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Sirach (Ecclesiasticus)
Kuivõrd Jeesus poeg Sirach või Ecclesiasticus
Tehtud kindel Autor proloog
See Jeesus oli Sirach ja lapselapse Jeesuse
temaga sama nime: see mees seega elas selle
viimasel ajal, pärast seda, kui inimesed on led ära vangistuses ja
kutsus koju jälle, ja peaaegu pärast prohvetitest. Nüüd
tema vanaisa Jeesus, kui ta ise witnesseth, oli mees
suure hoolikusega ja tarkuse vahel Heebrealastele, kes tegi
mitte ainult koguda tarkade, raske ja lühike lause
mis oli juba enne teda, kuid ise kõnelnud ka mõned
omal, täis palju mõistmist ja tarkust. Kui kui
Seega esimene Jeesus suri, jättes selle raamatu peaaegu
täiuslikuks, Sirach tema poeg, kes pärast teda jäi ta oma
oma poja Jeesuse, kes võttes saanud tema kätte,
koostanud kõik korrektse ühe mahus ja nimetas seda
Tarkus, intituling see nii tema enda nimi, tema isa on

nimi ja tema vanaisa; ahvatlev hearer poolt on väga
Tarkus on suurem armastus uuring, see nimi
raamat. Containeth seega tark fraasid, tume lauseid,
ja tähendamissõnad, ja teatud kindla vana vaga lood
mehed, kes rahul Jumala; ka oma palve ja laul; Lisaks
kuidas Jumal oli vouchsafed oma rahvale ja mis
ta oli kuhjaga oma vaenlased nuhtlused. Jeesust ei
Saalomoni jäljendavad ja kuulus vähemalt tarkust ja
Õppimine, oleksid tõepoolest suur õppimist, mees, ja nii
tuntud ka.
Proloog Jeesuse Sirach poeg tarkust.
Arvestades, et palju ja suurt asjad on tarnitud juurde
Meie seadus ja prohvetid, ja teised, mis on
nende juhiste, ning mille asju Iisrael peaks olema
tunnustada ja tarkus; ja millest mitte ainult
lugejad peavad vajadused muutuvad oskuslik ise, vaid ka
nad, et soovid õppida võimalik kasum, mis on
ilma nii rääkimine ja kirjutamine: vanaisa
Jeesus, kui ta oli palju andnud ise lugemine ning
õiguse ja prohvetid ja muud raamatud meie isade ja

oleksid saanud seal hea otsustusvõime, oli koostatud ka
ise kirjutada midagi seotud õppe- ja
tarkus; et eesmärk neile, kes soovivad õppida,
ja on neid asju sõltuvuses, võib kasumi palju rohkem
elu vastavalt seadusele. Mispärast lubage mul teid intreat
Loe kasuks ja tähelepanu ja armu meile, kus
me võib tunduda kυik mõned sõnad, mis meil on
raskenenud tõlgendada. Lausutakse samu asju
Heebrea ja tõlkida teise keele, selle
võrdne jõud neid: ja mitte ainult neid asju, kuid seadus
ise, ja prohvetid ja ülejäänud raamatud, ei ole
väike erinevus, kui nad on rääkinud oma
keel. Eest kaheksa ja kolmekümnendal aastal tulevad
Egiptus, kui Euergetes oli kuningas ja jätkuvat seal mõned
aeg, leidsin raamatu no väike õppe: seetõttu ma
arvasin, et see viimane vajalik mulle mõned hoolsuse annetama
ja travail tõlgendada suur valvelolek ja oskus
selles ruumis raamatu lõpetama ja määrake see edasi
neid ka, kes võõral maal on valmis õppima,
koostatud enne kombeid pärast õiguse elada.

{1:1} kõik tarkus tuleb Issandalt, ja temaga on
Igavesti.
{1:2} kes saab numbri merele ja tilka liiv
vihma ja päeva igavik?
{1:3} kes saate teada kõrgus taevas, ja
laius maa, ja sügav ja tarkust?
{1:4} tarkus on loodud enne kõike, ja
mõista konservatiivsuse alates igavene.
{1:5} kõige kõrgema Jumala sõna on nooruse
tarkus; ja tema teed on igavene käske.
{1:6}, kellele on avastatud just tarkus? või
kes on tuntud oma tark kaitsja?
{1:7} [kelle juurde on teadmised tarkuse olnud
tehtud ilmne? ja kes on mõista tema suur
kogemus?]
{1:8} seal on üks tark ja väga tuleb karta, Issand
istub tema trooni.
{1:9} ta lõi teda, ja nägi teda ning nummerdatud, ja
valas talle tema pärast.
{1:10} ta on koos kõik liha tema kingitus ja ta

on andnud talle neile, kes teda armastavad.
{1:11} Issanda kartuses on au ja hiilgus, ja
rõõm ja rõõmu võra.
{1:12} Issanda kartuses kostab häid südame ja
andis rõõmu, ning rõõm ja pika eluea.
{1,13} kes iganes feareth Issand, see peab minema ka temaga
lõpuks ometi, ja ta leiate kasuks tema surma päeval.
{1:14} karta Issand on tarkuse algus: ja
See on loodud emakas truu.
{1:15} ta on ehitatud igavene sihtasutuse meestega,
ja ta jätkab oma seeme.
{1:16} karta Issand on tarkuse täius ja filleth
mehed oma puuviljadega.
{1:17} ta filleth oma maja asju soovitav,
ja tema kasvuga garners.
{1:18} Issanda kartuses on võra tarkust, muutes
rahu ja täiuslik tervis areneda; nii on kingitused
Jumala: ja see enlargeth oma rõõmu, et armastan teda.
{1:19} tarkust raineth oskuste ja teadmiste
alalise mõistmine ja exalteth neid täita, et

Hoidke oma kiire.
{1:20} just tarkus on karta Issand, ja
oksi on pika eluea.
{1:21} Issanda kartuses driveth ära patud: ja kus
See on olemas, see Õpetussõnade.
{1:22} maruvihane mees ei ole põhjendatud; jaoks ning sway
tema raev tuleb tema hävitamine.
{1:23} patsiendi mees küll aega ja hiljem
rõõmu kevadel üles tema juurde.
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{1:24} Ta peidab tema sõnad aega ja huuli
palju loeb oma tarkust.
{1:25} mõistu teadmiste on aarded
tarkus: aga godliness on jäledus temale patune.
{1:26} kui sa soovid tarkust, pidage käske,
ja Issand teeb ta sulle.
{1:27} Issanda kartuses on tarkust ja juhendamine:
ja usk ja alandlikkus on tema rõõmu.
{1:28} umbusaldus ei Issanda kartuses, kui sa oled
halb: ja tema Standard südame juurde ei tule.

{1:29} ei tohi olla meeste silmis on ajuvaba ja võtta
hea kuulda, mida sa speakest.
{1:30} ülendab, mitte ennast, muidu sa langeda ja tuua
pärast hinge dishonour ja nii Jumal teada su saladused
ja enamus sind keset kogudus,
Kuna sa camest ole tões, Issand, hirmu, kuid
su süda on täis pettusega.
{2:1} mu poeg, kui sa teenima Issandat, koostama oma
hinge kiusatus.
{2:2} komplekt kõigest oma südamest juhtimisest ja pidevalt
taluma, ja
et kell vaeva ei kiirusta.
{2:3} Cleave temale ja väljuda mitte ära, mis sa
pühaks suurendada sinu viimase otsa.
{2:4} üldse tuuakse upon sind võtta rõõmsalt,
ja kannatlik, kui sina oled muutunud madal kinnisvara.
{2:5} for gold on proovinud tuli ja vastuvõetav meeste
ahju ebaõnne.
{2:6} usu teda ja ta aitab sind; et Sinu viis
juhtimisest, ja talle osutatud usalduse eest.

{2:7} teie, kes kardavad, Issand, oota tema armu; ja ei lähe
kõrvale, muidu te langeda.
{2:8} te, et Issand, karda uskuda ja teie palk
ei õnnestu.
{2:9} teie, kes kardavad, et Issand, loodan, et hea, ja
igavene rõõm ja halastust.
{2:10} pilk põlvkondade vana ja Vaata; tegin kunagi
mis tahes usaldama Issandat, ja oli segaduses? või kas mis tahes
abide
tema hirm ja oli hüljatud? või kellele ei ta kunagi põlgavad,
et teda?
{2:11} jaoks Lord on täis kaastunnet ja halastust,
pika meelega ja väga Hale, ja patte, forgiveth ja
saveth ajal viletsuses.
{2:12} häda tuleb hirmus südamed ja nõrkust kätes, ning
goeth kaks võimalust patune!
{2:13 häda temale, see on fainthearted! sest ta usub temasse
mitte; Seetõttu peab ta ei peaks kaitsma.
{2:14} häda teile, mis on kaotanud kannatlikkust! ja mida
te teete, et kui Issandat külastab teid?

{2:15} nad, et Issand karda näidatakse eiravad oma sõna;
ja need, kes teda armastavad hoiab tema viisil.
{2:16} püüavad nad, et Issand karda seda, mis on
Noh, meeldiv temale; ning need, kes teda armastavad
täis seadus.
{2:17} et karda Issand valmistada oma südame,
ja alandab oma hinge nägijaks,
{2:18} öeldes me langeb, Issand, kätte
ja mitte meeste kätesse: Kuna tema MAJESTEET, nii on tema
halastust.
{3:1} kuulen oma isa, O laste, ja pärast seda ei
et te ei pruugi olla turvaline.
{3:2} jaoks isand andnud isa au ning
lapsed, ja on kinnitatud asutuse ema
üle pojad.
{3:3} kes honoureth isa kostab ka lepituse
tema patud:
{3:4} ja see honoureth tema ema on üks, et
layeth aare üles.
{3:5} kes honoureth isa on oma rõõmu

enda lapsed; ja kui ta annab oma palve, ta on
kuulnud.
Tema isa honoureth {3:6} ta on pika elu;
ja see on Issandale kuulekas on mugavustema ema.
Feareth Issand {3:7} ta kavatseb täita oma isa ja
teeme teenuse juurde oma vanematele, et tema meistrid.
{3:8} au oma isa ja ema sõna ja
notariaalakti, mis õnnistus võib sind neilt tulnud.
Isa õnnistust {3:9} establisheth majad
Laste; kuid needus ema rooteth
sihtasutused.
{3:10} au ei dishonour oma isa; eest Sinu
isa dishonour on ei ole au sulle.
{3:11} mehe au on tema au:
isa; ja ema dishonour on selle
Laste.
{3:12} mu poeg, aidata oma isa oma vanus ja leinata tema
ei ole nii kaua kui ta elab.
{3:13} ja kui tema arusaamist ei ole kannatlikkust

; ja põlgavad teda mitte siis, kui sina oled oma täieliku
tugevuse.
{3:14} jaoks leevendab su isa ei ole
unustatud: ja asemel lisatakse ehitada sulle patud
üles.
{3:15} võib su viletsust päev
meeles pidada; sinu patud ka peab sulavad, kui jää on
ilusa sooja ilmaga.
{3:16} kes forsaketh isa on nagu blasphemer; ja
ta, et angereth oma ema on neetud: Jumala.
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{3:17} mu poeg, minna su äri alandlikkus; nii
pead sa olema armastatud teda, mis on heaks kiidetud.
{3:18} suurem sa oled, seda rohkem alandab ennast, ja
sa pead leida kasuks Issanda ees.
{3:19} on tähtsaks ning tuntust: kuid
Saladused näitas juurde tasased.
{3:20} Issanda vägi on suur, ja ta on
au, et alandlik.
{3:21} ei otsima asju, mis on liiga raske koos sinuga,

ei Otsi asju, mis on üle Sinu tugevus.
{3:22}, kuid mis on käskinud sind, mõtle seejärel tervet
austusest, see ei ole tarvilik sind näha sinu päralt
asju, mis on salaja silmad.
{3:23} ei tohi olla uudishimulik tarbetu küsimustes: rohkem
asjad on sulle andnud, kui mehed aru.
{3:24} sest paljud on petetud oma asjata arvamus;
ja kuri kahtlus on kukutamist nende arvamust.
{3:25} ilma silmad Sina pead taha valgus: professionaalsel ei
esitatud
teadmiste seepärast et sa oled mitte.
{3:26} kangekaelne süda hakkama kurja viimasel; ja ta
mis hõbedaga oht hukkuvad sealsamas.
{3:27} kangekaelne süda olema koormatud mured;
ja kuri mees peab hunnik sin pärast sin.
{3:28} uhke karistamine ei ole edasi kaevata;
eest kurjus on võtta root temasse.
{3:29} südames deklaratsioonis võetud ettevaatlik mõistate
tähendamissõna;
ja tähelepanelik kõrva on tark mees.
{3:30} vee summutuse põlevad tulekahju; ja armuandi ilmutab

on lepitus pattude eest.
{3:31} ja see requiteth hea keerab peab meeles, et
mis võib tulla edaspidi; ja kui ta falleth, ta peab
Leia viibimise.
{4:1} mu poeg petta ei oma elu vaesed ja
muuta ei ole puudustkannatavatele silmad kaua ootama.
{4:2} teeb ei ole näljane hing kurblik; samuti esile kutsuda
mees oma stressi.
{4:3} lisa pole rohkem probleeme süda, mis on vexed; ja
edasi lükata, et talle, et seda vajab.
{4:4} tagasi lükata ei ja vaevatuid; selle härda palve esitamisel ei
Pööra oma palge: vaene.
{4:5} sisse mitte ära sinu silmade: abivajajaid ja anda
talle ei andnud põhjust needus sind:
{4:6} kui ta needus sind oma hinge kibedus oma
palve kuulab teda, mis tegi temast.
{4:7} saada ennast koguduse armastus ja vibu
su pea mees.
{4:8} lase see ei pea kurvastama sind kummardame su kõrva, et
on

vaesed, ja anda talle sõbralik vastus tasaselt.
{4:9} pakkuda talle, mis laseb valesti käest
rõhuja; ja fainthearted ei tohi olla, kui sa sittest
kohtuotsus.
{4:10} on isa isatu juurde, ja selle asemel on
abikaasa oma ema juurde: nii et sa pead olema poeg on
Enamik kõrge ja ta armastan sind rohkem kui su ema
eks.
{4:11} tarkust oma lastele exalteth ja layeth kätte
neid, mis teda otsima.
{4:12} ta, et hõbedaga oma hõbedaga elu; ja need, kes püüavad
teda varakult täidab rõõmuga.
{4:13} see holdeth tema kiire pärivad au; ja
täitevmenetluse ta entereth Issand õnnistab.
{4:14} need, mis aitavad teda peab minister Püha:
ja neile, et armastan teda armastan Issand.
{4:15} kes andis temale kõrva kohtunik rahvad:
ja see attendeth temale kindlalt juurde.
{4:16} kui mees endale ise temale, ta pärib
; ja tema põlvkonna peab olema tema valduses.

{4:17} esimese ta kõndida koos temaga poolt kõverad
võimalusi, tuua hirm ja õudus tema peale ja piina teda
tema distsipliini, kuni ta võib usaldada oma hinge ja proovida
teda
oma õigusaktidega.
{4:18} siis ta tagasi sirge tee talle:
ja mugavus ja näitan talle tema saladusi.
{4:19}, kuid kui ta läheb valesti, ta ei Hülga teda ja annab
teda üle tema enda häving.
{4:20} võimaluse jälgida ja Hoiduge kurja; ja
ei häbi olema kui see concerneth hinge.
{4:21} ei ole häbi, mis toob patt; ja on
häbi, mis on au ja armu.
{4:22} vastu mitte keegi vastu su hinge ja ei lase selle
keegi aukartus põhjustada sind langema.
{4:23} ja mitte rääkida, kui on olemas võimalus loobuda
Kas hea ja peita ei sinu tarkust oma ilu.
{4:24} jaoks kõnes on tuntud tarkus: ja
sõna keele õppimine.
{4:25} pole tark räägivad vastu tõde; kuid abashed

viga su teadmatusest.
{4:26} häbenema ei su patud; ja ei
kulgu jõgi.
{4:27} teha mitte iseennast on käsualune rumal mees;
Kumbki vastuvõtmisest vägev.
{4:28} püüelda tõde surmani, ja Issand teeb
Fight koos sinuga.
{4:29} tuleb kiirustades oma keele ja su teod vaikne
ja huolimaton.
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{4:30} nagu lõvi su maja ega frantick vahel ei tohi olla
Sinu teenistujad.
{4:31} lasta ei su käsi välja sirutatud saamiseks ja
kinni kui sa shouldest tagasi maksta.
{5:1} seada sinu südame soovi su kaupa; ja öelda pole, olen
piisavalt oma elu.
{5:2} järgige ei sinu oma meelt ja oma jõuduoma südames, kuidas kõndida:
{5:3} ja öelda ei ole, kes peab controul mulle minu tööd?
sest Issand kindlasti kättemaksu su uhkust.

{5:4} öelda ei, ma olen pattu teinud ja millist kahju on
mulle juhtus? Jehoova on pika meelega, sest ta on
ole tark lasta sind minna.
{5:5} kohta soodustamise, kartmata lisada ei tohi olla
Sin sin juurde:
{5:6} ja öelda ei, tema halastus on suur; ta saab pacified
minu patud hulk: halastust ja viha tulnud
teda, ja tema pahameelt resteth pärast patused.
{5:7} teha ei viibitamist Issanda, ja mitte lükata
päev: äkki peab Issanda viha
Tule edasi ja sa pead hävitamisele, sinu turvalisuse ja
hukkuvad päeval kättemaksu.
{5:8} set ei oma südames pärast ebaõiglaselt saanud kaupade
eest
nad peavad kasum sind päeval õnnetus.
{5:9} winnow mitte koos iga tuule ja läheb mitte iga
viis: jaoks nii eks Standard keel on patune.
{5.10} olla stedfast sinu arusaamist; ja olgu su sõna
olema sama.
{5:11} tuleb kiire kuulda; ja lasin su elu olema siiras; ja

kannatlikkuse anda vastus.
{5:12}, kui sa oled mõistmist, vastata oma ligimest;
Kui ei, siis näeb su käsi pärast su suu.
{5:13 au ja häbi on rääkida: ja keele
mees on tema langemist.
{5:14} nimetada ei saanud sosistaja ja peituvad mitte ootama
Sinu keel: ebameeldiva häbi on varas ja kurja
hukkamõistu double keele pärast.
{5:15} olema teadlikud midagi suurt paari või
väike.
{6:1} selle asemel, et sõber sai mitte vaenlase; jaoks
[seega] sa pead pärida haige nimi, häbi, ja
heita: nõnda peab see, kellel on Standard keele patune.
{6:2} ülistama ei iseennast kaitsja sinu oma süda;
hinge olema rebenenud tükid pulli [Hulkuvaid üksi.]
{6:3} sa pead sööma oma lehed ja kaotada oma puu ja
Jäta ennast kuiva puu.
{6:4} A kuri hing hävitab teda, see, kellel on, ja
teeb ta naeris, et põlgus oma vaenlasi.
{6:5} magus keel ajapikku sõbrad: ja on

fairspeaking keele kasvab kena Tervitused.
{6:6} tuleb rahu paljud: on siiski vaid üks
nõustaja tuhat.
{6:7} kui sa wouldest sõbralt, tõendama talle esimese ja
krediidiriski teda mitte kiirustades.
{6:8} mõni mees on oma kord, sõber ja
järgib päev su vaeva.
{6:9} ja seal on sõber, kes on pöördunud vaen,
ja tülisid avastada sinu heita.
{6:10} uuesti, mõned sõber on lauas, kaaslane
ja su viletsust päeval ei jätku.
{6:11} aga Sinu heaolu ta nagu iseennast, ja näidatakse
Olge julged oma teenistujate üle.
{6:12} kui sa tuua madal, saab ta vastu sulle, ja
varjab end su nägu.
{6:13 eraldi ennast su vaenlased ja võta kuulda
Sinu sõbrad.
{6:14} faithfull sõber on tugev kaitse: ja ta mis
on leitud selline üks on leitud aare.
{6:15} midagi tasakaalustada truu sõber ja tema

härra suursaadik on hindamatu.
{6:16} truu sõber on meditsiin elu; ja nad
et hirm, Issand peab teda leida.
{6:17} kes iganes feareth Issand juhib tema sõprus
juhtimisest: jaoks nagu ta on, nii et naabril on ka.
{6:18} mu poeg, tarima su noorte juhise: nii
sa pead leida kuni su vanaduse tarkuse.
{6:19} tulnud tema juurde ühe, mis ploweth ja soweth,
ja oodake tema hea puu: sest sa pead ei kuulujutuna palju
labouring temast, aga sa pead süüa tema viljad, mis on õige
kiiresti.
{6:20} ta on väga ebameeldiv selle õppimata: see on
ilma mõistmise jääb temaga.
{6:21} ta asuvad tema vägev kivi uuringu;
ja ta on valatud tema teda pelgalt olla pikk.
{6:22} tarkus on vastavalt tema nimi, ja ta on
paljudele ilmne.
{6:23} kõrvad, mu poeg, saada minu nõu ja keelduda
minu kaitsja
{6:24} ja su jalad pannakse tema jalarauad ja su kaela sisse

tema kett.
{6:25} vibu alla sinu õlg ja teda kandma ja ei tohi olla
kurvaks tema võlakirjadel.
{6:26} on temale sinu südame ja hoida teda
võimalusi oma võimu.
{6:27} otsing, ja otsida, ja ta tehakse teatavaks
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sulle: ja kui sa oled saanud teada teda, lase tal ei lähe.
{6:28} viimasel sa pead leida tal puhata, ning et
pööratakse su rõõmule.
{6:29} siis tema jalarauad on tugev kaitse koos sinuga,
ja tema rüü au ketid.
{6:30} on pärast tema ja tema kuldne ornament
bändid on lilla pits.
{6:31} sa pead panna teda nagu au, hommikumantel ja
pead talle umbes sind kui kroon rõõmu.
{6:32} mu poeg, kui sa nüüd, sa pead õpetada: ja kui
sa tahad rakendada kõigest oma meelest, sa pead olema
usaldusväärne.
{6:33} kui sa kuulda, võta vastu

mõistmine: ja kui sa vibu su kõrva, sa pead olema tark,
{6:34} seista paljude vanemad; ja lõhustumisel
temale, see on mõistlik.
{6:35} olema valmis kuulama iga vaga diskursuse; ja lase
ei mõista mõistu põgeneda sind.
{6:36} ja kui sa seest mõistmise mees, sind
betimes kanda sinu suu juurde ja lase oma ukse samme.
{6:37} lase osa Issand olgu su meelt
ja mediteerida pidevalt tema käske: ta peab
luua oma südames ja anda sulle tarkust sinu omab
soov.
{7:1} ei ole paha, nii et mingit kahju peab tulevad sulle.
{7:2} tagane ebaõiglane ja ülekohut ei pööra
sind.:
{7:3} ei soovi vagude ning külvata mu poeg,
ülekohtust ja sa pead Kasuta ära nende omad.
{7:4} otsima ei kohta Lord preeminence, kumbki on
kuningas asukoht on au.
{7:5} õigustada ei iseennast Issanda; ja kiidelda ei
Sinu tarkus kuninga.

