 

Kimse onun acı küçümseme {7:11} gülmek 



ruh: biri humbleth ve exalteth için. 

{7:12} yalan değil kardeşin karşı hazırlamak; Ben de öyle 

senin arkadaş için seviyorum. 

{7:13} yalan herhangi bir şekilde yapmak değil kullanma: özel 

Bunların iyi değil. 

{7:14} kullanın değil birçok kelime büyükleri, çok sayıda ve 

pek bir şey ne zaman gevezelik yapmak sen prayest. 

{7:15} nefret değil zahmetli iş, ben de hayvancılık hangi 

en yüksek rütbesi. 

{7:16} değil kendini çokluk arasında numara 

günahkarlar, ama bu öfke unutma uzun süre oyalanmak değil. 

{7:17} mütevazi kendini büyük ölçüde: intikamı için 

Yangın dinsiz ve solucanlar. 

{7:18} değil iyi dostuma yoluyla değiştirmek; 

Ophir altın için ne kadar sadık bir kardeş. 

{7:19} vazgeçmek bilge ve iyi bir kadın değil: onun grace için 

altındır. 

Gerçekten, kulun worketh ise {7:20} ona yalvarmak değil 

kötülük. ne de kendini tamamen senin için bestoweth hireling. 



İyi bir hizmetçi seviyorum ve onu dolandırmak senin ruhun 
{7:21} izin 

Özgürlük değil. 

{7:22} hast sen sığır? Onlara bir göz var: ve eğer onlar 

senin kar için onları sana ile tutun. 

{7:23} hast sen çocuk? Onlara talimat ve boyun eğmek 

onların boynundan kendi gençlik. 

{7:24} hast sen kızları? vücut bakımı var, 

ve sergilemek kendini onlara doğru neşeli. 

{7:25} senin kızı evlenmek ve sen de 

ağır bir konu gerçekleştirilen: ama onu biri için vermek 

anlama. 

{7:26} hast sen senin aklın sonra bir eş? Ona terketmek: 

Ama hafif bir kadın için değil kendin söyle bakalım. 

{7:27} ile tüm kalbini Babanı onurlandırmak ve unut 

acılarını, annen değil. 

{728} sen onlardan; begotten hatırlıyorum ve 

nasıl sen onlara sahip oldukları şeyler cezası 

Senin için bitti mi? 

{7:29} Rab senin ruh ile korku ve onun saygı 



rahipler. 

{7:30} seviyorum onu sana senin gücü ile yapılan ve 

onun bakanları terketmek. 

{7:31} Tanrı korku ve rahip onur; ve ona ver. 

olarak onun alandır komuta sana; çekirdeğini ve 

günah sunan ve omuz, hediye ve 

kutsama ve çekirdeğini kutsal kurban 

şeyler. 

{7:32} ve senin el onto fakir, bu senin 

nimet mükemmel. 

{7:33} bir hediye zarafet her adam yaşayan; görünürde indirdiği 

ve ölüler için onu gözaltına değil. 

Sirach (Ecclesiasticus) sayfa 604 

Ağlamak ve yas onlarla olmak {7:34} başarısız 

Bu yas onlarla. 

{7:35} hasta ziyaret gerilemek değil: Bunu yapmak zorundadır 
için 

Sana sevgili olmak. 

{7:36} olursa olsun sen takest elinde, hatırlıyorum 

sonunda ve sen asla yanlış bir şey. 



Güçlü bir adam ile değil {8:1} çalışıyoruz ' diye onun sen düşmek 

eller. 

{8:2} zengin bir adam ile uyuşmazlık diye değil var olmak o 

Sana overweigh: altın birçok, yok ve 

Kralların kalpler sapık. 

{8:3} çalışıyoruz değil bir dili, dolu bir adamla ve 

yığın odun ateşi üzerine değil. 

{8:4} jest ile kaba bir adam değil, senin atalarının diye 

bir yüz karası. 

{8:5} Sitem değil günah, turneth bir adam ama 

Biz bütün olduğunu unutmayın ceza layık. 

{8:6} onursuzluk değil bir adam onun eski çağda: hatta bazı için 

bize eski balmumu. 

{8:7} Rejoice değil ölmek, senin en büyük düşman üzerinde ama 

Tüm ölürüz hatırlıyorum. 

{8:8} nefret değil akıllıca, ama söylem bilgi verir. 

kendini onların Atasözleri ile: onlar sen bilgi için 

öğretim ve nasıl kolaylıkla büyük adamlar. 

{8:9} Bayan söylem büyükleri değil: onlar için de 

babaları ve onlardan öğrendim sen öğrenmek 



anlayış, ve ihtiyaç olarak cevap vermek için requireth. 

{8:10} değil kömürlerin bir günahkâr, sen yanmak diye kindle 

ateş alev ile. 

{8:11} kalk değil [öfke] varlığı bir 

zararlı kişi, pusuya o yalan diye sana tuzağa düşürmeye senin 

kelimeler 

{8:12} ödünç değil ona bunu kendin; keskindir olduğunu için 

Sen onu lendest, ama kayıp saymak. 

{8:13} değil var olmak emin senin güç yukarıda: Eğer sen olmak 

kefalet ödeyecek iyi bak. 

{8:14} git değil yasa ile bir yargıç; Onlar için hüküm verecektir 
için 

Ona göre onun şerefine. 

{8:15} Bu arada olan cesur bir adam, diye seyahat değil o 

Sana ağır olmak: onun göre yapacağım 

kendi irade ve sen onunla yaptığı çılgınlık yok. 

{8:16} çalışıyoruz bir kızgın adam ve değil onunla git 

Yalnız bir yere: kan O'nun katında hiçbir şey için ve 

Hayır yardım etmek olduğunda, sana devirmek. 

{8:17} danışmak bir aptalla değil; avukat tutamayacağı için. 



{8:18} bir yabancı önce gizli hiçbir şey; Sen için 

o ileri ne getireceğini değil bilirsin. 

O ödüllendirmek diye {8:19} değil senin kalp her erkek için açık 

Seni kurnaz bir dönüş ile. 

{9:1} karısı senin koynunda, kıskanmamak elde değil ve 

Ona değil kendini karşı kötü bir ders. 

{9:2} değil senin ruh onto bir kadın ayağı üzerine ayarlamak için 
vermek 

Senin madde. 

{9:3} karşılamak değil bir fahişe ile sen sonbahar diye onu 
tuzaklarına. 

{9:4} kullanımı pek bir kadına şirketin bir 

şarkıcı, sen onun girişimleri ile alınması diye. 

{9:5} bakışları değil sen düşmek değil o bir hizmetçi, Tarih 

Onu değerli olan şeyler. 

{9:6} değil senin ruh onto fahişelerin, sen kaybetmek değil 
vermek 

senin mirasın. 

{9:7} bak sana hakkında değil yuvarlak şehrin sokaklarında, 

Ben de sen bunların yalnız yerinde dolaşırım. 

{9:8} açmak uzak güzel bir kadın, senin gözünden ve 



değil başka bir güzellik bakın; birçok için olmuştur 

bir kadın güzelliği ile aldattı; Bu vesile ile aşk için 

bir ateş gibi tutuşturulmuş. 

{9:9} sit hiç de ile başka bir adamın karısı, ne de otur 

Onunla senin kollarında ve harcamak senin para ile ona 

şarap; senin kalp eğim diye onu Allah'a ve çok aracılığıyla 

senin arzu sen yıkım düşmek. 

{9:10} değil eski bir dostu terketmek; için yeni bir şey değil 

Onu karşılaştırılabilir: yeni arkadaşımdır yeni şarap gibi; Ne 
zaman 

eski, sen zevk ile iç. 

{9:11} gıpta bir günahkâr ün değil: Sen bilirsin için 

Ne onun son olmayacaktır. 

{9:12} zevk dinsiz var şey değil 

Pleasure; Ama onlar cezasız değil hatırlıyorum 

kendi mezar. 

{9:13} sana indirdiği güç öldürmek için adam uzak tutun; 

Peki sen değil şüphe ölüm korkusu: ve sen gelirsen 

diye o uzakta senin hayat, hiç hata yapmak 

Şu anda: Sen tuzaklarına ortasında gidersen hatırlıyorum 



ve sen şehrin siperlerden walkest. 

{9:14} kadarıyla sen alamazsın, komşunu tahmin ve 

bilge ile başvurun. 

{9:15} izin bilge ve tüm senin konuşma senin 

en yüksek iletişim hukuku. 

{9:16} ve yemek ve içmek seninle; sadece erkekler izin ve izin 

Senin glorying Tanrı korku içinde olmak. 

{9:17} iş olacaktır sanatkâr el için 

övgüyle: ve için yaptığı konuşmada akıllı hükümdar. 

{9:18} bir hasta bir dil onun şehirde; tehlikeli adam ve 

yaptığı konuşma döküntü o nefret. 

{10:1} A bilge yargıç onun insanlar talimat olacak; ve 

ihtiyatlı bir adamın hükümet de emri verdi. 

{10:2} insanlar yargıç kendini olduğu gibi onun öyle 

subaylar; ve ne çeşit bir adam şehrin hükümdarı, 
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böyle onlar orada yaşamak vardır. 

{10:3} akılsızca bir kral halkı destroyeth; Ama ile 

prudence şehir otorite olan biri olacaktır 

yaşadığı. 



{10:4} Tanrı elinde dünya gücüdür, 

ve süre sonu zaman üzerine koyacaktır karlı olan. 

Tanrı'nın eli: 5} {10 adam refah olduğunu: ve 

scribe kişi o onun anısına yatıyordu. 

{10:6} ayı için Komşunu nefretin her yanlış için değil; 

ve hiçbir şey tüm zararlı uygulamalar tarafından. 

{10:7} gurur Tanrı ve insan önce nefret dolu: ve hem 

bir tamamlama kötülük onları yiyip bitirir. 

{10:8} adaletsiz ilişkileri, yaralanmalar nedeniyle ve 

servet tarafından hile var, Krallık birinden çevrilir 

başka bir kişi. 

{10:9} toprak ve kül gurur sebebi? Daha değil 

açgözlü bir erkekten daha kötü şey: böyle bir setteth için 

kendi ruhunu satış; Çünkü o henüz yaşayanlar ise o casteth 

uzakta onun bağırsakları. 

{10:10} hekim cutteth uzun bir hastalığı; ve o 

bir Kral için yarın öleceğim gün böyle. 

{10:11} bir adam öldüğünde, o sürünen miras olacaktır için 

şey, hayvanlar ve solucanlar. 

{10:12} bir departeth zaman gurur başlıyor 



Tanrı ' dan ve kalbi onun Maker uzak etkinleşir. 

{10:13} için gurur indirdiği günah ve başlangıcı 

iğrenç dökmek: ve bu nedenle Tanrı 

Onlara garip felaketler getirdi ve onları deviren 

tamamen. 

{10:14} Lord görkemli tahtlar döküm 

Prens ve ezik kurmak onların yerine. 

{10:15} Lord kadar gurur kökleri koparıp 

Milletler ve aşağı onların yerine dikildi. 

{10:16} Lord deviren dinsiz, ülkeler ve 

Onları dünyanın temellerinden yok. 

{10:17} diye biraz-in onları uzağa aldı ve onları, yok 

ve Dünya'dan durdurmasını onların memorial kıldı. 

{10:18} gurur değil erkekler, ne de öfkeli öfke için yapılmış oldu 

Onlar için bu bir kadın doğarlar. 

{10:19 Tanrı korku onlar emin bir tohum ve var} 

Bu onurlu bir bitki onu seviyorum: onlar bu konuda değil 

Hukuk onursuz bir tohum vardır; Onlar aşmak 

emir deceivable bir tohum vardır. 

{10:20} kardeşleri arasında şefidir o onurlu; Bu yüzden 



Onlar Lord onun gözlerinde korku vardır. 

{10:21}, edinme önce Tanrı korkusu goeth 

Yetkilisi: ama pürüzlülük ve gurur kaybetme bunların. 

{10:22}, asil, zengin veya fakir, onların şan olsun 

Tanrı korkusu. 

{10:23} karşılamak yoksul küçümsemek için değil bu adam 
indirdiği 

anlama; Ben de bir günahkâr büyütmek uygundur 

adam. 

{10:24} büyük adamlar ve yargıçlar ve hükümdarları, olacak 

onur; henüz orada hiçbiri o büyük değil bu 

Tanrı feareth. 

{10:25} akıllıca kulu olan onlar olacaktır 

ücretsiz servis yapın: ve o bilgi indirdiği değil kin 

Ne zaman reformlar yaptı. 

{10:26} değil var olmak içinde senin iş; overwise ve övünme 

kendini senin sıkıntı zamanında değil. 

{10:27} o laboureth ve tüm aboundeth daha iyi 

o kendini boasteth ve ekmek akan daha şeyler. 

{10:28} oğlum, uysallık içinde senin ruhunu yüceltmek ve 
vermek o 



şeref haysiyet bunların göre. 

{1029:} kim onu kendi karşı sinneth haklı 

ruh? ve kim onun dishonoureth onu onurlandırmak kendi 

hayat mı? 

{10:30} zavallı adam onun beceri için şeref ve 

zengin adam servetinden için onur duydum. 

{1031:} yoksulluk içinde onur o daha ne kadar 

içinde Riches? ve bu ne kadar içinde riches, onursuz 

daha fazla yoksulluk içinde? 

{11:1} bilgelik düşük olan Başkanı onu lifteth 

derecesi ve büyük erkekler arasında oturup onu yatırır. 

{11:2} ÖvgüTİRAN değil bir adam onun güzellik için; Ben de 
nefret etmek 

bir adam onun dış görünüşü için. 

{11:3} Arı sinek gibi küçük arasında; Ama onun meyve 

tatlı şeyler şefi. 

{11:4} övünme değil senin giyim ve elbise ve tesbih 

onur günü kendini: Rabbinin işler için 

Harika olan ve eserleri erkekler arasında gizli. 

{11:5} birçok krallar zemin üzerine oturdu; ve 



hiç düşünmemiştim bir taç giydiği. 

{11:6} birçok güçlü erkek büyük ölçüde rezil olmuştur; 

ve onurlu başka erkeklerin eline teslim. 

Önce sen değil incelenir doğruyu {11:7} suçu: 

ilk anlamak ve sonra azarlama. 

Sen değil duydum neden önce {11:8} cevap: 

ikisi de erkekler onların konuşma ortasında kesme. 

{11:9} çalışıyoruz değil sana concerneth değil bir konuda; ve 

değil günahkarlarla yargılamaya. 

{11:10} oğlum, karışmak değil birçok mesele ile: If 

Sen burnunu çok, sen masum olamaz; ve eğer sen 

sonra sen elde değil, takip de sen kaçış 

kaçan. 

{11:11} orada olan bir laboureth ve ağrıları, alır ve 

Acele yatırır ve çok daha fazla arka plan olduğunu. 

{11:12} daha, işte bir yavaş ve ihtiyaç indirdiği 
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Yardım, isteyen yetenek ve yoksulluk dolu; henüz göz 

Tanrı ona iyi baktı ve onun ona tuzak kurdu 

düşük Emlak 



{11:13} ve sefalet; başını kaldırdı Bu yüzden o kadar çok 

Onu gören her yerinde barıştır 

{11:14} refah ve sıkıntı, yaşam ve ölüm, yoksulluk 

ve zenginlikleri, efendisi. 

{11:15} bilgelik, bilgi ve anlayış 

Hukuk, efendisi vardır: sevgi ve iyi işler, yol 

ondan. 

{11:16} hata ve karanlık vardı onların birlikte başlayan 

günahkarlar ile: ve kötü zafer onlarla eski balmumu 

orada. 

{11:17} hediye Lord dinsiz ile remaineth 

ve kendi lehine sonsuza kadar refah verir. 

{11:18} orada olduğunu bu onun bakıyor tarafından zengin 
biliyor ve 

pinching ve bu onun Ödülü bölümü: 

{11:19} ise o der ki, ben geri kalan bulduk ve şimdi olacak 

sürekli benim mal yemek; ve henüz ne bilir 

zaman onun üzerine gelecek ve o onları bırak gerekir 

şeyleri başkalarına ve öl. 

{11:20} senin mutabakat dinmeyen ve bilen 



Orada ve, senin eser eski balmumu. 

{11:21} marvel günahkarlar; eserleri de değil Ama güven 

Tanrı ve senin doğum sancısı uymak: için kolay bir şey 

fakir bir adam zengin yapmak için Lord ani görme. 

{11:22} içinde olan ödül Tanrı nimet olduğunu 

dindar, ve aniden onun nimet güzelleşmek yatırır. 

{11:23} demek değildir, ne kar var mı benim hizmet? ve 

Ne iyi şeyler bundan sonra içelim mi? 

{11:24} daha, demek değildir, ben yeterince var ve çoğu sahip 

şeyler ve ne kötü ben bundan böyle mi? 

{11:25} refah günde bir unutkanlık, işte 

ızdırap: ve ızdırap günde artık 

refah anmak. 

{11:26} için Rabbine kolay bir şey günde 

ölüm bir adam onun yollarını göre ödüllendirmek. 

{11:27} unutmak bir adam bir saat ızdırap yatırır 

zevk: ve onun sonunda yaptığı işlerle keşfetti. 

{11:28} yargıç yok ölümünden önce mübarek: bir adam için 

onun çocukları bilinen. 

{11:29} getirmek her erkeğin senin evine: için 



hilekar adam birçok trenler indirdiği. 

{11:30} gibi bir keklik alınan [ve muhafaza] bir kafeste böylece 

gurur kalbidir; ve gibi bir casus olarak, onun için watcheth 

Senin Güz dönemi: 

{11:31} için pusuya lieth ve kötülüğe, iyi turneth 

ve şeylere layık övgü suçu senin üzerine yatıyordu. 

{11:32} bir kıvılcım yangın kömürleri bir yığın tutuşturulmuş: ve 
bir 

günahkar adam kan için beklemek layeth. 

{11:33} almak o worketh için yaramaz biri, kulak 

kötülük; diye sana kalıcı leke getirdi. 

{11:34} bir yabancı senin evin içine almak ve o olacak 

Seni rahatsız eder ve sana senin dışarı açmak. 

{12:1} yapacaksan yap ne zaman yapmak iyi kime biliyorum sen 
doest 

Bu; Sen senin yardımları için teşekkür olun. 

{12:2} dindar adam iyi yapın ve thou bulmak bir 

recompence; ve eğer ondan değil, henüz en yüksek. 

{12:3} orada olabilir her zaman iyi yok gel ona 

kötü, ne de ona işgal hiçbir sadaka verir. 

{12:4} vermek dindar adam ve yardım bir günahkar. 



{12: bu asılıyor, 5} de O'na ama vermek için 

dinsiz: senin ekmek tutmak ve O'na değil, diye verin 

o overmaster sana böylece: [başka] thou almak için 

tüm iyi için iki kat daha fazla kötü sen yapmış 

O'na. 

{12:6} için en yüksek günahkarlar hateth ve geri ödeyecek 

intikam dinsiz, Allah'a ve onlara karşı keepeth 

güçlü gün onların ceza. 

{12:7} iyi onto ver ve yardım değil günahkar. 

{12:8} A friend refah içinde bilinen olamaz: ve bir 

düşman sıkıntı gizlenemez. 

Refah: 9} {12 bir adam düşman kederlenen olacak: 

Ama onun sıkıntı bile bir arkadaş kalkacak. 

{12:10} asla güvenme senin düşman: için demir gibi gibi rusteth, 

o yüzden onun kötülük. 

{12:11} rağmen kendisi mütevazi ve çömelme, henüz gitmek 

Al iyi kulak ve ondan sakının ve sen Allah'a olun 

Onu sanki sen bir lookingglass yok hadst, ve eceksin 

onun pas tamamen sildi değil olduğunu biliyorum. 



Ne zaman o indirdiği diye, {12:12} onu senden tarafından değil, 
set. 

Sana, senin yerine o ayağa devrildi; Ben de oturmasına izin 

Senin sağ el, o talep diye senin koltuk ve sen, almak 

son sözlerimi hatırlıyorum ve onunla diktim. 

{12:13} kim ile ısırılan bir büyücü yazık bir 

yılan veya herhangi gibi vahşi hayvanlar çok yakın gelir? 

{12:14} bir bu günahkar için goeth ve ile kirletti 

Ona yazık günahlarını? 

{Bir süre o uymak seninle, ama eğer sen 1215:} 

düşmeye başlar, o değil oyalanmak. 

{12:16} bir düşman tatlı ama dudakları ile speaketh. 

Kalbi nasıl sana bir çukura atmak için imagineth: o olacak 

bakışlarıyla ağlayın ama o fırsat bulursanız, o olmayacak 

kan ile memnun. 

{12:17} sıkıntı sana gelirseniz, sen onu bulmak 

Orada ilk; ve yine de o sana yardımcı olmak gibi davran, henüz o 
olacaktır 

Sana zarar. 

{12:18} onun sallamak kafa ve onun Ellerini çırp ve 
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çok fısıltı ve onun yüz değiştirin. 

{13:1} o sahada toucheth onunla kirletti; 

ve o gururlu bir adam ile arkadaşlık indirdiği gibi olacaktır 

O'na. 

{13:2} kendin sen sırasında senin güç yukarıda yük 

livest; ve bir keskindir hiçbir arkadaş grubu var ve 

Kendin daha zengin: nasıl için su ve toprak katılıyorum 

birlikte pot? Eğer belgili tanımlık diğer, o karşı olan vurulmuş 

kırık olacaktır. 

Bitmiş {13:3} zengin adam yanlış, ve henüz o 

Tek başıma threateneth: yoksul haksızlık ve o intreat gerekir 

Ayrıca. 

{13:4} Eğer sen olmak için onun kar, sana kullanır: ama eğer 

Sen hiçbir şey var, seni terketmek. 

{13: sen herhangi bir şey varsa 5}, seninle yaşamak: Evet, 

Seni çıplak yapacak ve bunun için pişman olmayacaksın. 

{13:6} Eğer sana ihtiyacım var, seni aldatmak ve 

Sana gülümseme ve sana umut koymak; Sana konuşacak 

Fuar ve söylemek, ne wantest sen? 

{13:7} ve o kadar o sana onun etler tarafından utanç 



Sana kuru iki veya üç kez ve o gülecek sonunda çizilmiş 

Sana daha sonra küçümseme ne zaman o seni görüyor, o 
terketmek 

Sana ve sana başını sallamak. 

Sen aldattın getirdi ve olmak değil {13:8} dikkat 

aşağı senin jollity. 

