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Sirach (Ecclesiasticus)
Ang karunungan ni Jesus ang anak ni Sirach, o Ecclesiasticus
May paunang salita na ginawa sa pamamagitan ng isang hindi
tiyak na may-akda
Ito si Jesus ay ang anak ni Sirach, at apo na si
ng parehong pangalan niya: ang taong ito ay nabuhay nga mga
huling panahon, matapos na ang mga tao ay naakay palayo na
bihag, at
tinatawag na bahay a muli, at halos matapos ang lahat ng mga
propeta. Ngayon
kanyang lolo na si Jesus, kapag siya mismo ay pinatototohanan,
ay isang tao
ng malaking pagsisikap at karunungan sa mga Hebreo, ay sino
hindi lamang tipunin ang libingan at maiikling pangungusap ng
pantas,
noon na bago sa kanya, ngunit sinambit din mismo ang ilan sa
kanyang sarili, na puno ng matinding pang-unawa at
karunungan. Kailan bilang
kaya nga namatay ang unang Jesus, halos umaalis ng aklat na
ito

ganap, Sirach sa kanyang anak na matanggap ang mga ito
matapos siyang umalis ang mga ito sa kanyang
tunay na anak si Jesus, na, na nakuha sa ito sa kanyang mga
kamay,
tinipon ito lahat maayos sa iisang aklat, at tinawag itong
Karunungan, intituling ang mga ito kapwa sa kanyang sariling
pangalan, kanyang ama ni
pangalan, at ang kanyang lolo; nakatutukso ang mga
tagapakinig sa pamamagitan ng napaka
pangalan ng karunungan upang magkaroon ng higit na
pagmamahal sa pag-aaral ng mga ito
aklat. Ito naglalaman nga matalino kasabihan, madilim na mga
pangungusap,
at talinghaga, at ilang partikular sinaunang makadiyos na
kuwento ng
ang mga tao na nakasiya sa Diyos; din ang kanyang mga
panalangin at awitin; Bukod pa rito,
Anong mga benepisyo Diyos ay Gayumpaman kanyang mga tao,
at kung ano ang
salot ay ipapataw niya sa kanilang mga kaaway. Ginawa ito ni
Jesus
gayahin ang Solomon, at ay hindi gaanong sikat para sa
karunungan at

pag-aaral, parehong na talagang isang tao na mataas ang pinagaralan, at sa gayon
kinikilala din.
Ang paunang salita ng ang karunungan ni Jesus ang anak ng
Sirach.
Samantalang maraming at malalaking bagay na ibinigay kay
atin ng mga batas at mga propeta, at ng iba na may
sinundan ng kanilang hakbang na ito, na kung saan ang bagay
na Israel ay dapat maging
Pinuri para sa pag-aaral at karunungan; at sa bagay na ito hindi
lamang
ang mga mambabasa ay talagang nagiging bihasa kanilang sarili,
kundi pati na rin
sila na maghangad na matuto maging magagawang upang
mapakinabangan nila na kung saan ay
kung wala, kapwa sa pagsasalita at pagsulat: lolo ko
Si Jesus, kapag siya ay mas ibinigay sa kanyang sarili na ang
pagbabasa ng mga
batas, at ang mga propeta, at iba pang mga aklat ng ating mga
ama, at
ay nakakuha ng doon mabuting paghatol, humanga din
kanyang sarili upang isulat ang isang bagay na may kinalaman
sa pag-aaral at

karunungan; sa layuning iyan mga na kung saan ay nagnanais
na matutuhan,
at ay lulong sa mga bagay na ito, maaaring makinabang ng higit
pa sa
pamumuhay ayon sa mga batas na ito. Kaya nga ang akin
pinamamanhikan ka na
Basahin ang mga ito sa lingap at pansin, at sagana sa atin, kung
saan
maaaring tila mas kapos sa ilang salita, na kung saan tayo ay
may
nagpagal upang bigyang-kahulugan. Sapagkat ang mga bagay
na binigkas sa
Hebreo, at isinalin sa ibang wika, ay hindi ang
parehong puwersa sa kanila: at hindi lamang ang mga bagay na
ito, kundi ang batas
mismo, at ang mga propeta, at ang natitirang bahagi ng mga
aklat na ito, ay walang
maliit na pagkakaiba, kapag ito ay sinasabi sa kanilang sarili
Tagalog. Para sa mga walo at thirtieth taon na papasok sa
Ehipto, kapag Euergetes naroon ang hari, at patuloy ilan
panahon, nakakita ako ng isang aklat ng walang maliit na
pagkatuto: kaya nga ako

naisip ito pinaka mahalaga para sa akin na magkaloob ng ilang
sigasig
at sa pagdaramdam na bigyang-kahulugan ang mga
ito; paggamit ng mga mahusay na pagmamasid at kakayahan
sa ang puwang na ito na magdala ng mga aklat sa isang dulo, at
itinakda ang mga ito para sa
sila rin, handa na sa isang di kilalang bayan upang matuto,
pagiging handa bago sa asal na mamuhay ayon sa kautusan.
{1:1} lahat karunungan ay nanggagaling sa Panginoon, at sa
kanya
magpakailan man.
{1:2} na maaaring mabilang ang buhangin ng dagat, at ang mga
patak
ng ulan, at ang araw ng walang hanggan?
{1:3} na maaaring malaman kung ang taas ng langit, at ang
lawak ng lupa, at ang kailaliman, at karunungan?
{1:4} karunungan ay nilikha bago ang lahat ng bagay, at ang
pag-unawa sa mabuting pagpapasiya mula nang walang
hanggan.
{1:5} ang mga salita ng Diyos na Kataas-taasan ay ang mga
bukal ng
karunungan; at ang kanyang mga paraan ay ang walang
hanggang mga utos.