{7:6} Seek olla kohtunik, kes ei saa ära võtta
süü; muidu alati sa hirmu võimas, isiku
on stumblingblock viis oma aususest.
{7:7} Offend linn, hulgaliselt eest ja siis
sa pead ei visatud ennast rahva seas.
{7:8} siduda, mitte üks patu pärast sest ühes sa ei tohi
ei ole karistamata.
{7:9} öelda ei, Jumal näeb pärast hulgaliselt minu
oblations, sündinud ja kui pakun kõige kõrgema Jumala,
selle vastu.
{7:10} ei fainthearted olla kui sa makest su palve
ja unustada, et armuandi.
{7:11} naerma ükski inimene oma kibestumist põlgus
Soul: on üks, mis humbleth ja exalteth.
{7:12} töötada mitte valeta vastu su vend; pole ka selle
nagu su sõber.
{7:13} kasutada mitte mingil viisil asuvad teha: jaoks
kohandatud
ei ole hea.
{7:14} kasutada palju vanemad, ei ole palju sõnu ja

Veenduge, ei ole palju lalisemine kui sa prayest.
{7:15} vihkan mitte vaevarikas töö, kumbki loomakasvatusest,
mis
kõige kõrgema on ordineeritud.
{7:16} number ei iseennast seas hulgaliselt
patused, kuid pea meeles et viha näidatakse andis kaua.
{7:17} alandab ennast oluliselt: kättemaksu ning selle
kole on tulekahju ja ussid.
{7:18} muutmine ei sõbrale midagi head sugugi;
ole ustav vend Ophir Gold.
{7:19} loobuda ei ole tark ja hea naine: jaoks tema armu
on rohkem kui kuld.
{7:20...} arvestades sulasele tööta tõesti, anuma teda ei
kurja. ega palgaline, mis bestoweth ise täielikult koos sinuga.
{7:21} lasta oma hingest armastan hea sulane ja petta teda
mitte võtmine.
{7:22} oled sa veised? on neile silma: ja kui nad
Sinu kasum, hoida neid sinuga.
{7:23} oled sa lapsed? neid juhendama ja kummardama
nende kaela oma noorusest.

{7:24} oled sa tütart? on inimene oma keha
ja näitan ei iseennast rõõmsameelne suunas neid.
{7:25...} abielluda sinu tütar, ja nii et sa pead on
läbi kaalukas küsimus: aga anna oma mees
mõistmise.
{7:26} oled sa naine pärast sinu arvates? Hülga teda mitte:
kuid mitte ennast kerge naisele.
{7:27} austama oma isa su südame, ja unustada
ei su ema mured.
{7:28...} pea meeles, et sa oled olnud ainusündinud; ja
Kuidas saad sina premeerida neid asju, mida nad on
teha koos sinuga?
{7:29} kardavad kõik oma hinge Issanda ja aukartus tema
preestrid.
{7:30} armastan teda, et sind kogu oma jõudu ja
Hülga ei oma ministrid.
{7:31} karta Issand ja au preester; ja talle
osa, sest see on käskinud sind; firstfruits, ning
loata sisenemine pakkumine ja õlad, kingitus ja
ohverdada sanctification ja Püha firstfruits

asju.
{7:32} ja venitada su käsi juurde vaesed, et su
õnnistus võib täiuslikuks.
{7:33...} kingitus on armu silmist iga inimene elab;
ja surnute eest kinni ei ole.
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{7:34} ei olevat nendega, et nutma ja kurvad
nendega, kurvad.
{7:35} tuleb külastada haigeid aeglane: sest mis teeb
sulle olla armastatud.
{7:36} üldse sa takest käes, pidage meeles, et
Lõpuks, ja sa pead ei tee viltu.
{8:1} püüdma mitte vägev mehega "muidu sa jagunevad oma
käed.
{8:2} ei tohi olla vastuolus rikas mees, muidu ta
sind ülekaalulise vastu võitlemisel: sest kuld on hävinud paljud,
ja
perversne kuningate südamed.
{8:3} püüdma mitte mehega, mis on täis keele, ja
hunnik ei puit oma tulekahju korral.

{8:4} jest ole ebaviisakas mehega, muidu su esivanemad tuleb
Arad.
{8:5} heita ei mees, kes patust turneth, kuid
Pea meeles, et oleme kõik väärt karistus.
{8:6} dishonour ei oma vanemas eas mees: isegi mõned
meist vaha vana.
{8:7} Rõõmusta mitte üle su suurim vaenlane on surnud, kuid
Pea meeles, et me kõik sureme.
{8:8} Despise mitte diskursuse tark, kuid tutvuda
iseennast oma Õpetussõnad: neist sa pead õppida
juhendamise ja kuidas suured mehed lihtsalt teenida.
{8:9} Miss ei vanemad diskursus: jaoks nad ka
teada oma isade ja neist sa pead õppida
mõistmine, ja anda vastus, kui on vaja requireth.
{8:10} kindle ei söed patune, muidu sa põletada
tema tulekahju leegiga.
{8:11} tõusu ei üles [anger] kell olemasolu on
kahjustatud isik, muidu ta varitsevad suunavad sind ja su
sõnad

Mis ei ole tema juurde laenata {8:12} on vägevam
iseennast; jaoks
Kui sa lendest teda, arvestada see aga kadunud.
{8:13 olema käendaja oma võimu üle: kui sa olema
käendaja, maksta see ettevaatus.
{8:14} Ava ei õiguse kohtunik; sest nad hindavad jaoks
teda vastavalt tema auks.
{8:15} reisimine ei ole muide julge mehe, muidu ta
saada raske sulle: sest ta teeb oma
enda tahe, ja sa pead hukkub temaga läbi tema rumalus.
{8:16} püüdma mitte vihane mees ja Mine ole temaga koos
läks üksildane koht: veri on midagi nägijaks, ja
Kui ei ole abi, ta kukutada sind.
{8:17} konsulteerida ei loll; ta ei saa hoida kaitsja.
{8:18} ei ole salajane asja enne võõras; eest sa
tead, ei ole, mida ta toob esile.
{8:19...} avada ei oma südames, et iga mees, et ta requite
sind nupukas omakorda.
{9:1} keskenduks mitte armukade naine su põue ja
õpetada teda mitte kurja õppetund vastu ennast.

{9:2} anda mitte hinge juurde seada oma suu pärast naine
oma aine.
{9:3} ei kohtuda on prostituut, muidu sa jagunevad oma
päästmas.
{9:4} kasutamise mitte palju firma naine, kes on saanud
laulja, muidu sa võtta tema katsed.
{9:5} pilku ei kohta neiu, mis sa nende poolt
asju, mis on tema vääris.
{9:6} annab juurde hoorad, et sa ei ole su hinge
su pärilikkus.
{9:7} ilme ei ümberringi sind linna tänavatel
Samuti tiir sa oled üksildane paigas.
{9:8} tõlgivad su silma ilus naine, ja
vaatan ei kellegi Ilu; Paljud ei ole
petetud Ilu naine; Käesolevaga on armastus
süttis nagu tuld.
{9:9} istuda üldse teise mehe abikaasa ega istuda
temaga su käsi ja mitte su raha tema juures veeta
veini; muidu oma südames kaldega tema juurde ja nii läbi
Sinu soov sa jagunevad hävitamine.

{9:10} hülgavad ei vana sõber; Uus ei ole
võrreldav teda: uus sõber on nagu uue veini; kui see on
vana, sa pead juua seda naudinguga.
{9:11} kadedus ei auks patune: sest sa tead
mida on tema lõpp.
{9:12} rõõmu ei asi, et on kole on
rõõm; kuid pea meeles, nad ei lähe karistamata
juurde oma haua.
{9:13} hoida sind kaugel mees, see, kellel on õigus tappa;
nii pead sa kahtle surmahirmu: ja kui sa tuled
temale teha ei olnud, muidu ta ära võtta sinu elu
praegu: pea meeles, et sa oled sa lähed keset päästmas,
ja et sa walkest pärast linna rinnus.
{9:14} nii lähedal kui sa saad, arvan, et oma ligimest ja
tark nõu.
{9:15} lasta su juttu olla tark, ja kõik su
teatis, mis õigusega kõige kõrgema.
{9:16} ja lase lihtsalt mehed süüa ja juua sind ja lase
Sinu kiitlemine olla Issanda kartuses.
{9:17} selle käe töö on artificer

tunnustavalt: ja tark valitseja oma kõnes inimesi.
{9:18} mees haige keele on ohtlik oma linna; ja
kes on lööve tema jutt peab tõlgendama.
{10:1} A tark kohtunik juhendavad oma rahvale; ja selle
valitsuse kaalutletud mees ka tellida.
{10:2} kohtunik inimesed on ise, nii et ei tema
ametnikud; ja kuidas mees linna valitseja on,
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sellised on kõik need, kes elavad seal.
{10:3} on rumal kuningas destroyeth oma rahvale; kuid läbi
neid, mis on asutuse linna konservatiivsus on
kus elavad.
{10:4} võimu maa peal on Issanda käsi
ja ta seab selle aja see on kasumlik.
{10:5} Jumala käsi on heaolu mees: ja
kirjutaja inimesele ta näeb tema auks.
{10:6} karu ei vihkamist oma ligimest iga väär;
ja ei tee midagi üldse kahjustava tegevuse.
{10:7} uhkus on enne Jumala ja inimese viha: ja mõlemad
eks üks commit ülekohus.

{10:8}, sest unrighteous asjaajamises, vigastused, ja
rikkust sai pettusega, Kuningriik on tõlgitud üks
inimesed teise.
{10:9}-miks on maa ja tuha uhke? Ei ole enam
kuri asi kui ahned mees: sest selline üks setteth
oma hinge müük; sest kui ta elab ta viskab
ära ta südame.
{10:10} arst cutteth välja pikk haigus; ja ta
See on päev üles homme kuningas peab surema.
{10:11} sest kui mees on surnud, pärivad ta, valge
asju, loomad ja ussid.
{10:12} uhkus algus on kui üks departeth
Jumala, ja oma südames on loobunud oma looja.
{10:13 uhkus on alguses patt, ja ta see, kellel on
See peab valama hävituse: ja seepärast Issand
tõi neile kummaline õnnetusi ja kukutas neid
täiesti.
{10:14} Issand on taevast alla ning uhke pingid
Princes ja loodud tasased enda asemel.
{10:15} Lord on kitkutud üles uhke juured

Rahvaste ja nende asemele istutatud on alandlik.
{10:16} Lord kukutas pagan, riikide ja
hävitada neid maale aluse.
{10:17} ta võttis mõned neist ära ja hävitatakse,
ja on teinud oma memorial lõpetada maa.
{10:18...} uhkus ei tehtud mehed, ega ka raevukas viha
neile, kes on sündinud naine.
{10:19} et karta Issand on kindlasti seemne ja nad
et armastan teda austatud taim: nad, et ei esitatud
seadus on autu seemned; nad, et sellega on
käsku on deceivable seemne.
{10:20...} vennad kes on vastutav on austatud; nii
nemad on hirmu tema silmis Jumal.
{10:21...} Issanda kartuses goeth enne saamist
asutus: aga et kaotada karedust ja uhkus selle.
{10:22} olgu ta siis rikas, üllas või halb, on oma au
Issanda kartuses.
{10:23} ei ole vastavad põlgavad halb mees, et on
mõistmine; Samuti ei ole otstarbekas suurendada on patune
mees.

{10:24} suured mehed ja kohtunike ja insuliini,
täidetud; veel on seal neid suurem kui see mis
feareth Issand.
{10:25...} on mõistlik teenijale peavad nad, mis on
Kas tasuta teenus: ja see, kellel on teadmised on Kauna
Kuna ta on reformitud.
{10:26...} ei tohi olla overwise Sinu äri; võrreldes
ei ennast sinu stressi ajal.
{10:27} parem on see laboureth ja aboundeth kõik
asju, kui see boasteth ise ja wanteth leiba.
{10:28} mu poeg ülista hinge alandlikkus, ning sellele
au vastavalt selle väärikuse.
{10:29} kes annab aluse teda, teeb pattu vastu oma
hing? ja kes peab kinni, et dishonoureth tema enda
elu?
{10.30} vaene mees on meelitatud oma oskusi ja
rikas mees on meelitatud oma rikkusi.
{10:31} see täidetakse vaesuses, kui palju rohkem
aastal rikkust? ja kes on autu rikkusi, kui palju
rohkem Ümbruskonnas vaesuse?

{11:1} tarkust lifteth teda pea, mis on madala kuni
määral, ja lase tal istuda suur meeste seas.
{11:2} soovitan mitte mees tema Ilu; Kumbki jälestama
mees tema välimus.
{11:3} bee on vähe seas nagu sõita; kuid tema vili on
peatoimetaja magus asju.
{11:4} kiidelda ei su riided ja rüü, ja ülendab
mitte iseennast au päeval: Issand tööde eest
on suurepärane, ning tema tööd meeste seas on peidetud.
{11:5} paljud kuningad on istusid maa; ja
üks, mis oli kunagi mõelnud on kulunud kroon.
{11:6} paljud vaprad on olnud väga disgraced;
ja andnud selle austatud teiste inimeste kätte.
{11:7} süüdistada mitte enne seda, kui sa oled uurinud tõde:
mõista esimese, ja siis tänitama.
{11:8} vastus ei enne seda, kui sa oled kuulnud põhjus:
ei katkesta meeste keset nende rääkida.
{11:9} püüdma ei alal, mis sind concerneth ja
istuda ei kohtuotsuses patused.
{11:10} mu poeg diskrimineerivalt ei palju küsimusi: kui

sa sekkuda palju, sa ei tohi olla süütu; ja kui sa
pärast seda, sa pead saada, samuti ei tohi sa põgeneda
kes see idioot.
{11:11} seal on üks laboureth, mis võtab valu, ja
kostab kiirustades ja on nii palju rohkem maha.
{11:12} uuesti, on veel üks, mis on aeglane ja on vaja
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abi tahavad võime ja täielikult vaesuse; veel silma
Issand vaatas teda hea ja pani oma
madal kinnisvara
{11:13 ja tõstsin pea viletsusest; nii et paljud
et nägin teda on rahu üle kõik selle
{11:14} heaolu ja ebaõnne, elu ja surma, vaesuse
ja rikkuseks, Issanda.
{Kell 11.15} tarkust, teadmisi ja mõistmist selle
õiguse, on Issanda: armastus ja teed head tööd, on
teda.
{11:16} viga ja pimeduses oli koos algus
koos patused: ja paha vaha vana mis au
esitatud andmetega.

{11:17...} koos kole, kes Issanda kingitus
ja tema kasuks toob heaolu igavesti.
{11:18} seal on, mis waxeth rikaste poolt tema ettevaatlikkus ja
pigistades ja selles oma osa talle:
{11:19...} ta ütleb, ma leidsin, ülejäänud, ja nüüd on
süüa pidevalt minu kaup; ja veel ta teab, mida
aeg annab talle ja et ta peab jätma need
asju, ja surevad.
{11:20...} olla stedfast sinu paktis ja elukutsest tulenevalt
oskama
ja vaha vana su töös.
{11:21...} marvel ei Worksi patused; kuid usaldus
Issand, ja ei jää sinu töö: see on lihtne asi
Issanda äkki teha vaene rikas silmist.
{11:22} Issanda õnnistus on palk on
Vaga, ja äkki ta annab oma õnnistuse areneda.
{11:23} öelda ei, milline kasum on seal minu teenust? ja
mis hea asjad I on edaspidi?
{11:24} uuesti, ütle ei, ma olema piisavalt, ja paljud
asju ja milline paha ma on edaspidi?

{11:25...} heaolu päev on unustamine,
viletsuses: ja viletsust päeval ei eksisteeri
mälestuseks heaolu.
{11:26...} on lihtne asi Issandale päev
surma premeerida mees vastavalt tema viisil.
{11:27...} tund viletsust ilmutab unustanud mees
rõõm: ja tema otsas on avastanud tema teod.
{11:28...} kohtunik pole õnnistatud enne oma surma: mees
on tuntud oma lastel.
{11:29} tuua mitte iga mees halvatule: jaoks on
valelik inimene on paljud rongid.
{11.30} nagu nagu on partridge võtta [ja hoida] puuris, nii
on südames uhked; ja nagu spioon, valva ta jaoks
Sinu sügisel:
{11:31...} ta suund ootab ja turneth hea kurja,
ja asju, mis on väärt kiitust süüstada upon sind.
{11:32...}, säde tulekahju süttis hunnik sütt: ja on
patune lebab vere ootama.
{11:33...} katsuge vallatu mees, sest ta tööta
kurjus; muidu ta tuua upon sind igavest pesaks.

{11:34...} saada võõras halvatule, sündinud ja
sind häirida, ja omakorda sind kokku sinu oma.
{12:1}, kui sa tahad teha head teada, kellele sa teed
; nii pead sa olema tänas oma kasu.
{12:2} hea vaga mees, ja sa pead leida mõne
recompence; ja kui pole temalt veel Viimane High.
{12:3} seal saab mingit head tulevad tema alati
hõivatud paha, ega talle mis andis pole armuandi.
{12:4} annab vaga mees ja abi ei ole patune.
{12:5} kas ka temale on alandlik, kuid anna mitte selle
kole: tagasi hoida sinu leib ning sellele mitte temale, muidu
ta overmaster sind sellega: jaoks [teine] võta vastu
Kõik hea, sa pead teinud kaks korda rohkem kurja
temale.
{12:6} kõige kõrgema hateth patused ja tasun
kättemaks juurde kole, ja keepeth neile vastu ning
vägev päev oma karistuse.
{12:7} hea juurde anda ja abi mitte patune.
{12:8} teie sõber ei ole kindel heaolu: ja mis
vaenlane ei saa peita ebaõnn.

{12:9} heaolu mees vaenlased on grieved:
aga tema ebaõnn isegi sõber.
{12:10} kunagi usalda su vaenlane: jaoks nagu nagu raua
rusteth,
nii on tema kurjusest.
{12:11} kui ta alandlik ise ja minna crouching, veel
võtta hea kuulda ja Hoiduge teda, ja sa pead olema juurde
teda kui sa hadst pühkida on lookingglass ja sa ei tohi
tean, et tema rooste on ei kokku pühkida ära.
{12:12} määratud teda ei sulle, et kuna tema on
kukutamist sind, ta seisma oma koha; ärgu istuda
on su parem käsi, et ta püüab võtta oma istme ja sa kell
Viimane pidage mu sõnu meeles ja sellega kikkis.
{12:13} kes kahju charmer, mis on hammustatud koos on
madu või kõigile nagu tule lähedal metsloomadest?
{12:14} et üks mis goeth patune ja koos treenida
talle tema patud, kes on kahju?
{12:15} veidi ta järgib sind, aga kui sa
hakkab vähenema, ta ei andis.
{12:16} vaenlase räägib magusalt tema huuled, kuid

oma südames ta imagineth kuidas visata sind auku: ta on
tema silmad nutma, aga kui ta leida võimalus, ta ei saa
verega täidetud.
{12:17} kui ebaõnne upon sind, Sina pead teda leida
seal esimese; ja kuigi ta teeselda, et sind aidata, kuid ta peab
kahjustada sind.
{12:18} ta loksutatakse oma pea ja plaksutama käed, ja
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palju sosin, ja muuta oma Pale.
{13:1} ta, et toucheth pigi tuleb treenida
ja see, kellel on uhke mees osadus on nagu
temale.
{13:2} koormata mitte ennast üle su võim sa samas
livest; ja oleks osadus mis oleks Escarpment ja
rikkam kui iseennast: kuidas Pada ja selle savi
pott koos? Kui tuleb üks vaevati vastu teiste,
tuleb katki.
{13:3} rikas mees teinud valesti, ja veel ta
threateneth withal: vaesed ülekohtu ja ta peab intreat
ka.

{13:4} kui sa olema oma kasumit, ta kasutab sind: aga kui
sa ei ole midagi, ta ei Hülga sind.
{13:5} kui sa on iga asi, ta elab sinuga: Jah,
ta teeb sind paljaste ja vabandan, ei ole.
{13:6} kui ta on sind vaja, ta petab sind, ja
upon sind naeratama ja panna sind lootust; ta räägib sulle
aus ja öelda, mida sa wantest?
{13:7} ja ta on häbi sulle poolt tema liha, kuni ta on
tõmmatud sind kuiva kaks või kolm korda ja ta hakkab naerma
viimasel
et põlgus pärast seda, kui ta nägi, Linased sind, ta ei Hülga
sind, ja loksutatakse oma pea juures sind.
{13:8} Hoiduge, et sa ei petnud ja tõi
Sinu jollity alla.
{13:9} kui sa vägev mees kutsuda, tühistavad
iseennast, ja nii palju rohkem ta sind kutsub.
{13:10} vajutage sa pole talle, et sa edasi lükata;
mitte kaugel, muidu sa ei tohi unustada alust.
Mitte teha võrdselt talle jutt, mõjutab {13:11} ja
tema paljud sõnad ei usu: jaoks palju teatisega

ta meelitab sind ja naeratab upon sind saavad su
saladused:
{13:12} aga julmalt ta su sõnade näha, ja mitte
Spare teha sulle haiget, ja panna sind vanglasse.
{13:13 järgima ja hea kuulda, sest sa walkest võtta
ning su kukutada responsibility: kui sa hearest neid asju,
ärkvel su uni.
{13:14} armastavad Issandat kogu su elu ja teda, jaoks
Sinu päästet.
{13.15} iga metsaline hõbedaga tema like ja iga mees hõbedaga
tema naaber.
{13:16} kõik liha consorteth laadi ja mees
näidatakse lõhustumisel oma näiteks.
{13:17} mida Sõpruskond on hunt ja Tall? nii
patune koos jumalikku.
{13:18...} mis leping on seal vahel on hüään ja on
koer? ja mis rahu rikaste ja vaeste vahel?
{13:19...} looduslike perse on lõvi saagiks ja selle
kõrbes: nii rikas sööma halb.
{13:20...}, kui uhke vihkan alandlikkus: eks nii rikas abhor

vaesed.
{13:21...} hakanud kuuluvad rikas mees on leidnud üles oma
sõbrad: kuid on ette vaene läbisurumine ära tema
sõbrad.
{13:22} kui rikas mees on langenud, ta on palju abilised:
ta räägib asjad ei rääkida ja veel õigustavad mehed
teda: vaese mehe libises ja veel nad sõitles teda liiga; ta
rääkis targalt, ja võiks olla koht.
{13:23} kui rikas mees räägib valet, iga mees holdeth oma
keele ja vaata, mida ta ütleb, nad ülistama see pilved:
Aga kui vaese mehe räägivad, nad ütlevad, mida kolleegid on
see? ja
kui ta stumble, need aitavad teda kukutada.
{13:24} rikkus on hea sellele on pattu, ja
vaesus on paha ennast morjendada suhu.
{13.25} mees südames changeth tema pale
Olgu see siis hea või paha: ja merry südame kostab ka
rõõmsameelne Pale.
{13:26...} rõõmsameelne Pale on süda mis
on jõukuse kasvu; ja tähendamissõnad kokku on saanud

painav tööjõu meeles.
{14:1} õnnistatud on mees, kes on libisenud oma
suu ja on kikkis rohkete pattude eest.
{14:2} õnnistatud olgu kelle südametunnistus on ei
hukka teda ja kes on langenud alates tema lootus on
Issand.
{14:3} rikkust ei ole nägus on niggard: ja mida
peaksin kade mees tegema raha?
Gathereth poolt Scholtenile oma hinge {14:4} ta
gathereth teised, mis peab kulutama oma kaupade riotously.
{14:5} ta, mis on paha ise, kellele on ta tuleb
Hea? ta ei võta rõõm oma kaupadega.
{14:6} on ükski halvem kui see, mida envieth ise;
ja see on recompence oma wickedness.
{14:7} ja kui ta teeb head, ta teeb seda tahtmist; ja
viimasel ta tunnistab oma wickedness.
{14:8} kade mees on kuri silm; ta turneth
ära oma nägu ja põlgab mehed.
{14:9} A ahned man silma ei kiida tema
osa; ja süü kuri drieth üles oma hinge.