{13:9} eğer sen güçlü bir adam davet edilecek, çekilme 

kendini ve çok daha fazla seni davet edecek. 

{13:10} basın sen onun, sen geri; koymak diye 

Sen unuttun diye uzakta, stand değildir. 

{13:11} etkiler konuşmasında, O'na eşit değil yapılması ve 

onun birçok kelimeler inanıyor: için fazla iletişim ile 

Sana tempt olacaktır, ve sana gülen-ecek almak senin 

Sırları: 

{13:12} ama zalimce o olacak senin sözcük yatıyordu ve değil 

Seni yapmak için yedek zarar ve seni hapse atmak. 

{13:13} gözlemlemek ve almak sen içinde walkest için iyi, kulak 
verin 

Senin devirmek ile tehlike: ne zaman bu şeyler sen hearest 

senin uyku uyanık. 

{13:14} RAB senin hayat aşk ve onun için çağırıyoruz 



Senin kurtuluş. 

{13:15} her canavar onun benzeri sevmez ve her erkek sevmez 

komşusu. 

{13:16} biçim ve bir adam göre bütün eti consorteth 

onun benzeri ayırmak. 

{13:17} kurt kuzu ile ne dostluk indirdiği? Bu yüzden 

dindar günahkar. 

{13:18} Ne anlaşması sırtlan arasında olduğunu ve bir 

köpek mi? ve zengin ve yoksul arasında hangi barış? 

{13:19} yaban eşeği aslanın avını olduğu gibi 

vahşi: fakir zengin yemek. 

{13:20} gurur tevazu nefret etsem de: çok zengin abhor onları 
yiyip bitirir 

Zavallı. 

{13:21} düşmeye başlayan zengin bir adam onun yukarıya 
düzenlenmektedir 

arkadaş: ama fakir bir adam aşağı olmak uzakta onun tarafından 
itme 

arkadaşlar. 

{13:22} zengin bir adam düşmüş zaman, birçok yardımcıları 
indirdiği: 



o şeyler değil konuşulan speaketh ve henüz adam haklı 

Onu: zavallı adam çıkmış ve henüz onlar çok; onu azarladı o 

Spake akıllıca ve bir yer olabilir. 

{13:23} zengin bir adam speaketh zaman herkes onun walketh 

dil ve ne o der ki, bak, onlar bulutlar övmek: 

Ama zavallı adam konuşursanız, onlar demek, ne adam bu 
mu? ve 

o rastlamak Eğer onu devirmek için yardımcı olacaktır. 

{13:24} zenginlik ona günah yoktur, indirdiği iyi ve 

yoksulluk dinsiz ağzında kötüdür. 

{13:25} bir insanın kalbinde onun yüz changeth 

ister iyi ya da kötü olmak: ve neşeli bir kalp yatırır bir 

neşeli yüz. 

{13:26} neşeli bir yüz bir kalp bir belirtisi olduğunu bu 

refah içinde olduğunu; ve öyküler dışarı bulgudur bir 

Aklın sıkıcı iş. 

{14:1} mübarek değil gözden kaçmış ile yaptığı bir numara 

ağız ve günahları çok sayıda ile pricked değil. 

{14:2} kutsanmış olan vicdan indirdiği değil o 

Onu ve kim onun umut üzerinden düşmüş değil mahkum 



Lord. 

{14:3} zenginlikleri için bir niggard güzel değildir: ve ne 

kıskanç bir adam parayla yapmalıyım? 

Kendi ruhunu defrauding tarafından gathereth {14:4} o 

diğerleri için onun mal kahkalarla harcamak gathereth. 

O kendini, kime olacak kötüdür {14:5} o olmak 

iyi mi? o onun malları zevk alır değil. 

{14:6} orada kendini envieth o kötü değil; 

Bu da onun kötülük recompence. 

{14:7} ve eğer o dilediğini iyi, o dilediğini o istemeden de 
olsa; ve 

son anda onun kötülük ilan edecek. 

{14:8} kıskanç adam kötü bir göz indirdiği; o turneth 

uzakta onun yüz ve erkekler despiseth. 

{14:9} A açgözlü man'ın göz ile memnun değil 

bölümü; ve kötü kötülük onun ruhunu mu drieth. 

{14:10} [onun] ekmek kötü bir göz envieth ve o bir 

niggard onun masasında. 

{14:11} benim oğlum, senin yetenek yapmak iyi göre 

sensin ve Tanrı onun son teklif vermek. 



{14:12} hatırlıyorum o ölüm uzun geliyorum, olmayacak 

ve mutabakat Mezar taşının onto sana shewed değil. 

{14:13} iyi yapmak senin dostun sen ölmeden önce ve 

Senin yeteneğine göre senin elini streç ve ona. 

{14:14} değil kendini iyi günler dolandırmak ve izin verme 
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iyi bir istek parçası Üstgeçit sana. 

{14:15} senin yerilmesi başka Allah'a bırakacaksın değil mi? 

ve senin uğraşları bölünür? 

{14:16} ver ve al ve takdis senin ruh; için var 

dainties mezarda, arayan yok. 

{14:17} bütün eti bir giysi eski biliyor: için 

Mutabakat'ın başından itibaren ki, ölüm Thou. 

{14:18} yeşil yaprak gibi kalın bir ağaç üzerinde bazı Güz, 

ve bazı büyümek; et ve kan, bir nesil de öyle 

bir ucu, başka bir çıkar doğar. 

{14:19} her iş rotteth ve, consumeth ve 

bunların alt tek başıma giderim. 

{14:20} mübarek iyi şeyler meditasyon adam bu 

bilgelik, ve bu reasoneth onun tarafından kutsal şeyler 



anlama. Ing. 

{14:21} o onun yolu onun kalbinde considereth eder 

Ayrıca anlayış onun sırları vardır. 

{14:22} traceth biri olarak peşinden git ve yalan içinde pusuya 

onun yolları. 

{14:23} içinde onun windows prieth o da olur 

onun kapı icabet. 

{14:24} evinin lodge o da olur 

bir PIN onun duvarlarda bağlayın. 

{14:25} onun adım hemen hemen ona şöyle çadır ve olacaktır 

iyi şeyler nerede bir konaklama lodge. 

{14:26} onu sığınak altında onun çocukları kılacak ve 

onun dalları altında lodge. 

{14:27} onun tarafından o ısı ve onu ele 

zafer o durmak zorundadır. 

{15:1} o Lord feareth yapacak ve iyi bu 

indirdiği hukuk bilgisine onu elde. 

{15:2} ve bir anne olarak zorundadır o onu karşılamak ve almak 

Onu eş olarak bir virgin evli. 

{15:3} ekmek anlayış ile o yem olacaktır 



Onu ve ona bilgelik su verdiniz. 

{15:4} o onun üzerine kaldı ve değil olacaktır 

taşındı; Ona güvenmek ve şaşırmış olmayacaktır. 

{15:5} o onu komşularıyla yukarıda ve tesbih 

ortasında cemaat o Ağzını açayım. 

{15:6} o neşe ve sevinç, ve o bir taç bulmak zorundadır 

Onu sonsuz bir adı devralmak neden. 

{15:7} aptal erkekler ama ona şöyle elde değil ve 

günahkarlar onu görmeyiz. 

{15:8} gurur ve yalancı erkek çok uzak bir kız için 

Onu hatırlayamıyorum. 

{15:9} övgü için o bir günahkar ağzına yakışık değil 

Onu Tanrının gönderilmedi. 

{15:10} için övgü bilgeliğinde, çıkardı ve 

Lord zenginleşecek. 

{15:11}: de ki sen, düştüm Tanrı değil 

uzak: sen için o hateth şeyler yapmak için oughtest. 

{15:12} söylemek sen değil, o bana err neden: o için 

hayır lüzum-in günahkar adam indirdiği. 

{15:13} Lord hateth tüm iğrenç; ve onlar bu 



korku değil seviyorum. 

{15:14} kendisi adam başında yapılan ve 

Onu avukatı elinde sol; 

{15:15} Eğer yapacaksan, buyruklarını tutmak için ve 

kabul edilebilir bağlılık gerçekleştirin. 

{15:16} o ateş ve su senden önce ayarla: uzatmak 

ileri olup sen Solgunluğu onto senin elinde. 

{Olmadan adam ölüm kalım 1517:}; ve onu 

liketh onu verilecektir. 

{15:18} için bilgelik Tanrı büyüktür ve o 

güç, güçlü ve her şeyi dur: 

{15:19} ve gözleri, bir süre ona korktuğu onlara mı 

adamın her işi bilir. 

{15:20} o kötülük, yapmak kimse komuta 

Ben de günah için herhangi bir adam ruhsat verilen. 

{16:1} arzu kârsız çocuk değil çok sayıda, 

Ben de dinsiz oğulları zevk. 

{16:2} çoğalıyorlar rağmen onlar içinde değil, dışında sevinirler 

Tanrı korkusu onlarla birlikte olmak. 

{16:3} hayatlarının ne saygı sen güven onların 



çok sayıda: için sadece bir tane daha iyi bir bin; ve 

daha iyi olduğunu çocuksuz olup onlara gerekecek daha ölmek 
için 

dinsiz. 

{16:4} indirdiği bir tarafından şehrin anlayış olacaktır için 

doldurulan: ama akraba kötü hızlı olacaktır 

ıssız hale. 

{16:5} gibi pek çok benimki ile gözler, gördük ve 

benim kulak bunlar daha büyük şeyler duydum. 

Cemaat: 6} {16 dinsiz bir yangın olacak 

tutuşturulmuş; ve ateşe isyankar bir millet olarak gazabı. 

{16:7} o düştü eski devler doğru huzurunun değildi 

onların aptallık birlikten uzak. 

{16:8} Ben de o nerede çok öğrendikten yer bağışladı, 

Ama onları için onların gurur karşıydı. 

{16:9} o değil olan insanlar Perdition, acıdım 

kendi günahları alınıyor: 

{16:10} ne de kim olduğunu altı yüz bin kahya 

kalpleri sertlik içinde toplanmış. 

{16:11} ve eğer orada arasında bir stiffnecked olmak 



insanlar, o ise marvel kaçtı cezasız: merhamet ve 

Gazap onunla vardır; o güçlü affet ve dökmek için 
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hoşnutsuzluğunu. 

{16:12} gibi merhameti, harika öyle onun düzeltme de: o 

bir adam eserleri göre judgeth 

{16:13} günahkar değil kaçmak onun ganimetlerle: ve 

dindar sabır değil olmak boşa çıkarmak. 

{16:14} merhamet her iş için yol açın: için her 

adam eserleri göre bulmak zorundadır. 

{16:15} Lord o olmamalı Firavun, sertleştirilmiş 

Onu güçlü eserleri bilinen 

Dünya. 

{16:16} merhametli olduğunu bildirimine her yaratık; ve o 

onun ışığı karanlıkta bir taviz ile ayrılmış. 

{16:17} söylemek sen değil, kendimi Tanrı gizlenir: 

herhangi bana yukarıdan hatırlayacağım? Ben olmayacaktır 

o kadar çok insanlar arasında hatırladı: ruhumu nedir için 

Böyle sonsuz sayıda yaratıklar arasında? 

{16:18} hani, cennet ve cennet göklerin, 



derin ve toprak ve hepsi orada var, olacak 

ziyaret edelim taşındı. 

{16:19} dağlar da ve dünyanın temellerinden 

Ne zaman onlara Lord looketh, titreyen ile sarsılmış. 

{16:20} kalbi bu şeyler üzerine yakışır düşünebilirsiniz: 

ve kim onun yollardan gebe yapabiliyor? 

{16:21} hangi hayır adam görebilirsiniz bir fırtına oldu: için 

Onun çalışmalarının çoğu parçası sakladı. 

{16:22} kim onun adalet eserleri bildirebilirsiniz. ya da kim 

Onları dayanabilir? onun mutabakat afar kapalı ve deneme için 

Her şeyin sonunda olduğunu. 

{16:23}.. anlayış akan üzerine düşünecek 

boşuna şeyler: ve revü vefasız bir aptal adamı imagineth. 

{16:24} tarafından evlat, bana şöyle icabet ve öğrenmek, 

ve kalbin ile yazıyorum. 

{16:25} ben gösteriş ileri ağırlık doktrin ve ilan 

onun bilgisi tam olarak. 

{16:26} Tanrı eserleri muhakeme yapılır 

başlangıç: ve onları yaptığı zaman o bertaraf 

Bunların parçaları. 



{16:27} onun süslenmiş sonsuza dek ve elinde çalışır 

Onları şefi onto tüm nesiller vardır: onlar ne 

işçi, ne are yorgun, ne de kes onların çalışır. 

{1628:} hiçbiri başka bir hindereth ve onlar olacaktır 

asla sözünü itaatsizlik. 

{16:29} bundan sonra yeryüzünde Tanrı baktı ve 

onun bereket ile dolu. 

{16:30} canlıların her türlü o kaplı indirdiği 

bunların karşısında; ve içine tekrar iade edecektir. 

{17:1} Lord dünya insanı yarattı ve onu dönüştürdü 

şunu. 

{17:2} o onları birkaç gün ve kısa bir süre verdi ve 

Ayrıca orada şeyler üzerinde güç. 

{17:3} o onları kendileri tarafından gücü ile endued ve 

Onlara göre onun resmi yapılmış, 

{17:4} ve adam bütün eti üzerine korkusu koymak ve verdi 

Onu hayvanlar ve kuşlar üzerinde hakimiyet. 

{17:5} beş işlem kullanımı aldıkları 

Tanrım ve altıncı sırada onları öğretilir 

anlayış ve yedinci konuşma, bir tercüman 



Bunların cogitations. 

{17:6} avukat ve bir dil ve gözleri, kulakları ve bir kalp, 

o verdi onları anlamak için. 

{17:7} o tek başıma onları ve bilgi birikimi ile dolu 

anlayış ve shewed onları iyi ve kötü. 

{17:8} o gözü belki de onların kalpleri, üzerine ayarla 

sergilemek onlara eserlerinin büyüklüğü. 

Onlara onun muhteşem eylemlerine için zafer için verdi {17:9} 

Şimdiye kadar onlar eserleri anlayışı ile ilan. 

{17:10} ve seçecek onun kutsal şükürler. 

{17:11} bu onlara bilgi ve hukuk verdi 

yaşam bir miras için. 

{17:12} ile onları, sonsuz bir antlaşma yapmış ve 

shewed onları onun kararlar. 

{17:13} gözlerini onun zafer heybet gördüm ve onların 

kulakları muhteşem sesini duydum. 

{17:14} ve onlara, tüm dikkat edin dedi 

adaletsizlik; ve her adam emir verdi 

onun komşu ile ilgili. 

{17:15} yollarını ve onu daha önce hiç vardır değil olacaktır 



Onun gözünden sakladı. 

{17:16} gençlik her adamdan kötülüğe; verilir Ne 

onlar kendileri için etli kalpler taşlı-ebil yapmak. 

{1717:} için bütün Milletler bölümü 

Dünya üzerinde her kişi bir cetvel ayarlamak; Ama İsrail'in 

Tanrı'nın bölümü: 

{17:18} kimin, onun ilk doğan olmak ile nourisheth 

disiplin ve giving onu sevgisini ışık onları yiyip bitirir değil 

Onu bırakmayacağım. 

{17:19} bu nedenle onların çalışmaları olan güneş önce 

Onu ve onun gözleri sürekli kendi yolu vardır. 

{17:20} adaletsiz onların amelleri hiçbiri dan sakladı 

Onu, ama tüm günahlarının önce Tanrı olduğunu 

{17:21} ama nazik ve onun bilerek Lord 

işçilik, ne yaptı ne de onları forsook ama bağışladı 

onları. 

{17:22} sadaka bir adamın onu ve o bir mühür gibidir 

adam iyi işler göz, elma tutar ve 

tövbe onun oğulları ve kızları ver. 
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{17:23} o ayaklanacaklar ve ödül vermek onları, sonra ve 

onların recompence başlarını üzerine işlemek. 

{17:24} ama onlara bu tövbe, onlara verilen 

geri dönün ve bu da sabır başarısız teselli. 

{17:25} dönmek Lord ve günahlarını, terketmek olun 

onun yüz ve daha az rahatsız önce senin dua. 

{17:26} yeniden en yüksek ve uzak açın 

kötülük: ışığa seni karanlıktan çıkaracaktır için 

Sağlık ve nefret Sen iğrenç şiddetle. 

{17:27} kim mezarda, en yüksek övgü 

Onları yerine hangi canlı ve teşekkür ediyorum? 

{17:28} Şükran olarak gelen ölümden, perisheth 

bir değil: yaşam ve kalp sesinde övgü 

Lord. 

{17:29} ne kadar büyük olduğunu Tanrı lovingkindness bizim 

Tanrı ve onun şefkat onto gibi ona içinde açmak 

Kutsal! 

{17:30} için her şeyi erkeklerde, olamaz, çünkü oğlu 

adam ölümsüz değil. 

{17:31} güneşten daha parlak nedir? Henüz ışık 



Bunların faileth; ve kanlı kötü hayal olacaktır. 

{17:32} cennet yüksekliğini gücünü vieweth; 

ve bütün insanlar ama toprak ve kül. 

{18:1} Bu ayet için hiç Hathlerin her şeyde yarattığı 

Genel. 

{18:2} Lord sadece dürüst ve başka şey yoktur 

Ama, 

{18:3} kim dünya onun avuç ile governeth 

el ve her şeyi onun iradesine itaat: Kral olarak, o için 

Onun gücü ile saygısız aralarında kutsal şeyler bölme. 

{18:4} kime onun bildirmek için verilen o güç indirdiği 

çalışıyor mu? ve kim onun asil eylemleri bulmak zorundadır? 

{18:5} kim Majesteleri gücünü numara? ve 

Kim de onun mercies söyleyeyim mi? 

{18:6} Tanrı harika çalışmalar için orada olabilir 

hiçbir şey olabilir alınan onlardan, ben de herhangi bir şey 
koymak olabilir 

Onlara, ben de onları yere bulunabilir. 

{18:7} karşılaştığında yapılır, o zaman o beginneth; ve 

o leaveth, o zaman o şüpheli olacaksın. 



{18:8} ne adam ve o nerede pertaineth? Ona ait olanı 

iyi, onun kötü nedir? 

{18:9} bir adam sayısı'nın günleridir en bir 

yüz yıl. 

{18:10} bir damla su deniz ve bir gravelstone olarak 

Buna karşılık kum; bin yıl için de 

Sonsuzluğun gün. 

{18:11} bu nedenle onlarla birlikte Tanrı'nın hasta ve poureth 

ileri onlara merhamet. 

{18:12} gördüm ve kötü; olmaya bitiş algılanan 

Bu nedenle onun şefkat çarpılır. 

{18:13} adam rahmetinden olduğunu onun komşu doğru; Ama 

Tanrı merhamet bütün eti olduğunu: o reproveth, ve 

nurtureth ve öğretti ve yine, bir çoban onun verir 

akın. 

{Onlara rahmet indirdiği disiplin, aldığınız 1814:} 

ve bu özenle sonra onun kararlar aramak. 

{18:15} oğlum, leke değil senin iyi işler, ben de kullanımı 

Ne zaman sen herhangi bir şey givest rahatsız kelime. 

{18:16} değil çiğ asswage ısı mı? Yani bir kelime nedir 



bir hediye daha iyi. 

{18:17} lo, bir kelime bir hediye daha iyi değil mi? Ama her ikisi 
de 

nazik bir adam. 

{18:18} aptal churlishly, azarlamak ve bir hediye 

kıskanç gözleri consumeth. 

{18:19} sen konuşmak ve physick kullanmadan önce öğrenmek 
ya da hiç 

Sen hasta olun. 

{18:20} önce kendin karar incelemek ve gün 

ziyaret sen merhamet bulmak. 

Sen hasta önce ve içinde kendini mütevazi {18:21} 

zaman günahları sergilemek tövbe. 

{18:22} sana senin yemin zamanında ödemek için engel hiçbir 
şey olmasın 

zaman ve haklı için değil, ölüm kadar erteleme. 

{18:23} prayest, sen hazırlamak önce kendini; ve değil var olmak 

Tanrı tempteth biri olarak. 

{18:24} sonunda olacaktır gazabını üzerine düşünmek ve 

Ne zaman o uzakta onun yüzünü açmamı ister intikam zamanı. 

{18:25} yeterli sen hast, zaman hatırlıyor 



açlık: ve sen zengin sanat, yoksulluk düşünüyorum ve 

gerekir. 

{18:26} sabaha kadar tam zamanı akşam dan 

değişti, ve her şey yakında Lord önce yapılır. 

{18:27} bilge bir adam her şeyi ve buna korkmayacağım 

gün sinning suç dikkat: ama aptal olmayacak 

zaman gözlemlemek. 

{18:28} bilgelik, anlayış herkes bilir 

ve onu bulan hamd O'na verecektir. 

{18:29} sözler anlayış vardı onlar 

aynı zamanda kendilerini akıllıca oldu ve ileri enfes döktü 

öyküler. 

{18:30} değil senin tutkuları sonra gitmek, ama kendin 
kaçınmaya üzerinden 

Senin iştah. 

{Eğer sen onu memnun etmek arzuları senin ruh givest 1831:}, 

o sana senin düşman için alay konusu yapacaktır Bu 

Sana malign. 

{18:32} çok keyifli, değil zevk almak, ne olmak 

Bunların expence için bağlı. 
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{18:33} değil yapılabilir bir dilenci üzerine Ziyafet tarafından 

borçlanma, ne zaman sen hast hiçbir şey kesene: sen için 

yalan senin kendi hayatın için pusuya ve üzerinde konuştuk. 

A sarhoşluk için verilen {19:1} vasıfsız bir adam 

zengin olmayacaktır: ve o küçük şeyler contemneth 

küçük ve küçük tarafından düşer. 

{19:2} şarap ve kadınlar canlılar yapacak 

uzak düşmek: ve fahişelerin için yapıştı o olacak 

küstah. 

{19:3} pervane ve solucanlar ona miras için olacaktır ve bir 

cesur adam uzakta alınır. 

Kredi vermek aceleci {19:4} o lightminded olduğunu; ve 

o sinneth karşı kendi ruhunu rahatsız. 

{19:5} kim kötülük zevk alır olacaktır 

mahkum: ama o zevkler resisteth hayatını crowneth. 

{19:6} o dilini ekarte edebilirsiniz olmadan yaşamak zorundadır 

çekişme; ve o gevezelik hateth daha az kötü olacaktır. 