{1:6} kanino ay naihayag ang ugat ng karunungan? o
Sino ang nakakilala ng kanyang matatalinong payo?
{1:7} [kung kanino nagkaroon ng karunungan na
na ipinakita? at mayroon na naunawaan ang kanyang dakilang
karanasan?]
{1:8} doon ay isa ang talino at labis na natakot, Panginoon
nakaupo sa kanyang trono.
{1:9} siya ay lumikha sa kanya, at nakita sa kanya, at napabilang
sa kanya, at
ibinuhos siya sa lahat ng kanyang mga gawa.
{1:10} niya ay sa lahat ng tao alinsunod sa kanyang mga kaloob,
at siya
ibinigay niya sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya.
{1:11} ang pagkatakot sa Panginoon ay kapurihan, at
kaluwalhatian, at
kagalakan, at isang putong ng pagsasaya.
{1:12} ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapahayag ng
masayang puso, at
nagbibigay ng kagalakan, at kasiyahan, at ng mahabang buhay.
{1:13} sinumang natatakot sa Panginoon, ito ay pumunta rin sa
kanya

sa huli, at makatatagpo siya ng lingap sa araw ng kanyang
kamatayan.
{1:14} na matakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: at
ito ay nilikha ng mga tapat sa sinapupunan.
{1:15} nagtayo siya ng isang pundasyon ng walang hanggang sa
mga tao,
at siya 'y patuloy sa kanilang mga binhi.
{1:16} na matakot sa Panginoon ay ang kaganapan ng
karunungan, at pumupuno
tao sa kanyang mga bunga.
{1:17} niya ay pumupuno ng lahat ng kanilang mga bahay ng
bagay na kanais-nais,
at ang bangan sa kanyang pag-unlad.
{1:18} ang pagkatakot sa Panginoon ay isang korona ng
karunungan, paggawa ng
kapayapaan at perpektong kalusugan upang
umunlad; parehong na kung saan ay ang kaloob na ito
ng Diyos: at enlargeth ito sa kanilang pagsasaya na
magmamahal sa kanya.
{1:19} raineth ng karunungan ang mga kasanayan at kaalaman
sa
ang pag-unawa sa mga nakatayo, at nagbubunyi sa kanila
upang igalang mo na

hawak ang kanyang pag-aayuno.
{1:20} ang ugat ng karunungan ay matakot sa Panginoon, at ang
sanga niyon ay mahabang buhay.
{1:21} sa takot ng Panginoon 'y itinaboy palayo ng kasalanan: at
kung saan
kasalukuyan, ito ay nakapapawi ng poot.
{1:22} ang galit na galit na mga tao ay hindi makatwiran; para sa
mga ng impluwensya ng
kanyang galit ay magiging kanyang pagkawasak.
{1:23} pupunitin ng isang matiyagang tao para sa isang
panahon, at pagkatapos
kagalakan 'y sisibol sa kanya.
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{1:24} ikukubli niya ang kanyang mga salita para sa isang
panahon, at ang mga labi ng
Marami ang magpapahayag ng kanyang karunungan.
{1:25} ay ang talinghaga ng kaalaman sa mga kayamanan ng
karunungan: ngunit ang kabanalan ay isang kasuklam-suklam na
makasalanan.
{1:26} kung nais mo ng karunungan, sundin ang mga kautusan,
at ang Panginoon ay magbibigay sa kanya sa iyo.

{1:27} sapagkat ang pagkatakot sa Panginoon ay karunungan at
tagubilin:
at pananampalataya at kaamuan ay kaniyang kaluguran.
{1:28} tiwala hindi ang pagkatakot sa Panginoon kapag ikaw ay
maralita: at hindi lumalapit sa kanya nang isang double na
puso.
{1:29} ay hindi isang mapagkunwari sa paningin ng mga tao, at
kumuha ng
sundin mabuti ang nagsasabi kayo.
{1:30} pailanglang hindi, baka mahulog ka, at dalhin
24Dahil sa iyong kaluluwa, at kaya ang Diyos ay tuklasin mo ang
iyong mga lihim,
at magdadala sa iyo sa gitna ng kongregasyon,
dahil ikaw pinapaging hindi sa katotohanan na ang pagkatakot
sa Panginoon, ngunit
puso mo ay puno ng karayaan.
{2:1} ihanda ang aking mga anak, kung ikaw ay darating upang
maglingkod sa Panginoon, iyong
kaluluwa para sa tukso.
{2:2} set puso mo nang tama, at palaging magtiis, at
gumawa ng mga hindi nagmamadali sa panahon ng kaguluhan.
{2:3} Cleave sa kanya, at hindi layo, lumayas na kayo