{14:10} on kuri silm envieth [oma] leiba ja ta on saanud
niggard oma laual.
{14:11} mu poeg, sinu võime teha head, et vastavalt
iseennast, ja anda Issandale tema otse pakkumine.
{14:12} pidage meeles, et surm ei ole pikka aega tulemas,
ja et pakti hauda ei andnud sulle.
{14:13} kas hea su sõber teile enne sa sured, ja
Sinu võime Sinu käe sirutama ja anda talle.
{14:14} petta ei ennast hea päev ja ei lase
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osa hea soov overpass sind.
{14.15} pead sa ei jäta su travails teise juurde?
ja su töökohustusest jagatakse palju?
{14:16} anda, võtma ja pühitseda hinge; ei ole
ei haua pererahvas leida.
{14:17} kõik liha waxeth vana kui Rõivas: jaoks on
pakti algusest on, sa pead surema surma.
{14:18...} paks puu rohelised lehed ja mõned langevad,
ja mõned kasvavad; nii on liha ja vere, ühe põlvkonna
tuleb, ning teine on sündinud.

{14:19...} iga töö rotteth ja hävitab ära, ja
töötaja selle lähevad withal.
{14:20...} õnnistatud on mees, kes mediteerima head asjad
tarkust, ja et reasoneth Püha asjad tema
mõistmise. Ing.
{14:21...} see considereth oma võimalusi oma südames peab
ka mõistavad tema saladusi.
{14:22} pärast tema üks, et traceth minna ja varitsevad
oma võimalusi.
{14:23} ta, et prieth on oma aknaid peab ka
Kuulge oma uksed.
{14:24} see esitada tema House peab ka
Kinnitage PIN-koodi oma seinad.
{14:25} ta peab oma pigi telk lähedal temale ja peab
esitada tagatise, kui häid asju on.
{14:26...} ta määrab tema lapsed tema katte all ja
peavad esitama vastavalt tema oksad.
{14:27...} tema ta hõlmab kuumuse ja tema
au peab ta peatuda.
{15:1} see feareth Issand on teha hea ja ta

on seaduse tundmine saab teda.
{15:2} ja nagu ema ta koguneb talle ja saada
teda nagu naine abielus neitsi.
{15:3} mõistmise leivaga peab ta sööda
teda, ja anda talle tarkust vett juua.
{15:4} ta peatatakse tema, ja ei ole
liigutada; arvestab tema ja ei ole segaduses.
{15:5} ta peab ülendab teda tema naabrid, ja sellega
keset kogudus ta avab oma suu.
{15:6} ta leiate rõõmu ja rõõm ja ta võra
peab paneb pärida igavene nimi.
{15:7}, kuid rumal mehed ei läheb temale ja
patused ei näe teda.
{15:8} ta on Uhkus ja valetas on kaugel
ei mäleta teda.
{15:9} kiitust ei ole sünnis patune, see suus
ei saadetud teda Issand.
{15:10} sest kiitust ei kõnelnud tarkust, ja
Issand on edukad seda.
{15:11} öelda, sa pole Jumal, et ma kukkusin läbi

kaugusel: sa eest mitte teha asju, mida ta hateth oughtest.
{15:12} ehk ole sina, ta on tekitanud mulle err: sest ta
on üleliigne, patune mees.
{15:13 Lord hateth kõik hävituse; ja need mis
Jumala armastus mitte hirmu.
{15:14} ta ise tehtud mees algusest peale, ja
lahkus käsi tema kaitsja;
{15:15} kui sa nüüd käskudest, ja
sooritada vastuvõetav ustavus.
{15:16} ta on seatud tuli ja vesi enne sind: venitada
edasi Sinu käe juurde kas sa nüüd.
{15:17} enne mees on elu ja surma; ja kas teda
liketh annab talle.
{15:18...} Issanda tarkus on suur, ja ta on
Mighty võimsus, ja kõik asjad beholdeth:
{15:19...} ja tema silmad on neile, et kardavad teda ja ta
teab iga töö mees.
{15:20...} ta on käskinud teha kurjalt, ükski inimene
Samuti on ta andnud mees litsentsi patt.
{16:1} soov mitte palju kahjumlik laste

samuti rõõmu kole pojad.
{16:2} kuigi nad paljunevad, rõõmustada ei, välja arvatud
Issanda kartuses on nendega.
{16:3} usaldada ei sa oma elus, ei ole seoses nende
palju: see on lihtsalt on parem kui tuhat; ja
parem on surra ei ole lapsi, kui on neid, mis on
kole.
{16:4} eest, üks, see, kellel on arusaam linna
täiendada: kuid sugulasrahva kuri peab kiiresti
muutunud lohutu.
{16:5} palju selliseid asju, olen näinud minu silmad, ja
minu kõrva on kuulnud suuremaid asju kui need.
{16:6} kogudus ennast morjendada tulekahju on
süttis; ning mässumeelne rahvas viha on.
{16:7} ei ole pacified poole vana hiiglased, kes langes
kaugusel ja tugeva oma rumalus.
{16:8} ei pääsenud ta koht, kus palju inimlaste,
aga abhorred neid oma uhkus.
{16:9} ta säälittävä mitte hukatusse, kes olid
nende patud ära võtta:

{16:10} ega kuuesaja tuhande footmen, kes olid
kokku kogutud nende südame kõvaduse.
{16:11} ja kui tuleb üks kangekaelne seas on
inimesed, on marvel kui ta põgeneda karistamata: armu ja
viha on ta on vυimas andeks ja valama
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meelepaha.
{16:12} nagu tema halastus on suur, seega on tema parandus
ka: ta
judgeth mees tema tööd
{16:13 patune ei pääsenud koos oma rikneb: ja
jumalikku kannatust ei tohi nurjata.
{16:14} tee iga töö halastust: jaoks iga
mees leida tema tööd.
{16:15} Lord karastatud vaarao, et ta ei tohi
tunnen teda, et tema võimas tööd võiks teada, et selle
maailma.
{16:16} tema halastus on manifesti kõigele loodule; ja ta
tema valguses on eraldatud pimedus on veendunud.
{16:17} ehk ole sina, ma peita ennast Issanda:

peab mis tahes mällu, ülevalt? Tehakse
meeles pidada nii palju: mis on minu hing
üks selline lõputu arvu olendid?
{16:18} Vaata, taeva ja taevas, taevas
sügav, ja maa ja kõik, mis seal on, on
viidud, kui ta külastab.
{16:19} mägedes ka ja maa
loksutada koos värisevad, kui Issand teda nende peale.
{16:20} puudub südame ei mõtle neid asju pärast väärilisena:
ja kes ei suutnud ette kujutada tema võimalusi?
{16:21} on Maru ei ole mees näen: jaoks on
tema teoseid enamasti peitis.
{16:22} kes deklareerivad oma Euroopa töötab? või kes
taluvad neid? tema pakti on kaugelt ja kohtuistungi
Lõpuks on kõik asjad.
{16:23} see wanteth mõistmise arvavad korral
asjata asju: ja rumal mees eksinud imagineth follies.
{16:24} poeg, mind kuulda ja õppida teadmisi,
ja mu sõnu oma südames.
{16:25} ma näitan edasi doktriini kaal ja Kuuluta

oma teadmisi täpselt.
{16:26} Issanda tööd on tehtud otsuses:
algus: ja ta neid tegemise hetkest ta hävitada
nende osad.
{16:27} ta garneeritud tema töötab igavesti ja käele
chief neist juurde kõik põlvkonnad on: nad ei
töö-, ega on väsinud ega enam oma teoste.
{16:28} ükski neist hindereth teise, ja nad
kunagi eiravad oma sõna.
{16:29} see pärast Issand vaatas maa peal, ja
täis õnnistaks.
{16:30...} koos igasuguste elusolendid on ta kaetud
nägu ja nad peavad tagasi sinna uuesti.
{17:1} Issand lõi inimese maa ja pöördus teda
sinna uuesti.
{17:2} ta andis neile paar päeva ja lühikese aja jooksul, ja
võimu ka asju seal.
{17:3} ta endued neid tugevus, ja
teha neid vastavalt tema kuju,
{17:4} panna mees pärast kõik liha hirmu ja andis

tema võim üle metsloomad ja kanad.
{17:5} said viis töö kasutamise ning
Issand, ja Kuuendaks ta kohta edasi neid
mõistev, ja seitsmes kõnes, tõlgi
cogitations selle.
{17:6} kaitsja ja keele, ja silmad, kõrvad ja süda,
ta andis neid mõista.
{17:7} withal ta täis neid teadmisi
mõistmist ja andnud neile head ja kurja.
{17:8} ta pani oma silma peale nende südamed, et ta võib
Näitan neid tema ülevus.
{17:9} ta andis neile au tema imekaunis õigusaktide suhtes
kunagi, et need võib tunnistada tema teoseid mõistmist.
{17:10} ja valib kiitust tema püha nime.
{17:11} selle kõrval ta andis neile teadmisi ja seadus
elu on pärand.
{17:12} ta tegi nendega igavene pakti ja
osutanud neile oma otsuseid.
{17:13 nende silmad nägid oma hiilguses, Majesteedi ja nende
kõrvad kuulsid tema hiilgav hääl.

{17:14} ja ta ütles neile: Hoiduge kõik
ülekohtust; ja ta tegi iga mees käsk
seoses oma naabriga.
{17:15} oma võimalusi on kunagi enne teda ja ei
peitis oma silmad.
{17:16} iga mees oma nooruses pööratakse paha; ei
kas need teeb endale mahlaka südamed kivised.
{17:17} jaoks kogu Rahvaste rajoonis
maa, ta loojub joonlaud iga inimest; kuid Iisrael on selle
Issanda osa:
{17:18...}, kellele tema esmasündinud on ta nourisheth koos
distsipliin ja andes talle oma armastust valgust tegemisega ei
Hülga teda.
{17:19...} Seega nende teosed on kui päike enne
ja tema silmis on pidevalt oma võimalusi.
{17:20...} pole nende unrighteous teod on peitis end
kuid kõik nende patud on Issanda ees
{17:21...}, kuid Issand on armuline ja teades oma
töö, ei jäänud ega forsook neid, vaid säästnud
neid.

{17:22} mees armuandi on temaga ja ta pitsat
hoiab mees häid tegusid, nagu apple, silmade ja
Andke meeleparandus tema pojad ja tütred.
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{17:23} hiljem ta üles ja tunnustada neid, ja
Muuda oma recompence pärast oma pead.
{17:24...}, kuid nende meelt, ta andis neile
tagasi ja lohutust neile, et ei ole kannatlikkust.
{17:25...} tagasi Issandale ja hülgavad oma patud, teha
su palve enne tema nägu ja solvata vähem.
{17:26...} jälle kõige kõrge, ja alarm
Ülekohus: sest ta viib sind kokku pimeduse valguse kätte
tervise, ja vihkan sa hävituse ägedalt.
{17:27...} kes võtab kiitust kõige kõrgema hauda,
asemel neid mis live ja tänada?
{17:28...} Thanksgiving hukkub surnuist, alates
See ei ole: elu- ja heli südames peab kiitust selle
Issand.
{17:29} kui suur on Issand teebhead meie
Jumala ja tema halastus juurde näiteks omakorda temale ja

pühadus!
{17.30} kõike saa meestel, sest poeg
inimene ei ole surematu.
{17:31...} mis on heledam kui päike? kuid valgus
selle ilmaski; ja kujutan ette liha ja veri paha.
{17:32} ta vieweth võimu kõrgus taevas;
ja kõik mehed on vaid maa ja tuhk.
{18:1} et elab kunagi on ta loonud kõik
Üldine.
{18:2} Lord, vaid on õige ja ei midagi muud
kuid ta,
{18:3} kes governeth maailma oma palm
käsi ja kõike alluma tema tahtele: ta on kuningas,
tema väe jagades Püha asju nende hulgas labane.
{18:4}, kellele ta andnud meelevalla kuulutada oma
toimib? ja kes leiate oma üllas toiminguid?
{18:5} kes nummerdab tema Majesteedi tugevust? ja
kes peab ka öelda välja tema halastus?
{18:6} puhul imeline Issand, võib
ei, ei midagi esitada Euroopa

neile, et ei ole neist maa leiate.
{18:7}, kui mees on lõpetanud, siis ta beginneth; ja
kui ta leaveth, siis tal on kaheldav.
{18:8} mis on mees ja krundinumber serveth ta? mis on tema
Hea, ja mis on tema kurja?
{18:9} mees arv on päeva kõige on ka
sajandite vältel.
{18:10} nagu tilk vett merre ja on gravelstone
võrreldes liiva; nii on tuhat aastat on
päeva igavikku.
{18:11} Seega on kannatlik Jumal nendega ja poureth
edasi tema armu nende peale.
{18:12} ta nägi ja tajuda oma lõpu kuri;
Seetõttu on ta korrutatud tema halastus.
{18:13} mees halastus on poole naabril; Aga
Kõik liha on Issand halasta: ta reproveth, ja
nurtureth, ja õpetab ja toob uuesti, kui karjane oma
karja.
{18:14} ta on armu neile saavad distsipliini,
ja mis otsivad pärast tema kohtuotsustest.

{18:15} mu poeg, mõrad ei oma häid tegusid, ei kasuta
ebamugav sõnu, kui sa givest midagi.
{18:16} ei ole kaste asswage soojus? nii on sõna
parem kui kingituse.
{18:17} lo, ei ole sõna parem kui kingituse? aga mõlemad on
lahke mees.
{18:18...} loll on churlishly, upbraid ja kingitus on
kade hävitab silmad.
{18:19...} õppida enne, kui sa rääkida ja kasutada physick või
kunagi
sa olla haige.
{18:20...} enne kohtuotsuse uurida iseennast, ja järgmisel
päeval
lapsi külastada sa pead leida halastust.
{18:21...} alandab ennast, enne kui sa oled haige ja selle
patud näitan meeleparanduse aega.
{18:22} Las midagi takistada sind su vanduma maksma
õigeaegselt
aeg ja lükata ei kuni surmani põhjendatuks.
{18:23} enne kui sa prayest, valmistada ennast; ja ei tohi olla
üks, mis Issand tempteth.

{18:24} mõtle läbimist on viha pärast ja
aeg kättemaksu, kui ta ära omakorda tema nägu.
{18:25...} Kui sa oled piisavalt, meeles aeg
nälg: ja kui sa oled rikas, arvan, et pärast vaesuse ja
vaja.
{18:26...} hommikust õhtuni, aeg
muutunud, ja kõik asjad tehakse kiiresti Issanda ees.
{18:27...} tark mees kardavad iga asja ja mis on
päev pattu ta Ettevaatust tunnused: aga mitte loll
jälgida aega.
{18:28...} iga mõistmise ei tea tarkust,
ja annan kiitust talle, et teda leida.
{18:29} need, kes olid mõistmise fraasid
sai ka ise ja valas edasi-peen
tähendamissõnad.
{18.30} ei oma himude pärast, aga mitte ennast:
su isu.
{18:31} kui sa givest oma hingest palun, soove
ta teeb sind on laughingstock su vaenlased mis
kole sind.

{18:32} võtta hea ning uuel ei rõõm, ei saa
seotud selle expence.
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{18:33...} ei teha kerjus banketi korral
laenamine, millal sa oled midagi sinu rahakotile: sa jaoks
pead ähvardavad sinu oma elu ja kohta rääkisin.
A antakse purjusolek {19:1} on labouring mees
ei ole rikas: ja see contemneth väikestest asjadest
vähenema vähe ja vähe.
{19:2} veini ja naised teevad mehed mõistmise
langeb ära: ja see, mis hoiab teie hoorad saavad
impudent.
{19:3} koid ja ussid on teda kultuuripärandi ja
julge mees võetakse ära.
On anda krediiti kiirustades {19:4} ta on lightminded; ja
ta teeb pattu peab rahuldamiseks tema enda hinge.
{19:5} kes võtab rõõm kurjus on
kõlbmatu: Aga kes resisteth rõõmud crowneth oma elu.
{19:6} ta, et saab oma keele elab ilma
tülisid; ja see hateth lalisemine on vähem paha.

{19:7} läbivaatuskommentaaride ei teise juurde, mida
jutustatakse juurde
sind, ja sa pead hakkama kunagi halvem.
{19:8} olla sõber või vaenlane, jutt ei muud
meeste elu; ja kui sa saad ilma välja nende esiletoomiseks
mitte.
{19:9} ta ära kuulata ja järgida sind ja kui aeg
tuleb ta vihkan sind.
{19:10}, kui sa oled kuulnud sõna, lase tal surra sind ja
ole julge, ei lahku, sind.
{19:11} loll travaileth sõna, kuna naine
lapse töö.
{19:12} nool, mis mehe reie sticketh, nii on ka
sõna loll kõht jooksul.
{19:13 noomima sõber, on ta ise ei teinud:
ja kui ta seda teinud, et ta seda enam.
{19:14} juhatavad su sõber, võib ta ta ütles
ta: ja kui ta on, et ta seda ei räägi uuesti.
{19:15} noomima sõber: mitu korda on laimu,
ja usun, et mitte iga lugu.

{19:16} seal on selline, et slippeth oma kõnes, kuid mitte
südamest; ja kes on tema, kes on solvunud oma
keele?
{19:17} juhatavad oma ligimest, enne kui sa ähvardab
; ja ei ole vihane, annab koha õigust kõige
Kõrge.
{19:18...} Issanda kartuses on esimene samm olema
vastu võetud [talle] ja tarkust obtaineth oma armastust.
{19:19} käske tundmine ning
Issand on elu õpetus: ja nad, et teha asju, mis
Palun teda saab vili puu surematus.
{19:20...} Issanda kartuses on kõik tarkus; ja kõik
tarkus on õiguse ja teadmisi
ning tema omnipotency.
{19:21...} Kui keegi öelda, et tema isand, ma ei tee kuna see
pleaseth sind; Kuigi hiljem ta seda teha, ta angereth teda
mis teda nourisheth.
{19:22} kurjusest teadmised ei ole tarkus,
Samuti mingil hetkel patused konservatiivsuse kaitsja.
{19:23} seal on saanud kurjusest ja sama mis

hävituse; ja loll tahavad tarkust.
{19.24} see on väike mõistmise ja feareth
Jumal on parem kui üks, see, kellel on palju tarkust ja
transgresseth kõige kõrgema õigusega.
{19.25} seal exquisite subtilty ja sama on
alusetu; ja seal on üks turneth kõrvale, et teha otsus
märgitud; ja tark mees, et kohtuotsuses justifieth.
{19:26} seal on kuri mees, et tema ette hangeth
pea kahjuks; kuid sisemiselt ta on täis pettus,
{19:27} hääletavad tema pale ette ja teha nii, nagu
ta ei kuulnud: kui ta ei ole teada, ta teeb sulle on
paha enne sa olema teadlik.
{19:28...} ja kui võimu tõttu ta takistada
pattu, kuid kui ta findeth võimalust ta teeb paha.
{19:29} mees võib tuntud oma välimuse, ja üks, mis
on mõista tema pale, kui sa meetest
teda.
{19.30} mehe riietus, ja ülemäärane naer ja kõnnak,
Näitan mis ta on.
{20:1} on silmade, mis ei ole nägus: Jällegi, mõned

mees holdeth oma keelt ja ta on tark.
{20:2} on palju parem kui olla vihane noomima
salaja: ja see, confesseth oma süü tuleb säilitada
alates haiget.
{20:3} kui hea on see, kui sa oled reproved, näitan
meeleparandus! nii et sa pead Escape tahtlik patt.
{20:4} on lust on Eunuhh-defloreerima neitsi; nii
on see, mis viib täide kohtuotsus vägivallaga.
{20:5} seal on selline, et keepeth vaikus ja leitakse
mõistlik: ja teisele, palju lalisemine becometh viha.
{20:6} mõned mees holdeth oma keelt, sest tema on ei
vastus: ja mõned keepeth vaikus, teades oma aega.
{20:7} A wise man korraldab oma keelt, kuni ta näed
võimalus: aga ka, peamiselt ja loll arvesse ei ole aega.
Useth palju sõnu {20:8} ta olla abhorred; ja
kes võtab endale asutus selles peab tõlgendama.
{20:9...} on see, kellel on paha hea edu patune
asjad; ja ei kao turneth tulu.
{20:10} seal on kingitus, mis teeb kasum sind; ja seal
on kingitus, mille recompence on kahekordne.

{20:11} seal on ka abasement, sest au; ja
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on mis lifteth kuni tema pea: väike kinnisvara.
{20:12} on mis buyeth palju jaoks vähe, ja
repayeth see sevenfold.
{20:13 tark mees oma sõna annab talle armastatud:
aga lollid graces valatakse.
{20:14} loll kingitus teeb sulle pole hea kui
sina oled see; Kumbki veel kade tema vajadus: eest
ta teda saada ühe palju asju.
{20:15} ta andis vähe ja upbraideth palju; ta avab
tema suu nagu Kuulutaja; päeval ta lendeth, ja näidatakse üles
homme
ta palub tal uuesti: selline üks on tõlgendama, Jumal ja inimene.
{20:16} loll ütleb, ma ei ole sõbrad, mul on no Tänan
minu hea Deeds ja need, kes minu leiba rääkida paha
mind.
{20:17} kui sageli ja kui palju peab ta naeris et
põlgus! sest ta teab mitte õige, mida ta on; ja see on
kõik oma tema juurde kui ta ei olnud.