{19:7} Rehearse başka Allah'a değil bu da şöyle söyledi 

Sana ve sen asla kötü fare. 



{19:8} arkadaş veya düşman, konuşma değil diğer olsun 

insanların hayatından; ve eğer sen suç uyarırsın, onları ortaya 
çıkarmak 

değil. 

{19:9} duydum ve sana gözlenen ve zaman zaman 

çıkar o senden nefret edecek. 

Sen haber {19:10} seninle ölmek izin varsa; ve 

cesur olun, sana patlayacak değil. 

{19:11} aptal bir kadın olarak bir kelime ile travaileth 

bir çocuk işgücü. 

{19:12} bir adamın baldırına sticketh bir ok gibi öyle bir 

aptalca bir göbek içinde kelime. 

{1913:} bir arkadaş öğüt, o değil bitmiş bu olabilir: 

ve yapmış, o bunu artık. 

{19:14} senin dostun öğüt, o-ebilmek var olmak değil dedi 

Bu: ve o, o var Eğer bu değil daha konuşmam. 

{19:15} öğüt bir arkadaş: birçok kez bunu bir iftira olduğu için 

ve her hikaye inanıyor. 

{19:16} orada yaptığı konuşmada, slippeth ama biri 

kalbindeki; ve o onunkilerle rahatsız değil kim 



dil mi? 

Sen tehdit önce {19:17} Komşunu öğüt 

Onu; ve öfkeli olmak, en iyi hukuk için yer vermek 

Yüksek. 

{19:18} Tanrı korkusu olmak için ilk adımdır 

[onu] kabul ve bilgelik sevgisi obtaineth. 

{19:19} emir bilgisine 

Lord olduğunu yaşam doktrini: ve onlar şeyler yapmak 

Lütfen ona ölümsüzlük ağacın meyvesi alır. 

{19:20} Tanrı korkusu olan tüm bilgelik; ve tüm 

Hukuk ve bilgi performansını bilgeliktir 

onun omnipotency. 

{19:21} bir hizmetçi onun asıl'dersen, olarak yapmayacağım 

Sana hızlı; daha sonra yapacak halde, onu angereth 

Bu onu nourisheth. 

{19:22} kötülük bilgi bilgelik, değildir 

Ben de herhangi bir zamanda günahkarlar prudence avukatı 
zaman. 

{19:23} orada olduğunu bir kötülük ve aynı bir 

iğrenç; ve bilgelik isteyen aptal. 



{19:24} o küçük anlayış indirdiği ve feareth 

Tanrım, çok bilgelik, indirdiği bir daha iyidir ve 

en yüksek Kanunu transgresseth. 

{19:25} orada bir nefis subtilty ise aynı 

haksız; ve bir kenara kararı vermeye turneth bir tane 

görünür; ve yargı justifieth bilge bir adam. 

{19:26} orada onun hangeth kötü bir adam olduğunu 

Ne yazık ki baş; Ama manen o yalancı bir, 

{19:27} onun yüz döküm ve yapım gibi 

o değil duydum: nerede o bilinen değil, sana yapacak bir 

Yaramazlık önce sen farkında olun. 

{1928:} ve güç istiyorum için o--dan engel 

Ne zaman fırsat findeth günah, henüz kötü yapacak. 

{1929:} bir adam onun bakmak ve bir tarafından bu bilinen 
olabilir 

anlayış onun yüz tarafından indirdiği ne zaman sen meetest 

onu. 

{19:30} erkek kıyafetleri ve aşırı kahkaha ve yürüyüş, 

sergilemek nedir. 

{20:1} orada olduğunu güzel değil bir kınama: Yine, bazı 



adam dilini walketh ve akıllıca olacaktır. 

{20:2} BT ayıplamak, kızgın olmak daha iyidir 

gizlice: ve o onun suçu confesseth korunmuş 

acı. 

{20:3} ne kadar iyi olduğunu, ne zaman sen reproved, 
sergilemek için 

tövbe! Yani sen kasıtlı günah Escape. 

{20:4} bir hadım bakire; deflower şehvet olduğu gibi Bu yüzden 

yargı şiddetle executeth o. 

{20:5} orada sessizlik keepeth ve bulunan biridir 

bilge: ve başka bir çok saçma sapan tarafından nefret dolu 
becometh. 

O indirdiği değil çünkü {20:6} bazı adam dilini, walketh. 

cevap: ve bazı keepeth sessizlik, onun bile bile. 

O görene {20:7} bir bilge adam onun dilini tutar mısın 

fırsat: ama bir yedikardeşi ve aptal hiçbir zaman ilgili. 

Pek çok kelime useth {20:8} o karşıydı; ve 

kendisine yetki orada alır o nefret. 

{20:9} orada kötü iyi bir başarı indirdiği bir günahkar var 

şeyler; ve kaybına yol turneth bir kazanç olduğunu. 

{20:10} orada sana kar değil bir hediyedir; ve orada 



Kimin recompence Çift Kişilik bir hediyedir. 

{20:11} orada bir abasement zafer nedeniyle olduğunu; ve 

Sirach (Ecclesiasticus) sayfa 612 

İşte bu kadar düşük bir emlak başından lifteth. 

{20:12} orada olduğu için biraz fazla buyeth ve 

repayeth bu yedi kat. 

{20:13} sözleri tarafından akıllı bir adam onu sevgili yaparsa: 

Ama aptallar graces döktü. 

{20:14} aptal hediye sana faydası ne zaman 

Sen hast; hiçbiri henüz kıskanç onun gerekliliği için: için 

pek çok şey için bir tane almak için looketh. 

{20:15} az verir ve çok; upbraideth o kilisenin 

Ağzını bir crier gibi; gün için o lendeth ve sabahlar olacaktır 

Yine sordu: böyle bir Tanrı ve insan nefret etmektir. 

{20:16} aptal der ki, hiç arkadaşım yok, ben yok teşekkür var 

benim iyi işler için ve onlar benim ekmek yemek kötü konuşma 

beni. 

{20:17} nasıl sık sık, ve kaç tane için güldü 

küçümseme! o değil düzeltmek için ne bilir için; ve bu 

biri ona o vardı değil sanki. 



{20:18} bir kaldırım kayma kayma daha iyi 

dil ile: Sonbahar kötü gelebilir miyim yani 

hızla. 

{20:19} unseasonable bir hikaye her zaman ağzına olacak 

akıllıca. 

{20:20} akıllıca bir cümle olacak ne zaman reddetti o çıkar 

aptal'ın ağzından; o zamanında konuşmayacağım için sezon. 

Bu aracılığıyla sinning engel {20:21} orada olduğunu 

istiyorum: ve ne zaman geri kalanı alır, o sorunlu tutulamaz. 

{20:22} orada aracılığıyla kendi ruhunu destroyeth olduğunu 

bashfulness ve kişilerin kabul ederek overthroweth 

kendini. 

{20:23} orada olduğunu bashfulness onun için promiseth için 

Arkadaş ve onu hiçbir şey için onun düşmanı yatırır. 

{20:24} bir adam bir faul blot bir yalandır, ama o sürekli 

eğitilmemiş ağzında. 

{20:25} bir hırsız için alışık bir adamdan daha iyidir 

yalan: ama ikisi mirası yıkıma sahip olacaktır. 

{20:26} yalancı bırakılmasını onursuz, ve onun 

Onunla hiç ayıp. 



{20:27} bilge bir adam kendini onurla teşvik 

sözleri: ve o anlayış indirdiği büyük memnun edecek 

Erkekler. 

{20:28} toprağını tilleth o onun yığın artacak: 

ve o büyük adamlar hızlı kötülük için af almak zorundadır. 

{20:29} hediyeler ve hediyeler bilge, gözleri kör ve 

Bu ayıplamak değil ağzını bırak. 

{20:30} saklı bilgelik ve hoarded hazine 

Ne kar, onları mı? 

{20:31} daha iyi değil mi onun delilik bir adam daha hideth bu 

onun bilgeliği hideth. 

{20:32} ing Tanrı arayışı içinde gerekli sabır 

o daha iyi onun hayat bir rehber olmadan boyunca yürütür. 

{21:1} oğlum, sen günah hast? Bunu daha fazla yapmak, ama 
sormak 

için eski günahlarını AF. 

{21:2} pire günah bir yılan yüzü itibaren: If 

Sen de yanına comest, seni ısıracak: bunların dişleri 

bir aslan diş erkeklerin ruhlarını öldürülmesi. 

{21:3} tüm kötülük olan bir iki kenarlı kılıç, yaralar 



Devşirilecek iyileşmiş olamaz. 

{21:4} korkutmak için yanlış servet harcamak: böylece 

gurur erkeklerin ev ıssız yapılacaktır. 

İçin {21:5} A dua bir yoksul adamın ağzından reacheth 

Tanrı'nın kulakları ve onun yargı cometh hızla. 

Yolu, reproved için hateth {21:6} o olduğunu 

günahkarlar: ama o Lord feareth onun tövbe 

kalp. 

{21:7} anlamlı bir adam çok bilinen ve yakın; Ama bir adam 

anlayış ne zaman slippeth bilir. 

Evini diğer erkekler para ile buildeth {21:8} o 

biri kendini onun mezar taşları gathereth 

Cenaze töreni. 

{21:9} kötü cemaat gibi çekici olduğunu. 

birlikte sarılmış: ve onları ve yangın için bir alev bitti 

Onları yok. 

{21:10} günahkarlar yolu taşlarla, düz yapılır ama 

bunların sonunda cehennem çukuru değil. 

{21:11} o Tanrı Kanunu keepeth getteth 

Bunların anlama: ve korkusu mükemmellik 



Lord bilgeliktir. 

{21:12} o akıllıca değil değil öğretti: ama 

acı multiplieth bir bilgelik. 

{21:13} bir bilge adam bilgi gibi bol bir 

sel: ve avukatı hayat saf bir pınar gibi. 

{21:14} kırık bir gemi gibi bir aptal iç parçalar vardır 

ve henüz yaşayanlar ise o sürece hiçbir bilgi tutar mısın. 

{21:15} becerikli bir adam akıllı bir kelime, o duyarsan 

Bunu takdir ediyorum ve ekleyin: ama yakında Hayır biri olarak 

anlayış işiten, onu displeaseth ve o casteth 

arkasından. 

{21:16} bir yük bir şekilde aptal konuşmak gibidir: 

Ama grace bilge dudaklarında bulunmak. 

{21:17} bilge adam ağzında soruşturmak 

cemaat ve onun kelimeleri onların kalbinde düşünmek. 

{21:18} yok edilir, bir ev gibi öyle bilgelik için bir 

aptal: ve akılsız bilgisine konuşma olarak 

mantıklı. 

{21:19} aptallar onto doktrini IS pranga ayakları üzerinde olarak 
ve 



sağ taraftan kelepçe gibi. 

{21:20} kahkaha; onun sesiyle kadar aptal lifteth Ama bir 
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bilge adam kıt küçük bir gülümseme. 

{21:21} süs bir bilge adam öğreniyor 

Altın ve sağ kolu üzerine bir bilezik gibi. 

{21:22} aptalca bir adamın ayak yakında onun [komşunun 
içinde] olduğunu 

ev: ama bir deneyim onu mahcup adamdır. 

{21:23} dikizlemek eve kapıda içinde aptal: ama 

o iyi beslenen olmadan duracak. 

{21:24} edepsizlik kapıda icabet görmek için öyle: 

Ama akıllı bir adam utanç ile sahipsiz esef. 

{21:25} konuşmacılar dudakları gibi şeyler söylüyorum olacak 

değil onlara ilgilidir: ama böyle gibi kelime 

anlayış terazide tartılır. 

{21:26} aptallar onların ağzına kalbidir: ama 

ağız bilge'onların kalbinde bulunmaktadır. 

{21:27} dinsiz şeytan curseth zaman, onun curseth 

kendi ruh. 



{21:28} bir Fısıldayan Adam kendi ruhunu kirletenlerin ve nefret 

her nerede o dwelleth. 

{22:1} A uyuşuk adam pis bir taşa karşılaştırılır ve 

her biri onu dışarı çıkardığı rezalet tıslamak. 

{22:2} A uyuşuk man pislik karşılaştırıldığında bir 

dunghill: Bu alır her erkeğin Elini sallayacak. 

{22:3} bir evilnurtured adam babasının onursuzluk olduğunu 

o dünyaya onu: ve [aptal] kızı onun kaybı için doğar. 

{22:4} A akıllı kızı ona miras getireyim 

kocası: ama o bu ayet namussuzca babasının 

ağırlık. 

Her iki babası cesur {22:5} o dishonoureth ve 

kocası, ama onlar her iki onu hor. 

{22:6} A tale [olarak] sezon dışında musick yas: 

Ama çizgili ve bilgelik düzeltilmesi hiç zamanımız kalmadı. 

{22:7} kim aptal öğretti glueth biridir bir 

potsherd birlikte ve o bu waketh tek bir ses olarak 

uyku. 

Bir bir masal bir aptalla telleth {22:8} o speaketh bir 

Bugünü: onun öykü, dedi ki, söylediği zaman nedir 



önemli mi? 

{22:9} çocuk gerçekten yaşamak ve varsa bulamayanlar, 

Onlar ailelerinin alçaklık kapsar. 

{22:10} ama çocuk, küçümseme ile kibirli olmak ve 

beslemek istiyorum onların akraba asaleti leke. 

{22:11} ışık kayıp için ölü için ağlamak: ve 

o anlayış akan için aptal yerine ağlamak: küçük yapmak 

istirahat için ölüme ağlayarak: ama aptal ömrünü 

ölümden daha beter. 

{22:12} yedi gün erkekler onun için bu yas öldü; 

Ama bir aptal ve bir dinsiz için hayatının bütün gün adam. 

{22:13} bir salakla fazla konuşuyorsun değil ve ona gitmek 

hiçbir anlama indirdiği: sen var diye ondan sakının 

Hiç sorun ve sen onun fooleries ile kirletti: 

Ondan yola ve sen ve geri kalan bulabilirsiniz asla 

delilik ile endişeli. 

{22:14} kurşun ağır nedir? Adın ne 

Bunların, ama aptal? 

{22:15} kum ve tuz ve demir, bir kitle daha kolay 

ayı, anlayış olmadan bir adam daha. 



{22:16} kereste kolan ve birlikte bir binada bağlı olarak 

sallayarak ile boşanmak değil: Bu kalp stablished bu yüzden 

tavsiye avukat tarafından hiçbir zaman korkmam. 

{22:17} bir kalp anlayış bir düşünce yerleşmiş 

Duvardaki bir Galeri adil bir plaistering gibidir. 

{22:18} üzerinde bir yüksek yer ayarla kazıkları asla stand 

rüzgara karşı: Bu yüzden hayal gücünü korkulu bir kalp bir 

aptal herhangi bir korku karşı tahammül edemiyorum. 

{22:19} göz pricketh o gözyaşları düşmeye yapacaktır: 

ve o kalp pricketh sergilemek için yaparsa onu 

bilgi. 

{22:20} kim kuşlara bir taş casteth onları frayeth 

uzak: ve o arkadaşı upbraideth dostluk breaketh. 

{22:21} olsa sen drewest senin dostun, henüz bir kılıç 

değil umutsuzluk: orada-ebilmek var olmak için bir dönen [iyilik 
için.] 

{Sen senin dostun karşı ağzınızı açarsa 2222:}, 

korku değil; orada-ebilmek var olmak için bir uzlaşma: hariç 

upbraiding, veya gurur veya ifşa sırlarını, veya bir 

hain yara: Bunlar için her arkadaşınız için 



çok farklı. 

{22:23} Komşunu onun yoksulluk içinde sadık olmak bu 

Sen mayest sevinirler onun refah: Allah'a dinmeyen uymak 

onun sorunu, zaman içinde o sen ile mirasçı olması 

Onu onun mirası: a pinti için emlak her zaman olmak için değil 

contemned: ne de olduğu saçma zengin 

hayranlık. 

{22:24} Buhar ve duman bir fırın goeth 

yangından önce; Bu yüzden önce kan reviling. 

{22:25} bir arkadaş; savunmak mahçup olmayacak Ne 

Kendimi ondan gizler. 

{22:26} ve herhangi bir kötü bana onun tarafından ne varsa her 

o işiten bir tane ondan sakının. 

{22:27} kim bir saat önce benim ağız ayarlamak ve bir 

bilgelik üzerine aniden tarafından düşen Dudaklarım mühür 

onları ve dilimi beni yok? 

{23:1} ya Rab, babası ve bütün hayatım boyunca valisi, 

Beni öğütlerini değil bırakın ve ben onlar tarafından düşmek 
değil. 

{23:2} kim düşünceler, bela koyacaktır ve 



disiplin bilgelik benim kalp üzerinde? Onlar beni yedek 

mayın ignorances ve değil değil günahlarımı tarafından geçmek 
için: 

{23:3} diye benim ignorances artırmak ve günahlarımı 

benim yıkıma boldur ve benim daha önce düşmek 

düşmanlar ve mayın düşman bana, kimin umut sevinirler 

Senin merhamet uzak olacaktır. 
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{23:4} ya Rab, baba ve Tanrı benim hayatımın bana değil 
vermek bir 

gurur bakmak, ama senin görevlileri uzak her zaman açın bir 

kibirli zihin. 

{23:5} sıra benden boşuna umut ve 

çekiyor ve sen onu tut arzulu yukarı 

her zaman sana hizmet etmek. 

{23:6} izin değil açgözlülük göbek ne de şehvet 

et beni almak; ve benim yerime kulun içine vermek 

küstah bir zihin. 

{23:7} duymak, O siz çocuklar, ağız disiplin: 

Bu keepeth o asla onun dudaklarında alınır. 

{23:8} günahkar kalmamış olabilir onun aptallık: hem 



kötü hoparlör ve gurur böylece düşecek. 

{23:9} Accustom küfür için ağzınızı değil; Ben de kullanmak 

Kendin için kutsal bir adlandırma. 

{23:10} için sürekli dayak bir hizmetçi olarak olacaktır 

mavi bir işaret olmadan olamaz: böylece o ulaşmalı ve nameth 

Tanrı'nın sürekli hatasız olmayacaktır. 

{23:11} çok küfür useth bir adam doldurulacaktır 

kötülük ile ve veba asla onun hareket 

ev: o rahatsız, onun günah onun üzerine olacaktır: ve eğer o 

onun günah değil, kabul gerektiren bir çift yatırır: ve eğer 

o yemin ederim boşuna, o masum, ama onun evi olamaz 

felaketler tam olacaktır. 

{23:12} orada hakkında ölüm ile giysili bir kelimedir: 

Tanrı versin o Jacob miras içinde bulunmak değil; için 

Böyle şeyler dindar uzak olacak ve onlar olacaktır 

kendi günahları yaşamak değil. 

{23:13} ihtilaflı küfür için ağzınızı değil kullanmak için 

Orada günah kelimedir. 

{23:14} hatırlıyorum babanı ve annene, ne zaman sen 



büyük erkekler arasında sittest. Onları daha önce unutkan değil 
var olmak ve 

Sen senin özel tarafından aptal olmak ve bu dilek sen 

hiç doğmamış hadst ve lanet onlar senin doğum günü. 

{23:15} opprobrious kelimeleri alışık adam 

Asla onun yaşam tüm gün reform. 

{23:16} erkekler iki türlü çarpma günah ve üçüncü olacak 

gazabı getirmek: sıcak bir zihin yanan bir ateş gibi bu asla 
olmayacak 

o tüketilen kadar su: onun vücudunda bir zampara 

o bir yangın tutuşturulmuş kadar eti hiç bitmeyecek. 

{23:17} bütün ekmektir tatlı bir zampara, olmayacak 

o ölene kadar kapalı tutun. 

{23:18} böylece onun söyleyerek evlilik, breaketh bir adam 

kalp, kim beni görüyor? Hakkında compassed ile karanlık, 

duvarlar beni koru ve kimse beni görüyor; Ben için gerekenler 

korku? en yüksek günahlarımı anımsamayacaktır: 

{23:19} böyle bir adam sadece erkekler, gözleri feareth ve 

Tanrı gözünde on binlerce kez olduğunu bilir değil 

tüm yolları eserini güneşten daha parlak erkeklerin, ve 

en gizli bölümleri dikkate alınarak. 



{23:20} her şeyi biliyordu hiç oluşturuldukları ere; Bu yüzden 

onlar mükemmel sonra da hepsini baktı. 

{23:21} Bu adam sokaklarında cezalandırılır 

Şehir, ve nerede o suspecteth değil o alınmak. 

{23:22} böylece o da leaveth karısı ile gidelim mi 

kocası ve bir varis tarafından başka bir şeydir. 

{23:23} için ilk, o en iyi hukuk itaatsizlik 

Yüksek; ve ikincisi, o kendi karşı Kurumu'nu 

kocası; ve üçüncüsü, o zina fahişe oynadı, 

ve başka bir adam tarafından getirilen çocuklar. 

{23:24} o cemaat getirdi 

ve Engizisyon ona çocuk yapılacaktır. 

{23:25} çocukları kök ve onun dalları alır değil 

ileri meyve yok getireyim. 

{23:26} lanetli olduğu için hafızasını terk ve onu 

Sitem deyimiyle değil. 

{23:27} ve onlar kalan olmadığını bilmek zorundadır 

Tanrı, ve bu korku orada daha iyi bir şey değil 

almak daha tatlı bir şey emir dikkat 

Efendisi. 



{23:28} Tanrı izleyin ve olmak büyük bir zafer olduğunu 

Ondan uzun ömürlü sayısıdır. 

{24:1} bilgelik kendini hamd ve içinde zafer 

Onu insanlara ortasında. 

En yüksek cemaat: 2} {24 o olacaktır 

Ağzını aç ve gücünü önce zafer. 

{24:3} en yüksek, ağzından geldim ve 

Dünya bir bulut gibi kaplı. 

{24:4} ben yüksek yerlerde yaşadı ve tahtımı mevcuttur bir 

Bulutlu ayağı. 

{24:5} ben yalnız cennet, devre compassed ve 

derin dibinde yürüdü. 

{24:6} denizin dalgaları ve tüm dünya ve içinde 

her kişi ve ulus, bir sahibi var. 

{24:7} tüm bunlar ile ben geri kalan Aranan: ve kimin 

devralma uymak? 

{24:8} her şeyin yaratıcısıdır bana verdi bir 

emir ve beni o benim çadır neden 

dinlenmek ve Jacob ve işte senin senin konut bırak dedim 

devralma İsrail. 



{24:9} o beni önce baştan yarattı 

Dünya ve asla başarısız. 