ay maaaring maging nadagdagan sa iyong huling wakas.
{2:4} anuman ay nagdala sa iyo kumuha nang masaya,
at maging mapasensya kapag ikaw ay nagbago sa isang
mababang kalagayan.
{2:5} para sa ginto ay sinubukan sa apoy, at tinatanggap ng mga
tao sa
Ang hurno ng paghihirap.
{2:6} maniwala sa kanya, at siya ay tutulong sa iyo; isaayos ang
iyong daan
nang tama, at tiwala sa kanya.
{2:7} kayong nangatatakot sa Panginoon, maghintay para sa
kanyang awa; at hindi
muna, at baka kayo ay mahulog.
{2:8} kayong nangatatakot sa Panginoon, naniniwala sa
kanya; at ang iyong gantimpala
ay hindi mabibigo.
{2:9} kayong nangatatakot sa Panginoon, umaasa para sa
mabuti, at para sa
walang hanggang kagalakan at awa.
{2:10} tinitingnan ng mga sinaunang salinlahi, at
tingnan; ginawa ba
sinumang magtitiwala sa Panginoon, at malito? o ginawa ng
alinmang manatili

sa kanyang takot, at ay pinabayaan? o kung sino ang ginawa
niya noon hamakin,
tinawag na siya?
{2:11} sa Panginoon ay puno ng habag at awa,
pagpapahinuhod, at walang katuturang, at nagpapatawad ng
mga kasalanan, at
nabautismohan sa oras ng paghihirap.
{2:12} aba maging matatakutin na mga puso, at manghina ang
mga kamay, at ang
ang mga makasalanan na umaalis ang dalawang paraan!
{2:13} aba niya na ay naduwag! sapagkat siya ay naniniwala sa
hindi; samakatuwid ay siyang hindi maging ipinagtanggol.
{2:14} aba sa inyo na nawalan ng tiyaga! at kung ano ang
iyong gagawin kapag ang Panginoon ang siyang magdadala sa
inyo?
{2:15} sila na natatakot sa Panginoon ay hindi sumuway sa
kanyang salita;
at ang nagsisiibig sa kanya susundin ang kanyang mga paraan.
{2:16} sila na natatakot sa Panginoon ay humingi ang
Well, nakasisiya sa kanya; at ang nagsisiibig sa kaniya ay
magiging
napuno ng mga batas.

{2:17} ihahanda sila na natatakot sa Panginoon ang kanilang
mga puso,
at nagpakumbaba ng kanilang mga kaluluwa sa paningin niya,
{2:18} sinasabi, tayo ay mahulog sa mga kamay ng Panginoon,
at hindi sa mga kamay ng mga tao: para sa kanyang kamahalan
ay, kaya ay kanyang
awa.
{3:1} makinig sa akin ng iyong Ama, O mga anak, at pagkatapos
niyon, gawin
upang kayo ay maging ligtas.
{3:2} para sa ang Panginoon ay nagbigay ng ang karangalan ng
Ama mga
mga anak, at ay nakumpirma na ang mga awtoridad ng mga ina
sa paglipas ng mga anak na lalaki.
Iginagalang {3:3} kung sinuman ang kanyang ama ay
nagpapahayag ng Pagbabayad-sala
para sa kanyang mga kasalanan:
{3:4} at siya na iginagalang ang kanyang ina ay bilang isa na
nagpapakayaman.
Iginagalang {3:5} kung sinuman ang kanyang ama ay
magkakaroon ng kagalakan ng kanyang

sariling anak; at kapag pinasisikat niya ang kaniyang panalangin,
siya ay magiging
narinig.
{3:6} niya na iginagalang ang kanyang ama ay magkakaroon ng
mahabang buhay;
at siya na masunurin sa Panginoon ay magiging isang
kapanatagan sa
kanyang ina.
{3:7} siya na natatakot sa Panginoon ay nagpaparangal sa
kanyang Ama, at
gagawin ng paglilingkod sa kanyang mga magulang, hinggil sa
kanyang mga amo.
{3:8} kapurihan mo ang iyong Ama at ina kapwa sa salita at
gawa, na pagpapala ay maaaring dumating sa iyo mula sa
kanila.
{3:9} para sa mga basbas ng Ama ay nagtatatag ng mga bahay
ng anak; Pero ang sumpa ng ina ay rooteth out
pundasyon.
{3:10} hindi ipinagkakapuri ang kasiraang puri ng iyong
Ama; para sa iyong
kasiraang puri sa Ama ay walang kaluwalhatian sa iyo.
{3:11} para sa kaluwalhatian ng isang tao ay mula sa karangalan
ng kanyang