{20:18} korral kõnnitee libisemine on parem kui libisemist
koos keele: nii kuri sügisel tulevad
kiiresti.
{20:19 kui} unseasonable lugu alati on suus
ja rumal.
{20:20...} tark lause tuleb tagasi lükata, kui see tuleb
loll suust; sest ta ei räägi see õigel hooajal.
{20:21} seal on, mis takistavad pattu kaudu:
tahad: ja kui ta võtab ülejäänud, ta ei ole raskustes.
{20:22} seal on, mis destroyeth oma hinge kaudu
arglikkus, ja aktsepteerides isikute overthroweth
ise.
{20:23} seal on et arglikkus promiseth oma
sõber, ja annab talle tema vaenlane midagi.
{20:24} vale on ebameeldiva pesaks mees, kuid see on pidevalt
suhu on untaught.
{20:25...} varas on parem kui mees, kes on harjunud
asuvad: mõlemad on kultuuripärandi hävitamise.
{20:26...} dispositsiooni valetaja on autu, ja tema
häbi on kunagi temaga.

{20:27...} tark mees soodustavad ise täita koos
tema sõnad: ja see, kellel on arusaam palun väga
mehed.
{20:28} see oma maa tilleth suurendavad tema hunnik:
ja see pleaseth suured mehed saab armu ülekohus.
{20:29} kingitusi ja kingitused pime tark, silmade ja
peatada kuni oma suu, et ta ei saa noomima.
{20.30} on peitis tarkust ja hoarded on aare
mida kasum on neid mõlemaid?
{20:31...} parem on see, kui mees oma rumalus hideth mis
hideth oma tarkust.
{20:32} vaja kannatlikkust otsib se Issand on
parem kui ta talutab mis elu ilma.
{21:1} mu poeg, sa oled patustanud? teha rohkem, kuid küsida
armu Sinu endine patud.
{21:2} sin alates nägu madu põgeneda: kui
sa comest liiga lähedale, see sind hammustada: nende hambad
on
Kui lõvi hambad slaying meeste hingi.
{21:3} kõik ülekohus on kui kahe teraga mõõk, haavad

whereof ei ole terve.
{21:4} hirmutama ja teha vale jäätmed rikkust: seega on
maja uhke meeste tehakse lohutu.
{21:5} A palve vaese mehe suust reachethJumala kõrvu ja tema otsus tuleb kiiresti.
Hateth tuleb reproved {21:6} ta on viis
patused: Aga kes feareth Issand kahetsema oma
südame.
{21:7} kõnekat mees on teada, kaugel ja lähedal; Kui inimene
mõistmise teab, millal ta slippeth.
{21:8} ta, et ehitab oma maja teiste inimeste raha
nagu üks, et gathereth ise oma haud kivid
matmise.
{21:9} kuri kogudus on nagu takud
pakendatud koos: ja neid on leek põlema
neid hävitada.
{21:10} patused teed tehakse ainult kividega, kuid
selle lõpus on põrgu auku.
{21:11} see keepeth Issand õiguse getteth on
selle mõistmine: ja hirm täiuslikkus on

Issand on tarkus.
{21:12} see ei ole tark ei õpetanud: Aga seal on
tarkus, mis multiplieth kibestumist.
{21:13 tark mees tundmine annab rohkesti nagu on
üleujutuste: ja tema kaitsja on nagu puhas purskkaev elu.
{21:14} loll sisemised osad on purunenud laeva, nagu
ning ta korraldab ei tea seni, kuni ta elab.
{21:15} kui oskuslik mees kuule tark sõna, ta
soovitan seda, ja lisada see juurde: kuid niipea, kui üks nr
mõistmise kuuleb seda, see displeaseth teda ja ta viskab
selja.
{21:16} loll räägib on kulu, nii nagu:
kuid tark huuled leitakse armu.
{21:17} tark mees suudmes korraldamist küsima selle
kogudus, ja nad peavad mõtlema tema sõnade oma südames.
{21:18...} on maja, mis on hävitatud, nii on tarkus on
loll: ja lollidest tundmine on nagu rääkida ilma
mõttes.
{21:19...} doktriini juurde lollid on jalgu, jalarauad ja
nagu manacles paremal.

{21:20...} loll lifteth kuni tema hääl naerust; kuid on
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tark mees napib vähe naeratus.
{21:21...} õppimine on tark mees, kaunistusena
kulla, ja nagu käevõru pärast tema parem käsi.
{21:22} rumal mehe suu on varsti tema [naaber]
maja: Aga mees kogemus on häbi talle.
{21:23} loll on peep ukse majja: kuid
See on ka hoida seisma ilma.
{21:24} ebaviisakus meest kuulda uksele on:
kuid tark mees on kurvaks koos on häbiväärne.
{21:25...} jutu mehi huuled on öelnud asju nagu
mitte neile kuuluvad: kuid sõnu nagu näiteks on
mõistmise kaalutakse tasakaalu.
{21:26...} lollid on oma suus: kuid
tark suu on oma südames.
{21:27...} Kui ennast morjendada curseth Saatan, ta curseth
tema
oma hinge.
{21:28...} on whisperer defileth oma hinge, ja on vihkas

täitevmenetluse ela ta midagi.
{22:1} A slothful mees on võrreldes räpane kivi, ja
iga üks on susisema teda välja tema häbi.
{22:2} A slothful man on võrreldes roppus ning on
Tunkio: iga mees, et see kulub loksutatakse käega.
{22:3} on evilnurtured mees on isa dishonour
See sündis talle: ja [rumal] tütar sünnib tema kaotust.
{22:4} A tark tütar juhib tema pärand
abikaasa: aga selle elab ta ebaausalt on isa
raskustunne.
{22:5} ta, et on paks dishonoureth nii isa ja
tema abikaasa, kuid nad mõlemad põlgavad teda.
{22:6} A tale väljaspool hooaega [on] musick lein:
aga triibud ja tarkust parandamine pole kunagi aega.
{22:7} kes õpetab loll on üks, mis glueth on
potsherd koos, ja kui ta selle waketh üks heli
magada.
Telleth lugu loll {22:8} ta räägib üks on
uinuma: kui ta on rääkinud oma lugu, ta ütleb, mis on selle
oluline?

{22:9} kui lapsed elada ausalt ja on tänu,
need hõlmavad reeturlikkus nende vanemad.
{22:10} aga lapsed, kes on ülbed, põlgus kaudu ja
Tahad kasvatada määrida aadel oma hõimule.
{22:11} nutke surnud, ta on kaotatud valgus: ja
nutke loll, sest ta wanteth arusaam: teha väike
nutt surnud, sest ta on rahuolekus: kuid loll elu
on hullem kui surm.
{22:12} seitse päeva, et teda leinama do mehed on surnud;
kuid loll ja on kole mees päeva oma elust.
{22:13 rääkida palju loll, ja et temale ei lähe
ta ei mõista: Ettevaatust, muidu sa
probleeme, ja sa pead treenida koos oma fooleries:
kalduda teda, ja sa pead leida ülejäänud ja kunagi ei
disquieted hullus.
{22:14} mis on raskemad kui plii? ja mis on nimi
kuid loll?
{22.15} liiva, sisalduse ning massi rauda, on lihtsam
karu, kui mees ei mõista.
{22:16} puidu girt ja ühendatud hoones

ei saa lahti trza: nii, et süda, mis on stablished
soovitatakse kaitsja peab karta ei ole.
{22:17} süda väljakujunenud mõtte mõistmise korral
on õiglane plaistering Galerii seinale.
{22:18...} pales seatud kõrge koht kunagi seista
eest: nii hirmus südame kujutlusvõime on
loll ei saa seista vastu hirmu.
{22:19...} see pricketh silma teeb pisarad langevad:
ja ta, et pricketh süda annab näitan talle
teadmisi.
{22:20...} kes viskab kivi linnud neid frayeth
ära: ja see upbraideth tema sõber, kes sõprus.
{22:21...} Kui sa drewest oma sõbraga veel mõõk
ei meeleheidet: võib olla tagasipöörduva [soodustamiseks.]
{22:22}, kui sa oled avanud oma suu vastu sinu sõber,
Ärge kartke; tohi, võrdlus: välja arvatud
upbraiding, või uhkus või avalikustas saladusi, või
petlik haava: sest need asjad on iga sõber
kõrvale.
{22:23} olla truu oma ligimest tema vaesuses, mis

sa pühaks rõõmustada oma heaolu: kinni stedfast juurde
teda tema hädas aeg et sul pühaks olla pärija koos
teda tema pärand: keskmiselt ei alati olema
contemned: ega rikas, see on rumal olla oli
imetlust.
{22:24} auru ja suitsu ahju goeth
enne tuli; nii et enne vere reviling.
{22:25...} ma ei ole häbi kaitsta sõber; ei
Ma peita ennast talle.
{22:26...} ja kui tahes kurja juhtub mulle, iga
mis ta kuuleb on Hoiduge teda.
{22:27...} kes kehtestab vaadata, enne oma suu, ja on
seal tarkuse pärast minu huulte, et ma ei ole äkki vähenema
neid, ja et mu keel hävitada mind mitte?
{23:1} Jehoova, isa ja minu kogu elu, kuberner
lastakse mind ei oma kaitsja ja Las ma ei kuulu nende poolt.
{23:2} kes seab nuhtluste üle minu mõtted ja
distsipliini üle minu südame tarkuse? See, et nad päästa mind
ei, sest minu ignorances ja seda mööda ei minu patud:
{23:3} muidu minu oma ignorances suurendada, ja minu patud

minu hävitamine on rohkesti, ja ma olla minu oma
vastaste ja mine vaenlase rõõmu tunda mind, kelle lootus
kaugeltki sinu halastust.
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{23:4} Jehoova, isa ja Jumal mu elus, mulle ei saanud
uhke vaadata, kuid pöördunud oma teenistujate alati on
ülbed meeles.
{23:5} omakorda eemale asjata lootused ja
himusid, ja sa pead hoidke teda üles, mis on soovides
alati teenima sind.
{23:6} lase ei greediness kõhtu ega lust on
liha Hoia mind; ja mitte minu üle sulasele arvesse
impudent meeles.
{23:7} kuulda, O ye lapsed, distsipliin suu:
See keepeth ta võetakse kunagi oma huuled.
{23:8} tuleb patune jätta tema rumalus: nii on
kurja kõneleja ja võta sellega langeb.
{23:9} Accustom ei ole sinu suhu sõimu; Samuti ei kasuta
ennast püha nime.
{23:10} teenistujana, mis on pidevalt kaotavad peab

ei saa ilma sinine märk: nii et see sweareth ja nameth
Jumala pidevalt ei ole laitmatu.
{23:11} mees, et useth palju sõimu täidab
koos ülekohut, ja katk peab kunagi lahkuda oma
maja: kui ta ei solvata, ta on oma pattu: ja kui ta
sain oma pattu ta annab Standard kuritegu: ja kui
vannun ta asjata, ta ei ole süütu, kuid tema maja
oleks täis katastroofe.
{23:12} on sõna, mis on riietatud umbes surma:
Jumal anna, et see ei leida pärandis Jacob; jaoks
Kõik sellised asjad on kaugel jumalikku, ja nad
nende patud ei püherdama.
{23:13} kasutada ei su suust intemperate sõimu eest
Seal on patt.
{23:14} mäletan oma isa ja ema, kui sa
sittest suur meeste seas. Ei tohi olla unustaja, ja
nii et sa su tavapärane muutunud loll ja soovin, et sa
hadst ei sündinud ja needus nad sinu Kristuse sündimise päev.
{23:15} mees, kes on harjunud opprobrious sõnad
näidatakse kunagi reformida kogu päeva oma elust.

{23:16} kaht liiki meeste korrutada patt ja kolmas on
tuua viha: kuum mõistus on nagu põletamine tulekahju, seda ei
saa kunagi
karastada, kuni see tarbida: fornicator oma organismis
liha kunagi enam, kuni ta on süttis tulekahju.
{23:17} kõik leib on magus on whoremonger, ta ei
Jäta, kuni ta sureb.
{23:18...} mees, kes murrab abielust, öeldes seega oma
südame, kes nägi, Linased mulle? Ma olen Pimedusega,
compassed kohta
seinad katta mind ja ole keha nägi, Linased mida on vaja I
hirm? kõige kõrgema ei mäleta mu patud:
{23:19} selline mees feareth ainult mehed, silmade ja
ei ei tea, et Issanda silmad on kümme tuhat korda
heledam kui päike, beholding kõik, kuidas meeste ja
arvestades kõige salajane osad.
{23:20...} ta teadis kõike pelgalt kunagi nad olid loodud; nii
ka pärast seda, kui nad olid vormistatud ta vaatas neid kõiki.
{23:21...} see mees karistatakse tänavatel on
linna, ja kui ta suspecteth ei ta võtab.
{23:22} Seega peab ta minna ka naine, et leaveth

tema abikaasa ja toob ka troonipärija teisega.
{23:23} esimese, ta on täiuslik õiguse kõige
Kõrge; ja teiseks, ta on vastu enda trespassed
abikaasa; ja Kolmandaks, ta on mänginud hoor abielurikkumine,
ja teine mees tõi lastele.
{23:24} ta võtab kasutusele võtta kogudus,
ja inkvisitsioon teeb tema lapsed.
{23:25...} tema lapsed ei võta root ja tema filiaalide
esile tuua ei ole puu.
{23:26} ta ei tohi oma mälu neetud, ja tema
ei tohi heita blotted välja.
{23:27...} ja nad, et ei tea, on
kõigil on hirm Issanda, ja et seal on
magusam kui võtta midagi kuulda käske juurde
Issanda.
{23:28...} on suur au Issand järgida ja olla
sai temast on pikk eluiga.
{24:1} tarkus peab ise kiitust ja peab au on
oma rahva keskel.
{24:2} kõige kõrgema kogudus peab ta

avab oma suu ja oma võimu enne triumf.
{24:3} tulin välja kõige kõrgema ja
kaetud maa, pilv.
{24:4} ma elanud kõrgetel kohtadel ja Troon on saanud
hägune sammas.
{24:5} ma üksi compassed circuit taevas, ja
kõndis sügavale Põhja.
{24:6} lained mere ja maa peal, kui ka
iga inimest ja rahvas, mul valduses.
{24:7}, kõiki neid otsida ülejäänud: ja kelle
pärand peab kinni?
{24:8}, nii et kõik asjad looja andis mulle on
käsk, ja see tegi mulle põhjustanud minu pühamu
puhata ja ütles lase oma eluruumi Jacob ja sinu päralt
pärilikkus, Iisrael.
{24:9} ta lõi mind alguses enne selle
maailma ja ma kunagi ei.
{24:10} on Püha pühamu teenisin enne teda; ja nii
Ma moodustati SIONi.
{24:11} samuti armastatud linna ta andis mulle ülejäänud, ja

Jeruusalemmas oli minu võimuses.
{24:12} ja võtsin root austatud patsiendid, isegi
Issanda pärandi osa.
{24:13 olin ülendatud nagu seeder medinah, ja kui on
küpress puu korral Hermon mägedes.
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{24:14} olin ülendatud nagu En-gaddi ja nagu Palmipuu
tõusis masinad Jericho, nagu õiglane oliivipuu meeldiv välja
kasvas üles lennuk puu vesi.
{24:15} andsin magus lõhn nagu kaneel ja
aspalathus, ja ma andnud meeldiv lõhn nagu parim
mõrv, galbanum, ja onyx ja magus storax ja kui on
pühamu viiruki suitsu.
{24:16} tärpentini puu ma sirutas minu
filiaalid ja minu oksad on filiaalid au ja
Grace.
{24:17} viinapuu tõin ma esile meeldiv maitse, ja
minu lilled on au ja rikkust.
{24:18} olen ausa armastuse ja hirmu, ema ja
teadmised ja Püha lootust: seetõttu on igavene, olen

anda minu lastele, mis on kantud teda.
{24:19} mulle, kõik teie, kes tuleb mind, soovides tulla ja
täida ise oma puu.
{24:20...} minu memorial on magusam kui mesi, ja
minu pärimise kui ka kärgstruktuuri.
{24:21} mida süüa mulle veel need näljane, ja nad
joogi mulle veel on janu.
{24:22} See obeyeth mulle kunagi on segaduses,
ja need, kes mind töö peab tee viltu.
{24:23} kõik need asjad on arstivanne raamat
kõige kõrgema Jumala, isegi Mooses käskis õigusnormide
jaoks on pärand Jacob koguduste juurde.
{24:24} nõrga mitte olla tugev Issandat; et ta võib
kinnitada, lõhustumisel temale: Kõigeväeline Issand on Jumal
üksi ja tema kõrval on muud Õnnistegija.
{24:25} ta filleth kõiki asju oma tarkust, kui Phison
ja Tigris aeg uus puu.
{24:26...} ta annab silmas pidada, et nagu on rohkesti
Strateegiaid, ja nagu Jordaania saagikoristuse ajal.
{24:27...} ta annab doktriin teadmised ilmuvad

kerge, ja kui Geon vintage õigeaegselt.
{24:28...} esimene mees teadis teda mitte täiesti: rohkem
Viimane leiate ta välja.
{24:29} tema mõtted on rohkem kui meri ja tema
kaitsja, kui suurte profounder.
{24:30} ma ka tuli välja oja jõgi, ja nagu on
kanali sisse Aed.
{24:31...} ma ütlesin, ma vesi minu parim Aed ja on vesi
täiesti minu aias voodi: ja, minu brook sai ka
jõe ja minu jõe sai merre.
{24:32} teen veel õpetuse särada nagu hommikul,
ja saadab edasi talle kerge kaugelt.
{24:33} ma Valan veel välja kui ettekuulutus, doktriini ja
Jäta see igavesti igas vanuses.
{24:34...} Vaata mis mul on raskenenud mina ainult,
kuid kõiki neid küsida tarkust.
{25: 1} kolm asju olin kaunistab ja tõusis püsti
ilus nii enne Jumala ja mehed: vennad, ühtsus
naabrid, mees ja naine, et kokku leppida kokku armastus.
{25: 2} kolme liiki mehed mu hing hateth, ja ma olen

Väga solvunud oma elu: vaene mees, kes on uhke, on
rikas mees on valelik ja vana abielurikkuja selle doateth.
{25:3} kui sa oled kogunud midagi sinu noorusest, kuidas
saad sa leida midagi su vanus?
{25:4} O, kui nägus, asi on kohtus Hall karvu,
ja vana meeste kaitsja teada!
{25:5} O, kui nägus on vanad mehed, tarkuse ja
mõistmise ja kaitsja au meestele.
{25:6} palju kogemusi on vanad mehed, kroon ja
Jumala kartust ei oma hiilguses.
{25:7} seal olla üheksa asju, mida ma hinnata minu
õnnelik süda ja ma kuuldavale oma keele 10:
Mees, see, kellel on rõõm tema lapsed; ja näha, et elab ta
sügisel tema vaenlane:
{25: 8} on ka talle, et ela midagi naise kohta
mõistmist ja mis on libisenud oma keele
ja mis on olnud mees vääritu kui ise:
{25:9} on ka talle, et ta leidis ettenägelikkuse ja ta
räägib neist kõrvad, et kuulda:
{25:10} O kui suur on see findeth tarkust! veel on

seal pole talle, et Issanda feareth eespool.
{25:11} aga armastus Issanda kaovad kõik asjad
Valgustus: kes holdeth, krundinumber peab ta võrdles?
{25:12} Issanda kartuses on tema armastus alguses:
ja usk on alguses Kiltkividele tema juurde.
{25:13} [mulle] iga katk, kuid süda katk:
ja mis tahes kurjusest, kuid naine kurjus:
{25:14} ja mis tahes viletsuses, kuid nende viletsust
et mind vihkama: ja mis tahes kättemaks, vaid kättemaks
vaenlased.
{25:15} seal on ei pea üle pea madu; ja
ei mingit viha, viha vaenlase üle.
{25:16} ma oli pigem elavad koos lõvi ja lohe, kui
hoida maja kuri naine.
{25:17} naine kurjusest changeth tema nägu,
ja darkeneth oma Pale nagu kotiriie.
{25:18} abikaasa tuleb kokku seas oma naabritega; ja
kui ta kuuleb ta võtab ohkama kibedalt.
{25:19} kõik kurjus on aga vähe kurjusest on
naine: Andke langeb tema patune osa.

{25:20} ronida üles liivane nii on jalad
nii on vanuses, täis sõnade vaikne mees naine.
{25:21} Stumble sugugi Ilu naine ja soov
teda mitte rõõmu.
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{25:22} naine, kui ta väita, et tema abikaasa on täis
viha, jultumus ja palju heita.
{25:23} kuri naine abateth julgust, kostab ka
raske Pale ja haavatud süda: naine, kes on
ei sattunud tema abikaasa kostab nõrk comfort käed ja
nõrk põlvi.
{25:24} naine tuli alguses patt, ja
läbi tema me kõik sureme.
{25:25} anda vett ei teekonda; ei kuri
naine liberty gad välismaal.
{25:26} kui ta lähe mitte nii, nagu sa wouldest temaga, lõikasin
tema
su liha maha ja anna talle arve lahutuse ja lasksid
minna.
{26:1} Õnnis on inimene see, kellel on vooruslik abikaasa eest

tema päevade arv peab olema Standard.
{26:2} vooruslik naine rejoiceth abikaasa ja ta
vastab rahus oma elu jooksul.
{26:3} ilus hea naine on see hea, mis on
esitatud osa, kes kardavad Issand.
{26:4} kas mees olla rikas või vaene, kui ta on hea
südame poole Issand, ta peab alati rõõmustame koos on
rõõmsameelne Pale.
{26:5} seal olema kolm asja, mida minu süda feareth; ja
neljas I oli haige kardab: linn, laimu on
kogudes kokku vaigistamisel paljusus ja vale
süüdistus: kõik need on hullem kui surm.
{26:6} aga leina süda ja kurbust on naine, kes on
armukade teise naisega ja keele nuhtlus
mis communicateth kõik.
{26: 7} paha naine on raputanud sinna ja tänna ike: ta mis
eks hoidke teda nagu ta toimub ka Skorpion.
{26:8} Purjus naine ja gadder välismaal Loobu
suur viha, ja ta ei kata oma häbi.
{26:9} whoredom naine oleks teada tema

ülbed välja ja silmalaud.
{26: 10} kui sinu tütar häbitu, säilitab oma straitly,
muidu ta ise kuritarvitamine moodsa overmuch liberty.
{26:11} vaadata üle impudent silma: ja mitte siis, kui
ta sind vastu eksivad.
{26:12} ta avab oma suu, kuna janu reisija
kui ta on leitud purskkaev, ja iga veega
tema lähedal: iga hedge näidatakse ta istuda ja teda avada
värisema vastu iga noolt.
{26:13} armu naine tunneb heameelt pühakirjadest tema
abikaasa ja
tema järgi nuumata oma luud.
{26:14} vaikne ja armastav naine on kingitus Issanda;
ja ei ole midagi nii palju väärt silmas ka
ülesandeks.
{26: 15} häbelik ja truu naine on topelt
armu ja mandril meelt ei saa hinnata.
{26:16} kui päike kui ariseth kõrge taevas; nii
kas tellida oma maja hea naine ilu.
{26: 17} nagu selge valgus on Püha candlestick; nii

näo ilu on küps vanus.
{26:18} kui kuldsed sambad on pistikupesad ning pärast
Silver; nii on õiglane jalad pidevalt süda.
{26: 19} mu poeg, hoida su vanus lill heli; ja
Anna võõrastega ei su jõudu.
{26:20} kui sa oled saanud viljakas valduses
selle välja kaudu külvata sinu oma seemnega, usaldades
headust su stock.
{26:21} nii oma rassi, mis sa leavest on
suurendatud, hea sünnipärastel kindlustundest.
{26:22} on prostituut raamatupidamisarvestus toimub vastavalt
spittle; kuid on
abielus naine on abikaasa surmaga torn.
{26:23} A kuri naine manustatakse osa on
kuri mees: aga vaga naine on antud talle, et feareth
Issand.
{26:24} ebaaus naine contemneth häbi: kuid mis
aus naine aukartus tema abikaasa.
{26:25} häbitu naine loetakse koer;
kuid ta on häbelik karta Issand.