{24:10} ondan önce görev yaptığım kutsal tapınak içinde ve bu 
yüzden 

Sion kurulmuştur. 

{24:11} Likewise sevgili şehirde kalan, bana verdi ve 

Kudüs'te benim güçtü. 

{24:12} ve hatta onurlu bir insan, kök saldı 

Tanrı'nın miras bölümü. 

{24:13} Libanus ve olarak sedir gibi yüce bir 

Servi ağacı Hermon dağlar üzerine. 
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{24:14} gibi bir palmiye ağacı tr-gaddi ve olarak Yüce 

Jericho, keyifli bir alanda Fuar zeytin ağacı olarak gül tesisinde, 

ve su bir çınar ağacı olarak büyüdüm. 

{24:15} tarçın gibi tatlı bir koku verdi ve 

Aspalathus ve ben en iyi gibi hoş bir koku vermiştir 

mür, kasnı ve oniks ve tatlı storax ve olarak 

duman tabernacle içinde buhur. 

{24:16} ben uzanmış terebentin ağacı olarak benim 



şube ve benim dalları olan dalları şeref ve 

Grace. 

{24:17} gibi ben ileri hoş lezzet, asma getirdi ve 

Çiçeklerimi şeref ve zenginlik meyvesi vardır. 

{24:18} ım'adil sevgi ve korku, anası ve 

bilgi ve kutsal umut: Ben bu nedenle, sonsuz, varlığım 

Onu adlandırılan benim çocuklar için verilen. 

{24:19} gel bana, siz beni, arzulu olması ve 

kendinizi benim meyveler ile doldurun. 

{24:20} için benim anıt tatlım tatlıdır ve 

devralma petek daha benim. 

{24:21} ye beni onlar henüz aç ve onlar olacaktır 

o içkiyi bana henüz susuz olacaktır. 

{24:22} o beni obeyeth hiç şaşırmış, olacak 

ve onlar bu işi bana göre yanlış yapmak. 

{24:23} tüm bunlar söz kitabı 

en yüksek Tanrı bile Musa komutasındaki hukuku 

Jacob'ın cemaat şöyle bir miras için. 

{24:24} Lord; güçlü olmak için zayıf değil o olabilir 

Sen, doğrulamak O'na ayırmak: Rab Yüce Tanrı için 



Yalnız ve onun yanında diğer bir kurtarıcı vardır. 

{24:25 Phison olarak onun bilgeliği ile her şeyi filleth} 

ve yeni meyveler zamanında Tigris olarak. 

{24:26} gibi bol anlayış yatırır 

Euphrates ve Jordan hasat zamanında olarak. 

{24:27} olarak görünür doktrin bilgi yatırır 

ışık ve vintage zamanında Geon olarak. 

{24:28} ilk adam onu mükemmel biliyordu: daha fazla 

son onu dışarı bulmak zorundadır. 

{24:29} için fazla deniz ve onu düşünceleri vardır 

büyük derin profounder öğütlerini. 

{24:30} ben de bir dere bir nehir, aldı ve dışarı çıktı bir 

bir bahçe içine iletim hattı. 

{24:31} dedi ki, benim en iyi Bahçe su olacaktır ve su olacaktır 

bol bol benim bahçe yatak: ve lo, benim brook oldu bir 

nehir ve nehir bir deniz oldu. 

{24:32} henüz sabah parlamaya doktrin yapacak 

ve ileri onun ışık uzaktan göndereceğiz. 

{24:33} henüz doktrin olarak kehanet, dışarı dökmek olacak ve 

sonsuza kadar her yaş için bırakın. 



{24:34} Hani ben kendim için sadece, yorucu değil 

Ama onlar için bu bilgelik aramak. 

{25:1} içinde ben güzelleştirerek ve durdu üç şey 

Hem Tanrı ve erkekler önce güzel: kardeşler, birlik 

Komşular, bir adam ve birlikte katılıyorum bir eş sevgisi. 

Erkekler {25:2} üç türlü ruhumu hateth ve ben 

büyük ölçüde onların hayata kırgın: gurur duyuyor, fakir bir 
adam bir 

zengin adam Yani bir yalancı ve eski zina o doateth. 

{25:3} Eğer sen senin gençlik, nasıl hiçbir şey toplanan 

Sen senin yaş herhangi bir şey bulmak? 

{25:4} O ne kadar yargılama gray için bir şeydir güzel saçlar, 

ve avukat bilmek antik erkekler için! 

{25:5} O ne kadar güzel olduğunu yaşlı adamlar, bilgelik ve 

anlayış ve avukat onur erkekler için. 

{25:6} yaşlı adamlar, taç kadar deneyimdir ve 

Tanrı korkusu onların zafer olduğunu. 

{25:7} orada benim içinde değerlendirilecektir dokuz şey gibi 

mutlu olmak için kalp ve dilimle mutlak onda: 

Onun çocuk sevinci indirdiği bir adam; ve o görmek için bu ayet 



onun düşmanı Güz: 

{25:8} de bir eşi ile dwelleth o 

anlayış ve bu değil onun diliyle kaydı, 

ve bu bir adam daha değersiz kendini fazla değil: 

{25:9} de basiret ve o bulundu o 

duyacak kulakları onlardan speaketh: 

{25:10} O ne kadar büyük bilgelik findeth o! Henüz 

Orada hiç Tanrı feareth onu yukarıda. 

{25:11} Tanrı sevgisi ama passeth için her şeyi 

Aydınlatma: o, walketh neye sebep? 

{25:12} Tanrı korkusu sevgisini başlıyor: 

ve inanç ona bulandı başlangıcıdır. 

{25:13} [ver] herhangi bir veba, ama kalp veba: 

ve herhangi bir kötülük, ama bir kadının kötülük: 

{25:14} ve herhangi bir ızdırap, ama onlardan ızdırap 

Benden nefret: ve herhangi bir intikam, ama düşman intikamı. 

{25:15} orada başsız bir yılanın başının üstünde olduğunu; ve 

bir düşman gazabı yukarıda hiçbir öfke vardır. 

{25:16} ben yerine bir aslan ve bir ejderha ile daha durmak 

kötü bir kadınla evi tutmak için. 



{25:17} kötülük bir kadının yüzünü changeth, 

ve onu teşvik çul gibi darkeneth. 

{25:18} kocası onun komşuları arasında oturmak; ve 

Ne zaman o işiten acı iç. 

{25:19} tüm kötülük olduğunu ama kötülük küçük bir 

kadın: onun üzerine düşmek bir günahkâr bölümünü izin. 

{25:20} kumlu bir şekilde tırmanma metrelik için olduğu gibi 

yaşlı bir eş sessiz adam için kelimelerin tam öyle. 

{25:21} yanılmak değil de bir kadın ve arzu Güzellik 

Ona zevk için. 
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{25: 22} bir kadın dolu ise o kocası, korumak 

öfke, arsızlık ve fazla suçlama. 

{25:23} kötü bir kadın cesaret abateth, yatırır bir 

ağır teveccüh ve yaralı bir kalp: olacak bir kadın 

Kocası sıkıntı içinde zayıf yatırır konfor eller ve 

zayıf diz. 

{25:24} günah, başında kadın geldi ve 

onun tüm ölürüz. 

{25:25} su yok yolunugöstersin; Ben de kötü 



kadın özgürlük yurtdışında gad. 

{25:26} değil sen wouldest gibi o giderse onu var, onu kesmek 

Senin eti, kapalı ve ona bir tasarıyı boşanma ver ve bırak 

git. 

{26:1} mübarek erdemli bir eş için indirdiği adamdır 

onun gün sayısı çift olacaktır. 

{26:2} bir erdemli kadın kocası ve o büyür 

yıllarını huzur içinde yerine getirmek. 

{26:3} iyi bir eş olacaktır iyi bir bölümü olduğunu 

Onları Tanrı korku kısmında verilen. 

{26:4} ister zengin veya fakir, iyi bir varsa bir adam 

kalp Tanrı doğru o her zaman ile sevinirler bir 

neşeli yüz. 

{26:5} geliyorum kalp benim üç şey feareth; ve 

4 Temmuz'da ben-yapıldı var boğaz korkuyor: bir şehir, iftira 

birlikte ele avuca sığmaz bir çok sayıda ve bir yanlış toplama 

suçlama: tüm bunlar ölümden de kötü. 

{26:6} ama bir keder kalp ve üzüntü olan bir kadın 

başka bir kadın ve bir belası dil üzerinde kıskanç 

hangi tüm ile communicateth. 



{26:7} kötü bir eş olduğunu bir boyunduruk FIR sarsıldı: o bu 

indirdiği tutun onu o bir Akrep olarak yine de 
düzenlenmektedir. 

{26:8} bir sarhoş kadın ve yurt dışında bir gadder causeth 

büyük öfke ve o kendi utanç kapsamaz. 

{26:9} sokmayaçalışıyorsun bir kadının vücudunda bilinen 
olabilir 

kibirli görünüyor ve göz kapakları. 

{26:10} senin kızı utanmaz olacaksa, onu straitly, aklında 
bulunsun... 

diye kendini overmuch özgürlük o kötüye. 

{26:11} küstah bir göz üzerinden izlemek: ve eğer marvel 

Sana karşı günah. 

{26:12} susamış bir gezgin olarak ağzını açacak 

o bir çeşme bulduğunda ve her su 

oteller: ona: her hedge tarafından o aşağı, oturup onu açın 

Her ok karşı titredim. 

{26:13} bir eş'ın kocası, delighteth ve 

onun takdiri kemikleri şişmanlatıyor. 

{26:14} bir sessiz ve sevgi dolu kadın Rabbinin bir hediyedir; 

ve hiçbir şey bu kadar değer bir zihin olarak de 



talimat verdi. 

{26:15} bir birine ve sadık kadın bir çift olduğunu 

Grace ve kıta fikrini değerli olamaz. 

{26:16} güneş yüksek cennette; ariseth Bu yüzden 

onun evi sipariş iyi bir eş güzelliği. 

{26:17} olarak açık ışık kutsal mum; Bu yüzden 

Olgun çağında yüz güzelliği. 

{26:18} yuva altın ayağı olduğu gibi 

Gümüş; Yani sürekli bir kalp ile adil ayakları vardır. 

{26:19} oğlum, almak senin yaş çiçek ses; ve 

Senin güç yabancılara ver. 

{26:20} ne zaman sen verimli bir sahibi kazanılmış 

tüm alanda, içinde güvenmek senin kendi tohum ekmek 

thy hisse senedi iyilik. 

{26:21} sen leavest senin yarış olacak 

büyütülmüş, iyi düşüşünü güven sahip. 

{26:22} bir fahişe tükürük muhasebesi; Ama bir 

evli kadın kocasına ölüme karşı bir kule var. 

{26:23} A kötü kadın bir bölümü olarak verilen bir 

kötü adam: ama dindar bir kadın onu feareth verilir 



Tanrı. 

{26:24} dürüst olmayan bir kadın contemneth yazık: ama bir 

dürüst bir kadın kocası saygı. 

{26:25} bir utanmaz kadın bir köpek sayılır; 

Ama o birine Tanrı korkmayacağım. 

Kocası honoureth {26:26} bir kadın olacak 

Tüm akıllıca karar; Ama o onu içeri dishonoureth 

gurur tüm dinsiz sayılır. 

{26:27} A yüksek sesle ağlayan kadın ve bir azarlamak aranan 

out düşmanları uzaklaştırmak için. 

{26:28} orada kalbimi; yas iki şey olmak ve 

Üçüncü bana kızgın yatırır: bir adam yoksulluk; suffereth savaş 

ve canlılar tarafından ayarlanmamıştır; ve bir o 

doğruluk günah için returneth; Tanrı böyle prepareth 

bir kılıç için. 

{26:29} A tüccar pek kendini üzerinden yapıyor tutmak 

yanlış; ve bir huckster günahtan serbest değil. 

{27:1} çok küçük bir mesele için; günah işledim ve o bu 

arayanı için bereket gözlerini geri dönecek. 

{27:2} tırnağımı kasıldı hızlı arasında sticketh gibi 



taşlar; çok günah stick alış ve satış arasındaki yakın onları yiyip 
bitirir. 

{27:3} bir adam tutun sürece kendini özenle korkusu içinde 

Tanrı'yı evinin yakında devrilen olacaktır. 

{27:4} olarak ne zaman bir elek ile çöp sifteth 

remaineth; adam onun pislik konuş. 

{27:5} fırın potter'ın damarları proveth; Yani 

deneme bir adam onun akıl olduğunu. 

{27:6} meyve declareth ağaç olmuştur giymiş; Bu yüzden 

söyleyiş, insanın kalbinde bir kibir olduğunu. 

{27:7} konuşmasına; sen hearest önce kimse övgü için 

ölümünden bu. 
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{27:8} / salih followest, sen elde 

Ona, onu, görkemli bir uzun elbise koymak. 

{27:9} kuşlar onların benzeri; çare olacak Yani gerçek olacak 

Onlara onu pratik dönün. 

{27:10} aslan av için; pusuya lieth gibi çok günah için 

kötülük çalışan onları. 

{27:11} dindar bir adam söylem her zaman ile olduğunu. 



bilgelik; Ama aptal ay gibi changeth. 

{27:12} eğer sen düşüncesizce arasında zaman gözlemlemek 

Ama sürekli anlayış erkekler arasında. 

{27:13} aptalların söylem sıkıcı ve onların spor 

aromalı günahın var. 

{27:14} çok ulaşmalı konuşma onu yatırır 

saç stand dik; ve onların kavga kulakları bir uğramalıyım. 

{27:15} görkemli çekişme olduğunu bloodshedding, ve 

onların revilings kulağa ağır. 

{27:16} kim sırları discovereth onun kredi kaybetmişse; ve 

Asla fikrini arkadaşına bulmak zorundadır. 

{27:17} senin dostun seviyorum ve ona sadık: ama eğer 

Sen onun sırlarını betrayest, artık onu sonra takip edin. 

{27:18} bir insan olarak onun düşmanı; yok Bu yüzden hast 

Sen Komşunu aşkını kaybetti. 

{27:19} elinden, böyle bir kuş letteth biri olarak 

Sen Komşunu izin hast gidip onu tekrar değil 

{27:20} onu sonra takip daha fazla, o çok uzak olduğu için 
kapalı; o 

tuzak dışarı kaçtı bir Karaca gibidir. 



{27:21} bir yara gelince, o kadar; bağlı ve sonra 

Orada reviling reconcilement olabilir: ama o betrayeth 

Sırlar umut. 

{27:22} o gözlerle winketh worketh kötü: ve 

o onu bilir ondan kalkacak. 

{27:23} ne zaman sen mevcut sanat, o tatlı, konuşacak ve 

senin kelime hayran kalacaksınız: ama en sonunda o onun 
kıvranmak 

ağız ve senin sözler iftira. 

{27:24} birçok şey, ama onun gibi bir şey nefret etmiş; 

Tanrı için ondan nefret. 

{27:25} kim yüksek bi taşa casteth başına casteth 

kendi yük; ve hilekar bir vuruş yaralar yapmak zorundadır. 

{27:26} kim bir çukur diggeth orada ölecek: ve o bu 

setteth bir tuzak orada alınır. 

{27:27} yaramazlık, worketh o onun üzerine düşecek 

ve nereden bileceksiniz değil o çıkar. 

{27:28} alay ve suçlama vardır gurur; Ama 

intikam, bir aslan gibi yalan onlar için bekliyor. 

{27:29} onlar salih düşüş sevinirler olacaktır 



tuzak içinde alınması; ve acı onları tüketmek 

Onlar ölmeden önce. 

{27:30} kötülük ve gazabı, hatta bunlar iğrençlikleri;. 

ve günahkar adam ikisini sahip olacaktır. 

{28:1} revengeth intikam üzerinden bulmak zorundadır o 

Lord ve o kesinlikle onun günahlarını [anma.] devam edecektir 

28: {2} bağışla Komşunu yaptığını zarar 

Sana çok günahlarını da ne zaman AF sen 

prayest. 

{28:3} bir adam başka bir karşı nefret destekliyor ve onları yiyip 
bitirir 

o Tanrı dan af talep? 

{28: 4} o sheweth merhamet gibi bir adam için 

Kendini: ve kendi günahları AF onları yiyip bitirir? 

{28:5} Eğer et o kim nefret besler 

onun günahlarını af için intreat? 

{28:6} senin son hatırlıyorum ve düşmanlık sona izin; 

[unutmayın] yolsuzluk ve ölüm ve içinde uymak 

emir. 

{28:7} emir hatırlıyorum ve Hayır ayı 



kötülük Komşunu için: [unutmayın] söz 

En yüksek ve cehalet, wink. 

{28:8} Abstain üzerinden çatışmalar, ve sen azaltmak thy 

günahları: öfkeli bir adam çekişme, kindle için 

{28:9} günahkar adam bir arkadaş disquieteth ve yatırır 

barış içinde tartışma aralarında. 

{28:10} Bu burneth bu yüzden yangın ile ilgili bir konu olduğu 
gibi: ve gibi bir 

adamın gücü olduğunu, onun gazabını; da öyle ve onun göre 

öfkesini riseth zenginlik; ve hangi güçlü olduklarını 

iddia, daha onlar-ecek var olmak iltihaplı. 

{28: 11} aceleci bir çekişme kindleth bir yangın: ve aceleci bir 

mücadele kan dökerse. 

{28:12} / kıvılcım aşarsa, yanmak o: Eğer sen söyle 

onun üzerine su: ve bu dışarı gel senin 

ağız. 

{28:13} lanet olsun Fısıldayan Adam ve doubletongued: için bu 

birçok barış içinde olan yok. 

{28:14} bir backbiting dil çok, disquieted ve 

Onları ulus ulus tahrik: güçlü şehirler indirdiği 



aşağı çekti ve büyük adamlar evlerin devrildi. 

{28:15} bir backbiting dil erdemli kovuyorum seni 

Kadınlar ve onların uğraşları onlardan yoksun. 

{28:16} kim o hearkeneth asla geri kalanı bulmak zorundadır, 

ve asla sessizce durmak. 

{28:17} kırbaç kontur işaretleri bizzat yaparsa: 

Ama dil kontur kemikleri breaketh. 

{28:18} birçok kılıç kenarına düşmüş: ama 

değil o kadar çok dil tarafından düşmüş gibi. 

{28: 19} var o zehiri ile savundu 

Bunların; Kim, ne de be değil çizilmiş boyunduruğu bunların 

onun bantlarında bağlı. 

{28:20} için bunların boyunduruğu bir boyunduruk demir ve 
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Bunların bantları bantları pirinç vardır. 

{28:21} ölüm bunların kötü bir ölüm, mezar olduğunu 

Bu daha iyi. 

{28:22}, Tanrım, korktuğu üzerlerine kural konamaz 

Ben de alev ile bunların yakılacak. 

{28:23} Tanrı terketmek gibi içine düşmek; ve bu 



Onları yanacağız ve su değil; Bu gönderilecektir 

Onlara bir aslan olarak ve onları bir leopar yemesinden. 

{28:24} / hedge senin sahibi hakkında ile bakmak 

dikenler ve bağlamak senin gümüş ve altın, 

{28:25} ve bir denge içinde senin kelime tartmak ve yapmak bir 

kapı ve ağzınızı için bar. 

{28:26} / slayt onun tarafından değil, sen sonbahar önce diye 
dikkat 

lieth bekliyor onu. 

{29:1} o merhametli olan onun komşu uzatır; 

ve o elini strengtheneth keepeth 

emir. 

{29:2} Lend Komşunu onun ihtiyaç ve ödeme zamanında 

Sen Komşunu yine nedeniyle içinde sezon. 

{29:3} senin sözü tutmak ve anlaşma sadakatle onunla, ve 

Sen her zaman senin için gerekli olan şey bulmak. 

{29:4} bir şey onları, ödünç verildiği zaman çok, için hesaba 
katılması 

bulunabilir ve onlara yardım sorun koydu. 

{29:5} o alınan kadar o bir erkek eli; öper misin 

ve onun komşunun para için o submissly konuşur: ama 



Ne zaman o ödemek, o zaman uzatmak ve dönmek 

keder, kelimelerin ve zaman şikayetçi. 

{29:6} o hakim, neredeyse yarım alır ve 

Eğer yaparsa o bulmuştu o kabul edilir: Eğer değil, o yoksun 

bir süre ona parasını kazanılmış onu bir düşman olmadan 

Neden: o payeth onu cursings ve parmaklıklar; ve için 

Yargıç ona utanç ödeyecek. 

{29:7} çoğu bu nedenle diğer için ödünç vermek reddetti 

erkek hasta ilgili, dolandırıldığı için korkarak. 

{29:8} henüz sen sabır bir adamla kötü Emlak 

ve değil sergilemek için ona merhamet gecikme. 

{29:9} yardım emir'ın aşkına, yoksul ve 

Onu değil onun yoksulluk nedeniyle yüz çevirirler. 

{29:10} kardeşin ve senin arkadaş için senin para kaybetmek, 

ve altında kaybolmasına bir taş değil pas. 

Senin hazine göre yığmak {29: 11} 

en yüksek ve emir sana getireyim 

daha fazla kar altın daha. 

{29:12} Kapa çeneni senin depo sadaka: ve bu olacaktır 

Seni tüm ızdırap teslim. 



{29:13} Bu senin için daha iyi senin düşmanlarına karşı 
savaşmak 

bir güçlü kalkan ve güçlü mızrak. 

{29:14} dürüst bir adam olduğunu onun komşu için kefil: ama o 

Bu küstah onu terketmek. 

{29:15} unut o için senin kefil değil dostluk 

onun hayatı senin için verilen. 

{29:16} bir günahkâr onun iyi Emlak devirmek 

kefil: 

{29:17} ve o bir unthankful aklı olan bırakacağım 

Onu teslim onu [tehlikede]. 

{29:18} Suretiship çok iyi gayrimenkulün geri ve 

Onları deniz dalgası gibi sarsıldı: güçlü erkekler indirdiği bu 
tahrik 

Onların evleri, böylece onlar garip arasında gezindi 

Milletler. 

{29:19} emir ihlal kötü bir adam 

Lord suretiship düşecek: ve o undertaketh 

ve kazanç içine düşecek için diğer erkeklerin işi ışığını 

takım elbise. 

{29:20} yardım Komşunu göre senin güç ve 



Sen kendin düşmek aynı değil dikkatli olun. 

{29:21} yaşam için Şef şey olduğunu su ve ekmek, ve 

giyim ve utanç kapsayacak şekilde bir ev. 