Ama; at isang ina sa kasiraang puri ay isang pagkutya sa mga
mga anak.
{3:12} ang anak ko, tulungan mo ang iyong Ama sa kanyang
edad, at nagdadalamhati sa kanya
hindi hangga 't siya ay nabubuhay.
{3:13} at kung mabigo ang kanyang pang-unawa, ay magkaroon
ng pagtitiyaga sa
kanya; at humahamak sa kanya hindi kapag ikaw ay nasa iyong
buong lakas.
{3:14} para sa relieving ng iyong Ama ay hindi magiging
nakalimutan: at sa halip na ang mga kasalanan na ito ay
idaragdag sa bumuo sa iyo
up.
{3:15} sa araw ng iyong paghihirap na ito ay magiging
Naalala; iyong mga kasalanan din ay matutunaw, bilang ang
yelo sa mga
makatarungang mainit ang panahon.
{3:16} ay siya na tatalikod sa kanyang ama bilang isang
Mamumusong; at
isinumpa niya na angereth ng kanyang ina: ng Diyos.
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{3:17} ang anak ko, pumaroon ka sa iyong negosyo sa
kaamuan; kaya
ikaw ay magiging mahal na mahal niya na maaprubahan.
{3:18} mas malaki ka, mas ay nagpakumbaba, at
inyong matatagpuan lingap sa harapan ng Panginoon.
{3:19} ay marami sa mataas na lugar, at ng kabantugan: ngunit
hiwaga ay inihayag sa mga maamo.
{3:20} sapagkat ang kapangyarihan ng Panginoon ay dakila, at
siya ay
Pinarangalan ng mga hamak.
{3:21} hindi hanapin ang mga bagay na napakahirap para sa iyo,
Saliksikin ni ang mga bagay na ito mula sa itaas ng iyong lakas.
{3:22} kundi kung ano ang iniutos sa iyo, isipin noon din sa
pagpipitagan, para sa mga ito ay hindi kinakailangan para sa iyo
upang makita ang sa iyo
mata ang mga bagay na lihim.
{3:23} hindi maging mausisa sa mga bagay na hindi kailangan:
para sa karagdagang impormasyon
bagay na ipinakita sa iyo kaysa sa tao na maunawaan ang mga
ito.
{3:24} sapagkat marami ang nalinlang ng sariling opinyon sa
walang kabuluhan;

at ang isang masamang hinala 'y itinapos sa kanilang
paghuhukom.
{3:25} walang mata ikaw ay gusto ng liwanag: hindi ipahahayag
ang
kaalaman kaya na hindi ikaw.
{3:26} may matigas na puso ay ang pamasahe ng masama sa
huli; at siya
Mahal na ang panganib ay masasawi doon.
{3:27} may puso din ang ulo ay makapagdadala ng kalungkutan;
at ang masamang tao ay Magsisipagbunton ng kasalanan sa
kasalanan.
{3:28} sa pagpaparusa sa mga palalo ay walang lunas;
para sa mga planta ng kasamaan ay natanim na sa kanya.
{3:29} ang puso ng mabait ay maunawaan ang isang talinghaga;
at maasikaso tainga ay ang pagnanais ng isang matalinong tao.
{3:30} tubig ay pawiin ang nagniningas na apoy; at gumagawa
ng limos
ng Pagbabayad-sala para sa kasalanan.
{3:31} at inaalala na siya na requiteth ng magandang lumiliko
na kung saan ay maaaring dumating pagkaraan nito; at kapag
siya ay mahuhulog, siya ay
Maghanap ng isang manatili.

{4:1} magdaya sa mga anak ko, hindi ang maralita ng kanyang
buhay, at
gumawa ng mga hindi nangangailangan paningin upang
maghintay ng matagal.
{4:2} gumawa hindi isang gutom na kaluluwa na
nalungkot; ipamungkahi ni
isang lalaki sa kanyang pagkabalisa.
{4:3} ay magdagdag ng mga problema na hindi higit sa isang
puso na ay pinahihirapan; at
ipagpaliban ang mga hindi na ibigay sa kanya na
nangangailangan.
{4:4} tatanggihan hindi ang daing ng mga napipighati; hindi
iurong mo ang iyong mukha mula sa isang mahirap na tao.
{4:5} lumayo ka rin naman hindi mo mata mula sa mga
nangangailangan, at magbigay ng
siya wala nang pagkakataon na susumpa sa iyo:
{4:6} para kung siya ay susumpa sa iyo sa ang kapaitan ng
kanyang kaluluwa, kanyang
panalangin ay dapat marinig sa kanya na ginawa sa kanya.
{4:7} makakuha ng iyong sarili sa pag-ibig ng kongregasyon, at
luluhod
mo ang iyong ulo sa isang malaking tao.

{4:8} let ito huwag makapagpadalamhati sa iyo ang yumuko ang
iyong tainga sa mga
maralita, at ibigay sa kanya ng isang mabait na sagot may
kaamuan.
{4:9} ay maghatid sa kanya na Nagbabata ng mali mula sa
kamay ng
mamimighati; at maaaring hindi naduwag pagka ikaw ay
nakaupo
paghuhukom.
{4:10} ay bilang isang Ama sa mga ulila, at sa halip ng isang
asawa sa kanilang mga ina: kaya 't ikaw ay magiging bilang mga
anak ng mga
Karamihan High, at siya ay mahalin ka nang higit pa sa iyong ina
ay.
{4:11} karunungan nagbubunyi ang kanyang mga anak, nguni 't
ng
kanila na naghahangad sa kanya.
{4:12} mahal umiibig sa kanya ang buhay; at sila na nagnanais
na
siya nang maaga ay mapupuno ng kagalakan.
{4:13} siya na humahawak sa Kanyang ayuno ay magmamana
ng kaluwalhatian; at
saan man siya pumapasok, ang Panginoon ay magpapala.