{26:26} honoureth abikaasa naiseks on
hinnatakse mõistlik kõik; kuid ta, et teda tema dishonoureth
uhkus arvatakse maha kõik kole.
{26:27} A valju Nuttev naine ja on tõrelema
tähelepanu juhtida vaenlased.
{26:28} seal olema kaks asja, et kurvastada, mu süda; ja selle
Kolmandaks annab mulle vihane: mees sõda, mis kannatab
vaesust;
ja meeste mõistmise, see ei ole ja üks mis
returneth: head patt; Issand sellised prepareth
üks mõõk.
{26:29} A kaupmees, hoida ennast vaevalt teed
vale; ja mis huckster peab olema vabastatud patt.
{27:1} palju pattu väike asi; ja ta mis
otsib arvukus Lülita oma silmad ära.
{27:2} kui küünte sticketh kiiresti vahel ning liitekohad on
kivid; nii eks patu kinni lähedal ostu ja müügi vahel.
{27:3} kui mees hoiab ennast ise usinalt hirm
Issand, oma maja kiiresti on tühja.
{27:4} kui kuna üks sifteth sõelaga, keelduda

kes; nii et mees tema roppus rääkida.
{27:5} ahju proveth potissepa laevad; nii et
uuringus, kus mees on tema arutluskäik.
{27:6} puu declareth, kui puu on riietatud; nii
on armastus mehe südames lausung.
{27:7} kiitust keegi enne sa hearest tal rääkida; jaoks
See: Kas mehed.
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{27:8} kui sa followest hea, sa pead saada
teda, pane kohta, nagu kuulsusrikas pikk hommikumantel.
{27:9} linnud on Kuurordi juurde oma jms; nõnda tõde
kes praktiseerida teda tagasi.
{27:10} nagu lõvi suund ähvardavad saagiks; nii patu eest
neile, kes töötavad ülekohus.
{27:11} vaga mees diskursus on alati
tarkus; Aga loll changeth kui moon.
{27:12} kui sa olema seas on ebadiskreetsete, jälgida aeg;
kuid pidevalt mõistmise meeste seas.
{27:13} lollid diskursus on häirisid, ja nende
on patt lopsakus.

{27:14} temast rääkida, et palju sweareth kostab selle
juuksed püstiasendis; nende brawls tegemiseks ühe peatuse
oma kõrvu.
{27:15} tülisid ning uhke on bloodshedding, ja
nende revilings on raske kõrva.
{27:16} kes iganes discovereth saladusi loseth krediiti; ja
peab kunagi leida sõber meelt.
{27:17} armastus su sõber, ja olla ustav tema juurde: aga kui
sa betrayest oma saladusi, pärast teda enam järgida.
{27:18} jaoks kui mees on hävinud tema vaenlane; nii oled
sa oled kaotanud oma ligimest armastuse.
{27:19} kui üks, et letteth minna välja oma käe, nii et lind
Oled sa lase oma ligimest minna ja pead saada teda uuesti
{27:20} jälgida tema enam, ta on liiga kaugele maha; ta
on roe, kokku on püüniseks pääsenud.
{27:21} kui haav, see võib kindlasti; ja pärast
seal reviling võib reconcilement: kuid see betrayeth
saladusi ei lootust.
{27:22} kes silmad winketh tööta paha: ja
kes teab teda kõrvale teda.

{27:23} kui sina oled kohal, ta räägib magusalt, ja
imetlen su sõnad: kuid viimasel on ta piinlema tema
suu ja su fraasid halvustamiseks.
{27:24} ma vihkasin palju asju, kuid midagi nagu
sest Issand vihkavad teda.
{27:25} kes viskab kivi kõrge viskab oma
enda peas; ja valelik insult haavad.
{27: 26} kes kaevu diggeth langeb seal: ja ta mis
setteth võetakse seal lõksu.
{27:27} kes tööta paha, kuulub talle,
ja ta ei tea kust see tuli.
{27:28} pilke ja heita on: uhke; Aga
kättemaks, nagu lõvi, peab ähvardavad neid.
{27:29} et sügisel õige Rõõmusta, peab ta
võtta püünises; ja ahastus tuleb tarbida neid
enne nad surevad.
{27:30} kurjuses ja viha, isegi need on abominations;
ja neid mõlemaid on patune mees.
{28: 1} kes revengeth Leia vengeance: on
Lord ja ta kindlasti hoida tema patud [mälestuseks.]

{28:2} andesta oma ligimest haiget, et ta on teinud
sulle, nii et peab sinu patud ka andeks kui sa
prayest.
{28: 3} üks mees tunnistab ühes viha suhtes ümber, ja leinas
ta otsida Issanda armu?
{28:4} ta sheweth mees, mis on nagu mingit halastust
ise: ja eks ta kohanes tema enese patust?
{28:5} kui ta, mis on aga liha toidavad viha, kes
intreat armu oma patte?
{28:6} mäletan su lõpuks ja lase vaen lõpetada;
[mäleta] korruptsiooni ja surma, ning ei jää ka
käske.
{28:7} meenub käske ja olema nr
oma ligimest tigedust: [mäleta] arstivanne on
Kõige suurem, ja kõllidele teadmatusest.
{28:8} Abstain: tülisid, ja sa pead vähendada Sinu
patud: sest maruvihane mees kindle tülisid,
{28:9} A patune man disquieteth sõbrad ja ilmutab
arutelu nende hulgas, mis tuleb rahu.
{28:10} kui tulekahju küsimus on, et see põleb: ja nagu on

mehe on, nii on tema viha; ja oma
rikkust tema viha riseth; ja mida tugevam on mis
mida rohkem neid põletik väidavad.
{28: 11} kiirustades väide kindleth tulekahju: ja mis kiirustades
võitlus sheddeth verd.
{28:12} kui sa puhuda säde, põletavad: kui sa sülitada
peab karastada: ja nii need tulevad välja oma
suu.
{28: 13} needus sosistaja ja doubletongued: sellise
Paljud, kes olid rahu hävitada.
{28:14} keelepeksu keelel on palju, disquieted ja
sõidetakse neid rahvas rahvas: tugev linnad on see
lammutati ja kukutasid suured mehed majad.
{28:15} keelepeksu keele on purskas vooruslik
naised, ja ilma neid digitaalne..
{28: 16} kes iganes hearkeneth juurde see kunagi leiate
hingamise,
ja kunagi Elagu vaikselt.
{28:17} piits insult ilmutab märke lihas:
kuid keele insult murrab kondid.

{28:18} paljud on langenud mõõga serva: kuid
ei ole nii palju nagu keele puhul kahanenud.
{28: 19} on ka tema, kes on kaitses mürgiga läbi
; kes on tõmmatud ike selle ega on olnud
seotud tema köidikutesse.
{28:20} ike selle on ike rauda, ning
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selle bändid on ansamblid messingist.
{28:21} sellest surma on kurja surma, haua olid
parem kui see.
{28:22} See ei ole reegel üle neile, kes kardavad Jumalat,
Samuti peavad nad põletada selle leegiga.
{28:23} näiteks hülgavad Issanda langeb sinna; ja see
põletavad neid ja ei tohi karastada; see saadab
neile nagu lõvi, ja neid õgima panter.
{28:24} vaatama, mis sa maandada oma valduses kohta koos
Okkad ja seob sinu hõbe ja kuld,
{28:25} kaalutakse sinu sõnadele tasakaalu ja teha on
ukse ja Baar sinu suu.
{28:26} Hoiduge sa slide, mitte see, mida muidu sa olla

talle, et suund ähvardavad.
{29:1} kes on armuline võimalik juurde naabril;
ja see strengtheneth käe keepeth on
käske.
{29:2} Lend oma ligimest tema vajalikkuse ja maksma
õigeaegselt
sa oma ligimest uuesti õigel hooajal.
{29:3} hoida su sõna ja tegelemiseks ustavalt, ja
sa pead alati leida asja, mis on sulle vajalik.
{29: 4} paljud, kui asi laenati neid, et arvestada
leida ja panna neid probleeme, mis aitas neid.
{29:5} kuni ta on saanud, ta suudelda mehe käsi;
ja tema naabri raha ta sõna submissly: aga
ta peaks tagasi maksma, kui ta pikendab aega, ja tagasi
leina, sõnad ja kurdavad aeg.
{29:6} kui ta valitsema, ta vaevalt saab poole, ja
ta kas võetakse arvesse, kui ta oli leidnud: kui ei, ta on ilma
oma raha, ja ta on saanud talle vaenlane ilma
põhjustada: ta payeth teda mäel ja piirded; ja
ta maksab talle au häbi.

{29:7} paljud seetõttu on keeldunud laenata teiste
meeste haige seistes, kartes olla petnud.
{29:8} veel kannatust, sa mees vaeste hulka,
ja edasi jätta näitan talle armu.
{29:9} abi vaestele et käsk pärast, ja
omakorda teda mitte ära oma vaesuse tõttu.
{29:10} kaotada oma raha su vend ja sinu sõber,
ja lase tal mitte rooste all kivi olevat kadunud.
{29: 11} Lay su aare sõnul on
käsku kõige kõrgema, ja see juhib sind
rohkem kasumit kui kuld.
{29: 12} vait armuandi su ladudes: ja see peab
pakkuda sulle kõik viletsuses.
{29: 13} see peab võitlus sind su vaenlaste parem
kui vägev kilp ja tugevad oda.
{29:14} aus inimene on käendaja tema naaber: kuid ta
st impudent tahe Hülga teda.
{29:15} unusta ei su käendusega, ta sõprus
on andnud oma elu koos sinuga.
{29:16} patune kukutada tema hea kinnisvara

käendaja:
{29:17} ja see unthankful meeles on lahkuda
teda [oht] mida talle.
{29:18} Suretiship on tagasi võetud, paljud hea kinnisvara ja
loksutada mere laine: vaprad on see suunatud
nende majad, et nad eksisid vahel imelik
Rahvaste Organisatsiooni.
{29:19} meelevaldne käske inimene
Issanda peavad kuuluma suretiship: ja see undertaketh
ja followeth teiste meeste töö jaoks kasu peavad kuuluma
sobib.
{29: 20} aidata oma ligimest, vastavalt sinu võimu ja
ole ettevaatlik, et sa ennast kuuluvad mitte sama.
{29:21} elu peamine asi on vett ja leiba, ja
riided ja maja katta häbi.
{29:22} parem on keskmise suvila, vaene elu
Kui õrn Tavahind teise mehe maja.
{29:23} on seda vähe või palju, hoidke sind rahulolev, et sul
Kuule ole heita su pere.
{29:24} ta on õnnetu elu minna maja

maja: jaoks kus sina oled võõras, sa darest ei saa avada
Sinu suu.
{29:25} sa pead meelelahutuslikus, ja pidu, ja ei ole
tänud: peale selle Sina pead kuulda mõru sõnad:
{29:26} tule, sa oled võõras, esitab tabel ja feed
mulle, et sa oled valmis.
{29:27} anda koht, sa oled võõras, austatud inimestele;
minu vend tuli esitada, ja mul on vaja minu
maja.
{29:28} need asjad on raske mees
mõistmine; elu olek, upbraiding ja
õiguskirjanduses laenuandja.
{30:1} kes hõbedaga poja Loobu teda sageli tunne, et
rod, et ta võib olla rõõm teda lõpuks.
{30:2} kes chastiseth poja on rõõmu
ja peab vahel ta teda rõõmustada.
{30:3} kes õpetab oma pojale kurvastab vaenlane: ja
enne tema sõbrad rõõmustada ta teda.
{30:4} kui isa sureb, kuid ta on nii nagu ta oleks
ei surnud: sest ta on jäänud üks selja taga, see on nagu ise.

{30:5} kui ta elas, ta nägi ja teda rõõmustasid: ja
kui ta suri, ta ei ole kurb.
{30:6} ta lahkus taga on Tasuja oma vaenlase vastu
ja mis requite headust oma sõpradele.
{30:7} kes ilmutab liiga palju tema poja seovad
tema haavad; ja ta südame olevat mures kell iga nutma.
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{30:8} on hobune purustamata becometh põikpäine: ja on
vasakult ise laps on tahtlik.
{30:9} Cocker sinu laps, ja ta teeb sind kardan:
temaga mängida ja ta toob sulle raskustunne.
{30:10} naerma ei temaga, muidu sa on kurbust koos
teda, ja et sa lõpuks su hambaid kiristama.
{30:11} talle mingit vabadus oma nooruses ja ei Tervita
tema follies.
{30:12} vibu alla tema kaela, kui ta on noor ja võita
tema pool, kui ta on laps, muidu ta vaha kangekaelne,
tuleb sulle sõnakuulmatud ja nii kurbust tuua sinu päralt
südame.
{30:13} karistan sinu Poja ja hoidke teda tööjõu, muidu tema

alatu käitumine kujutaksid endast sulle.
{30:14} parem on vaesed, on hea ja tugev ja
põhiseadus, kui rikas mees, mis on tabanud organismis.
{30:15} tervise ja hea kinnisvara, keha on ennekõike
kuld ja tugeva keha üle lõpmatu rikkust.
{30:16} seal on mingit rikkust üle heli keha ja nr
rõõm, rõõm südames eespool.
{30:17} surm on parem kui kibe elu või püsiv
haigus.
{30:18} on õrnad valatakse pärast suus vait
messide liha saate pärast haua.
{30: 19} mida head teeb pakkumise juurde iidol? jaoks
ei ole see süüa ega lõhn: nii on tema, kes on tagakiusatud ning
selle
Issand.
{30: 20} ta oma silmaga nägi, Linased ja groaneth, nii on
Eunuhh, mis embraceth neitsi ja sigheth.
{30:21} ei võrreldes sinu arvates raskustunne ja ahistama
ei ennast sinu oma kaitsja.
{30:22} südame rõõm on elu mees, ja

sarnane mees prolongeth oma päeva.
{30:23} armastus sinu enda hinge ja mugavus kõigest oma
südamest
Eemalda kurbus kaugel sind: sest kurbus on tapnud palju,
ja selles ei ole kasumit.
{30: 24} kadedust ja viha lühendada elu ja carefulness
enne aeg toob.
{30:25} rõõmsameelne ja hea süda on inimene oma
liha ja toitumine.
{31: 1} vaadates jaoks rikkusi hävitab liha, ning
ravi selle driveth ära magada.
{31:2} vaatamine ja inimene ei lase uinuma, kui haige mees
haigus murrab uni,
{31:3} rikas on suur töö koguda rikkust
koos; ja kui ta resteth, ta on täis tema õrnad.
{31:4} kehv laboureth tema halb hulka; ja millal ta
leaveth välja, ta on ikka vaeseid.
{31:5} kes hõbedaga kuld ei põhjendatakse ja ta
mis followeth korruptsiooni on piisavalt selle.
{31:6} kuld on olnud palju, häving ja nende

hävitamine oli kohal.
{31:7} on stumblingblock kes ohverdama juurde
sellega võetakse, ja iga loll.
{31:8} õnnistatud on rikas, et ilma plekk, leitakse
ja on läinud pärast kuld.
{31:9} kes ta on? ja me kutsume teda õnnistatud: eest
imelisi asju on ta teinud oma rahva seas.
{31: 10} kes on proovitud sellega, ja leida täiuslik?
seejärel lase tal au. Kes võib solvata ja eks ole
solvunud? või teha kurja, ja ise ei teinud?
{31:11} oma vara on asutatud, ja
kogudus loeb oma armuandi.
{31:12} kui sa istuda Runsaskätinen laual, ei tohi olla ahne
korral
See, ja öelda ei, seda on palju liha.
{31:13} et kuri silm on paha asi meeles: ja
mis on loodud rohkem kui silm kuri? Seega see
weepeth iga kord pärast.
{31:14} venitada ei su käsi kuhu see tuleb,
ja tõukejõu ei temaga anumasse.

{31:15} kohtunik ei oma ligimest poolt ennast: ja
varjatud igas punktis.
{31:16} süüa, sest see becometh mees, need asjad, mis on
enne sind; ja õgima Märkus, muidu sa tõlgendama.
{31:17} jäta maha kõigepealt kombeid pärast; ja ei tohi olla
unsatiable, muidu sa solvata.
{31:18} kui sa sittest seas palju, reach ei sinu päralt
käsi välja kõigepealt.
{31: 19} A väga vähe on piisavalt hästi hoida, mees
ja ta fetcheth ei oma lühikese tuule korral oma voodis.
{31:20} heli magada tuleb mõõdukas söömine: ta riseth
varakult, ja oma mõistmine on temaga: kuid vaadates, valu
ja choler ja pangs kõht, mis on unsatiable
mees.
{31:21} ja sa oled sunnitud sööma, kui tekivad, minna
edasi, okse, ja sa pead on puhata.
{31:22} mu poeg, kuule mind, ja põlgavad mind, ei, ja kell on
Viimati sa pead leida, kui ma ütlesin sulle: su tegusid olema
kiire,
nii ei ole haigus saadakse sulle.

{31:23} kes iganes on liberaalne liha, mehed räägivad
augu kohta ja tema hea töökorraldus aruanne esitatakse
uskunud.
{31:24} aga tema, mis on niggard tema liha vastu ning
kogu linn peab nurisema; ja oma ütlustes
niggardness ole saab kahelda kohta.
{31:25} näitan ei su valiantness veinis; veini on
hävitatakse paljud.
Sirach (Ecclesiasticus) Page 620
{31:26} ahju proveth serva teel: nii leinas
veini südamed uhke drunkeness poolt.
{31:27} on sama hea kui elus mees, kui ta juua
mõõdukalt: mis elu on siis mees mis on ilma selleta?
seda tehti muuta meeste õnnelik.
{31:28} veini mõõdetavalt purjus ja hooaeg toob
rõõm südamest ja rõõmsameelsus on meeles:
{31:29} aga viima valest purjus veini ilmutab kibedus
meeles brawling ja tülitsevad.
{31: 30} purjusolek increaseth kuni ta loll raev
solvata: see diminisheth tugevus ja ilmutab haavad.

{31:31} tänitama ei oma ligimest kell veini, ja
põlgavad teda kooreta tema mirth: talle pole despiteful sõnu,
ja vajutage ei talle koos kutsudes teda [et jook.]
{32:1} kui sa teha [pidu,] kapten lifti ei
ennast üles, kuid olla nendega üks ülejäänud; võtta
hoolas hoolitseda nende eest ja nii istuda.
{32:2} ja kui sa oled valmis oma office, võtke oma
paigutada, et sul pühaks olla rõõmsad, ja vastu on
Crown su ka tellimise pidulik.
{32:3} Palun räägi, sa art vanem, ta becometh, sulle,
Aga koos heli kohtuotsus; ja ei musick takistada.
{32:4} valada ei läbi sõnad kus on muusik, ja
Näitan edasi ei tarkust hilinenult.
{32:5} A kontsert bankett veini musick on nagu on
et määrata kullas pitsat.
{32:6} kui pitsat on emerald sätestatud töö kuld, nii
on meeldiv vein musick meloodia.
{32:7} Palun räägi, noor mees, kui vaja sind: ja
veel vaevalt kui sa oled kaks korda küsis.
{32:8} lase su kõne olgu lühike, mõistmaks palju

mõni sõna; Kui ei tea ja veel holdeth oma
keele.
{32:9} kui sa olema suur meeste seas, siis ei iseennast
võrdse; ja kui vana mehed on olemas, ei
palju sõnu.
{32:10} enne äikest goeth välk; ja enne on
häbelik mees lähevad kasuks.
{32:11} betimes tõusta ja olla mitte Viimane; kuid saan sind
kodus kohe.
{32:12} seal võtta sinu ajaviide ja tehke, mida sa nüüd:
kuid patt mitte poolt uhke kõne.
{32:13} ja need asjad õnnistagu teda, et sind,
ja mida on sind täiendatakse tema head asjad.
{32:14} kes iganes feareth, Issanda oma saavad
distsipliini; ja need, kes teda otsivad varakult leiate kasuks.
{32:15} kes otsib õigust täidab nendega:
kuid selle ajuvaba solvunud sealjuures.
{32:16} need, kes kardavad Issand leiate kohtuotsuse ja
Euroopa peab kindle on kerge.
{32:17} patune mees näidatakse ei reproved, kuid findeth on

Vabandust tema tahtmist.
{32:18} mees kaitsja saab arvestav; kuid on
kummaline ja uhke mees ei maksa ära ehmatada, hirmu, isegi
siis, kui
ise ta teinud ilma kaitsja.
{32:19} teha midagi ilma nõu; ja kui sa oled
Kui teha, ei kahetse.
{32:20} Go ei selliselt, kus sa pühaks kuuluvad, ja
Stumble ei seas kivid.
{32:21} tavaline nii kindel olla.
{32:22} ja sinu oma lapsed hoidu.
{32:23} iga hea töö usaldada oma hinge; Selleks on
pidamine käske.
{32:24} kes Issandat usub võtab tähelepanu on
käsk; ja see trusteth teda kunagi peab hakkama
hullem.
{33:1} ei ole kurja juhtub tema juurde, et feareth
Issand; kuid on kiusatus isegi uuesti ta toob teda.
{33:2} A wise man hateth ei ole õigust; kuid see, on mõne
ajuvaba on selles Tormis laevana.