{29:22} daha iyi kötü bir kulübede fakir bir adam hayattır, 

başka bir adamın evini hassas fare. 

{29:23} az veya çok, tutun olmak seni memnun, o sen 

senin evin değil suçlama duydum. 

{29:24} evine gitmek için sefil bir hayat için 

ev: nerede sen sanat için bir yabancı, sen açık değil darest 

Ağzınızı. 

{29:25} Thou eğlendirmek, bayram ve hiç var 

Teşekkürler: Ayrıca sen acı sözlerini duymak: 

{29:26} gel, yabancı, sen ve bir tablo vermek ve yem 

Beni buna sen hast hazır. 

{29:27} vermek yerine, onurlu bir erkek yabancı, sen; 

teslim için benim kardeşim çıkar ve benim ihtiyacım yok 

ev. 

{29:28} bunlar biri için ağır 

anlama; houseroom upbraiding ve 

borç veren reproaching. 



{30:1} oğlu sevmez o sık sık hissetmesini causeth 

rod, o sonunda onu sevinci olabilir. 

{30:2} oğlu chastiseth o ona, sevinç olacaktır 

ve ona onun tanıdık arasında sevinirler. 

{30:3} oğlu öğretti o düşman grieveth: ve 

arkadaşları önce ona sevinirler. 

{30:4} babası öldü bulunuyormuş gibi henüz o olsa da, 

ölü değil: bir kendisi gibi olan arkasında bıraktığı için. 

{30:5} iken yaşadığı, gördüm ve ona sevindim: ve 

o öldüğünde, o kederli değildi. 

{30:6} onun arkasında onun düşmanlarına karşı bir kahraman 
yaptı, 

ve bir o arkadaşlarına iyilik ödüllendirmek. 

{30:7} oğluyla çok fazla yatırır o bağlamak 

yaraları; ve onun bağırsakları her cry sıkıntılı. 
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{30:8} kırık bir ata becometh inatçı: ve bir 

kendi kendine yaptı çocuk kasıtlı olacak. 

{30:9} Cocker senin çocuk ve o senden korkuyor yapmak 
zorundadır: 

Onunla oynamak ve o-ecek getirmek sana ağırlık için. 



{30:10} gülmek değil onunla, sen var diye üzüntü ile 

Onu, ve sen gıcırdatmak diye senin dişler sonunda. 

{30:11} ve onu gençliğinde özgürlük vermek değil göz 

onun revü. 

{30:12} boynunu o ise genç ve beat aşağı yay 

Onu o balmumu diye inatçı bir çocuk, o ise iki tarafta 

ve sana söz dinlemez ve çok üzüntü thine için getir 

kalp. 

{30:13} senin evlat cezalandırmak ve onu iş gücü diye orada tut 
onun 

ahlaka aykırı davranış sana şöyle bir suç olabilir. 

{30:14} daha iyi ses ve güçlü olmak, kötüdür 

Anayasası, onun vücudunda tutulmuş zengin bir adam. 

{30:15} sağlık ve vücut iyi Emlak vardır her şeyden önce 

Altın ve sonsuz servet üzerinde güçlü bir beden. 

{30:16} orada hiçbir riches ses bir ceset yukarıda, değil 

kalp sevinç sevinç. 

Acı bir hayat daha iyi ya da sürekli ölüm {30:17} 

hastalık. 

{30:18} çalkala Kapa çeneni bir ağzı üzerine döktü gibidir 



Messes etin bir mezar ayarla. 

{30:19} ne iyi dilediğini sunan bir PUT onto? için 

Ne o yemek ne de kokusu: o, zulüm 

Lord. 

{30:20} o gözleriyle görüyor ve groaneth, gibi bir 

bakire embraceth ve sigheth hadım. 

{30:21} değil içinde senin aklın için ağırlık ver. ve eziyet 

kendini senin kendi danışman değil. 

{30:22} kalp sevinç olduğunu adam, yaşam ve 

bir adam sevinçlilik günlerini prolongeth. 

{30:23} seviyorum senin kendi ruh ve kalbin konfor, 

keder sana uzak kaldırmak: keder birçoğu, öldürdü için 

ve orada hiçbir kar. 

{30:24} kıskançlık ve öfke kısaltmak hayat ve carefulness 

yaşından önce zaman gösterecek. 

{30:25} A heart neşeli ve iyi bir bakım onun olacak 

et ve diyet. 

Servet consumeth için eti, {31:1} izliyor ve 

Bunların Bakımı uzak uyku driveth. 

{31:2} gözlem bakım bir adam, pijama yara izin vermeyeceğim 



hastalık uyku breaketh, 

{31:3} zengin indirdiği büyük emek zenginlik toplama 

birlikte; ve ne zaman o resteth, o onun mahrem ile doldurulur. 

{31:4} yoksulların yoksul mallarından laboureth; ve ne zaman o 

leaveth, o hala muhtaç kapalıdır. 

{31:5} o altın sevmez değil haklı ve o 

Bu yolsuzluk ışığını yeterli olacaktır bunların. 

{31:6} Altın birçok, harabe oldu ve onların 

imha mevcuttu. 

Onlara onto kurban onlara öyle {31:7} 

ve her aptal onunla alınır. 

{31:8} mübarek leke bulduğu zengindir 

ve altın sonra gitmedi. 

{31:9} o kim? ve onu mübarek arayacak: için 

harika şeyler onun insanlar arasında yaptığı indirdiği. 

{31:10} kim böylece yargılandı ve mükemmel bulundu? 

o zaman bırak zafer. Kim rahatsız olabilir ve indirdiği değil mi 

rahatsız mı? veya, kötülük ve değil bitmiş? 

{31:11} onun mal olacaktır kurulan ve 

cemaat onun sadaka bildirmek. 



{31:12} eğer sen bol bir masada oturup, üzerine açgözlü olmak 
değil 

Bu ve fazla et olduğunu söylemek değil,. 

{31:13} kötü bir göz kötü bir şey olduğunu da unutmayın: ve 

Ne daha fazla oluşturulur bir göz kötü? Bu nedenle bu 

her fırsatta weepeth. 

{31:14} germek değil senin el whithersoever looketh, 

ve onunla birlikte çanak içine sokmak. 

{31:15} yargıç değil Komşunu kendin tarafından: ve olmak 

her noktasında gizli. 

{31:16} olarak Eat bir adam olan şeyleri becometh. 

Senden önce set; ve sen nefret diye not, yemesinden. 

{31:17} izin off ilk görgü aşkına; ve değil var olmak 

unsatiable, sen rahatsız diye. 

{31:18} arasında birçok, ulaşmak değil işte senin sen sittest 
zaman 

Her şeyden önce ver. 

{31:19} A çok az iyi beslenen bir adam için yeterlidir, 

ve o değil onun Rüzgar kısa yatağının fetcheth. 

{31:20} ses uyku cometh orta yeme: o riseth 

erken, ve onun fikir onunlasın: izlerken, acıdan 



ve safranın ve karın acısı ile bir unsatiable 

adam. 

{31:21} ve sen yemek zorunda, ortaya, git 

İleri, kusma ve sen dinlen. 

{31:22}... oğlum, beni duyuyor ve beni değil ve de hor 

Sana söylediğim gibi son sen bul: tüm eserlerini hızlı, olmak 

Bu yüzden orada hastalık yok sana geleyim. 

{31:23} kim onun eti liberal, erkekler konuşmak zorundadır 

Ondan iyi; ve onun iyi temizlik rapor-ecek var olmak 

inanıyordu. 

{31:24} ama o bu onun et niggard karşı 

Bütün şehir üfürüm; ve Tanıklıklar onun 

niggardness, olması şüphe değil. 

{31:25} gösteriş değil senin valiantness şarap; şarap için 
indirdiği 

birçok yok. 
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{31:26} fırın proveth kenarına daldırma: Yani onları yiyip bitirir 

onur kalpleri sarhoşluk tarafından şarap. 

{31:27} şarap birine, o sarhoş olarak hayat kadar iyi ise 



Orta: ne hayat sonra birine bu şarap mı? 

Bunun için adam mutlu istendi. 

{31: 28} şarap ölçülebilir sarhoş ve sezon içinde verir 

kalp ve zihin neşe sevinç: 

{31:29} ama şarap ile aşırı sarhoş yatırır acı 

Aklın, kavga ve kavga. 

{31:30} sarhoşluk o kadar aptal öfke arttırır 

rahatsız: güç diminisheth ve yaralar yatırır. 

{31:31} azarlama Komşunu değil, şarap, ve 

onun neşe değil ondan nefret: despiteful hiçbir kelime verin 

ve onu [içilir.] çağıran onunla üzerine basın 

{32:1} Eğer sen efendisi [bir ziyafet] Asansör yapılması değil 

Kendini yukarı, ama geri kalan biri olarak aralarında olmak; Al 

çalışkan onlar için bakım ve otur. 

{32:2} ve sen thy Bürosu yaptın, almak senin 

yer, o sen onlarla, neşeli olması ve almak bir 

taç senin de bayram sipariş için. 

{32:3} konuşun, sen sanat için o yaşlı sana becometh, 

Ama yargı ses; ve değil musick engel. 

{32:4} Pour değil dışarı kelime olduğu yerde bir müzisyen ve 



gösteriş değil ileri bilgelik zamanın dışında. 

{32:5} A konser musick bir ziyafet şarap içinde olduğu gibi bir 

altın set Çiban mühür. 

{32: 6} bir mühür bir zümrüt, altın, bir eser seti olarak yani 

musick keyifli şarap ile melodi nedir. 

{32:7} konuşun, genç adam, eğer var olmak lüzum senden: ve 

henüz pek ne zaman sen iki kez sordu. 

{32:8} kısa, çok kavrama olmak senin konuşma izin 

birkaç kelime; bilir ve henüz onun walketh biri 

dilini. 

{32:9} sen büyük erkekler arasında olmak, kendini değil olun 

eşit onlarla; ve ne zaman bir yerde eski adamlar, 
kullanamazsınız 

birçok kelime. 

{32:10} gök gürültüsü yıldırım goeth önce; ve daha önce bir 

birine adam iyilik gidelim mi. 

{32:11} erkenden kalkın ve sonuncu da değil; Ama arkama 

gecikmeden eve. 

{32:12} orada senin eğlence al ve ne yapacaksan yap: 

günah gurur konuşma tarafından değil ama. 



{32:13} ve için bunları sana yapılan onu korusun 

ve sana onun iyi şeyler ile doldurulan. 

Kim Tanrı onun alacaksınız feareth {32:14} 

disiplin; ve onlar ki onu erken aramak iyilik bulmak zorundadır. 

{32:15} o yasa arayanı onunla doldurulacaktır: 

Ama iki yüzlü basamağın rahatsız olacak. 

{32:16} onlar Tanrı korku yargı, bulmak ve 

Adalet bir ışık gibi tür. 

{32:17} bir günahkar adam değil reproved ama findeth bir 

onun iradesine göre izin verir. 

{32:18} bir adam avukat düşünceli olacaktır; Ama bir 

garip ve gururlu adam korku, yıldık değil hatta zaman 

Avukat olmadan kendi işi. 

{32:19} yapmak hiçbir şey olmadan tavsiye; ve ne zaman sen 
hast 

bir kez bitmiş, tevbe değil. 

{32:20} git bir şekilde değil wherein sen mayest düşmek, ve 

Taşların arasında rastlamak. 

{32: 21} düz bir şekilde emin olmak değil. 

{32:22} ve senin kendi çocuklarının dikkat edin. 



{32:23} her iyi iş içinde senin kendi ruh; güven için bu 

emirlerin tutmak. 

{32:24} o Rabbine iman için kulak taketh 

emir; ve o onu trusteth hiç ücret 

daha kötü. 

{33:1} orada feareth hiçbir kötülük olur O'na olacaktır 

Tanrı; Ama günaha bile tekrar o onu teslim edecek. 

{33:2} bir bilge adam değil hukuk hateth; Ama bu bir 

iki yüzlü orada bir fırtınanın ortasında bir gemi gibidir. 

{33:3} bir adam anlayış delil olarak trusteth; ve 

Kahin O'na, sadık bir kanundur. 

{33:4} ne diyeceğimi hazırlamak ve çok thou duydum: 

ve öğretim kadar bağlamak ve cevap yapın. 

{33:5} aptalca bir çember hareketi gibi kalbidir; ve onun 

düşünceler gibi inişli çıkışlı bir axletree vardır. 

{33: 6} A aygır at olduğunu alaycı bir arkadaş olarak, o 

sellem görülmez her biri altında neigheth. 

Neden onları yiyip bitirir birgün excel başka her zaman olarak 
{33:7} 

yıl her gün ışığını güneşten mi? 



{33:8} olduklarını Tanrı bilgi 

ayırt edici: ve o mevsim ve şenlikleri değişmiş. 

{33:9} bazı onlardan o yüksek gün kıldı ve 

Onları kutsal ve bazıları indirdiği o sıradan yaptı 

gün. 

{33:10} ve yerden bütün adamlar ve Adam oldu 

Dünya'nın oluşturma: 

{33:11} Tanrı onları, bölünmüş fazla bilgi 

ve onların yolları farklı yaptı. 

{33:12} bazı onlardan o Yüce mübarek ve indirdiği ve 

Bazıları o kutsal ve kendini ayarlayın: ama bazı 

Onlardan o lanetli ve düşük getirdi ve dışarı-in açık 

onların yerleri. 

{33:13} olarak kil içinde potter elinden, moda için de 

onun zevk: adam onu, için yapılan elinde onu bu yüzden 

Onlara liketh olarak onu en iyi render. 
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{33:14} iyi kötü ve yaşam ölüme karşı karşı ayarlanır: böylece 

Tanrısal günahkar ve günahkâr karşı karşı olduğunu 

dindar. 



{33:15} en yüksek tüm eserler üzerine bak; ve 

iki ve iki, bir başka karşı vardır. 

Son olarak, sonra gathereth biri olarak yukarı awaked {33:16} 

grapegatherers: Ben yararlandı, Lord nimet tarafından 

ve tred benim siyaset bir toplayıcı üzüm gibi. 

{33:17} kendim için değil sadece, yorucu düşünün ama 

Onlar için bu öğrenme aramak. 

{33:18} duy beni, Ey siz insanların büyük adamlar ve 

kulakları ile siz cemaat hükümdarları icabet. 

{33:19} değil oğlun ve karısı, senin kardeş ve arkadaş, vermek 

Sana üzerinde nefretten sen güç ve değil senin mal vermek 

başka bir: diye sana tevbe ve sen intreat için aynı 

tekrar. 

{33:20} olarak nefretten sen uzun ve nefes sana, hast 

herhangi için değil kendin söyle bakalım. 

{33:21} daha iyi için senin çocuk için aramak gerekir 

Sana, daha sen shouldest stand onların nezaket için. 

{33:22} tüm eserlerini kendin için üstünlüğü; tutmak 

Senin şerefine leke değil bırakın. 

{33:23} ne zaman sen senin gün son zaman ve 



Senin hayatını bitir, senin kalıtım dağıtmak. 

{33:24} yem, bir değnek ve yükleri, kıçını kurtarmak için; 
vardır ve 

ekmek, düzeltme ve iş, bir hizmetçi için. . 

{33:25} / işgücü kulun ayarlarsanız, sen bulmak 

dinlenme: ama sen boş gitmesine izin verirsen, o özgürlük talep. 

{33:26} A boyunduruğu ve bir yaka boyun yay: öyle 

işkence ve kötü bir hizmetçi için torments. 

{33:27} onu işgücü, bu o boşta; değil gönder için 

tembellik çok kötü öğretti. 

{33:28} ayarla onu çalışmak onun için uygun olduğu gibi: Eğer o 
değil 

İtaatkar, üzerinde daha fazla ağır pranga koymak. 

{33:29} ama herhangi doğru; aşırı değil var olmak ve olmadan 

takdirine bağlı olarak öyle bir şey. 

Eğer sen-si olmak bir hizmetçi, {33:30} / Allah'a bırak olsun 

sensin, çünkü sen onu bir fiyat ile satın. 

{33:31} sen onu bir kardeş gibi yalvarmak bir hizmetçi varsa: 

aynı derecede-in senin kendi ruh onu, gerek sen hast için: Eğer 
sen 



yalvarmak ona kötülük ve o senden, ne tarafa thou wilt 
çalıştırmak 

Onu aramaya gitmek? 

{34:1} bir adam boşluk anlayış umuduyla boşuna 

ve yanlış: ve rüyalar aptallar kaldırın. 

{34:2} kim rüyalar regardeth catcheth onun gibi olduğunu 

bir gölge ve sonra Rüzgar ışığını. 

{34:3} rüyalar vizyonu bir benzerlik olduğunu 

Hatta bir yüz yüze benzerlik olarak başka bir şey. 

{34:4} ne temizlenmiş kirli bir şey? ve 

o şeyden ne kadar doğru gelebilir yanlış hangisi? 

{34:5} verilmesinin ve soothsayings ve rüyalar, 

boşuna: ve kalp, bir kadının kalbini travail olarak fancieth. 

{34:6} eğer onlar üzerinden gönderilen değil en yüksek senin 

ziyaret, değil kalbin üzerlerine ayarlayın. 

{34:7} rüyalar çok aldatılmak ve onlar-si olmak için 

Bu onlara sığınır başarısız oldu. 

{34:8} yasa bulunmak yalanlar olmadan mükemmel: ve 

sadık bir ağız mükemmel bilgeliktir. 

{34:9} seyahat bir adam çok şey bilir; 



ve o çok deneyim indirdiği bilgelik ilan edecek. 

{34:10} o hiçbir deneyimi indirdiği bilir biraz: ama o 

o seyahat prudence dolu. 

{34:11} ben seyahat, ben çok şey; gördüm ve ben 

daha hızlı daha iyi anlamak. 

{34:12} sık sık ölüm tehlikesi olduğunu: Ben henüz 

Bu şeyler yüzünden teslim. 

{34:13} o ki Tanrı korku ruhu yaşamak zorundadır; 

umutlarını ona onları kurtarın için. 

{34:14} kim Tanrı korku olmak ne de değil feareth 

yazık ki; o onun umut olduğu için. 

{34:15} kutsanmış Tanrı feareth onu ruh olduğunu: 

Kime neye onları yiyip bitirir? Onun gücü da kim? 

{34:16} için Tanrı gözünde seviyorum onları 

Onu, o güçlü koruma ve güçlü kalmak, bir savunma 

ısı ve güneş öğle vakti, bir koruma kapağı 

güçlük ve düşmesini bir yardım. 

{34:17} ruhunu mu raiseth ve gözleri lighteneth: o 

Sağlık, yaşam ve nimet verir. 

{34:18} o haksız yere kazanılmış, bir şey sacrificeth 



onun sunan çok saçma; ve adil olmayan insanlar hediyeler 
değildir 

kabul. 

{34:19} en yüksek teklifleri ile memnun değil 

kötü; Ben de çok sayıda tarafından günah için sızmaları 

kurban. 

{34:20} kim gösterecek bir teklif malların 

Zavallı doth önce babasının oğlu killeth biri olarak 

gözler. 

{34:21} muhtaç ekmek olduğunu hayatlarının: o bu 

Onu defraudeth bunların kan bir adamdır. 

{34:22} o onun komşunun yaşam alır 

Onu slayeth; ve o onun Kiralık işçi defraudeth 

bir bloodshedder var. 

{34:23} ne zaman bir buildeth ve başka bir pulleth, 

Ne kar sonra onlar var ama iş gücü? 

{34:24} ne zaman bir prayeth ve başka bir curseth, kimin 

sesli Tanrı duydun mu? 
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{34:25} o kendini, dokunduktan sonra washeth bir 



ceset, o bir daha, ne onun çamaşır availeth dokunursan? 

{34:26} bu yüzden değil mi onun günahları için fasteth bir 
adamla ve 

Yine, goeth ve dilediğini de aynı: kim onun duasını duyarsınız? 

ya da ne onun humbling ona kar onları yiyip bitirir? 

{35: 1} o yasa keepeth kadar teklifleri verir: 

o kulak için emir alır bir barış offereth 

teklif. 

{35:2} bir goodturn requiteth o iyi un offereth; 

ve o sadaka verir övgü sacrificeth. 

{35:3} kötülük yola için hoş bir şey olduğunu 

Tanrı; ve adaletsizlik terketmek için bir propitiation. 

{35:4} sen-değil gözükmek önce Lord boş. 

{35:5} için tüm bunları [vardır yapılması] nedeniyle 

emir. 

{35:6} salih sunulması sunak yağ yatırır, 

ve tatlı lezzet bunların en yüksek önce. 

{35:7} bir delikanlı kurban kabul edilir. ve 

Bunların Memorial unuttun asla. 

{35:8} vermek Tanrı onun anısına güzel bir bakış açısı ile ve 



değil senin ellerin çekirdeğini azaltmak. 

{35:9} içinde tüm senin hediyeler sergilemek neşeli bir yüz ve 

Senin tithes sevinç adamak. 

O indirdiği gibi {35:10} vermek en yüksek onto according 

Sana zenginleştirilmiş; ve sen-meli gibi neşeli bir ile yapmak 

göz. 

{35:11} için Lord recompenseth ve sana verecek 

yedi kat daha fazla. 

{35:12} hediyelerle; bozuk olduğunu sanmıyorum böyle o için 

değil alacaksınız: ve güven değil adaletsiz kurban; için 

Tanrı yargıç ve onunla hiç saygın kişilerin. 

{35:13} o fakir bir karşı herhangi bir kişi kabul etmez 

dostum, ama dua ezilen duyacak. 

{35:14} o hor niyaz, 

Babasız; ne de o ona çıkma poureth dul 

şikayet. 

{35:15} değil gözyaşları Dul'un yanaklarından aşağı koşmak mı? 

ve çekilmelerini causeth onu ağlarken ona karşı değil mi? 

{35:16} o Lord pertaineth ile kabul edilecektir. 

iyilik ve onun duasını bulutlar ulaşmak. 



{35:17} mütevazi ve dua pierceth bulutlar: ve 

Bu kadar yakın, o teselli; olmayacak ve olmayacak 

çok farklı, en yüksek righteously yargılamaya hani kadar 

ve yargı yürütmek. 

{35:18} için Lord-ecek değil var olmak bolluk, ne olacak 

O vurulmuş kadar çok onlara doğru sabretmek 

Rahim, acımasız, sunder ve repayed intikam 

dinsiz için; o-si olmak almak kadar uzakta çok sayıda 

gurur ve asa ve adaletsiz; 

{35:19} işlenen kadar her erkek için 

yaptığı işler ve yücesine göre onların 

aygıtları; o karar kadar onun insanların neden ve 

onun rahmet sevinirler yaptı. 