{4:14} ihahain nila na maglingkod sa kanya sa mga Banal:
at sila na nagsisiibig sa kanya mahal ng Panginoon.
{4:15} sinuman ay nagbibigay ng tainga sa kaniya ay hahatulan
ng mga bansa:
at siya na attendeth sa kaniya ay mananahan ligtas.
{4:16} kung gumawa mismo ng isang tao sa kaniya, ay
magmamana ng
kanya; at kanyang henerasyon ay humawak siya sa pag-aari.
{4:17} sapagkat sa una siya ay sumunod sa kanya ng mga hindi
matuwid
paraan, at naghahatid ng takot at ang lagim sa kanyang sarili, at
pahirapan sa kanya
sa kanyang pagdidisiplina, hanggang sa siya ay
pinagkakatiwalaan sa kanyang kaluluwa, at subukan sa kanya
pamamagitan ng kanyang mga batas.
{4:18} pagkatapos siya ay babalik sa tuwid na daan patungo sa
kanya,
at aliwin siya, at sabihin ninyo sa kanya kanyang mga lihim.
{4:19} ngunit kung magkakamali siya, siya ay talikuran sa kanya,
at magbigay ng
siya sa sarili niyang kapahamakan.
{4:20} obserbahan ng pagkakataon, at iwasan ang kasamaan; at

huwag mahiya kapag ito ay concerneth ng iyong kaluluwa.
{4:21} sapagkat may isang kahihiyan na nagdadala ng mga
kasalanan; at doon ay
isang kahihiyan na kaluwalhatian at biyaya.
{4:22} tanggapin walang tao laban sa kaluluwa mo, at ipaalam
sa hindi ang
pagpipitagan ng sinumang tao ay magdulot sa iyo upang
mahulog.
{4:23} at pigilin ang sarili hindi na magsalita, kapag may okasyon
sa
gumawa ng mabuti, at itago ang mga hindi mo ang iyong
karunungan sa kanyang kagandahan.
{4:24} sapagkat sa pamamagitan ng pagsasalita ay makikilala
ang karunungan: at
ang matuto sa pamamagitan ng salita ng mga dila.
{4:25} hindi siya magsasalita laban sa katotohanan; Pero
maging abashed
ang kamalian ng iyong kamangmangan.
{4:26} huwag mahiya na ipagtapat ang iyong mga kasalanan; at
hindi na pilitin
ang landas ng ilog.
{4:27} ay gumawa sa hindi ang iyong sarili ng isang tauhan sa
isang taong hangal;

hindi tanggapin ang tao ng makapangyarihan.
{4:28} nagsusumikap sapagkat ang katotohanan sa kamatayan,
at ang Panginoon ay
labanan para sa iyo.
{4:29} ay hindi nagmamadali sa iyong dila, at sa iyong mga gawa
slack
at magkukulang.
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{4:30} ay hindi katulad ng isang leon sa iyong bahay, ni sa
frantick sa
iyong mga lingkod.
{4:31} huwag mo ang iyong kamay ay nakaunat upang
tanggapin, at
Kailan kinulong mo bayaran mo.
Magtakda ng {5:1} ang puso mo sa iyong mga kalakal; at huwag
mong sabihin, ako ay may
sapat na para sa aking buhay.
{5:2} sundin hindi ang iyong sariling isipan at lakas, sa
lumakad sa mga daan sa iyong puso:
{5:3} at sabihing hindi, sino ay controul ako para sa aking mga
gawa?

sapagka 't ang Panginoon ay tiyak paghihiganti iyong
kapalaluan.
{5:4} sabihing hindi, ako 'y nagkasala, at ano ang masama ay
nangyari sa akin? sapagkat ang Panginoon ay pagpapahinuhod,
siya ay sa
walang pantas ay ipaalam sa iyo pumunta.
{5:5} hinggil sa Pangpalubag-loob, huwag nang walang takot
upang magdagdag ng
kasalanan sa kasalanan:
{5:6} at hindi na sabihin ang kanyang awa ay dakila; siya 'y
napapayapa
para sa karamihan ng aking mga kasalanan: sapagka 't
dumarating awa at galit
mula sa kanya, at sa kanyang pagkagalit ay nasa sa mga
makasalanan.
Gumawa ng mga {5:7} walang pananatili na bumaling sa
Panginoon, at iwaksi ang mga hindi
sa bawat araw: sapagkat bigla ang galit ng Panginoon
dumating na ang mga yaon, at sa iyong seguridad malipol, at
mapahamak sa araw ng paghihiganti.
{5:8} set hindi mo ang iyong puso sa di-makatarungang nakuha,
ang mga kalakal para sa
hindi ay sila nakikinabang ang kita sa panahon ng kalamidad.

{5:9} maghanap hindi sa lahat ng hangin, at ikaw ay hindi
pumasok lahat
paraan: para din, ang mga makasalanan ay isang double na dila.
{5:10} ay Nagtibay sa iyong pang-unawa; at hayaang ang iyong
salita
maaaring pareho.
{5:11} maging maagap sa pakikinig; at hayaan ang iyong buhay
na maging tapat; at
may pagtitiis magbigay ng sagot.
{5:12} kung ikaw ang may pang-unawa, sagutin mo ang iyong
kapuwa;
kung hindi, ang iyong kamay sa iyong bibig.
{5:13} karangalan at kahihiyan ay sa talk: at ang dila ng
lalaki ang kanyang pagkahulog.
{5:14} hindi tatawaging isang mapaghatid-dumapit, at abot ng
hindi naghihintay ng
iyong dila: sapagkat isang mabaho kahihiyan ay para sa mga
magnanakaw, at isang masama
kaparusahan sa mga double na dila.
{5:15} ay hindi alam ang anumang bagay sa isang dakilang
bagay na ito o ang isang
maliit na.