{33:3} mees mõistmise trusteth osas; ja
seadus on truu talle, nagu oracle.
{33:4} valmistada mida öelda ja nii sa pead kuulata:
köitke juhendamise ja tehke vastus.
{33:5} on rumal süda on nagu Rattaanpyörä; ja tema
mõtted on nagu jooksva axletree.
{33:6} A täkk hobune on pilkav sõber, ta
neigheth all igaüks, et tema peale sitteth.
{33:7} miks ühel päeval eks paista teise, kui kuna kõik on
päevavalgust iga aasta on päike?
{33:8} Issand nad olid teadmised
eristada: ja ta muuta aegu ning peol.
{33:9} mõned neist on ta teinud suure päeva, ja
pühitsetud neid, ja mõned neist on ta teinud tavalised
päeva.
{33:10} ja Aadam oli kõik mehed on maapinnast
loodud maa:
{33:11} on palju teadmisi Issand on nende, vahel ka
ja tegi oma võimalusi erinevaid.
{33:12} mõned neist on ta õnnistatud ja ülendatud ja

mõned neist ta pühitsetud ja ise lähedal: aga mõned
neist on ta neetud tõi madal ja välja lülitatud
oma koha.
{33:13} kui savi on pottsepp on käsi, seda kell
tema rõõm: nii, et mees teda käsi, mis tegi temast, et
muuta neid nagu liketh teda parim.
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{33:14} on seatud hea vastu paha ja elu surmaga: nii
on vaga patune ja patune vastu ning
Vaga.
{33:15} vaatan pärast kõiki teoseid kõrge; ja
Seal on kaks ja kaks, üks teise vastu.
{33:16} ma ärkas üles viimati kõik ühe, mis pärast gathereth
selle grapegatherers: ma kasu, Issanda õnnistus
ja tred kogumisteenuse viinamarjad nagu minu winepress.
{33:17} ma raskenenud eest ise ainult, kaaluge kuid
kõiki neid küsida õppe.
{33:18} kuule mind, O ye suured inimesed, mehed ja
Kuulge, te koguduse valitsejad oma kõrvad.
{33:19} ei sinu Poja ja abikaasa, su vend ja sõber,

võimu sind kui sa livest ja anna ei sinu kauba
teine: muidu see meelt sulle ja sa intreat sama
uuesti.
{33:20} kui sa livest ja oled hinge sinu sees,
anna mitte ennast üle mis tahes.
{33:21} parem on su lapsi püüdma
sulle, kui sa oma viisakalt shouldest seista.
{33:22} su tegusid hoida ennast preeminence;
lahkuda ei plekk su auks.
{33:23} kui sa pead end su päeva ajal ja
lõpetada su elu, su pärandi jaotamiseks.
{33:24} sööda, võlukepp ja koormuse, on perse; ja
leib, korrektsiooni ja töö puhul. .
{33:25} kui sa sulasele tööjõu, sa pead leida
ülejäänud: aga kui sa lase tal minna jõudeolekus, taotleb ta
liberty.
{33:26} A ike ja krae vibu kaela: nii on
vaenati ja piinadele halb teenija.
{33:27} saada tööjõu teda, et ta ei tohi olla jõude; jaoks
jõudeelu õpetab palju kurja.

{33:28} pani tööle, fit teda nagu: kui ta ei tohi olla
kuulekas, panna rohkem raske jalarauad.
{33:29} aga mitte ülemäärase poole olemas; ja ilma
kaalutlusõigus ei tee midagi.
{33:30} kui sa on sulane, Las ta olla sulle kui
iseennast, sest sina oled ostnud talle hinnaga.
{33:31} kui sa on sulane, anuma, tema vend:
sest sa oled vaja teda, nagu sinu oma hinge: kui sa
anuma talle paha ja ta kestab sind kuidas tahad sa
lähen otsima teda?
{34: 1} mees tühine mõistmise lootused on asjata
ja vale: ja unistused tõstke lollid.
{34:2} kes iganes regardeth unistused on nagu tema, mis
catcheth
kell varju, ja pärast Tuul followeth.
{34:3} unistused visioon on sarnane ühe
asi teise, isegi kui nägu nägu sarnaseks.
{34:4} ebapuhas asja mida saab puhastada? ja
et asi: mis on väär, mis tõde võib tulla?
{34:5} Divinations ja soothsayings ja unistused, on

asjata: ja süda fancieth kui naise süda travail.
{34:6} kui nad lähetatakse mitte kõige suur su
kokkusaamine, määra ei oma südames neile.
{34:7} petnud paljud unistused ja neil on
ei saanud, mis neid usaldanud.
{34:8} seadus võib leida täiuslik ilma valesid: ja
tarkus on täiuslikkuse truu suhu.
{34:9} mis on mees teab palju asju;
ja see, kellel on palju kogemusi tunnistab tarkust.
{34:10} see, kellel on kogemus teab vähe: kuid ta
mis on reisinud on konservatiivsuse täis.
{34:11} kui käisin, nägin palju asju; ja ma
mõista rohkem, kui ma kiire.
{34:12} olin ofttimes ähvardab surm: veel olin
sest need asjad on esitatud.
{34:13} kes kardavad Issanda Vaim peab elama;
nende lootus on teda, et saveth neid.
{34:14} kes iganes feareth Issand ei hirmu ega olla
karda; ta on tema lootus.
{34:15} õnnistatud on teda hing, mis Issand feareth:

kellele leinas ta välja? ja kes on tema tugevus?
{34:16} sest Issanda silmad on neile, kes armastavad
teda, ta on võimas kaitse ja tugev hinnast, kaitse
soojus ja päike keskpäeval on säilitamise kate:
komistuskivi ja abi kukkumist.
{34:} 17, ta rist hinge üles ja lighteneth silmad: ta
andis tervise, elu ja õnnistust.
{34:18} kes asja ebaseaduslikult saanud, sacrificeth
tema pakkumine on naeruväärne; ja alusetu meeste kingitused
ei ole
vastu.
{34:19} kõige kõrgema on rahul pakkumisi
kuri; Samuti on ta Neretva pattu paljude poolt
ohvreid.
{34:20} kes toob kaupade pakkumine ning
halb teeb üks, mis killeth enne oma isa poeg
silmad.
{34: 21} abivajajate leib on oma elu: ta mis
defraudeth talle selle on mees veri.
{34:22} kes võtab ära oma naabri elu

slayeth ja see defraudeth tema rendi tööline
on saanud bloodshedder.
{34:23} kui üks ehitab ja teine pulleth alla,
millist kasumit nad siis on aga tööjõu?
{34:24} kui üks prayeth ja teine curseth, kelle
Issanda hääl on kuulda?
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{34:25} kes washeth ise pärast ning puudutades on
surnud keha, kui ta puudutage seda uuesti, mida vägev palve
suudab oma pesu?
{34:26} siis see mees, et tema patud, fasteth ja
goeth uuesti, ja teeb sama: kes kuuleb tema palvet?
või mida leinas oma humbling kasum teda?
{35: 1} see keepeth seadus toob piisavalt pakkumisi:
See võtab tähelepanu käsu offereth rahu
pakub.
{35:2} kes requiteth on goodturn offereth peen jahu;
ja see andis armuandi sacrificeth kiitust.
{35:3} kalduda kurjus on meeldiv asi
Issand; ja Hülga ülekohtust on soodustamise.

{35:4} sa pead ole Issanda ees tühi.
{35:5} kõik need asjad [mida teha] Kuna selle
käsk.
{35:6} õige pakkumine ilmutab altar paks,
ja nende magus maitse on kõige kõrgema enne.
{35:7} õige mees ohver on vastuvõetav. ja selle
Memorial selle kunagi olla unustatud.
{35:8} anda Issandale tema auks lõikejälg, ja
vähendada ei firstfruits, su käed.
{35:9} aastal kõik oma kingitused näitan rõõmsameelne Pale, ja
pühendada oma kümnist koos rõõm.
{35: 10} annab juurde kõige kõrgema järgi nagu tema on
rikastatud sind; ja kui sa oled saanud, anda rõõmsameelne
silma.
{35:11} jaoks Lord recompenseth, ja annab sulle
seitse korda rohkem.
{35:12} ei usu korrumpeerunud kingitused; selline ta
ei saa: ja usaldus ei unrighteous ohvreid; jaoks
Issand on kohtunik ja temaga on isikute ei austa.
{35:13} ta ei võta vastu halva isik

mees, kuid kuuleb palves on rõhutud.
{35:14} ta ei põlgavad härda palve esitamisel ning selle
isata; ega lesel, kui ta poureth teda välja
kaebuse.
{35:15} ei ole pisarad alavääristama lesepensioni põsed?
ja ei ole tema nutma tema vastu, et nende langemist Loobu?
{35:16} kes Issanda serveth võetakse vastu koos
teene ja tema palvet teeb juurde pilved.
{35:17} alandliku palve pierceth pilved: ja
kuni ta on lähedal, ta ei ole lohutust; ja mitte
kõrvale, kuni kõige kõrgema Vaata hinnata õiglaselt,
ja kohtuotsuse täitmiseks.
{35:18} jaoks Lord on vaikne, samuti on selle
Vägev kannatust suunas, kuni ta on vaevati ja
Sunder ning Säälimätön, seljatükid ja repayed kättemaks
et paganate; kuni ta on ära võetud suur hulk on
uhke, ja ühendava sceptre ning unrighteous;
{35:19} kuni ta on muudetud vastavalt igale inimesele
tema teod tööga mehed vastavalt nende
seadmed; kuni ta otsustas oma rahvale põhjuse ja

tegi nad tunda rõõmu tema halastust.
{35: 20} halastust on aastaajale viletsust, ajal kui
põua ajal vihma pilved.
{36:1} halasta meie peale, Issand Jumal, ja
Vaata meid:
{36:2} ja pärast kõik rahvad, et Sinu hirmu saada
mitte pärast sind.
{36:3} Lift su käe vastu kummaline rahvad, ja
Las nad näha oma võimu.
{36:4} kui sa oled olnud pühitsetud meile enne neid: nii
sa suurendatud meie nende seas.
{36:5} ja saad neile öelda sulle, nagu me oleme teada sulle,
mis ei ole Jumal, kuid ainult sina, Jumal.
{36:6} näitan uusi märke ja muud kummaline imet teha:
ülista su käsi ja su parem käsi, et nad võivad esitatud
su imepärane tegusid.
{36:7} äratab pahameelt ja viha välja valada: võta
kaugusel vastane, ja hävitada vaenlane.
{36:8} pärast lühikest, aega mäleta pakt, ja
Las nad deklareerivad oma vägevaid tegusid.

{36:9} lasta, et escapeth kaupa raev
tulekahju; ja Las nad hukkuvad mis rõhuvad inimesi.
{36:10} aastal Smite sunder valitsejad juhid on
Pagan, et öelda, seal on midagi muud, kuid meil.
{36:11} kogunevad kõik suguharu Jacob ja päri
sa neid alates algusest.
{36:12} Issand, halasta pärast inimesed, kes on
su nime järgi ja pärast Iisrael, kelle sa oled nimega
Sinu esmasündinud.
{36:13} O halasta sinu püha linna Jeruusalemma ning
oma puhkepaiga.
{36:14} täita Sion koos su kirjeldamatu oraakel ja su
inimesed su au sees:
{36:15} anda ütlusi neile, et sina oled
olev algusest ja äratab prohvetid mis
on olnud sinu nimel.
{36:16} premeerida neid, mis sind oodata ja lasta oma
prohvetite leida truu.
{36:17} Issand, kuulda su teenistujate palve
vastavalt Aaron õnnistus üle su rahva, mis kõik

nad, mis rahva maa peal teada, et sina oled selle
Issand, igavene Jumal.
{36:18} kõht devoureth kõik liha, veel on ühe liha
parem kui teine.
{36:19} kui suulae tasteth sukeldujad liiki hirveliha: nii
eks südames mõistmine vale sõnavõtud.
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{36:20} A majandustulemusest südame Loobu raskustunne: kui
inimene on
kogemused kompenseerivad teda.
{36:21} naine saab iga mees, veel on üks
tütar parem kui teine.
{36:22} Ilu naine cheereth on
Pale ja mees hõbedaga midagi paremat.
{36:23} kui olemas olema lahkust, alandlikkus ja mugavust,
tema keel, siis ei ole nagu teised mehed tema abikaasa.
{36:24} kes getteth naine beginneth valduses, on
aidata nagu ise, ja ülejäänud rajatud.
{36:25} kui mingit hedge, valduses on
rikutud: ja see, kellel on ole naine tiir üles

lein.
{36:26} kes usaldab varas ka tööle, mis
skippeth ühest linnast teise? nii [kes usuvad] mees mis
eks ole maja ja lodgeth täitevmenetluse võtab öö
teda?
{37:1} iga sõber ütles, ma olen tema sõber ka: Aga seal on
sõber, mis on ainult sõber nimel.
{37:2} ei ole surmani, kui kaaslane leina ja
sõber on pöördunud vaenlane?
{37:3} O kuri kujutlusvõimet, kust camest sakataks koos pettus?
{37:4} seal on kaaslane, mis on rejoiceth ning
heaolu sõber, kuid hädas aeg on
vastu.
{37: 5} seal on kaaslane, mis aitab sõber
kõht ja võtab üles buckler vaenlase vastu.
{37:6} unustada ei ole sinu sõber, sinu meeles ja ei tohi olla
unmindful teda linnas oma rikkusi.
{37:7} iga nõustaja extolleth kaitsja; kuid on
mõned counselleth ise.

{37:8} Hoiduge nõustaja, ja tean, mida enne
vaja tema on; sest ta kaitsja ise; muidu ta selle
palju upon sind,
{37:9} ja ütlen sulle, su viis on hea: ja
hiljem ta seista teisel küljel, et näha, mida tuleb tabada
vastutustundlikke
sind.
{37:10} Consult ei võrrelda mõne suspecteth sind: ja
Peida oma kaitsja: kadedus nagu sind.
{37:11} ei nõu puudutab oma naisega
kellele ta on armukade; Samuti ei tohi argpüks küsimustes
sõda; ega kaupmees käsitlev teabevahetus; ega saanud
ostja müüa; ega kade mees tänulikkus;
ega Säälimätön mees puudutades lahkust; ega selle
Slothful mis tahes töö; Samuti on palgaline sätestatud
töö lõpetamist; ega palju äri idle teenistuja:
kuulda ei ole neid küsimusi kaitsja.
{37:12} aga tuleb pidevalt vaga mees, kellele sa
Issanda käskudest tead kelle,
meeles on vastavalt kõigest oma meelest ja näidatakse leinaga
sind, kui

sa pead äparduma.
{37:13} ja lase sinu oma süda seisma kaitsja: eest
rohkem truu sulle kui see ei ole inimene.
{37:14} inimese mõistuse on mõnikord kombeks öelda talle
üle seitsme watchmen, et kõrge torni kohal istuda.
{37:15} ja ennekõike palvetada, et kõige kõrgema, et ta
suunab su viis tõde.
{37:16} olgu põhjus minna enne iga enterprize ja
kaitsja enne iga toimingut.
{37:17} et Pale on märk muutmine on
südame.
{37:18} neli viis asjad tunduvad: hea ja kurja, elu
ja surma: kuid keele ruleth nende üle pidevalt.
{37:19} seal on üks, mis on mõistlik ja õpetab palju, ja
veel on kahjumlik ise.
{37:20} seal on üks selle sheweth Tarkuse sõna, ja
on vihkas: ta on vaesed, kõiki toidu.
{37:21} puhul armu ei anta, talle: Issand,
sest ta on võetud kõik tarkuse.
{37:22} teine on tark endale. ja vilju

mõistmine on kiiduväärt oma suus.
{37:23} tark mees instructeth oma rahvale; ja puuviljad
tema ei mõista ei suuda.
{37:24} tark mees täidab õnnistust; ja kõik
nad, et teda näha, loetakse teda õnnelik.
{37:25} mees elu päevad võivad olla nummerdatud:
kuid Iisraeli on lugematul hulgal.
{37:26} tark mees pärivad au tema inimeste seas
ja tema nimi on tähtajatu.
{37:27} mu poeg, su hinge, sinu elus tõestada ja näha, mis on
paha, ja mitte, et see juurde annab.
{37: 28} kõik asjad ei ole kasumlik kõigile meestele
Samuti on iga asi, mida iga hinge rõõm.
{37:29} ei tohi olla unsatiable hõrk midagi ega liiga
ahne pärast liha:
{37:30} jaoks liigne liha toob ravi-, ja
surfeiting omakorda choler.
{37:31} surfeiting on paljud hukkusid; kuid mis
võtab kuulda prolongeth elu.
{38:1} koos au au arstiga otse temale

otstarbel, mis te temast: sest Issand on
lõi ta.
{38:2} jaoks kõige kõrgema tuleb paranemise ja ta peab
saada kuninga au.
{38:3} arsti oskus peab tõstke oma pead:
ja suurte meeste silmis ta imetlust.
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{38:4} Lord on loodud ravimid kokku varisema;
ja kes on tark mitte jälestama neid.
{38:5} ei ole vett valmistatud magus puit, mis on
sellest tulenevalt võiks teada?
{38:6} ja ta on andnud mehed oskus, mida ta võiks
au tema imekaunis töödes.
{38:7} sellise eks ta ravib [meestele], ja võtab ära
nende valu.
{38:8} sellise tegemisega on apteeker teha confection;
ja tema ei ole lõppu; ja teda on rahu läbi
kogu maa,
{38:9} mu poeg, sinu Haiguses on hooletu: aga palvetan
Issandale, ja ta teeb sulle kogu.

{38: 10} ära jätta patust, ja et su käed juhtimisest,
ja puhastab kõigest oma südamest kõik kurjus.
{38:11} annab magusa maitse ja trahvi mälestusmärk
jahu; ja pakuvad, mis ei ole rasva.
{38:12} siis anna koht etiketti, sest Issand
on loonud talle: lase tal mitte minna sind, sa oled
teda on vaja.
{38:13} seal on aeg, kui käes on hea
edu.
{38:14} sest nad ka paluge Issandale, et ta
oleks see, mida nad annavad lihtsustamiseks ja parandamiseks
õitseda
Kasutusea pikendamine.
{38:15} ta teeb pattu enne oma looja, lase tal langeda
käega arst.
{38:16} mu poeg, lase pisarad surnud, komistada ja
hakkavad hädaldama, sest kui sa hadst kannatanud suurt kahju
iseennast;
ja siis katta vastavalt laamanlaste, oma keha ja
hooletusse ei matmist.
{38:17} nutta kibedalt, ja teha suur kurtmine ja kasutada

Surun, mida ta on väärt, et päev või kaks, muidu sa
on rääkinud: ja siis ennast ette Sinu
raskustunne.
{38:18} jaoks raskustunne tuleb surma ja raskustunne
südame murrab tugevus.
{38:19} viletsust ka kurbust kes: ja elu
halb on südame needus.
{38:20} ei ole raskustunne südamesse võtma: ära, sõita ja
liige viimase vooru.
{38:21} unustada see pole, ei ole pöördunud uuesti: sa
pead ei tee talle hea, kuid haiget ennast.
{38:22} meeles minu otsus: Sinu päralt ka kohaldatakse
; eile minu ja päev koos sinuga.
{38:23} kui surnud on rahuolekus, lase tema mälestuseks
ülejäänud; ja lohutust teda, kui tema vaim on lahkunud
teda.
{38:24} õpitud mehe tarkus tuleb poolt
vabal ajal võimalus: ja see, kellel on väike äri
targaks.
{38:25} kui ta saada tarkust, et holdeth plough,

ja mis glorieth astel, härjad driveth, mis on
digitaalne., ja kelle jutt on härjad hõivatud?
{38:26} ta andis meelt teha päritolupiirkonnas; ja on
hoolas, et anda selle lehma sööta.
{38:27} et iga puusepa ja workmaster, mis
laboureth öö ja päev: ja need, kes lõigatud ja pitse oma tõsist
ja on väga erinevaid ja annavad ise hoolas
võltsitud kujundlikkus ja teose lõpuni vaadata:
{38:28} ka istuda alasi, smith ja
arvestades raua töö tulekahju auru wasteth tema
liha ja ta fighteth ahju kuumust: müra
haamri ja alasi on kunagi oma kõrvu ja tema silmad
vaatan ikka muster asi, mis ta annab; ta
setteth meelt oma töö lõpuni ja valva seda Poola
täiesti:
{38:29} tegemisega nii istub tema töö, ja keerates potter
ratta kohta jalad, kes on alati hoolikalt seatud
tema töö ja ilmutab tema töö number;
{38:30} ta fashioneth savi tema arm ja boweth
alla oma jõudu enne jalad; ta applieth ise kaasa

selle üle; ja ta on hoolas teha puhas ahju:
{38:31} kõiki neid usaldada oma käed: ja
tark oma tööd.
{38:32} ilma nendeta ei saa linn olla asustatud: ja
nad ei Arutle kus nad on, ega üles-alla:
{38:33} need ei ole publick kaitsja, otsitakse
ega istuda kõrge kogudus: nad peavad istuda ning
kohtunike iste ega mõista kohtuotsuse lause: nad
ei saa deklareerida Euroopa ja kohtuotsus; ja nad ei ole
leitud, kus räägitakse tähendamissõnad.
{38:34} aga nad väidavad olukorda maailmas, ja
[kõik] nende soov on oma käsitöö töös.
{39:1} kuid see andis meelt kõige õigusele
Kõrge, ja on hõivatud selle meditatsiooni, taotleb
kuivõrd kõik vana välja ja tuleb okupeeritud
ettekuulutusi.
{39:2} ta hoiab tuntud mehed fraasid:
ja kui subtil tähendamissõnad, ta on seal ka.
{39:3} ta püüab raske lauseid, saladusi
ja tume tähendamissõnad elukutsest tulenevalt oskama.

{39:4} ta teenida suur meeste seas, ja kuvatakse
enne princes: ta rändab läbi imelik riikides; jaoks
ta on proovinud hea ja kurja meeste seas.
{39:5} ta annab varakult pöörduda Issanda tema süda
mis tegi temast, näidatakse enne kõige kõrgema palvetada ja
näidatakse
palves tema suu lahti ja tee tema patud härda palve esitamisel.
{39:6} kui suur Issand, ta täidab koos
mõistmise vaimus: ta peab valama tark lauseid,
ja anna tänu Issandale oma palves.
Lehe 625 Sirach (Ecclesiasticus)
{39:7} ta juhib tema kaitsja ja teadmiste ja
oma saladusi ta mediteerima.
{39:8} ta peab näitan edasi, mida ta on õppinud,
ja au Issand pakti õiguses.
{39: 9} paljud peavad soovitan tema arusaamist; ja nii
nii kaua, kui maailmas seitse venda, see peab olema blotted
välja; tema
mälestusmärk peab kõrvale ära ja tema nimi peab elama
põlvest põlve.
{39:10} Rahvaste peab näitan edasi oma tarkuse ja

kogudus loeb tema kiituseks.
{39: 11} kui ta sureb, ta ei tohi rohkem nime kui ka
tuhat: ja kui ta elada, ta suurendab seda.
{39:12} veel ma rohkem öelda, mida ma arvasin
; sest ma olen täis Kuna täiel kuul.
{39:13} Hearken mulle te Püha laste ja bud edasikui on roos kasvab välja oja:
{39:14} ja anna te magus maitse nagu viiruk, ja
kui on lily areneda, saada edasi lõhna ja laulda laul
kiitust, õnnistagu Issand on tema.
{39:15} suurendada oma nimi ja näitan edasi koos tema
kiituseks
laulud oma huuled ja harfide tootmine, ja kiites teda
te ütlete niiviisi:
{39:16} Issanda tööpõhimõtted ületavad hea,
ja üldse ta käsib koostööoperatsioonide linnas
otse hooaeg.
{39: 17} ja ükski võib öelda, mis see on? mispärast on
mis? sest mugav ajal nad peavad kõik taotlema: kell
tema käsk vetes oli vastavalt on hunnik, ja selle

sõna tema suust vee mahutid.
{39:18} kell tema käsk tehakse üldse
pleaseth ja ükski saab takistada, kui ta päästab.
{39:19} kõik liha on enne teda, ja
midagi saab peitis oma silmad.
{39:20} ta nägi, Linased igavene igavene; ja
miski tema suurepärane.
{39: 21} A mees ei pea ütlema, mis see on? mispärast on
mis? sest ta on teinud kõik asjad oma otstarbeks.
{39:22} õnnistas kaetud Kuival maal nagu jõgi, ja
joota kui tulvavesi.
{39:23} kui ta on muutunud veed saltness: nii
Pagan pärivad oma viha.
{39:24} kui tema viise on tavaline juurde Püha; nii on nad
stumblingblocks juurde kuri.
{39:25} hea on hea asjad loodud on
algus: nii kurja patused.
{39:26} peamine asjad mehe kogu kasutamiseks
elu on vee, tule, rauda, ja soola, jahu, nisu, mett,
rinnapiima ja vere viinamarja,- ja nafta-ja riided.