{35:20} merhamet ızdırap, zamanında mevsime olarak 

kuraklık döneminde yağmur bulutları. 

{36:1} bize, ya Rab Tanrı, merhamet ve 

bize Hani: 

{36:2} ve senin korku aramak bütün Milletler göndermek 

Sana sonra değil. 

{36:3} Lift garip Milletler karşı elini yukarı ve 



Senin güç görsünler. 

{36:4} gibi sen bunları daha önce bize kutsanmış: öylesine var 
olmak 

Sen bizden önce aralarında büyütülmüş. 

{36:5} ve biz seni tanıyoruz, biliyorum bunları yapalım 

Bu Tanrı yok ama sadece sen, ey Tanrı yoktur. 

{36:6} sergilemek yeni işaretleri ve diğer garip harikalar yapın: 

elini ve belirtilen senin sağ kol, tesbih 

Harika eserlerini. 

{36:7} öfke yükseltmek ve gazabı dökmek: Al 

uzak rakip ve düşman yok. 

{36:8} Sake zaman kısa, mutabakat, unutma ve 

Harika eserlerini ilan etsinler. 

{36:9} escapeth ona izin öfke tarafından tüketilen 

Yangın; ve onları yok insanları ezmek. 

{36:10} içinde Smite sunder imparatorların başkanları 

dinsiz, başka şey yoktur ama biz söyleyen. 

{36:11} Jacob Bütün kabilelerin bir araya toplamak ve miras 

Sen onları başından itibaren. 

{36:12} ya Rab, merhamet olan insanlar üzerine 



Adın ve İsrail, kimi sen adlı üzerine denir 

senin ilk doğan. 

{36:13} O Kudüs, senin kutsal şehri, merhametli ol 

Senin geri kalanını yerleştirin. 

{36:14} doldurmak Sion ile seninki tarifsiz kahinler ve senin 

insanlar senin zafer ile: 

{36:15} bu sen hast onto ver tanıklık 

başından itibaren sahip ve peygamberler yükseltmek bu 

Adın içinde olmuştur. 

{36:16} ödül vermek onları senin için bekleyin ve izin senin 

Peygamberler sadık bulunabilir. 

{36:17} ya Rab, thy görevlileri, dua duydum 

Aaron nimet senin insanlar üzerinde göre bu tüm 

onlar yeryüzünde yaşamak sen sanat biliyor olabilir 

Tanrım, ebedi Tanrı. 

{36:18} göbek tüm etler ağızlarından, henüz bir et 

diğerinden daha iyi. 

{36:19} geyik eti dalgıçlar türlü damak tasteth gibi: Bu yüzden 

yanlış konuşmalar anlayışının bir kalp onları yiyip bitirir. 
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{36:20} A froward kalp causeth ağırlık: bir adam ama 

deneyim onu cezası. 

{36:21} bir kadın her erkek, henüz biri alacaksınız 

kızı başka daha iyi. 

Bir kadının güzelliği {36:22} cheereth 

teşvik ve bir adam hiçbir şey daha iyi sevmez. 

{36:23} Eğer orada iyilik, uysallık ve konfor, olmak 

dilini, o zaman kocası diğer erkekler gibi değil. 

{36:24} bir eş getteth o beginneth bir mal, bir 

kendini ve geri kalan bir ayağı yardım. 

{36:25} sahibi olduğu yerde hiçbir çit 

şımarık: ve o karım indirdiği yukarı ve aşağı dolaşmak 

yas. 

{36:26} kim de bir hırsız güven olacaktır atandı, bu 

şehir şehir skippeth? Bu yüzden [kim inanacak] bir adam bu 

herhangi bir ev indirdiği ve lodgeth her nerede gece alır 

Onu? 

{37:1} her arkadaş der ki, ben de onun arkadaşı: ama 

Sadece bir arkadaşım adına bir arkadaş. 

{37:2} bir keder ölüm, ne zaman bir arkadaş Allah'a değil ve 



Arkadaş düşman açıktır? 

{37:3} O kötü hayal, nereden camest sen içinde 

earth hile ile kapak? 

{37:4} büyür içinde bir arkadaşı var 

refah bir arkadaş, ama sorun zaman olacak 

Ona karşı. 

{37: 5} orada arkadaşı için helpeth bir arkadaşı olduğunu 

göbek, düşmana karşı buckler alır. 

{37:6} değil senin dostun senin aklın içinde unutmak ve olamaz 

Senin zenginlikleri içinde onu gafil. 

{37:7} extolleth her avukat avukat; Ama 

Bazı bu kendisi için counselleth. 

{37:8} bir danışman, dikkat edin ve ne önce 

o indirdiği gerek; kendisi için; avukat için o dökme diye 

çok sana üzerine 

{37:9} ve de sana, senin yoludur iyi: ve 

daha sonra ne isabet görmek için diğer tarafta, ayakta 

Sana. 

{37:10} sana suspecteth bir tane ile konsültasyon: ve 

kıskançlık gibi--dan senin avukat sana gizle. 



{37:11} de danışmak ona dokunarak bir kadınla 

Kimi kıskanıyor; Ben de korkak ile konularında 

savaş; ne de Satım; ilgili bir tüccar ile ne de ile bir 

alıcı satan; ne de minnet; kıskanç bir adam ile 

ne de iyilik; dokunmadan da acımasız bir adam ile ne de ile 

her türlü iş uyuşuk; ne de bir yıl için bir hireling ile 

iş bitirme; Ne kadar iş boş bir hizmetkarı ile: 

Bunlar herhangi bir konuda danışmanlık şöyle icabet. 

{37:12} ama sürekli olarak dindar bir adam ile kime sen 

Rab, buyruklarını tutmak için ekonomiden olan, 

zihin senin akla göre yapılır ve seninle, eğer üzüntü 

Sen şeyler. 

{37:13} ve avukat kendi kalp stand izin: için 

daha sana daha sadık kimse. 

{37:14} için bir adamın zihin bir ara ona söylemek alışkanlık 

yediden fazla watchmen, yukarıda bir yüksek kulesinde 
oturmak. 

{37:15} ve her şeyden önce bu dua için en yüksek, onun 

senin yol gerçekte yönlendirecektir. 

{37:16} izin nedeni her yok önce gidin ve 



her eylemden önce avukat. 

{37:17} teveccüh, değişen bir işaretidir 

kalp. 

Şeyler {37:18} dört şekilde görünür: iyi ve kötü, hayat 

ve ölüm: ama dil üzerlerine sürekli ruleth. 

{37:19} orada biri bilge ve birçok, öğretti ve 

ancak kendisi için kârsız olduğunu. 

{37:20} orada bir kelime, o sheweth bilgeliğinde biridir ve 

nefret: o tüm gıdaların muhtaç olacak. 

{37:21} için grace, Tanrı'yı ondan değil verilir 

Çünkü o tüm bilgelik yoksun. 

{37:22} başka kendisine akıllıdır; ve meyve 

anlayış içinde onun ağız övgüye değer. 

{37:23} bir bilge adam halkı instructeth; ve meyve 

onun anlayış başarısız değil. 

{37:24} bir bilge adam nimet ile doldurulacaktır; ve tüm 

Onlar onu görmek onu mutlu sayacağım. 

{37:25} adamın hayatını günlerinin sayılı: 

Ama İsrail sayısız günleridir. 



{37:26} bilge bir adam onun insanlar arasında zafer miras 
olacaktır, 

ve onun adı kalıcı olacaktır. 

{37:27}... oğlum, senin hayat senin ruhunda kanıtlamak ve ne 
olduğunu görmek 

kötü ve o bu Allah'a değil vermek. 

{37:28} için her şey tüm erkekler için karlı değildir 

Ben de her ruh zevk her şey indirdiği. 

{37:29} narin herhangi bir şey unsatiable değil var olmak ne de 
çok 

açgözlü etler üzerine: 

{37:30} için hastalık, aşırı et gösterecek ve 

surfeiting safranın dönecek. 

{37:31} surfeiting tarafından var çoğu öldü; Ama o bu 

alır dikkat prolongeth hayatı. 

{38:1} onur bir hekim bu onuru ile O'na nedeniyle 

Siz ondan olabilir kullanımlar için: Tanrı indirdiği için 

onu yarattım. 

{38:2} en yüksek çıkar şifa ve o olacaktır için 

Kral onuruna alırsınız. 

{38:3} hekim beceri kafasını sileceğiz: 



ve büyük adamlar huzurunda o hayranlık içinde olacak. 
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{38:4} Lord ilaçlar dünyanın dışında oluşturulan; 

ve o bilge onları nefret değil. 

{38:5} ahşap ile yapılan su tatlı değildi bu 

Erdem bunların bilinen? 

{38:6} ve o-ebilmek var olmak Beceri, erkekler verilen 

muhteşem eserleri onur. 

{38:7} gibi ile o [erkek] iyileşmek onları yiyip bitirir ve geri alır 

onların ağrıları. 

{38:8} böyle erdirmez yapmak eczacı bir konfeksiyon; 

ve onun eserlerini sonu yoktur; ve ondan barış sona erdi 

tüm dünya 

{38:9} benim oğlum, senin hastalıkta ihmalkar olmayabilir: ama 
dua 

Rabbine, ve o-ecek yapmak senin bütün. 

{38:10} kapalı bırakın günahtan ve düzeltmek senin elinde 
sipariş, 

ve bütün kötülük kalbin temiz. 

{38:11} vermek tatlı bir lezzet ve ince bir Anıtı 

un; ve değil varlık olarak sunan bir yağ olun. 



{38:12} sonra vermek yere Tanrı için hekim 

Onu oluşturulan: Sen hast için sana baştan izin 

Ona ihtiyacım var. 

{38:13} orada zamanı onların elinde olduğu zaman iyi 

başarı. 

{38:14} için Ayrıca Tanrı dua onun 

Bu, onlar için rahatlık verecektir ve ilaç almak eresiniz 

ömrünü uzatmak. 

{38:15} o onun Maker daha önce sinneth izin içine düştüğünü 

hekim el. 

{38:16} oğlum, ölülerin düşmek gözyaşları izin ve 

Sanki sen kendin büyük zarar uğradığı hadst ağıt, başlar; 

ve sonra cesedini göre özel kapağı ve 

Onun cenaze töreni ihmal. 

{38:17} acı acı, gözyaşı ve büyük inilti yapmak ve kullanmak 

ağıt, layık, olduğu gibi ve bu bir gün ya da iki, diye sen 

konuşulan kötü olmak: ve o zaman kendin için konfor senin 

ağırlık. 

{38:18} için ağırlık çıkar ölüm ve ağırlık 

kalbinde gücü breaketh. 



{38:19} ızdırap içinde Ayrıca üzüntü remaineth: ve hayat 

yoksulların, kalbin lanetidir. 

{38:20} hiçbir ağırlık kalp almak: uzak, götürmek ve 

üye son sonuna. 

{38:21} için tekrar dönüş yok unut gitsin değil,: / 

eceksin ona iyi değil, ama kendin zarar. 

{38:22} anımsa karar verdim: İşte senin de uğramazlar 

Öyle; Dün benim için ve senin için gün. 

{38:23} ölüler istirahat, olduğunda izin onun anma 

geri kalan; ve onun ruhu rahmetli olduğunda onun için teselli 

ondan. 

Tarafından {38:24} öğrenilen bir adamın bilgelik cometh 

boş zamanı olan fırsat: ve o indirdiği küçük iş 

Akıllı ol. 

{38:25} plough walketh bilgelik nasıl, 

ve bu öküz driveth ve kışkırtmak içinde övünsün 

kendi uğraşları ve kimin bullocks konuşmaktır işgal? 

{38:26} o gozlerime yapmak fikrini verir; ve 

çalışkan kine yem vermek için. 

{38:27} her marangoz ve workmaster, bu 



gece ve gündüz laboureth: ve onlar kesilir ve büyük bir mühür, 

ve büyük bir çeşitlilik yapabilir ve kendilerini vermek için 
çalışkan 

görüntüleri sahte ve bir iş bitirmek izlemek için: 

{38:28} da anvil tarafından oturan smith ve 

demir iş göz önüne alındığında, onun ateş Buhar wasteth 

et ve o fighteth fırın ısı ile: gürültü 

çekiç ve örs kulakları ve gözleri gelmiş 

Hala o yatırır şey desen bakın; o 

işini bitirmek için fikrini setteth ve Lehçe watcheth 

mükemmel: 

{38:29} Bu yüzden onun iş yerinde oturan ve Torna çömlekçi 
onları yiyip bitirir 

hakkında tekerlek her zaman dikkatle ayarlanır ayakları ile 

onun iş ve tüm eserleri numarasına göre yaparsa; 

{38:30} o kil kolu ile fashioneth ve boweth 

önce ayaklarını gücünü; Neden kendisine applieth 

bitti; ve fırın temiz yapmak için çalışkan: 

{38:31} tüm bunlar ellerini güven: ve her biri 

bilge işledi. 

{38:32} bunlar bir şehir yaşadığı olamaz: ve 



Onlar nereye onlar olacak, ne de yukarı ve aşağı gitmek çobanı 
değil: 

{38:33} onlar olmayacaktır publick için avukat için aranan 

ne de oturup cemaatle Yüksek: onlar oturup değil 

Hakemlerin koltuk, ne de yargı hükmü anlamak: onlar 

Adalet ve yargı bildirimini yapamazsınız; ve onlar yok olacak 

nerede öyküler konuşulan bulundu. 

{38:34} ama onlar dünyanın durumunu korur ve 

[tüm] onların arzu onların zanaat işi neden olur. 

{39:1} o fikrini en mahkemeye verdi ama 

Yüksek ve meditasyon bunların işgal, arayacak 

tüm antik bilgelik dışarı ve işgal 

kehanetleri. 

{39:2} o ünlü erkekler sözler devam edecektir: 

ve nerede subtil öyküler vardır, orada da olacak. 

{39:3} o mezar cümleler sırları arayacağını, 

ve koyu parables bilen. 

{39:4} o büyük erkekler arasında hizmet ve görünür 

daha önce princes: garip ülke-den geçerek; seyahat edecek için 

iyi ve kötü erkekler arasında çalıştı. 



{39:5} o erken Tanrı'nın yoluna başvurmak kalbini verecek 

Bu onu, en yüksek önce dua ve olacak 

Ağzını dua ve niyaz günahları için yapın. 

{39:6} büyük efendi olacak ne zaman o ile doldurulacaktır 

anlayış ruhu: bilge cümle dökmek 

ve onun dua yılında Rabbine teşekkür ediyorum. 
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{39:7} doğrudan onun avukatı ve bilgi ve buna 

sırlarını meditasyon yapmak. 

{39:8} o ileri sergilemek zorundadır hangi öğrendiği, 

ve zafer mutabakat Rabbinin kanunda olacaktır. 

{39:9} birçok onun anlayış; takdir ve bu yüzden 

uzun Dünya endureth gibi bu deyimiyle değil; onun 

anıt değil yola uzakta ve onun adı yaşamak zorundadır 

nesilden nesile. 

{39:10} Milletler sergilemek zorundadır ileri onun bilgeliği ve 

cemaat doğururuz bildirmek. 

{O ölürsen 39: 11}, daha büyük bir isim bıraktı bir 

bin: ve o yaşıyorsanız, bu artış. 

{39:12} henüz ben daha fazla söylemek, hangi düşünce 



üzerine; tam ay olarak dolu için. 

{39:13} Hearken bana, siz kutsal çocuk ve ileri dostum 

bir gül alan brook tarafından büyüyen olarak: 

{39:14} ve siz buhur, olarak tatlı bir lezzet vermek ve 

bir zambak gibi güzelleşmek, ileri bir koku göndermek ve bir 
şarkı 

Şükürler olsun, Bütün eserlerinde Tanrı korusun. 

{39:15} onun adı ve sergilemek ileri ile onun övgü büyütmek 

Dudakların ve ile harps ve onu öven şarkılar 

Siz sonra bu şekilde diyelim: 

{39:16} Tanrı bütün eserleri iyi geçmeyen, 

ve ne olursa olsun o buyruk içinde başarılı 

son sezon. 

{39:17} hiçbiri söyleyebiliriz, bu da ne? den dolayı olduğunu 

Bu? uygun zamanda onlar tüm aranan için:, 

bir yığın olarak ve onun emir sular durdu 

kelimeler onun suları sepetleri ağız. 

{39:18} onun emir olursa olsun yapılır 

Onu hızlı; ve ne zaman o-ecek kurtarmak yok, engel olabilir. 

{39:19} bütün eti eserleri vardır onu daha önce ve 



hiçbir şey onun gözünden saklamış. 

{39:20} o sonsuz ebedi seeth; ve 

Onu daha önce harika bir şey yoktur. 

{39:21} A adam gerekir demek değildir, bu nedir? den dolayı 
olduğunu 

Bu? için kullanımları için her şeyi kıldı. 

{39:22} onun nimet bir River, Kuru kara kaplı ve 

bir sel gibi sulanır. 

{39:23} saltness sular döndü gibi: Bu yüzden 

dinsiz onun gazabını miras olacaktır. 

{39:24} gibi onun yollarını kutsal; düz Peki bunlar 

stumblingblocks kötü dediler. 

{39:25} için iyi iyi şeyler oluşturulan 

başlangıç: günahkarlar için çok kötü şeyler. 

{39:26} anapara şeyler adamın bütün kullanımı için 

hayat çoğu su, ateş, demir ve tuz, un, buğday, tatlım, 

süt ve kan üzüm ve petrol ve giyim. 

{39:27} tüm bunlar için iyi için dindar: böylece için 

kötülüğe açık olduğundan günahkarlar. 

{39:28} intikam için oluşturulan ruhları geliyorum 



onların öfke içinde boğaz vuruşları yatıyordu; zaman içinde 

onların gücü kendine dökün ve öfkesini yatıştırmak imha 

Onu onlara yapılan. 

{39:29} yangın ve dolu ve kıtlık ve ölüm, tüm bunlar 

intikam için oluşturulan; 

{39:30} vahşi hayvanlar ve akrepler, yılan, diş ve 

Kılıcı yıkıma kötü cezalandırıyor. 

{39:31} onun emir ve onlar sevinirler 

yeryüzünde, hazır olacağım ne zaman ihtiyaç olduğunu; ve ne 
zaman onların 

Zamanı geldi, onlar sözünü aşmak değil. 

{39:32} başından çözüldü, bu nedenle ve 

Bu şeyler üzerine düşünce ve yazılı olarak bırakmış. 

{39:33} Tanrı bütün eserleri vardır iyi: ve o-ecek 

nedeniyle lüzumlu her şeyi bana sezon. 

{39:34} böylece bir adam söyleyemem, bundan daha kötü bu: 

için zamanında onlar tüm de onaylanması. 

{39:35} ve bu nedenle Siz bütün Lord övgü 

kalp ve ağız ve Rabbinin adını korusun. 

40: {1} büyük travail her adam için oluşturulan ve bir 



Adam, oğulları günden itibaren ağır boyunduruğu olduğunu bu 

güne kadar annesinin rahim dışına gidiyorlar onlar 

her şeyi annesine dönmek. 

{40:2} gelecek zaman ve gün hayal güçlerini 

ölümü, [sorun] onların düşünce ve [sebep] kalbinde korku; 

{40: 3} ondan onto zafer, tahtına görülmez 

toprak ve kül boyunları bükük onu; 

{40:4} bu mor ve bir taç, Allah'a weareth ondan 

Ona, bunun bir keten elbise ile giyinik olduğunu. 

{40:5} gazabı ve kıskançlık, sorun ve unquietness, korku 

ölüm ve öfke ve çekişme ve onun üzerine geri kalan zamanında 

gece uyurken yatak, onun bilgisi değiştirebilirim. 

{40:6} bir az veya hiçbir şey onun dinlenme, ve daha sonra 
erişimi mevcuttur 

içinde olduğu gibi bir gün izle, tutmanın uykusunda rahatsız 

Vizyon kalbinin, sanki bir savaş dışarı kaçtı. 

{Tüm o awaketh ve bu marvelleth güvenli olduğunda 40:7} 

korku bir şey değildi. 

{40:8} [böyle şeyler] tüm ete her iki adam ve 

canavar olduğunu ve günahkarlar sevenfold daha fazla. 



{40:9} ölüm ve kan, çekişme ve kılıç, 

felaketler, açlık, sıkıntı ve belası; 

{40:10} bu şeyler için oluşturulur ve kötü için 

onların iyiliği sel geldi. 

{40:11} toprak olan tüm şeyler için açmak 

Yine toprak: ve bu da suları içine dönmek 

denizin. 

{40:12} tüm rüşvet ve adaletsizlik deyimiyle: ama 

gerçek ilgili sonsuza kadar tahammül. 

Sirach (Ecclesiasticus) sayfa 626 

{40:13} haksız mal kurumuş gibi bir 

nehir ve içinde büyük bir gök gürültüsü gibi ses yok 

yağmur. 

{40:14} elini sevinirler kilisenin ise: Bu yüzden 

bozgunculuğa boşa için gelecek. 

{40:15} dinsiz çocuklarının ileri getireyim değil 

çok dallı: ama sert bir kaya üzerine kirli kökleri gibidir. 

{40:16} büyüyen her su ve bankanın ot 

bir nehir önce tüm çim çekti. 

{40:17} Bountifulness en verimli bahçenin, olduğu ve 



mercifulness sonsuza kadar endureth. 

{40:18} iş gücü ve bir adam indirdiği memnun olmak, 

bir tatlı hayat: ama o bir hazine findeth onları 

her ikisi de. 

{40:19} çocuk ve bir şehir bina devam etmek bir 

Adamın adı: ama suçsuz bir eş üstlerindeki sayılır 

her ikisi de. 

{40:20} şarap ve musick sevinirler kalp: Ama aşkım 

Onları bilgeliği var. 

{40:21} boru ve psaltery tatlı melodiyi olun: 

Ama hoş bir dil onları. 

{40:22} iyilik ve güzellik senin göz desireth: ama daha 

Yeşil iken her iki Mısırdan daha. 

Karşılamak {40:23} A arkadaş ve arkadaşı asla yanlış: ama 

her ikisi de bir karısı kocası olmalı. 

{40:24} kardeşleri ve yardım sorun zaman karşı vardır: ama 

sadaka daha fazla ikisini teslim edecektir. 

{40:25} altın ve gümüş yapmak emin ayağa ayak: ama 

avukat onları değerli. 