{6:1} sa halip na isang kaibigan ay nagiging hindi ng
kaaway; para sa mga
[kaya] mamanahin mo ang isang maysakit na pangalan,
kahihiyan, at
kapintasan: kung kaya 't ang isang makasalanan ay isang double
na dila.
{6:2} Omawon hindi ang iyong sarili sa mga payo ng iyong
sariling puso;
na kaluluwa ay hindi nalapa bilang isang toro na [mapaligaw
mag-isa.]
{6:3} ka kumain ang iyong mga dahon, at mawala ang iyong
prutas, at
iwanan ang iyong sarili bilang isang tuyong puno.
{6:4} A masasamang kaluluwa ay papatay sa akin ang mga ito,
at
gagawin sa kanya na natawa na nililibak ng kanyang mga
kaaway.
Pararamihin ng matamis na pananalita {6:5} ang mga kaibigan:
at isang
madaragdagan ang fairspeaking dila sa mabait na pagbati.
{6:6} sa kapayapaan sa marami: gayon pa man ay isa lamang
konsehal ng isang libo.

{6:7} kung ikaw ay sasampalataya makakuha ng isang kaibigan,
patunayan sa kanya na unang at maging
hindi nagmamadali sa credit sa kanya.
{6:8} para sa ilang tao ay isang kaibigan para sa kanyang sariling
mga okasyon, at
hindi susunod sa mga araw ng iyong problema.
{6:9} at mayroong isang kaibigang nilalang ay bumaling sa
pagkapoot,
at matutuklasan ng sigalutan ang iyong kapintasan.
{6:10} muli, ang ilang mga kaibigan ay kasama sa hapag,
at hindi magpapatuloy sa araw ng iyong paghihirap.
{6:11} kundi sa iyong kasaganaan siya ay maging gaya ng iyong
sarili, at ang
maging matapang sa iyong mga lingkod.
{6:12} kung madadala mo mababa, siya ay magiging laban sa
iyo, at
ay itago ang kanyang sarili mula sa iyong mukha.
{6:13} ihiwalay ang iyong sarili sa iyong mga kaaway, at
magingat
ng iyong mga kaibigan.
{6:14} faithfull kaibigan ay isang malakas na depensa: at siya na
Kanimo Kanimo ng isa ang isang kayamanan.

{6:15} walang countervail isang matapat na kaibigan, at ang
kanyang
napakahalaga ng kadakilaan.
{6:16} isang matapat na kaibigan ay ang mga gamot na ito ng
buhay; at sila
na ang takot sa Panginoon ay matatagpuan sa kanya.
{6:17} sinumang natatakot sa Panginoon itatagubilin ng
kanyang pakikipagkaibigan
nang tama: para sa mga tulad niya, gayundin ang kaniyang
kapuwa magiging rin.
{6:18} tipunin ng aking anak, ang tagubilin mula sa inyong mga
kabataan ang: kaya
makakasumpong ka ng karunungan hanggang sa iyong
katandaan.
{6:19} lumapit sa kanya tulad sa ploweth at ihasik,
at maghintay para sa kanyang mabuting bunga: sapagkat ikaw
ay hindi gumawa magkano sa
labouring tungkol sa kanya, ngunit ikaw ay kakain ng kanyang
bunga sa tamang
lalong madaling panahon.
{6:20} niya ay talagang hindi kanais-nais para sa mangmang:
ang
Kung walang pag-unawa ay mananatili sa kanya.

{6:21} hihiga siya sa kanyang sarili bilang isang
makapangyarihang bato ng pagsubok;
at itatapon niya siya mula sa kanya bago ito maging mahaba.
{6:22} sapagkat ang karunungan ay alinsunod sa kanyang
pangalan, at siya ay
hindi magpapakita sa marami.
{6:23} ay pakinggan, aking anak, tanggapin ang aking payo, at
tumanggi
hindi ang aking mga payo,
{6:24} at ilagay ang iyong mga paa sa kanyang pataw, at ang
iyong leeg sa
kanyang mga kadena.
{6:25} Bow down ang iyong mga balikat, at magpatotoo sa
kanya, at huwag
nakidalamhati siya bonds.
{6:26} ay lumapit sa kanya ng buong puso mo, at panatilihin ang
kanyang
paraan ang lahat ng inyong kapangyarihan.
{6:27} search, at hangarin, at siya ay ipaaalam
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sa iyo: at kapag mo ikaw magkaroon ng pagkakahawak sa
kanya, ipaalam sa kanya na hindi pumunta.

{6:28} sapagkat sa huling kang ka makahanap ng kanyang
kapahingahan, at na
ibaling sa iyong kagalakan.
{6:29} kung magkagayo 'y kanyang pataw ay isang malakas na
depensa para sa iyo,
at kanyang tanikala ng balabal ng kaluwalhatian.
{6:30} sapagkat may isang gintong palamuti sa kanya, at siya
gapos ay lilang lace.
{6:31} lalagyan mo siya bilang isang balabal ng karangalan, at
lalagyan niya tungkol sa iyo bilang isang korona ng kagalakan.
{6:32} ang anak ko, kung ibig mo, ikaw ay maturuan: at kung
ikaw maaari bang ilapat ang pag-iisip mo, ikaw ay maging
matatalino.
{6:33} kung iibigin na pakinggan, tanggapin mo
pag-unawa: at kung luluhod ka sa iyong tainga, ikaw ay
magiging matalino,
{6:34} nakatayo sa karamihan ng mga Elder; at tuparin
sa kanya na ay matalino.
{6:35} maging handang pakinggan ang bawat makadiyos na
diskurso; at hayaang
hindi ang mga talinghaga ng pag-unawa ay makatakas sa iyo.