{39:27}-kõik need asjad on, hea et jumalikku: Jah siis
nad on muutunud kurja patused.
{39:28} on alkohol, mis on loodud kättemaksu,
millega oma raev nähakse haige liigutusi; aeg
need valada oma jõu ja appease viha
teda, et teha neid.
{39:29} tulekahju, rahe, ja nälja ja surma, kõik need
loodi kättemaksu;
{39:30} metsloomadest ja skorpionid, öölinnud, hammaste ja
mõõk karistada paheliste hävitamine.
{39:31} nad ei Rõõmusta tema käsk, mis
valmimas maa peal, kuna vaja on; ja kuna nende
on tulnud aeg, nad peavad sellega oma sõna.
{39:32} seega ma lahenes peale ja
arvasin, et pärast neid asju ja jättis nad kirjalikult.
{39:33} Issanda kõik tööd on head: sündinud ja
anda iga tarvilik asi õigel hooajal.
{39:34} et mees ei saa öelda, see on hullem kui:
eest ajas nad kõik ka kiidavad.
{39:35} ja seetõttu kiidan teie Issand kogu

südame ja suu ja õnnistagu Issanda nime.
{40: 1} suur travail luuakse iga mees ja
raske ike on pojad Adam, alates päevast, mis
nad lähevad välja oma ema üsk, kuni päev et nad
tagasi ema kõike.
{40: 2} oma kujutlusvõimet asju tulla ja päev
surma, [probleeme] oma mõtteid ja [põhjus] hirm südame;
{40: 3} teda, et sitteth au, Troon juurde
et on humbled maa ja tuhk;
{40:4} teda, et lilla ja võra, weareth juurde
ta on riietatud linane kleit.
{40:5}, viha ja kadedust, probleeme ja unquietness, hirm
surma ja viha ja tülisid, ja ülejäänud ta ajas
voodi tema uni, muuta oma teadmisi.
{40:6} vähe või mitte midagi on tema ülejäänud, ja pärast seda
ta on
tema une päev hoida, kui mures et
nägemus oma südames, kui ta oli pääsenud välja lahing.
{40:7} kui kõik on ohutu, ta awaketh ja marvelleth, mis
hirm oli midagi.

{40:8} [selliseid asju juhtub] juurde kõik liha, nii mees ja
Beast, ja see on omad rohkem pärast patused.
{40:9} surma ja verevalamine, tülisid ja mõõk,
õnnetusi, nälg, viletsus ja nuhtlus;
{40:10} need asjad on loodud selle wicked, ja
nende pärast tuli veeuputus.
{40:11} kõik asjad, mis on maa peal peab pöörduma selle
maa uuesti: ja see, mis on vee return
meri.
{40:12} altkäemaksu ja ebaõigluse blotted välja: kuid
tõsi, mis käsitleb kesta igavesti.
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{40:13} ebaõiglane kaubad kuivas ära nagu ka
jõgi, ja peab kaduma müra, nagu suur äikest,
vihma.
{40:14} kui ta avab oma käe ta peab rõõmustada: nii
ära sünnib kehtivustähtaeg.
{40:15} lapsed ennast morjendada ei too esile
Paljud oksad: kuid on ebapuhas juured raske kaljule.
{40:16} iga vees ja kaldal kasvab umbrohi

jõgi tõmmatakse enne kõik muru.
{40:17} Bountifulness on Viimane viljakas Aed, ja
mercifulness seitse venda igavesti.
{40:18} tööjõu ja olla rahul et on mees,
on magus elu: aga see aare findeth on nende kohal
mõlemad.
{40:19} laste ja linn hoone on
mehe nimi: aga laitmatu naine arvestatakse nende kohal
mõlemad.
{40:20} veini ja musick rõõmustame süda: Aga armastus
tarkus on neid nii üle.
{40:21} toru ja selle psaltery teha magus meloodia:
kuid hea keele on neid nii üle.
{40: 22} su silma endale kasuks ja Ilu: kuid rohkem
Kui nii mais, kuigi see on roheline.
{40:23} A sõber ja kaaslane kunagi kokku viltu: kuid
Mõlemad eespool on koos abikaasa naine.
{40:24} vennad saab reaalajas vaeva: kuid
armuandi esitab rohkem kui neid mõlemaid.
{40:25} kulda ja hõbedat teha seista et suu: kuid

kaitsja on lugupeetud need nii üle.
{40:26} rikkust ja jõudu tõstke süda: aga hirm
Issand on neid nii üle: ei ole taha hirm
Issand, ja see needeth pole tarvis otsida abi.
{40:27} Issanda kartuses on viljakas Aed, ja
katab teda ennekõike hiilguse.
{40:28} mu poeg viia ei saanud kerjus elu; parem on
surra, kui et algaja.
{40:29} elu teda, et dependeth teise mehe
tabel ei ole, mida tuleb arvestada elu; sest ta polluteth ise
teiste inimeste lihaga: kuid tark mees rikastab ka tahte
ole ettevaatlik selle.
{40:30} Begging on magus on häbitu suhu:
kuid tema kõht peab põlema tulekahju.
{41:1} O surma, kui mõru on et mälestuspäev
mees selle elab rahus oma omandit, mehele mis
on midagi rõhuma teda, ja mis on heaolu kõikides
asju: Jah, tema, et on veel saada liha juurde!
{41:2} O surma, vastuvõetav on su lause juurde abivajajatele,
ja temale, kelle tugevus ilmaski, mis on nüüd viimase

Vanus ja on kõik asjad ja talle, et despaireth, vaidlusküllaseks
ja on kaotanud kannatlikkust!
{41:3} hirm ei surma, lause meenub
see olnud enne sind ja mis tulevad pärast; Selleks on
Issand kõik liha üle lause.
{41:4} ja miks sa oled rõõm kõige vastu
Kõrge? ei ole inkvisitsioon hauda, kas sa
elanud kümme, või on sada või tuhat aastat.
{41:5} patused lapsed on vastik laste
ja need, kes on ennast morjendada eluruumis vestlema.
{41:6} hukkuvad sinners laste pärandi,
ja nende järeltulijaid on igavene heita.
{41:7} lapsed kurdavad kole isa,
sest nad peavad olema vahel ette heidetud tema huvides.
{41:8} häda olgu teile, kole mehed, kes on
Hyljätyt kõige kõrgema Jumala seadust! sest kui te suurendada,
seda
on teie hävitamine:
{41:9} ja kui te sündinud, te peavad olema sündinud needus: ja
kui te surra, needus on oma osa.

{41:10} kõik, mis on maa peal peab omakorda maa uuesti:
et ennast morjendada peab minema needus hävitamine.
{41:11} meeste leina räägib oma keha: kuid
haige nimi patused blotted välja.
{41:12} arvesse Sinu nimi; Selleks jätkatakse
sind üle tuhande suur rikkuse kulda.
{41:13} A hea elu on vaid mõned päevad: kuid hea nimi
seitse venda igavesti.
{41:14} mu lapsed, hoida distsipliini rahu: eest
tarkus on peitis ja aare, mida on näha, mida
kasum on neid mõlemaid?
{41:15} A mees, et hideth tema rumalus on parem kui üks
mees, kes hideth oma tarkust.
{41:16} seega olla häbelik, minu sõna järgi:
See ei ole hea säilitada kõik shamefacedness; ei ole see
iga asi, mida üldse heaks.
{41:17} whoredom enne isa häbenema ja
ema: ja vale prints ja vägev mees;
{41:18} süüteo enne kohtuniku ja joonlaud; ning
ülekohus kogudus ja inimesed; alusetu käsitlevad

enne sinu partner ja sõber;
{41:19} ja varguse kohta koht kus sa
sojournest, ja selles osas Jumalat ja tema tõde
pakti; ja lahja su küünarnukk pärast liha; ja
ning scorning valulisi;
{41:20} ja vaikus enne neid, mis salute thee; ja
otsida üles hoor;
{41: 21} ja tõlgivad su nägu, su sugulane; või
ära võtta osa või kingituse; või hoopis üksteist
mehe naine.
{41:22} overbusy koos oma koduste ja kas
lähedal tema voodi; või upbraiding sõnavõtud enne sõbrad; ja
pärast seda, kui sa oled andnud, upbraid
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{41:23} või iterating ja uuesti rääkida, et mis
sa oled kuulnud; ja paljastavad saladusi.
{41:24} seega sa pead olema tõeliselt häbelik ja leida kasuks
Kõik ees.
{42:1} need asjad ei ole sina häbi ja aktsepteerida
mitte keegi pattu seeläbi:

{42:2} õiguse kõige kõrgema ja tema pakti; ja
otsuse õigustamiseks kole;
{42:3} ja sooritamisel oma partnerite ja reisijatele; või
kingitus kultuuripärandi grupid;
{42:4} ja kvartskella tasakaalu ja kaalu; või saada
palju või vähe;
{42: 5} ja kaupmehe ükskõikseks müüa; palju
parandada laste; ja paha pool teha
teenistuja veritsema.
{42:6} kindel pidamine on hea, kui paha naine; ja
vait, kus palju käsi on.
{42: 7} toimetavad kõik asjad arvu ja kaalu; ja panna
Kõik kirjalikult, et sa givest, või on receivest.
{42:8} häbenema ei ole rumal ja rumal,
ja äärmiselt vanuses mis need, mis on contendeth
noor: seega sa pead olema tõeliselt õppinud ja kõik
heakskiidetud
mehed elavad.
{42:9} isa waketh tütar, kui keegi
ei tea; ja tema ravi võtab ära magada: kui ta

on noor, muidu ta kao lill tema vanus; ja
olles abielus, muidu ta vihkas tuleks:
{42:10} aastal oma süütuse, muidu ta tuleks treenida ja
saanud lapse isa maja; ja millel on
abikaasa, muidu ta peaks halvasti käituma. ja kui ta on
abielus, muidu ta tuleks viljatu.
{42:11} hoida et vaadata üle häbitu tütar,
muidu ta teeb sind on laughingstock su vaenlased ja on
byword linna ja rahva seas, heita ja
tee sulle häbi paljude enne.
{42: 12} Vaata mitte iga keha Ilu ja mitte istuda ning
Naiste keskel.
{42:13} jaoks: rõivad tuleb ööliblikas, ja:
naiste kurjusest.
{42:14} on parem inimene kui churlishness on
viisakas naine, naine, ma ütlen, mis toob häbi
ja heita.
{42:15} ma nüüd mäletan Issand, teaduslikud ja
tunnistada seda, mida olen näinud: Issand sõnu
tema teosed on.

{42:16} andis valgust päike teda pärast kõike,
ja nende töö on täis Issanda auks.
{42:17} Issand on andnud volitused pühakutele
tunnistada tema imekaunis teoseid, mis Kõigeväeline Issand
kindlalt väljakujunenud, et üldse on võib kehtestada
tema au.
{42:18} ta otsib sügav ja süda, ja
considereth salakaval seadmeid: sest Issand teab kõik
See võib teada, ja ta beholdeth maailma märke.
{42:19} ta declareth asju, mis on minevik ja eestTule ja revealeth samme peidetud asju.
{42:20} ei mõelnud escapeth teda, ei ühtegi sõna on
näidata teda.
{42:21} ta on garneeritud suurepäraseid töötab tema
tarkust ja ta on igavene igavene: tema juurde
võib midagi lisada, ei saa ta olema vähem, ja ta
ta ei vaja mingit nõustaja.
{42: 22} Oh kuidas soovitav on tema! ja mis on
mees võib näha isegi, et säde.
{42:23} seda kõike elada ja jääda igavesti kõik

kasutab, ja nad on kõik kuulekas.
{42: 24} kõik on Standard ühe teise vastu: ja ta
on teinud midagi ebatäiuslik.
{42:25} üks asi establisheth hea või teise: ja
kes täidab koos beholding tema auks?
{43:1} kõrgus, selge taevas, uhkus on
Ilu taeva tema hiilgav näitan;
{43:2} kui ta hakkate deklareeriv tema tõuseb päike on
imekaunis vahend, Viimane suur töö:
{43:3} keskpäeval parcheth riiki, ja kes
põletamine soojuse selle kinni?
{43: 4} A mees puhub ahjus on kuumus, töötab aga
päike põleb mägedes kolm korda rohkem; hingamine
tulise auru välja ja saadab edasi särav talad, see
dimmeth silmad.
{43:5} suur on Issand, et teha see; ja tema
käsk runneth kiirustades.
{43:6} ta tegi ka teenima oma hooaja moon on
deklareerimise korda ja märk maailmas.
{43:7} on Moon märk peol, valgus mis

decreaseth oma täiuslikkust.
{43:8} kuu nimetatakse tema nime järel suurendada
imeliselt tema muutmise osas on vahend selle
armeed eespool paistab taevas taevas;
{43:9} taevas, tähed, auks ilu on
ornament, andes valgust Issanda kõrgeim kohtades.
{43:10} käsku pühasse nad kell
nende järjekorras seista ja nende kellad kunagi minestada.
{43:11} välimuse pärast vikerkaar, ja Kiitke teda, et
; Väga ilus, see on selle heledust.
{43:12} compasseth taeva kohta koos kuulsusrikas
ringi ja kätte kõige kõrgema on painutatud see.
{43:13} poolt tema käsk ta annab lund langema
aplace, ning sendeth kiiresti tema arvamuse valgustid.
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{43:14} selle kaudu avatakse aarded: ja pilved
sõita edasi nii kanad.
{43:15} poolt tema suur jõud ta annab firma pilved
ja selle hailstones on väike.
{43:16} mägedes raputatakse nägemise ja tema

näidatakse Lõuna Tuul bloweth.
{43:17} äikest müra kostab maa
värisema: eks nii Põhja-tormi ja keeristorm: kui
linnud lendavad ta scattereth lumi ja kukub alla
sellest on nagu rohutirtsud valgustus:
{43:18} silma marvelleth valgesus Ilu
ja süda on imeks kell see sajab.
{43:19} ta poureth maal, soola kui ka härmatis
ja on tardunud, selle suund peal terav panused.
{43:20} kui külm Põhja Tuul bloweth ja vesi
on tardunud arvesse jää, abideth pärast iga kogumine
koos vee, ja clotheth vesi nagu on
palvel.
{43:21} devoureth mägedes, ja põleb ning
kõrbes, ja hävitab tuli kui muru.
{43:22} A kohal kõigi on tulevad udu
kiiresti, kaste tulevad pärast soojuse refresheth.
{43:23} ta appeaseth sügav, tema kaitsja ja
planteth saared seal.
{43:24} et merel sõidavad öeldakse ohtu

; ja kui kuuleme meie kõrvad, me
sealjuures.
{43:25} seal olla imelik ja imeline töötab,
metsloomad ja vaalad loodud igasuguseid erinevaid.
{43:26} ta lõpuks neist on jõukas edu,
ja tema sõna kõike.
{43:27} me võib rääkida palju ja veel jõudnud lühikese:
mispärast kokkuvõttes ta on kõik.
{43:28} kui meil on võimalik suurendada teda? ta on
suur tema üle.
{43:29} Lord on kohutav ja väga suur, ja
imekaunis on oma võimu.
{43:30} kui te ülista Issandat, ülendab teda nii palju kui
te saate; sest isegi veel ta kaugele ületab: ja millal te ülendab
teda, ajama oma tugevust ja olla väsinud; sest te võite
kunagi piisavalt palju.
{43:31} kes on näinud teda, et ta võib meile öelda? ja
kes teda suurendada, nagu ta on?
{43:32} on veel hid suuremaid asju kui need ole jaoks
nägime vaid mõned tema tööd.

{43:33} jaoks Issand on teinud kõik asjad; ja selle
Vaga on ta andnud tarkust.
{44:1} sellest meile nüüd kiitust kuulsad mehed ja meie isad
See sündis meile.
{44:2} Lord kellel on sepistatud nende poolt auga
läbi tema suur jõud peale.
{44:3} näiteks ei olema reegel oma kuningriiki, mehed
tuntud oma võimu, andes kaitsja poolt nende
mõistmine ja ettekuulutusi deklareerivad:
{44:4} juhid oma kaitsja poolt ja inimeste
oma teadmisi õppe vastavad inimesed, tark ja
kõnekas on juhised:
{44:5} näiteks sai muusikaline lugusid, ja loetud
salmid kirjalikult:
{44:6} rikas meest koos võime, elavad rahulikult
aastal oma habitations:
{44:7} kõik need olid täidetakse oma põlvedele ja
olid oma korda auks.
{44:8} seal olla saavad, mis on jäänud nimi
neile, et oma kiidulaulu võib esitada.

{44:9} ja mõned seal, millel on mingit memorial; Kes
on hävinud nii, nagu nad ei ole kunagi olnud; ja on
saada nii, nagu nad kunagi olid sündinud; ja nende
lapsed.
{44:10}, kuid need olid armuline mehed, kelle
Hea on ununenud.
{44:11} oma seemnega pidevalt jääb hea
pärimise ja nende lapsed on pakti.
{44:12} seemnete standeth kiire ja oma laste eest
nende pärast.
{44:13} oma seeme jääb igavesti, ja nende au
peab blotted mitte välja.
{44:14} oma keha maetud rahu; kuid nende nimetus
elab igavesti.
{44:15} rahvas ütleb oma tarkuse ja
kogudus näitan edasi oma kiitust.
{44:16} Eenok meel Issanda ja tõlgiti,
on näiteks kõigi põlvkondade meeleparandust.
{44:17} Noa leiti täiuslik ja õige; aastal ning
aeg viha viidi ta [eest maailmas;]

Seetõttu oli ta jäänud jäänuk maa peale, kui on
uputust.
{44:18} tehtud igavene pakti, mis
Kõik liha hukkuks enam veeuputusega.
{44:19} Aabraham oli paljude inimeste suur isa: linnas
au oli seal ükski temale;
{44:20} kes peetakse õigusega kõige kõrgema, ja oli
pakti temaga: asutas pakti tema liha;
ja kui ta oli osutunud, ta truu.
{44:21} seega ta kinnitas talle vande, et ta
õnnistab Rahvaste tema seeme, ja et ta oleks
korrutada talle maa tolmu ja ülendab nagu tema seeme
tähte, ja laskma selle sea sea, päri ja
jõgi juurde täiel määral osa maast.
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{44:22} koos Isaac ei ta kehtestada samuti [
Aabrahami isa pärast] kõigi inimeste, õnnistust ja
esindad ja teinud juht Jacob puhata. Ta
tunnistas talle oma õnnistuse ja andis talle on

pärandit ning jagatakse tema osaks; kaheteistkümne suguharu
vahel
ta osa neid.
{45:1} ja ta tõi temast on armuline mees, mis
leitud kasuks kõik liha ka Moosesele silmapiiril armastatud
Jumala ja mehed, kelle mälestusmärk on õnnistatud.
{45:2} ta tegi temast nagu kuulsusrikas pühade ja
suurendatud, nii, et tema vaenlased seisis kardavad teda.
{45:3} ta põhjustas imet lõpetada, tema sõnad ja
ta tegi talle kuulsusrikas kings silmapiiril, ja andis talle on
käsk tema inimesi ja andnud talle osa oma
au.
{45: 4} ta pühitsetud teda tema faithfuless ja alandlikkus,
ja valis ta välja kõik mehed.
{45:5} ta teda kuulda tema häält ja tõi ta
tume pilv ja andis talle käske enne
nägu, isegi õigust elule ja teadmisi, et ta võib
õpetada Jacob oma lepinguid ja Iisrael oma otsuseid.
{45:6} ta ülendatud Aaron, Püha mees peatuda talle: isegi
tema vend, Leevi suguharust.