{40:26} zenginlikleri ve güç Asansör kalbini: korku ama 



Rab onları biridir: istemiyorum korku içinde olduğunu 

Rab, ve yardım isteyin değil needeth. 

{40:27} Tanrı korkusu olan verimli bir bahçe ve 

Onu her şeyden önce zafer covereth. 

{40:28} oğlum, liderlik bir dilenci hayat değil; için daha iyi 
olduğunu 

yalvarıyorum to daha ölür. 

{40:29} başka bir dependeth hayat onu adamın 

bir ömür boyu değil sayılmak için tablodur; Kendini polluteth 
için 

diğer erkekler etli: ama akıllı bir adam, iyi beslenen 

Bunların dikkat edin. 

{40:30} yalvarmak utanmaz ağzında tatlı: 

Ama karnında orada bir ateş yakmak. 

{41:1} O ölüm, acıdan sana anmak olduğunu 

bir adam o diri adam onun eşyalarını geri kalanında, bu 

Onu kızdırmak için hiçbir şey indirdiği ve refah tüm o indirdiği 

şeyler: Evet, O'na henüz et almak yapabiliyor! 

{41:2} O ölüm, kabul edilebilir senin cümle Allah'a muhtaç 
olduğunu, 

Ona kimin gücü faileth, o da şimdi son 



yaş ve her şeyi ve ona despaireth, tartışmalı 

ve sabrını kaybettiğini! 

{41:3} korku değil ölüm, cümle hatırlıyorum onları 

Bunu senden önce olmuştur ve bu sonra geldi; için bu 

Tanrı bütün eti üzerinde cümle. 

{41:4} ve neden sen en zevk karşı sanat 

Yüksek? olup hiçbir Engizisyon mezarda, işte sen 

10- veya bir yüz veya bin yıl yaşamış. 

{41:5} günahkarlar iğrenç çocuk, çocukları 

ve bu dinsiz, konut bilen vardır. 

{41:6} sinners çocukların miras yok, 

ve onların gelecek kuşaklar kalıcı bir suçlama. 

{41:7} çocuklar bir dinsiz babası, şikayet edecek 

Çünkü onlar onun hatırı için Sitem. 

{41:8} yazıklar olsun size, var dinsiz erkek olmak 

en yüce Tanrının unuttuğu! Eğer siz artırmak, bu 

Senin imha etmek olacaktır: 

{41:9} ve siz doğmak, siz bir lanet için tarihi: ve 

Siz ölürsen, bir lanet senin bölümü olacaktır. 

{41:10} earth tüm Dünya'ya tekrar açmamı ister: 



Bu yüzden dinsiz bir lanet yıkıma gidelim mi. 

{41:11} yas erkek olduğunu kendi organları hakkında: ama 

günahkarlar bir hasta adı deyimiyle. 

{41:12} isminle; konusunda olması Bunun için devam eder 

Sana bin büyük hazineleri altın yukarıda. 

{41:13} A iyi hayat indirdiği kaç gün: iyi bir isim ama 

sonsuza dek endureth. 

{41:14} benim çocuklarım, tutmak disiplin huzur içinde: için 

saklı bilgelik ve görülmez, bir hazine ne 

kar onları içinde mi? 

Onun aptallık hideth {41:15} A adam daha iyi bir 

onun bilgeliği hideth adam. 

{41:16} bu nedenle söz göre birine olmak: 

Bunun için tüm shamefacedness korumak iyi değildir; Ben de 
öyle 

Her şey tamamen onayladı. 

{41:17} sokmayaçalışıyorsun baba önce utanılacak ve 

Anne: ve bir yalanın önce bir Prens ve güçlü bir adam; 

{41:18}, bir suç daha önce bir yargıç ve cetvel; in 

kötülük bir cemaat ve insanlar önce; haksız uğraşmaktan 



Senin ortağım ve arkadaşım önce; 

{41:19} ve hırsızlık konuda yer nereye sen 

sojournest ve konuda gerçeğin bir Tanrı ve onun 

Mutabakat'ın; ve senin dirsek üzerine et ile yalın; ve 

alıp scorning; 

{41:20} ve onlardan önce sana; selam sessizliğin ve 

bir fahişe bakmak için; 

{41:21} ve senin akraba; dan yüzünü dönüp veya 

bir bölümü ya da bir hediye götürmek için; veya başka bir 
gözünü dikmek için 

adamın karısı. 

{41:22} veya onun hizmetçi ile overbusy olmak ve değil gelmek 
için 

yatağının; veya konuşmalar daha önce arkadaş; upbraiding ve 

sonra sen verilen, azarlamak değil; 
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{41:23} veya topluluk içinde yineleme yapma ve tekrar bu 
konuşma hangi 

Sen duydum; ve sırlarını ifşa. 

{41:24} Yani sen gerçekten birine olun ve iyilik bul 

Bütün erkekler önce. 



{42:1} Bu şeylerden utanıyorum sen değil var olmak ve kabul 

böylece günah kimse: 

{42:2} Kanunu ile en yüksek ve onun Mutabakat; ve 

yargı dinsiz haklı göstermek için; 

{42:3}, hesaplaşma senin ortakları ve gezginler; veya, 

arkadaşlar miras hediye; 

{42:4}, doğruluk, denge ve ağırlık; ya da alma 

fazla veya az; 

{42:5} ve tüccar olduğunu kayıtsız satan; çoğunu 

Çocuk düzeltilmesi; ve kötü bir tarafına yapmak 

hizmetçi bleed. 

Kötü bir eş olduğu yerde {42:6} tabi tutmak iyidir; ve 

Kes sesini, fazla el nerede. 

{42:7} teslim tüm şeyler numarası ve ağırlık; ve koymak 

Sen givest veya içinde receivest tüm yazılı olarak. 

{42:8} akılsızca ve aptalca, bilgilendirmek utanılacak değil 

ve o kadar da contendeth aşırı yaşlı 

Genç: böylece sen gerçekten öğrendi ve tüm onaylı olmak 

yaşayan erkekler. 

{42:9} ve kızı, hiç kimse ne zaman baba waketh 



bilir; ve onun için bakım uyku alır: ne zaman o 

o geçmek diye uzak yaşını çiçek genç, olduğunu; ve 

evli olmak, o nefret diye: 

{42:10} bekaretini içinde o kirletti diye ve 

çocuk babasının evde kazanılmış; ve sahip bir 

Koca, kendini yaramazlık diye; ve ne zaman 

evli, o kısır olmalı diye. 

{42:11} tutmak emin kulak utanmaz bir kızı, 

o olun diye sana bir alay konusu senin düşman ve bir 

şehir ve insanlar arasında bir suçlama atasözü ve 

Sana daha önce çok sayıda utanç olun. 

{42:12} her vücudun güzellik hani ve değil oturmak 

Kadınlar ortasında. 

{42:13} için gelen giysiler çıkar bir güve ve gelen 

Kadınlar kötülük. 

{42:14} churlishness bir adamın mı iyi bir 

nazik kadın, bir kadın, diyorum, hangi utanç verir 

ve sitem. 

{42:15} Şimdi hatırlıyorum Rab, eserleri ve 

Gördüğüm şeyler ilan: Rabbinin kelimeleri 



eserleri vardır. 

{42:16}, her şeyin ışık verir güneş looketh, 

ve bunların iş Rabbinin zafer dolu. 

{42:17} Lord güç Aziz için verilen değil 

muhteşem eserleri, beyan ki Yüce Tanrı 

sıkıca yerleşmiş, o olursa olsun için kurulmuş 

onun zafer. 

{42:18} o arayanı derin ve kalp ve 

kurnaz cihazlarının considereth: tüm Tanrı bilir için 

Bu bilinen olabilir ve o dünya belirtileri dur. 

{42:19} için geçmiş ve için olan şeyleri declareth 

Gel ve gizli şeyleri adımlardan revealeth. 

{42:20} hiç düşünmeden onu escapeth, ben de herhangi bir 
kelime 

Ondan gizli. 

{42:21} onun mükemmel eserleri süslenmiş 

bilgelik, o ise sonsuz ebedi: O'na 

bir şey eklenebilir, ne o azalmış olabilir ve o 

hayır lüzum-in herhangi bir danışman indirdiği. 

{42:22} Oh bütün eserleri nasıl arzu edilir! ve bu bir 



adam bir kıvılcım bile görebilirsiniz. 

{42:23} bütün bunları yaşamak ve sonsuza dek tüm kalır 

kullanımları ve onlar tüm itaat vardır. 

{42:24} birbirlerine karşı çift biri tüm şeylerdir: ve o 

hiçbir şey eksik kıldı. 

{42:25} bir şey establisheth iyi ya da başka bir: ve 

Kim onun zafer eserini ile doldurulacaktır? 

{43:1} yüksekliği, açık gök, gurur 

cennet, onun muhteşem gösteriş ile güzelliği; 

{43:2} güneş, onun düşüyor ilan etmek appeareth bir 

muhteşem enstrüman, en yüksek çalışma: 

{43:3} öğlen ülke ve kiþileri parcheth 

yanan ısı bunların uymak? 

Bir fırın üfleme {43:4} A adamdır ısı, eserlerinde ama 

Güneşin dağların üç kat daha fazla burneth; nefes 

dışarı ateşli buharları ve ileri parlak kirişler, göndermek o 

gözleri dimmeth. 

{43:5} büyük yapılan Tanrı olduğunu; ve onun 

emir aceleyle taşıyor. 



{43:6} o ayın aynı zamanda onun sezonu için hizmet için 
yapılmış bir 

kez Bildirgesi ve dünya belirtisi. 

{43:7} ayı şenlikleri, bir ışık işaretidir bu 

onun mükemmellik decreaseth. 

{43:8} ay onun adından sonra denir artan 

onun değişen, içinde harika bir aracı olmak 

yukarıda, cennet gök içinde parlayan orduları; 

{43:9} cennet, yıldız, görkemi güzelliği bir 

Rabbinin en yüksek yerlerde ışık veren süsleme. 

{43: 10} kutsal onlar bir buyruğu, 

onların sırada ayağa ve asla kendi saatler içinde zayıf. 

{43: 11} göz gökkuşağı, üzerine ve ona yapılan övgüler 

Bu; çok güzel parlaklık bunların olduğunu. 

{43:12} hakkında cennet ile muhteşem bir compasseth 

Daire ve eller en yüksek bükümlü var bu. 

{43:13} onun emir tarafından kar düşmeye yatırır 

yerimiz ve onun yargı Lightning'ler hızla sendeth. 
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{43:14} bu hazineleri açılır: ve bulutlar 



kuşlar gibi uçarak. 

{43:15} onun büyük gücü ile bulutlar firma yatırır 

ve doluya küçük ayrılır. 

{43:16} dağlar sarsılmış onun görme ve onun 

Güney rüzgarı bloweth olacak. 

{43:17} Gök gürültüsünden Dünya'ya yatırır. 

titremeye: yani Kuzey fırtına ve kasırga onları yiyip bitirir: olarak 

o scattereth kar ve düşme aşağı uçan kuşlar 

Bunların çekirge aydınlatma olarak 's: 

{43:18} göz beyazlığı güzelliğe marvelleth 

Bunların, ve kalbi de yağmur hayret. 

{43:19} hoarfrost da tuz olarak yeryüzünde poureth, 

ve pıhtılaşmış, üst kısmında keskin kazık gibileri. 

{43:20} soğuk kuzey rüzgarı bloweth zaman ve su 

pıhtılaşmış buz, her toplama üzerine abideth 

su, birlikte ve olarak su ile clotheth bir 

zırh. 

{43:21} dağlar ağızlarından ve burneth 

vahşi ve ateş gibi çim consumeth. 

{43:22} A mevcut ilaç her şeyden geliyor bir sis olduğunu 



hızlı, bir çiğ ısı refresheth sonra geliyor. 

{43:23}, derin appeaseth avukatı tarafından ve 

Adaları orada planteth. 

{43:24} denizde yelken tehlikesi söylediler 

Bunların; ve bizim kulakları ile duyduğunda, biz hayret 

çıkardım. 

{43:25} için orada garip ve Oh çalışır, 

hayvanlar ve balinalar oluşturulan her türlü çeşitli. 

{43:26} onun tarafından müreffeh başarı, sonu indirdiği 

ve her şey onun word tarafından oluşur. 

{43:27} biz çok konuşmak ve kısa geldi: 

den dolayı Özetle, o kadar. 

{43:28} nasıl biz onu büyütmek mümkün olacaktır? o 

tüm eserleri yukarıda harika. 

{43:29} Lord korkunç ve çok büyük, ve 

onun muhteşem bir güçtür. 

{43:30} siz Tanrı'yı yüceltmek zaman onu yüceltmek olduğu 
kadar 

Siz yapabilirsiniz; Hatta henüz çok aşacaktır için: ve ne zaman siz 
tesbih 

Onu, bütün gücünü ortaya koymak ve yorgun olamaz; Siz için 



asla yeterince uzağa git. 

{43:31} kim gördün onu, o bize söyleyebilir? ve 

olarak o kim onu büyütebilirsiniz? 

{43:32} var Bunlar daha HID daha büyük şeyler olacak henüz için 

eserleri birkaç gördük. 

{43:33} için Lord her şeyi kıldı; ve 

dindar verilen o bilgelik indirdiği. 

{44:1} şimdi övgü ünlü erkek ve babalarımız bize bildirin 

o dünyaya bize. 

{44:2} Lord büyük bir zafer onlar tarafından dövme 

Başından büyük gücünü. 

{44:3} gibi kural kendi Krallık erkek ayı 

ünlü avukat tarafından vererek onların güç için kendi 

anlama ve kehanetleri ilan: 

{44:4} ve öğütlerini tarafından insanların liderleri 

onların bilgi öğrenme insanlar için akıllıca karşılamak ve 

onların talimatları anlamlı: 

{44:5} gibi müzikal melodileri bulundu ve okunduğu 

ayet yazılı: 

Yeteneği ile döşenmiş {44: 6} zengin erkekler peaceably yaşayan 



onların habitations: 

{44:7} tüm bunlar onların generations onur ve 

zafer onların kez edildi. 

{44:8} orada onları bir ad geride olmak 

Onlar, onların övgü bildirdi. 

{44:9} ve bazı orada olmak, hangi-si olmak hayır anma; Kim 

helak, sanki onlar hiç yoktu; ve 

Sanki hiç doğmamış olmak; ve onların 

sonra da çocukları. 

{44:10} ama bunlar merhametli adamlardı, 

doğruluk unuttun edilmiştir değil. 

{44:11} ile tohum sürekli bir iyi kalır 

devralma ve bunların alt öğeleri mutabakat içinde vardır. 

{44:12} tohum hızlı ve çocukları için standeth 

onların iyiliği. 

{44:13} tohum sonsuza dek kalacak ve onların zafer 

Imha değil. 

{44:14} onların cesetlerin huzur içinde; Ama onların adı 

diridir evermore için. 

{44:15} insanlar onların bilgeliği anlatacağım ve 



cemaat olacak sergilemek ileri onların övgü. 

{44:16} Enoch Lord memnun ve çevrildi, 

tövbe tüm nesillere örnek olmak. 

{44:17} Noah mükemmel ve salih bulundu; İçinde 

Gazap karşılığında [Dünya]; alındığı zaman 

Bu nedenle toprak, şöyle bir kalıntı olarak kaldı zaman 

sel geldi. 

{44:18} sonsuz bir mutabakat onu ile yapıldı bu 

Bütün eti daha fazla sel tarafından yok. 

{44:19} İbrahim birçok kişi iyi bir baba oldu: içinde 

zafer gibi hiçbiri ona vardı; 

{44:20} kim hukuk en yüksek tutulması ve oldu 

Mutabakat'ın onunla: etinin; mutabakat kurulan 

ve ne zaman o çıktı, o sadık bulundu. 

{44:21} o güvence verdi ona bir yemin tarafından bu nedenle 
onun 

soyunun uluslar korusun ve o istiyorsunuz 

Onu toprak toz çarpma ve onun tohum olarak tesbih 

yıldız ve onları deniz deniz devralmak neden ve 

arazi son derece parçası onto nehirden. 
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{44:22} Isaac ile aynı şekilde [için kurmak mı 

Babası İbrahim'in aşkına] bütün erkekler, nimet ve 

Covenant ve Jacob'ın kafasına rahat yaptı. O 

Onu onun lütuf olarak kabul ve ona verdi bir 

miras ve onun bölümleri; on iki kabile arasında 

Onları ödedin. 

{45:1} ve onu dışarı bir merhametli getirdi dostum, hangi 

tüm et, hatta Musa, görünürde iyilik buldum sevgili 

Tanrı ve erkekler, kimin memorial bahşedilmiştir. 

{45:2} yaptığı onun gibi görkemli Aziz ve 

Böylece onun düşmanları onu korku içinde durdu onu, 
büyütülmüş. 

{45:3} tarafından ateşkes harikalar sebep olduğu sözleri ve 

Onu muhteşem kralların görünürde yaptı ve ona verdi bir 

emir onun insanlar ve shewed için ona onun parçası 

zafer. 

{45:4} onu onun faithfuless ve uysallık kutsanmış, 

ve onu tüm adamları seçtim. 

{45:5} o onu onun sesini duymak ve onu getirdi 



Kara bulut içine ve onun önce emir verdim 

yüz, hatta hukuk yaşam ve bilgi, o olabilir 

Jacob öğretmek onun sözleşmeleri ve İsrail onun kararlar. 

{45:6} Aaron Yüce, kutsal bir adam gibi hatta 

onun kardeşi, Levi kabilesi. 

{45:7} onunla yaptığı sonsuz bir mutabakat ve 

insanlar arasında rahiplik verdim; o güzelleştirerek 

güzel süsler, onunla ve ona bir elbise Tunceli 

zafer. 

{45:8} sellem mükemmel zafer koymak; ve güçlendirilmiş 

onu pantolon ile uzun bir elbise ile zengin giysiler ile 

ve ephod. 

{45:9} ve onu Nar ile compassed ve 

birçok altın çan ile yuvarlak bu konuda, oraya gitmemiş gibi 

bir ses ve içinde duydum yapılan bir ses olabilir 

onun insanların çocukları Memorial'a için Tapınağı; 

{45:10} ile altın ve mavi ipek, kutsal bir giysi ile 

ve mor, embroidere bir zırh ile çalışma 

yargı ve Urim ve Thummim; 

{45:11} bükülmüş Kızıl, kurnaz çalışmaları ile 



işçi, mühürler ve küme gibi değerli taşlar oyma ile 

Altın, bir yazı ile kuyumcu çalışmalarını kazınmış için bir 

Anıtı, İsrail kabileleri sayısından sonra. 

{45:12} bu başlık üzerine altın bir taç neyin ayarla 

oyulmuş kutsallık, süs şeref, bir pahalı yapıldı. 

iş, gözler, güzel ve güzel arzuları. 

{45:13} ondan önce hiçbiri böyle vardı, ikisi de yaptım 

Hiç bir yabancı, ama sadece onun çocukları ve onun koydu 

çocuk çocuk sürekli. 

{45:14} onların kurban tamamen tüketilen her 

gün iki kez sürekli. 

{45:15} Musa onu kutsanan ve onunla meshettiler 

kutsal yağ: Bu O'na bir ebedi tarafından atandı 

Covenant ve onun tohum için uzun göklerin gerekir 

Onlar Bakanı O'na ve yürütmek 

Office rahiplik ve onun adına insanları korusun. 

{45:16} onu dışarı tüm erkeklerin yaşam sunmak için tercih etti 

Kurban Tanrı, tütsü ve tatlı bir lezzet için bir 

Anıtı, mutabakat onun insanlar için yapmak. 

{45:17} O'na O'nun emir verdi ve 



o öğretmek kararlar, tüzük yetki 

Jacob tanıklıklar ve İsrail onun kanunlarda bilgilendirmek. 

{45:18} yabancılarla birlikte ona karşı komplo ve 

Onu bile vardı adam vahşi doğada maligned 

Dathan'ın ve Abiron'ın yan ve çekirdek cemaat, 

öfke ve öfke ile. 

{45:19} bu Tanrı gördüm ve onu rahatsız ve buna 

onun öfkeli öfke onlar vardı tüketilen: yaptı 

Onlara, onları ateşli alevle tüketmek için merak ediyor. 

{45:20} ama Aaron daha onurlu yaptı ve verdi 

Onu bir miras ve O'na çekirdeğini, bölünmüş 

artış; özellikle ekmek bolluk içinde hazırlanmış: 

{45:21} Rab, kurban yedikleri için hangi 

Ona ve onun tohum vermiş. 

{45:22} Howbeit insanlar ülkesinde hiçbir vardı 

devralma, ben de o insanlar arasında bir bölümünün vardı: 

Tanrı için onun bölümü ve miras var. 

{45:23} üçüncü ihtişamıyla Phinees Eleazar, oğlu olduğunu 

Çünkü o coşkusu içinde Tanrı korkusu vardı ve ayağa kalktı 

Kalp iyi cesaret ile: ne zaman insanlar çevrildi 



İsrail için arka ve yapılan mutabakat. 

{45:24} bu nedenle yapılan barış bir söz vardı 

Onunla, o kutsal ve, Şef olması gereken 

halkı ve o ve onun gelecek kuşaklar olmalıdır 

rahiplik sonsuza dek onuruna: 

{45:25} mutabakat göre David oğlu ile yaptı. 

Jesse, Juda, kabilesinin, bu Kral devralınması 

onun gelecek kuşaklar yalnız olmalıdır: Yani Aaron devralınması 

Ayrıca onun tohum olmalıdır. 

{45:26} Tanrı size bilgelik onun yargılamaya kalbinde 

onların iyi şeyler olmaz doğruluk, insanlarda 

kaldırılmış, ve onların zafer sonsuza kadar tahammül. 

{46:1} İsa oğlu bir NEF Savaşları'nda, yiğit ve 

Musa'nın halefi olarak kehanetleri, Kime göre 

Onun adı Tanrı'nın Elekt tasarrufu için büyük yapıldı, 

ve karşı düşmanlarının intikam alarak yükseldi 

Onları, o onların miras İsrail ayarlayabilirsiniz. 

{46:2} nasıl büyük bir zafer gat o zaman onun kadar Asansör 

eller ve dışarı kılıcını şehirler karşı gergin! 

{46:3} kim ondan önce yüzden için durdu? Tanrı için 



Kendini onun düşmanları ona getirdim. 

{46:4} güneşin değil mi onun anlamına gelir tarafından geri 
git? ve değildi 

bir gün iki sürece? 