{45:7} igavene pakti, mis lõi temaga ja
andis talle preesterluse seas; ta kaunistab
teda nägus kaunistustega ja riietatud teda rüü,
au.
{45:8} ta pani talle täiuslik au; ja tugevdatud
rikas rõivad, põlvpüksid, pikk rüü, teda
ja selle ephod.
{45:9} ja ta compassed teda Granaatõunad, ja
Paljud kuldsed kellad ringi kohta, et kui ta läks seal
võib olla heli ja teha müra, mis võib kuulda
templi mälestusmärk alla oma rahva;
{45:10} koos Püha rõivas, mis on kuld ja sinine siid,
ja lilla, embroidere, millel on palvel töö
kohtuotsuse ja uurimi ja Tummimi;
{45:11} koos keerutatud scarlet, töö on salakaval
töömees, nagu tihendid ja sätestatud vääriskivid Dubai
kuld, koos ühe juveliiri töö mille eest on
Memorial, Iisraeli suguharude numbri.
{45:12} ta seadis kroon kulla pärast mitre, kus
oli graveeritud pühadus, mis au ornament, kuluka

töö, silmad, kena ja ilus soove.
{45:13} enne teda seal ei ole sellist, samuti ei
kunagi kõik võõras panna neid, kuid ainult laste ja tema
Laste laste alatasa.
{45:14} oma ohvreid tuleb täielikult tarbida iga
pidevalt kaks korda ööpäevas.
{45:15} Moosese pühitsetud teda ja võitud teda koos
Püha õli: see oli temale määratud on igavene
esindad ja tema seemne, nii kaua kui taevas peaks
endiselt, et nad tuleks teda seas ning täita selle
Office preesterluse, ja väga tema rahvast.
{45:16} ta valis ta välja kõigi inimeste elu pakkuda
ohverdusi Issand, viiruk ja magus maitse jaoks on
Memorial, teha leppimise oma rahvale.
{45:17} ta andis temale tema käske, ja
asutuse põhikirja kohta, et ta tuleks õpetada
Jacob ütlustes, Iisrael ja oma seadustega.
{45:18} võõrastega koos tema vastu vandenõu, ja
teda mustas kõrbes, isegi mehed, kes olid
Dathan's ja Abiron's side ja Core, kogudus

raev ja viha.
{45:19} see Issand nägi ja ta pahane, ja
tema raevukas pahameelt olid nad tarbitud: ta tegi
imet neile tarbida tulise leegiga.
{45:20}, kuid ta tegi Aaron auväärsemal ja andis
teda on pärand ja jagatud talle firstfruits, on
suurendada; eriti ta valmis leib arvukus:
{45:21} sest nad söövad ohverdusi Issanda, mis
ta andis talle ja tema seeme.
{45:22} Howbeit inimesed maal tal puudus
pärand, samuti oli ta osa rahva seas:
sest Issand ise on oma osa ja pärand.
{45:23} kolmas hiilguses on Phinees Eleazar, poeg
sest ta oli innukus Issanda kartuses ja tõusis püsti
koos julge südamega: kui inimesed olid sisse
tagasi ja tehti kooskõlastamisakti, Iisrael.
{45:24} seega oli seal tehtud rahuleping
koos temaga, et ta peaks olema peamine pühamu ja ning
oma rahva, ja et ta ja tema järelpõlv peaks olema selle
väärikust preesterluse igavesti:

{45:25} pakti kohaselt tehtud David poeg
Jesse, et Juda, et kuningas pärandi
peaks olema tema järelpõlv üksi: nii et Aaron pärandi
tuleks juurde tema seeme.
{45:26} Jumal andku teile tarkust oma südames, et kohtunik
oma
inimesed õigsuses, et head asjad ei
kaotada, ja mis oma hiilguses võib kesta igavesti.
{46: 1} Jeesus poeg on pikihoone oli vapper, sõjad, ja
oli Mooses õigusjärglane ettekuulutusi, kes vastavalt
tema nimi oli tehtud suur Jumal, äravalitute kogumiseks
ja võtta kättemaksu vaenlased, mis tõusis vastu
neile, et ta võib seada Iisrael oma pärandi.
{46:2} kui suur au gat ta, kui ta ei tõsta üles oma
käed ja sirutas oma mõõga vastu linnad!
{46:3} kes enne teda nii seisin talle? sest Issand
ise tõi tema juurde oma vaenlasi.
{46:4} ei ole päike minna tagasi oma vahenditega? ja ei olnud
ühel päeval nii kaua, kui kaks?
{46:5} ta pöördus viimane suur Issand, kui selle

vaenlased surus teda igal pool; ja suur isand
kuulsin teda.
{46:6} ja võimu tegi ta hailstones selle
lahing langema ägedalt kulmu Rahvaste ning laskumine
[, Beth-horon] ta hävitas nad, mis vastu, mis on
Sirach (Ecclesiasticus) lehe 630
Rahvaste Organisatsiooni võiks teada kõik oma jõu, sest ta
võitles
Issand, silmist ja ta järgnes võimas ühe.
{46:7} Mooses ajas ka ta ei halastust, töö
ta ja Caleb poeg Jephunne, et nad withstood ning
kogudus, ja patust inimest kinni ja
appeased kuri kahisev.
{46:8} ja kuuesaja tuhande inimesed jalgsi, nad
kahe säilinud tooma neid pärandit, isegi
poole maa, mis piima ja meega floweth.
{46:9} Issand andis jõudu ka Caleb, mis
jäi temaga oma vanaduse juurde: nii, et ta
maa ja tema seeme kõrgeid kohti saanud jaoks on
Heritage:

{46:10} et Iisraeli lapsed näha on
Hea järgida Issandat.
{46:11} ja kohtuniku nimi, mille igaüks
kelle süda läks ei whoring ega väljusid ka
Issand, lase olla õnnistatud oma mälu.
{46:12} lasta areneda oma kohatu ja lase nende luud
nimi, mis anti jätkata pärast
nende lapsed.
{46: 13} Samuel, prohvet Issanda, oma armastatud
Issand, kindlaks Kuningriik ja võitud princes üle tema
inimesed.
{46:14} ta Issanda seadusega on
kogudus ja Issand oli Jaakobile suhtes.
{46:15} tänu oma ustavusele suutis ta leiti tõsi prohvet
ja tema sõna ta teadaolevalt olla ustav nägemine.
{46:16} ta pöördus vägev Issand, kui tema
vaenlased, surus teda igal pool, kui ta pakkus
imemiseks talle.
{46:17} ja Issand thundered taevast ja koos on
suur müra tegi häält, et ära kuulata.

{46: 18} ja ta hävitatud Tyrians, valitsejad ja
Kõik princes cf vilistite.
{46:19} ja ta seadis enne oma pikk uni kuulsaim
Issanda ja tema võitud silmapiiril ma ei ole võtnud
iga mees kaupu nii palju kinga: ja keegi ei süüdista
teda.
{46:20} ja pärast tema surma ta ennustanud ja osutanud
kuningas tema lõpetamiseks ja tõstsin häält maa
ettekuulutus, et pühkida inimesi kurjusest.
{47:1} ja pärast teda tõusis üles Nathan prohvetlikult kuulutama
ja selle
David aeg.
{47:2} on võetud pakkumine rahu rasva
nii valiti David Iisraeli lapsed kokku.
{47:3} ta mängis nagu lõvid koos lastega ja kannab
nagu talled.
{47:4} tapsid ta ei hiiglane, kui ta oli veel aga noor?
ja ta ei võtnud ära heita inimestelt, kui ta
tõstsin käe pilduma ja beat kiviga alla
Goliath hooplemine?

{47:5} sest ta nimetas kõige kõrgema Issandalt; ja ta
andsin talle tugevuse paremas käes tappa see vägev
sõdalane, ja luua oma rahva sarv.
{47:6} et inimesed au temaga koos tuhat,
ja kiitsid teda Issanda õnnistusi, et ta andis
talle au kroon.
{47:7} sest ta hävitatud vaenlased igal pool ja
toonud kehtivustähtaeg vilistite tema vastaste ja piduri
nende horn in sunder unto sellel päeval.
{47:8} ja tema kiitis pühasse kõige kõrgema
sõnad au; oma südame ta laulis laule,
ja armastab teda, mis tegi temast.
{47:9} ta seadis lauljad ka enne altar, mis juba oma
häält võib magus meloodia, hulgas ning iga päev laulda
kiidab oma laule.
{47:10} ta kaunistab nende peol, ja sätestada, et selle
piduliku korda kuni lõpuni, et nad võivad kiidavad tema Püha
nimi ja tempel võib tunduda hommikust.
{47:11} Lord võtsid ära tema patud ja ülendatud tema sarv
igavesti: ta andis talle pakti kuningate ja trooni ning

Glory Iisraelis.
{47:12} pärast teda tõusis üles tark poeg ja tema pärast ta
elasime vabaduses.
{47:13} Saalomoni valitses rahulik aeg, ning oli
täidetud; sest Jumal tegi kõik vaikne ümmargune temast, et ta
võib ehitada on maja tema ja valmistada oma pühakoda
Igavesti.
{47:14} kui tore wast sa oma nooruses ja üleujutuste,
täis mõistmist!
{47:15} hinge hõlmatud kogu maa, ja sa
filledst see tume tähendamissõnad.
{47:16} Sinu nimi läks kaugele juurde saared; ja su
rahu sa oled olnud armastatud.
{47:17} riikide imetlesid sind su laulud,
ja Õpetussõnad, ja tähendamissõnad ja tõlgendusi.
{47:18} nimega, Issand Jumal, mida nimetatakse ka
Issand Jumal, Iisraeli, sa oled koguda kulda, tina ja oled
Korruta silver nagu plii.
{47:19} sa oled vibu su seljatükid naised, ja mida su
sa oled olnud toodud allutamine keha.

{47:20} sa oled Sinu au määrida ja saastavad sinu seeme:
nii et sa broughtest viha sinu lapsi, ja oled olnud
kurvaks su rumalus.
{47:} 21, nii, et Ühendkuningriik oli jagatud, ja kokku Ephraim
mässumeelne kuningriiki valitses.
{47:22} aga Issand ei jäta kunagi välja tema halastust,
ei ole ühte tema hukkuvad, ei ta kaotab
tulevaste põlvede oma valitud ja seemne teda, et hõbedaga
teda ta ei võta ära: mispärast ta andis jäänuk
Jaakobile ja temast root David juurde.
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{47:23} Seega puhanud Saalomoni isad tema ja tema
ta lahkus taga Roboam, isegi rumalus seemne ning
inimesed ja üks, mis oli ei mõista, kes pöördus
ära inimesi läbi tema kaitsja. Seal oli ka
Jerobeam poeg Nebat, kes tekitatud Iisraeli patt, ja
osutanud Ephraim patu teed:
{47:24} ja nende patud olid äärmiselt, mis
nad aeti välja maa.
{47:25} sest nad otsis kõik kurjus, kuni selle

neile tulid appi.
{48:1} siis seisis nagu tulekahju prohvet Elias ja tema
sõna põles nagu lamp.
{48:2} ta tõi valus nälg neile ja tema
innukus ta vähenenud nende arvu.
{48:3} ta vait taevasse, Issanda sõna
ja ka kolm korda langenud tulekahju.
{48:4} O Elias, kui oled olnud sa täidetakse sinu imeline
teod! ja kes võib au nagu sulle!
{48:5} kes oled äratab surnud meest surma ja tema
hinge sealt surnud, sõna kõige
Kõrge:
{48:6} kes broughtest kings hävitamist, ja
Lugupeetud mees oma voodi:
{48:7} kes heardest Sinai, Issand tänitama ja
aastal Hooreb kohtuotsuse vengeance:
{48: 8} kes annointedst kings kätte maksta, ja
prohvetite õnnestub talle järele:
{48:9} kes võeti tuulekeeris tule ja on saanud
Chariot tulise hobuste:

{48:10} kes oled olnud ordineeritud noomitused eest saavad
kordakohtuotsus Issanda viha rahustama, enne seda pidurdada
edasi võtta raevu ja südames Isa juure sisse ning
poeg, ja taastada Jacob hõimud.
{48:11} Õndsad on need, mida nägin sind, ja magas armastus;
sest me kindlasti elada.
{48:12} see oli Elias, kes oli kaetud tuulekeeris:
ja Eliseus oli täis oma vaimu: kuigi ta elas, oli ta
mitte ajada kõik prints olemasolu, ei saanud
mõni tuua teda allutamine.
{48:13} pole word võib ületada ja pärast tema surma
tema keha ennustanud.
{48:14} ta tegi imet oma elu, ja tema surmaga olid
tema teosed, mis on imekaunis.
{48:15} kõik selle inimesed kahetsenud ei ole, samuti ei
väljusid nad oma patte, kuni nad olid rikutud ja
teha oma maad ja olid hajutatud läbi kogu selle
maa: veel on jäänud väikesed inimesed, ja joonlaud on selle
David maja:

{48:16}, kellest mõned ei seda, mis on meeldiv
Jumal, ja mõned on korrutatud patud.
{48:17} Ezekias ei tehta oma linna ja tõi vett
keset selle: ta kaevas raud, hard rock
ja veekogude tehtud aukudesse.
{48:18} Sennacherib tulid, ja saatis ajal
Rabsaces, tõstsin käe vastu Sion ja hooples
uhkelt.
{48: 19} siis värises nende südamed ja käed, ja need
olid valu, naiste travail.
{48:20} Aga Issanda, kes on armuline, mida nimetatakse
ja sirutas käed tema poole: ja kohe
Püha kuulnud neid taevast ja toimetas
poolt Esay ministeerium.
{48:21} ta päästeti hulk assüürlased ja tema ingel
hävitada neid.
{48:22} jaoks Ezekias oli teinud asja, kes rahul on
Issand, ja oli tugev viisidel oma isa Taaveti nagu
Esay prohvet, kes oli suur ja ustav oma nägemuse,
oli teda käskinud.

{48:23} päike läks tagasi oma aega, ja ta
kuninga elu pikendada.
{48:24} ta nägi väga hea vaimu mida peaks tulema
läbivad viimaseks ja ta lohutust neile, et aastal nutsid
Sion.
{48:25} ta osutanud, mis peaks tulema edasi igavesti,
ja salajased asjad või kunagi nad tulid.
{49: 1} Josias mäletamine on nagu koostis
Parfüümid, et kunst on apteeker: on
magusam kui mesi kõik suust ja nagu bankett kell musick
veini.
{49:2} ta käitus ise uprightly muutmise
inimesed, ja võttis ära abominations ülekohut.
{49:3} ta suunatud tema süda Issandale ja aeg
ennast morjendada rajas ta Jumalat kummardama.
{49:4} kõik peale David ja Ezekias ja Josias, olid
Vigane: sest nad forsook kõige kõrgema õiguse, isegi
Juda kuningad ei saanud.
{49: 5} seega andis teile teised, oma võimu ja
nende kasvav kummaline rahvas.

{49:6} need põlenud valitud linna Sanctuary, ja
tehtud, tänavatel lohutu vastavalt ettekuulutus
Jeremias.
{49:7} sest nad entreated teda kurja, kes siiski oli
prohvet, pühitsetud tema ema ihus, et ta võib
juurida, ahistama ja hävitada; ja et ta võib ehitada
ka, ning taim.
{49:8} oli Hesekiel, kes nägi kuulsusrikas visioon, mis
oli andnud talle selle cherubims vankris.
{49:9} ta valmistatud nimetamine vaenlaste alusel ning
aru vihmast ja suunatud neile, et läks paremale.
{49:10} ja kaksteist prohvetite lase olla memorial
õnnistatud ja lase areneda nende luud välja oma koht uuesti:
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nad lohutas Jacob ja oleks esitatud
lootust.
{49:11} Kuidas me ei suurenda Zorobabel? isegi
Kui paremal käel pitsat:
{49:12} nii oli Jeesus poeg Josedec: kes saavad
aeg builded maja ja Püha templi, et loodud on

Issand, mis oli koostatud igavene au.
{49:13} ja oli valitud Neemias, kelle
tuntust on suurepärane, kes kasvanud meile olid seinad
langenud, väravad ja baarid ja tõstis meie
varemed uuesti.
{49:14} aga maa peal ükski inimene loodi nagu
Eenok; sest ta oli võetud maa.
{49:15} ei olnud seal nagu Joseph, sündinud noormees
kuberner vendadele, viibimise inimesi, kelle
luud olid eestlaste Issanda.
{49:16} Sem ja Seth oli suur au meeste,
ja nii oli Adam üle kõik elusolendid loomisel.
{50: 1} Onias, poeg Simon ülempreester, kes oma
elu remonditud maja uuesti, ja tema päeva kangendatud ning
tempel:
{50:2} ja tema poolt ehitatud vundamendist ning
kahekordse kõrgus suur linnus seina templi kohta:
{50:3} oma päeva pannes veevõtmise, olles
Kui meri kompass, oli kaetud messing plaadid:
{50:4} ta hoolitses templi, mis ei tohiks

ja rikastatud linna vastu besieging:
{50: 5} kui ta oli au keset inimesed
tema tulemas varjupaika!
{50:6} ta oli nagu keset pilv, hommikul star
ja kuna täiel kuul:
{50:7} kui tekkimiseks pärast templi kõige
-Rainbow annab kerge helge pilvedes:
{50:8} ja roosid kevadel lill on
aastal, liiliad veekogude jõed ja filiaalid
viiruk puu suve ajal:
{50:9} Kui tulekahju ja viiruk on censer ja kui
pekstud kulla koos igasuguste vääriskivid:
{50:10} ja õiglase oliivipuu lootustandev edasi puu, ja
võimalikult
küpress puu, mis groweth pilved.
{50:11} kui ta panna au rüü, ja oli
au, täiuslikkus, kui ta läks kuni riietatud ning
Püha altar, ta tegi rõiva pühaduse äramärgitud töö.
{50: 12} kui ta võttis osa kokku preestrid'
käed, ta ise seisis altari, kolde

compassed kohta, nagu noor seedrit medinah; ja nagu palm
puud compassed nad teda ümberringi.
{50:13} nii olid kõik pojad oma hiilguses, Aaron ja
Issand oma käed enne, kui kõik oblations on
koguduse Iisraeli.
{50:14} ja viimistlus teenust altari, et ta
võib kaunistavad kõige kõrgema kõikvõimas, pakkumine
{50:15} ta sirutas oma käe Cup ja valatakse
vere viinamarjavirde, ta valas jalamil on
altar on sweetsmelling nautida kõik kõige kõrgema kuninga
juurde.
{50:16} siis pojad Aaron hüüdis ning kõlas ka
hõbedane trompetit ja teinud kuulamata, suur müra puhul on
enne kõige kõrgema mälestuseks.
{50:17} siis kõik inimesed koos hasted ja langes
alla maa nende nägu oma Issandat kummardama
Kõigeväeline Jumal, kõige kõrgema.
{50:18} lauljad laulsid kiidulaulu oma hääle ka
koos erinevaid helisid seal anti magus meloodia.
{50:19} ja inimesed besought Issand, kõige

Kõrge seda enne teda palve mis on armuline, kuni selle
pidulikkuse Issanda oli lõppenud, ja nad olid lõpetanud oma
teenuseid.
{50: 20} siis ta langes ja tõstsin käed üle
Iisraeli lapsed kogu kogudusele on
tema huulte ja tema rõõmustamiseks Issanda õnnistus.
{50: 21} ja nad ise kummardas alla kummardama ning
teist korda, et nad saaksid õnnistuse ning
kõige kõrgema.
{50:22} nüüd seetõttu õnnistagu teie Jumal, mis
ainult teeb imeline asju igas paigas, mis exalteth
Meie päeva emakas, ja meie arvates dealeth
tema halastust.
{50:23} ta anda meile sarnane südamest ja et rahu
võib meie päeva Iisraelis igavesti:
{50:24} et ta kinnitaks oma halastust siin, ja
päästa meid tema ajal!
{50:25} esineda kahel viisil Rahvaste mis südamest
abhorreth, ja kolmas on ükski rahvas:
{50:26} nad, et istuda pärast Samaaria mägi ja

need, kes elavad seas vilistid, ja see rumal
inimesed, kes elavad Sichem.
{50:27} Jeesuse Jeruusalemma Sirach poeg on kirjutada
See raamat mõistmise juhendamise ja
teadmisi, kes oma südame välja valas edasi tarkust.
{50: 28} Õnnis on, kes täidab nende
asjad; ja see layeth neid oma südames muutub
tark.
{50:29} kui ta teha neid, ta kohaldatakse tugev, et kõik asjad:
Issanda valgus talutab teda, kes andis tarkust
Vaga. Õnnistatud olgu Issanda nimel igavesti. Aamen,
Aamen.
On palve Jeesuse Sirach poeg.
{51:1} ma tänada sind, Issand ja kuningas, ja kiita
sind, Jumal, mu Päästja: ma annan kiitust juurde Sinu nimi:
{51:2} sest sina oled mu kaitsja ja abistaja, ja on
mu keha hävitamise ja püüniseks, konserveeritud
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laimav keel, ja huuled, mis peitub, forge ja
on olnud minu abistaja vastu minu vaenlased:

{51:3} ja oled andnud mulle, vastavalt paljude
nad halastus ja ülevus Sinu nimi: hambaid
neid, kes olid valmis mind õgima ja läbi kätte
näiteks otsis pärast minu elus ja Armatuuril
kannatusi, mis mul oli;
{51:4} lämbumas tulekahju igal pool ja:
keset tulekahju, mis ma süttis
{51:5}: kõht hell, sügavus: on
ebapuhas keele ja lamades sõnad.
{51:6} poolt süüdistada King on unrighteous:
keele surmani, minu elu lähenes minu hing oli lähedal
alla põrgusse.
{51:7} need compassed mind igal pool ja seal oli
keegi mind aidata: ma vaatasin succour mehed, kuid
ei olnud ükski.
{51:8} siis mõtlesin ma, su armu, Issand, ja pärast
Sinu tegude vana, kuidas sa deliverest ootama sind, nagu
ja savest käest vaenlased.
{51:9} siis tõstsin ma oma supplications maast,
ja palvetas mõtteavaldus surmast.

{51:10} ma kutsunud Issand, mu Jumal, isa
et ta ei jäta mind mu vaeva, kui ka päevades
ajal uhke, kui ei ole abi.
{51:11} ma kiidan Sinu nimi pidevalt ja laulab
kiidulaulu tänuga; ja nii oli kuulnud minu palve:
{51:12} jaoks sa savedst mulle hävingust, ja
deliveredst mulle paha aeg: seetõttu ma annan
Aitäh, ja sind ja õnnistagu nad nime, Issand.
{51:13} kui olin veel noor või kunagi käisin välismaal, ma
soovitud tarkust avalikult minu palve.
{51:14} ma palvetasin tema enne templisse ning püüavad
isegi kuni tema välja.
{51:15} isegi alates kuni viinamarjade lill oli küps on
südamest hea meel tema: minu suu läks õige tee,
minu noored üles hinnatud ma teda.
{51:16} ma veidi alla minu kõrva kummardas ja sai teda,
ja gat palju õppimist.
{51:17} ma kasu seal, seega ma omistada au
temale, mis andis mulle tarkust.
{51:18} sest ma hädavajalikke teha pärast tema ja siiralt I

järgida seda, mis on hea; nii et ma ei ole segaduses.
{51:19} mu hing ta heitles temaga, ja minu tegemistest
Mul oli täpne: ma venitatud edasi-käed taevas üle,
ja minu ignorances oma bewailed.
{51:20} ma suunatakse minu hinge temale, ja ma leidsin tema
Pureness: Mul on olnud mu süda liitus temaga, selle
algus, seetõttu ma ei ole foresaken.
{51:21} mu süda oli mures otsib teda: seega
Olen saanud hea valdamine.
{51:22} Issand on andnud mulle keele minu tasu eest
ja ma kiidan teda sellega.
{51:23} juhtida lähedal mulle, te unlearned ja elada
õppe maja.
{51:24} mispärast olete teie aeglane ja mida te ütlete neile
asjad, nähes oma hing on väga janune?
{51:25} ma avas oma suu ja ütles: osta oma jaoks
ise ilma rahata.
{51:26} panna kaela alla ja lase oma hinge
saada õpetust: ta on käepärast raske leida.
{51:27} Vaata oma silmi, kui et mul on aga vähe

tööjõu ja minu juurde saanud palju puhata.
{51:28} õppekeskkonna suur rahasumma ja
tema palju kulda.
{51:29} lasta oma hinge Rõõmusta oma halastust ja mitte
häbi tema kiituseks.
{51:30} töö töö betimes ja omal ajal ta näidatakse
teile teie palk
APOCRYPHA
KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 SIRACH
www.Scriptural-Truth.com