{46:5} dedi en yüksek Tanrı, zaman 

düşman her tarafında onun üzerine basıldığında; ve büyük 
efendi 

Onu duydun. 

{46:6} ve kudretli güç yaptığı doluya ile 

şiddetle üzerine Milletler ve iniş düşmek için savaş 

[Beth-horon] yok etti onları, o direndi 
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Çünkü o savaştı ülkeler kendi gücünü biliyor olabilir 

Tanrı'yı görme ve Ulu kişi takip etti. 

{46:7} Musa'nın zamanında da merhamet, bir iş yaptı 

o ve Caleb Jephunne, oğlu onlar dayanmış bu 

cemaat ve günah, insanlardan tevkif ve 

kötü mırıldanarak yatıştıran. 

{46:8} ve altı yüz bin insan yürüyerek, onlar 

iki tanesi bile miras için getirmek için korunduğu görülmüştür 

süt ve bal ile floweth arazi. 



{46:9} Lord gücü Caleb, aynı zamanda Allah'a verdi hangi 

Onunla yaşlanınca kaldı: o girilen 

yüksek yerlerde kara ve onun tohum bunun için elde edilen bir 

miras: 

{46:10} İsrailoğulları tüm bu olduğunu görebilirsiniz 

iyi Tanrı takip etmek. 

{46:11} ve jüri olarak, ad, her biri ile ilgili 

yüreği değil bir whoring gitti, ne de dan ayrıldı 

Tanrım, onların bellek mübarek olsun. 

{46:12} kemiklerinin yerlerini dışarı güzelleşmek ve izin izin 

onları onur adı üzerine devam 

bunların alt öğeleri. 

{46:13} Samuel, Rab, Peygamber sevgili onun 

Tanrım, bir Krallık ve meshettiler prensleri onun kurulan 

insanlar. 

{46:14} o karar Tanrı nın kanunlarına göre 

cemaat ve Tanrı Jacob Allah'a saygı vardı. 

{46:15} tarafından gerçek bir peygamber buldu onun bağlılık 

ve onun word tarafından o imgelemde sadık olarak biliniyordu. 

{46:16} dedi Yüce Tanrı, ne zaman onun 



Ne zaman o teklif düşmanları ona her tarafında, preslenmiş 

emme kuzu. 

{46:17} ve Tanrı cennetten gelen ve ile gürledi bir 

büyük gürültü sesini duyurmak için yapılmış. 

{46:18} ve Tyrians, imparatorların yok etti ve 

Tüm prensler cf Filistin. 

{46:19} ve kadar uykusunda önce itirazlarına yaptı 

Tanrı ve onun meshettiler görme, ben almamış 

bir ayakkabı olarak çok herhangi bir adamın Ürünler: ve kimse 
suçlamak 

onu. 

{46:20} ve sonra o kehanette onun ölüm ve shewed 

Kral onun sonu ve sesini Dünya'dan yukarı kaldırdı 

Kehanet, insanlara kötülük leke. 

{47:1} ve sonra onu gül yukarı Nathan ın peygamberlik 

zaman David. 

{47:2} barış teklifi uzak alınan yağ olduğu gibi 

Bu yüzden David İsrail çocukları dışarı seçtiler. 

{47:3} o aslanlar gibi çocuklarla ve ayılar ile oynadı 

Kuzuların Sessizliği olduğu gibi. 



O henüz ama gençken öldürdü o değil bir dev, {47:4}? 

ve o uzakta halktan Sitem sürmedi ne zaman o 

aşağı taş atmak ve beat ile elini yukarı kaldırdı 

Goliath sahip olan? 

{47:5} en yüksek Tanrı; denir ve o 

Onu öldürmek için sağ elinde güç verdi bu güçlü 

savaşçı ve onun insanlar boynuzu kurmak. 

{47:6} böylece insanlar onu on binlerce ile onur 

ve o verdi ki onu Tanrı, bereket övdü 

Onu bir taç zafer. 

{47:7} her tarafında düşmanları yok ve 

onun düşmanları ve fren Filistin için boşa getirdi 

Bu gün Allah'a Flöre onların horn. 

{47:8} tüm eserlerinde o kutsal bir en yüksek övdü 

zafer kelimelerle; Bütün kalbiyle o şarkı söyledi, 

ve onu onu sevdim. 

{47:9} o ayarla şarkıcılar da sunak önce Bununla onların 

sesler onlar tatlı melodi yapmak ve her gün şarkı 

onların şarkıları övüyor. 

{47:10} onların şenlikleri güzelleştirerek ve ayarlaması 



onun kutsal övgü sonuna kadar ciddi kez 

adı, ve tapınağın sabahtan gelebilir. 

{47:11} Lord onun günahlarını getirdi ve boynuzunu Yüce 

sonsuza kadar: ona bir antlaşma kralların ve bir taht verdi 

İsrail'de zafer. 

{47:12} peşinden gül akıllıca bir oğlu ve onun iyiliği için o 

büyük yaşadı. 

{47:13} Solomon barışçı bir sürede hüküm süren ve yapıldı. 

onur; Tanrı onun hakkında tamamen sessiz yuvarlak yapmış o 

Onun adına bir ev inşa ve onun kutsal hazırlamak olabilir 

Sonsuza kadar. 

{47:14} sen senin gençlik ve bir sel olarak ne kadar akıllıca 

anlayışı ile dolu! 

{47:15} senin ruh kaplı tüm dünyayı ve sen 

filledst koyu parables bununla. 

{47:16} adın kadar Adaları gitti; ve için senin 

Barış sen sevgili. 

{47:17} ülkeler sana senin şarkı, harika 

ve Atasözleri ve parables ve yorumlar. 

{47:18} Lord Tanrı'nın adıyla, hangi denir 



Lord İsrail'in Tanrısı, sen kalay ve yüklediğin altın toplamak 

Gümüş kurşun çarpın. 

{47:19} sen senin rahim kadınlar Allah'a ve tarafından yay senin 

Beden sen boyun eğme getirdim. 

{47:20} sen senin onur leke ve senin tohum kirliliğe neden: 

Böylece sen senin çocuk broughtest gazabı ve idin 

Senin çılgınlık için sahipsiz esef. 

{Yani Türkiye bölünmüş ve dışarı Ephraim 47:21} 

asi bir Krallık karar verdi. 

{47:22} ama Lord hiç merhameti kalacak 

Ben de herhangi bir eserleri yok, ben de ortadan kaldırmak 

gelecek kuşaklar onun Elekt ve onu sevmez tohum 

o uzak onu alacak değil: o bir kalıntı verdi nedenini 

Jacob Allah'a ve onu David şöyle bir kök. 
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{47:23} böylece Solomon ile onun babaları ve onun dinlenmiş 

Abijah, hatta aptallık arkasında bıraktığı tohum 

insanlar ve hiçbir anlayış etkinleştiren kişi 

uzak insanlar avukatı aracılığıyla. Ayrıca oldu 

Jeroboam İsrail günah için neden, Nebat, oğlu ve 



shewed Ephraim günah yolu: 

{47:24} ve onların günahlarından son derece, çarpılır bu 

Onlar arazi sürüldüler. 

{47:25} tüm kötülük aranan için bağ 

intikam onlara geldi. 

{48:1} sonra Elias ateş gibi Peygamber ve onun kadar durdu 

Word bir lamba gibi yandı. 

{48:2} üzerlerine ve onun tarafından bir boğaz kıtlık getirdi 

onların sayısı azalmış coşkusu. 

{48:3} o kapadı cennet, Rab tarafından 

ve aynı zamanda üç kez ateş getirdi. 

{48:4} O Elias, nasıl sen onur senin harika 

işler! ve kim gibi sana zafer! 

{48:5} kim ölü bir adam ölüm ve onun kadar yükseltmek 

ruh en sözcüğe göre ölülerin yerden 

Yüksek: 

{48:6} kim broughtest yıkıma, krallar ve 

onurlu adamlar yatağının üzerinden: 

{48:7} kim heardest Sina, Lord azarlama ve 

Horeb intikam kararı: 



{48:8} kim intikam almaya annointedst krallar ve 

Peygamberler ondan sonra başarılı olmak için: 

{48:9} kim kapladığı bir kasırga yangın ve içinde de bir 

ateşli atların savaş arabası: 

{48:10} kim rütbesi reproofs için onların zamanlarda, için 

Bu fren önce Tanrı'nın yargı, gazabı huzura kavuşturmak 

öfke içine ileri ve kalbini açmak için 

evlat ve Jacob kabilelerin geri yüklemek için. 

{48:11} mutlu onlar seni gördüm ve aşık; uyudu vardır 

için kesinlikle yaşamak. 

{48:12} Elias, kim bir kasırga ile kaplıydı oldu: 

ve Eliseus ruhu ile doluydu: yaşadığı iken, o oldu 

herhangi bir Prens varlığı ile taşınmaz, ikisi de olabilir 

Ona boyun eğme getirdin. 

{48:13} haber yok onu üstesinden olabilir; ve ölümünden sonra 

cesedini kehanette. 

{48:14} o hayatında mucizeler yaptı ve kendi ölümünde edildi 

eserleri harika. 

{48:15} Bunun için insanlar pişman değil, ben de 

yola onlar onların günahlarını, şımarık kadar ve 



onların arazi taşıdı ve tüm üzerinden dağıtıldı 

Dünya: orada kaldı henüz küçük bir kişi ve bir cetvel 

David evi: 

{48:16} kime bazı hangi hoş yaptım 

Tanrı ve bazı günahları çarpılır. 

{48:17} Ezekias onun şehir müstahkem ve su getirdi 

ortasında bunların: filmine o demir, hard rock 

ve yapılan kuyu suları için. 

{48:18} Sennacherib geldi ve gönderilen onun zamanında 

Rabsaces, Sion karşı elini yukarı kaldırdı ve övünen 

gururla. 

{48:19} sonra titredi kalpleri ve el ve onlar 

kadınlarda travail olarak acı vardı. 

{48:20} ama onlara merhamet Tanrı denir 

ve onu doğru ellerini dışarı uzattı: ve hemen 

Kutsal bir cennetten duydum ve onları teslim 

Esay Bakanlığı tarafından. 

{48:21} Asurlular ve onun melek dizi yamacına 

Onları yok. 

{48:22} Ezekias için memnun şey yapmış 



Tanrım ve David babası şekillerde güçlü olarak 

Esay büyük ve vizyonunu sadık Peygamber, 

Ona komuta. 

{48:23} zamanını güneşin geri gitti ve o 

Kral'ın hayatını uzamış. 

{48:24} mükemmel bir ruh gördü ne gelmelidir 

adlı geçmek ve son içinde yas tuttu onları teselli 

Sion. 

{48:25} o shewed ne sonsuza kadar geçmek gelmelisin, 

ve gizli şeyler veya hiç onlar geldi. 

{49:1} ı anmak kompozisyon gibi olduğunu. 

Eczacı sanat tarafından yapılan parfüm: o 

tatlı bal tüm ağız ve musick adlı bir ziyafet olarak 

şarap. 

{49:2} o kendini iyi dönüşüm davrandım 

insanlar ve kötülük iğrençlikleri götürdü. 

{49:3} o kalbi Rabbine ve zamanında yönetti 

dinsiz o Tanrı'nın ibadet kurdu. 

{49:4} David ve Ezekias ve ı, dışında tüm edildi 

arızalı: onlar en yüksek Kanunu forsook için bile 



Juda kralları başarısız oldu. 

{49:5} Bu nedenle güçlerini diğerleri, Allah'a verdiği ve 

kendi zafer için garip bir ulus. 

{49:6} seçilen şehrin kutsal alanın, yakmışlar ve 

Sokaklar ıssız, peygamberlik göre yapılmış 

Jeremias. 

{49:7} onu kötü, yine de olan Octavianus için 

bir peygamber, kutsanmış anne karnında o olabilir 

dışarı, kök ve eziyet ve yok; ve o kurmak 

Ayrıca ve bitki. 

{49:8} muhteşem vizyon gören Hezekiel öyleydi hangi 

shewed doğusuna arabanın oydu. 

{49:9} yaptığı için söz altında düşman 

yağmur ve sonra da onları doğru giden yönetmen. 

{49:10} ve on iki peygamberlerin olmak anma 

mübarek ve izin kemikleri tekrar dışarı onların yer güzelleşmek: 
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Jacob teselli ve onları emin tarafından teslim 

Umarım. 

{49:11} nasıl Zorobabel büyütmek? o bile yapıldı. 



sağ taraftan bir mühür: 

{49:12} İsa Josedec oğlu öyle: kim onların 

zaman inşaatı ev ve kutsal bir tapınak kurmak 

Tanrı, sonsuz zafer için hazırlanan. 

{49:13} ve Elekt arasında Neemias, kimin 

ünlü harika, kim bizim için olduğunu duvarları kaldırdı 

düşmüş ve kapıları ve barlar ayarlayın ve kaldırdı bizim 

tekrar mahvediyor. 

{49:14} ancak yeryüzünde hiç kimse gibi oluşturuldu 

Enoch; Dünya'dan alındığı için. 

{49:15} de Joseph gibi tarihi bir delikanlı vardı, 

kardeşlerinde valisi, insanların, bir konaklama olan 

kemiklerin efendisi kabul edildi. 

{49:16} Sem ve Seth erkekler arasında büyük bir onur olduğunu 

ve bu yüzden her canlının yaratılmasında yukarıda Adam oldu. 

50: {1} Simon yüksek rahip, Onias, oğlu kim onun 

hayat tekrar ve günlerini müstahkem ev tamir 

Tapınağı: 

{50: 2} ve onun tarafından vakıf inşa edildi 

Çift yükseklik, tapınağın duvarı yüksek Kalesi: 



{50:3} onun gün içinde olmak su almak için Sarnıcı 

Pusula deniz, pirinç levha ile kaplı idi: 

{50:4} değil düşmek gerekir Tapınağı'nın dikkat etti, 

ve şehir kuşatma karşı güçlendirilmiş: 

{50:5} nasıl insanların ortasında onurlandırıldı 

onun kutsal dışarı geliyor! 

{50:6} bir bulutun ortasında sabah yıldızı olarak yapıldı, 

ve tam ay olarak: 

{50:7} en Tapınağı parlayan güneş 

Yüksek ve gökkuşağı veren ışık parlak bulutlarda olarak: 

{50:8} ve çiçek gül baharında olarak 

yıl, zambaklar suları nehirler tarafından ve dallarından biri 
olarak 

Yaz döneminde sığla ağacı: 

{50:9} olarak ateş ve buhurdan ve bir gemi olarak tütsü 

dövülmüş altın değerli taşlar her türlü ayarla: 

{50:10} ve adil zeytin ağacı tomurcuklanma ileri meyve ve gibi 

bulutlar başakta servi ağacı. 

{50:11} o şeref giy ve yapıldı. 

o kadar gitti zafer, mükemmellik ile giydirilmiş 



Kutsal sunak, o kutsal giysi onurlu yaptı. 

{Bazı bölümleri rahipler dışarı çekerken 50:12} 

eller, kendisi sunak Ocak tarafından durdu, 

hakkında Libanus genç bir sedir gibi compassed; ve gibi palm 

ağaçlar compassed onlar onu yuvarlak hakkında. 

{50:13} Aaron onların zafer tüm oğulları de öyle ve 

ellerindeki tüm önce Rabbinin Saygılar 

İsrail cemaat. 

{50:14} ve sunak, törende bitirme o 

en yüksek Yüce sunulması süslüyor, 

{50:15} o fincan için elini uzattı ve döktü 

üzüm kan, o dibinde döktü 

sunak bir sweetsmelling her şeyden en Yüce Kral tadını çıkarın. 

{50:16} Öyleyse Aaron oğulları bağırdı ve geldi 

Gümüş Borazanlar ve seslerini duyurmak için büyük bir gürültü 
yaptı için bir 

Anma en yüksek önce. 

{50:17} sonra herkesin birlikte hasted ve düştü 

Rablerine ibadete yüzlerini aşağı yeryüzüne 

Tanrı Yüce, en yüksek. 



{50:18} şarkıcılar da övgü onların sesleri ile şarkı söyledi 

sesler çok çeşitli orada tatlı melodiyi yapılmıştır. 

{50:19} ve insanların Tanrı'yı en doktor 

Ondan önce dua tarafından bu kadar merhametli yüksektir 

Tanrı tören sona erdi ve onun bitirmişti 

Servisi. 

{50:20} aşağı indi ve üzerinde onun ellerini kaldırdı sonra 

vermek için İsrailoğulları, Bütün cemaat 

nimet Rabbinin dudakları ile ve onun adına seviniyorum. 

{50:21} ve kendilerini ibadet aşağı eğildi 

ikinci zaman, bir nimet alabilirsiniz 

en yüksek. 

{50:22} Şimdi bu nedenle korusun siz Tanrı olarak, hangi 

Sadece doth harika şeyler her yerde hangi exalteth 

Rahim, bizim gün ve bize göre dealeth 

merhametli. 

{50:23} o vermek bize sevinçlilik kalp ve barış 

bizim gün içinde İsrail'sonsuza kadar olabilir: 

{50:24}, bize merhameti doğruluyor ve 

bize onun zamanında teslim! 



{50:25} Milletler iki şekilde geliyorum ki kalbim 

abhorreth, ve üçüncü hiçbir millet: 

{50:26} onlar Samiriye dağ oturmak ve 

onlar aptal ve Filistin arasında yaşamak 

Sichem içinde yaşamak insanlar. 

{50:27} İsa Kudüs Sirach oğlu yazılı 

Bu anlayış öğretim kitap ve 

bilgi, kim onun kalbini dışarı ileri bilgelik döktü. 

{50:28} mübarek bunlar içinde icra o 

şeyler; ve o onları onun kalbinde layeth olacaktır 

akıllıca. 

{50:29} için bunları yapmak, onun için her şey güçlü olacaktır: 

Tanrı ışık için O'na bilgelik için verir boyunca yürütür 

dindar. Blessed Rabbinin adını sonsuza kadar olabilir. Amin, 

Amin. 

Bir dua İsa'nın Sirach oğlu. 

{51:1} sana, Ey Tanrım ve Kral, teşekkür edecek ve övgü 

Sana, Ey Tanrım kurtarıcım: ismin Allah'a övgü vermek: 

{51:2} için sen benim defender ve Yardımcısı, sanat ve 

Vücudum imha ve snare korunmuş 
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iftira dil ve yalan, demirhane ağzından ve 

benim düşmanlara karşı benim yardımcı oldu: 

{51:3} ve bana göre çok sayıda teslim 

onlar şefkatini ve senin adından dişleri büyüklüğü 

onları vardı beni yok etmek için hazır ve elinde dışarı 

aşağıdaki gibi benim hayat sonra ve manifold aranan 

Ben vardı afflictions; 

{51:4} yangın her tarafında ve gelen boğucu gelen 

Ben tutuşturulmuş değil yangın ortasında; 

{51:5} cehennem, karın derinliği üzerinden gelen bir 

kirli dil ve yalancı kelimenin. 

{51:6} bir günahkâr birinden bir iftira... kralın tarafından 

ruhumu bile ölüm, benim hayat yakınındaki çekti dil yakındı 

altında cehenneme. 

{51:7} bana her tarafta compassed ve vardı 

kimse bana yardımcı olmak için: erkekler, Nasr için baktım ama 

yoktu. 

{51:8} sonra düşündüm ben senin merhamet, ya Rab, üzerine 
ve üzerine 



eski, nasıl senin eylemlerinin sen sana için beklemek gibi 
deliverest, 

ve onları düşman elinde savest. 

{51:9} sonra kaldırdı ben benim supplications Dünya'dan, 

ve ölümden kurtuluşu için dua etti. 

{51:10} Tanrı, Lordum babası aradı, 

o benim gün içinde ve benim belanın içinde bırakmayacaktı 

gurur, zaman zaman hiçbir yardımcı oldu. 

{Adın sürekli övgü ve şarkı söyleyecek 51:11} 

Şükran ile övüyor; ve bu benim namaz duyuldu: 

{51:12} için sen savedst imha, benden ve 

deliveredst kötü zaman benden: Ben bu nedenle verecek 

teşekkür ve sana şükürler olsun ve korusun onlar adı, ya Rab. 

{51:13} henüz genç veya hiç yurtdışına, çıktı ben 

İstenen Hikmet açıkça benim dua. 

{51:14}, onun için önce tapınak yalvarmadım ve arayacak 

Onu dışarı bile sonunda. 

{51:15} bile üzerinden çiçek üzüm kadar olgun indirdiği 

kalbim onu memnun: doğru şekilde gitti benim ayak 

Ben onu sonra aranan benim gençlik. 



{51:16} benim kulak biraz eğildi ve onu aldı, 

ve gat fazla öğrenme. 

{51:17} orada yararlandı, bu nedenle zafer atfetmek 

O'na bu bana hikmet verdi. 

{51:18} onu ve ben sonra ciddiyetle yapmak amaçlı için 

Bu da iyidir arkasından; Çok şaşırmış olmayacaktır. 

{51:19} ruhumu ona ve benim zımbırtı çekişti 

Tam: ileri ellerimi yukarıdaki, cennete uzanan 

ve benim ignorances onu bewailed. 

{51:20} ruhumu ona şöyle yönettiği ve onu içinde buldum 

Pureness: Ben kalbimi ondan ile katıldı oldu 

başlayan, bu nedenle ben bırakıyorsun olmayacaktır. 

{51:21} kalbim onu arayan sorunlu: Bu nedenle 

Ben iyi bir mal aldık. 

{51:22} Lord bana bir dil ödülüm için göz önüne alındığında, 

ve ben ona onunla övgü. 

{51:23} çizmek yakın bana, siz unutmadım ve içinde yaşamak 

öğrenme evi. 

{51:24} den dolayı siz yavaş, ve ne söylemek siz bunlar için 

Ruhlarınızı görmek, çok susamış işler? 



{51:25} benim ağzını açtı ve dedi ki, onun için satın 

kendinizi para olmadan. 

{51:26} boynunu boyunduruğu altında koymak ve ruhunu 
yapalım 

talimat almak: o el altında bulmak zordur. 

{51:27} hani gözlerinle, nasıl sahip olduğum ama küçük 

iş gücü ve bana çok dinlenme aldık. 

{51:28} öğrenme büyük bir miktar para ile almak ve almak 

onun kadar altın. 

{51:29} ruhunu onun rahmet sevinirler ve değil izin 

utanç doğururuz. 

{51:30} iş erkenden ve onun zamanında o olacak 

Senin ödül vermek 
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