{6:36} at kung nakikita mo ang isang tao ng pang-unawa,
Lumayo ka
tamang pagkakataon nang sa kanya, at huwag magsuot ng
iyong paa sa hakbang na ito ng kanyang pinto.
Hayaang {6:37} ang pagiisip mo sa mga ordenansa ng
Panginoon
at magmuni-muni na patuloy sa kaniyang mga utos: siya ay
itatag mo ang iyong puso, at magbibigay sa iyo ng karunungan
sa iyo ang nagmamay-ari
ang hangarin.
{7:1} gumawa ng masama, kaya ay walang masama ay darating
sa iyo.
{7:2} lumayo ka mula sa masasama, at kasamaan ay aalisin
mula sa iyo.
{7:3} na maghasik ng anak ko, hindi sa mga sandali ng
ng kalikuan, at ikaw ay hindi aani sila gagantihan.
Maghangad ng mga {7:4} hindi ng ang kadakilaan ng Panginoon,
ni ng mga
hari sa luklukan ng karangalan.
pangatwiranan ang {7:5} hindi ang inyong sarili sa harapan ng
Panginoon; at magmalaki hindi ng
iyong karunungan sa harap ng hari.

Maghangad ng mga {7:6} hindi na magiging hukom, na hindi
magagawang upang alisin ang
kasamaan; at baka sa anumang oras ay natatakot ka sa taong
ng makapangyarihan,
isang stumblingblock hadlang sa iyong kabutihan.
{7:7} Offend hindi laban ang maraming tao sa isang lungsod, at
pagkatapos ay
ikaw kang hindi magpatihulog sa mga tao.
{7:8} igapos hindi isang kasalanan sa isa 't isa; para sa isa ka ay
hindi maaaring pagsalang parurusahan.
{7:9} sabihing hindi, ang Diyos ay tumingin sa ang mga tao ng
aking
Katas-taasan, at kapag ako ay nag-aalok sa Kataas-taasang
Diyos, siya ay
tanggapin ang mga ito.
{7:10} ay hindi naduwag kapag naghahanda ka ng iyong mga
panalangin,
at ang kapabayaan hindi upang magbigay ng limos.
{7:11} tumatawa walang lalaki na nililibak sa ang kapaitan ng
kanyang
kaluluwa: sapagkat mayroong isa na kung saan ay
nagpapakumbaba at nagbubunyi.

{7:12} umisip hindi ng kasinungalingan laban sa iyong
kapatid; Gayundin ang
Gusto mo ang iyong mga kaibigan.
{7:13} gamitin hindi upang gumawa ng anumang uri ng
kasinungalingan: para sa mga kaugalian
niyon ay hindi mabuti.
{7:14} ay gumamit ng mga ilang salita sa pulutong ng mga Elder,
at
gumawa ng mga hindi gaanong pagngawa kailan ka maisara.
{7:15} galit hindi matrabaho trabaho, ni husbandry, na
ang kataas-taasan ay inorden.
{7:16} mabilang hindi ang iyong sarili sa kalipunan ng mga
makasalanan, ngunit alalahanin na poot ay hindi nanatili nang
matagal.
{7:17} ay nagpakumbaba nang labis: para sa paghihiganti ng
mga
makasalanan ay apoy at uod.
{7:18} baguhin hindi ng kaibigan sa anumang kabutihan sa
pamamagitan ng walang ibig sabihin;
ni isang tapat kapatid sapagkat ang ginto ng Ofir.
{7:19} talikuran hindi sa isang matalino at mabuting babae: sa
kanyang biyaya

ay higit sa ginto.
{7:20} samantalang ang inyong tagapaglingkod ay gumagawa ng
tunay, pagwiwika siya hindi
masama. ni ang Nagpapaupa na bestoweth sa kanyang sarili
nang lubos sa iyo.
{7:21} ang kaluluwa mo mahalin ang isang mahusay na lingkod,
at magdaya sa kanya
hindi ng kalayaan.
{7:22} wika ba ng hayop? ituon sa kanila: at kung sila
para sa inyong kapakinabangan, panatilihin ang mga ito sa iyo.
{7:23} wika ba mga bata? Sabihin sa kanila, at yumukod
kanilang leeg mula sa kanilang kabataan.
{7:24} wika ba babae? magkaroon ng isang pag-aalaga ng
kanilang mga katawan,
at ipakita mo hindi ka masaya para sa kanila.
{7:25} ay nagpakasal sa anak mong babae, at kaya ka
magkakaroon
isinasagawa ang isang bagay na matimbang: ngunit magbigay sa
kanya ng isang lalaki ng
pag-unawa.
{7:26} wika ba ng asawa matapos ang pagiisip mo? talikuran
ang hindi:

Ngunit bibigyan hindi ang iyong sarili sa isang ilaw na babae.
{7:27} igalang mo ang iyong Ama ng buong puso mo, at
kalimutan
hindi ang kalungkutan ng iyong ina.
{7:28} tandaan na ikaw ay ipinanganak sa kanila; at
Paano magagawang ikaw gantihin sila sa mga bagay na
mayroon sila
ginawa para sa iyo?
{7:29} matakot ka sa Panginoon ng buong kaluluwa mo, at
igalang ang kanyang
mga saserdote.
{7:30} ang nagmamahal sa kanya na ginawa sa iyo ng buong
lakas, at
talikuran ang hindi ang kanyang mga ministro.
{7:31} matakot ka sa Panginoon, at igalang ang mga pari; at
ibigay sa kanya ang
kanyang bahagi, bilang ito ay ipinag-utos sa iyo; ang mga unang
bunga, at ang
magkasala ng mga handog, at ang kaloob na mga balikat, at ang
sakripisyo sa pagpapakabanal, at ang unang bunga ng Espiritu
bagay na ito.
{7:32} at iunat ang iyong kamay sa mga maralita, na iyong

pagpapala ay maging ganap.
{7:33} kaloob na mayroon ng biyaya sa paningin ng bawat tao
na nabubuhay;
at para sa mga patay antalahin ito hindi.
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{7:34} mabigo hindi para sa kanila na nananangis, at
nagdadalamhati
sa kanila na nagdadalamhati.
{7:35} ay hindi mabagal upang dalawin ang mga maysakit:
sapagkat gagawin na
kita ay minamahal.
{7:36} anuman itinago sa kamay, tandaan ang
wakas, at kayo ay hindi gagawa ng lisya.
Pagsumikapang {8:1} hindi sa pamamagitan ng isang
makapangyarihang lalaki ' at baka ikaw ay mahulog sa kanyang
mga kamay.
{8:2} ay hindi kaylaki ng kaibhan ng isang taong mayaman, at
baka siya
overweigh sa iyo: sapagka 't ang ginto ay nawasak sa marami,
at
iniligaw ang mga puso ng mga hari.
Pagsumikapang {8:3} hindi sa isang taong puno ng dila, at

Magsisipagbunton hindi kahoy sa kanyang baga.
{8:4} pabiro hindi sa isang magaspang na tao, at baka maging ng
iyong mga ninuno
disgraced.
{8:5} kakutyaan hindi ang isang tao na ay tumalikod mula sa
kasalanan, kundi
Alalahanin na lahat tayo karapat-dapat sa kaparusahan.
{8:6} kasiraang puri hindi isang lalaki sa kanyang katandaan:
para maging ilan
sa atin maluluma na.
{8:7} Rejoice na hindi sa iyong pinakamatinding kaaway na
patay, ngunit
Alalahanin na mamamatay tayong lahat.
{8:8} man maipaalam sa hindi ang diskurso ng mga matatalino,
ngunit
iyong sarili kasama ang kanilang mga Kawikaan: sapagkat sa
mga ito ikaw ay matuto
pagtuturo, at kung paano paglilingkuran ang mga dakilang lalaki
nang madali.
{8:9} Miss hindi ang diskurso ng matatanda: para sa sila rin
Nalaman ng kanilang mga ama, at sa kanila ay matuto ka
unawa, at magbigay ng mga sagot kapag kailangan hinihingi.

{8:10} kindle hindi ang baga ng isang makasalanan, baka
matupok ka
ng liyab ng kaniyang apoy.
{8:11} bumangon hindi [sa galit] sa harapan ng isang
makasasama na tao, at baka siya naghihintay na lituhin ka sa
iyong
mga salita
Ipahiram {8:12} hindi sa kaniya na makapangyarihan kaysa
iyong sarili; para sa mga
kung lendest ka sa kanya, mabibilang ang mga ito ngunit
nawala.
{8:13} ay hindi katiyakan sa itaas ng iyong kapangyarihan:
sapagka 't kung ikaw ay magiging
katiyakan, ingatan upang bayaran ang mga ito.
{8:14} pumunta hindi sa batas sa isang hukom; sapagkat
hahatulan sila para sa
siya ayon sa kanyang karangalan.
{8:15} paglalakbay hindi sa daan sa isang matapang na kapwa,
baka siya
naging ganid sa iyo: sapagka 't siya ay gagawin ayon sa kanyang
sariling kalooban, at ikaw ay mawawalang kasama niya sa
pamamagitan ng kanyang kahangalan.

{8:16} pagsumikapang hindi sa isang galit na tao, at ikaw ay
hindi kasama sa kanya
sa isang dakong: sapagka 't ang dugo ay parang walang anoman
sa kanyang paningin, at
kung saan walang tulong, napabagsak ka niya.
{8:17} hindi kausapin ang isang mangmang; sapagkat hindi niya
susundin ang payo.
{8:18} ba walang lihim na bagay bago sa isang taga ibang
bayan; sapagkat ikaw
nalalaman mo hindi kung ano ang siyang ilalabas.
{8:19} buksan hindi mo ang iyong puso sa bawat tao, at baka
siya requite
ka sa isang matalas na turn.
{9:1} ay hindi naiinggit sa mga asawa ng iyong sinapupunan, at
ituro sa kanya ang hindi isang masamang aral na laban sa iyong
sarili.
{9:2} ibigay hindi ang kaluluwa mo sa isang babae upang itakda
ang kanyang paa sa
iyong tinatangkilik.
{9:3} matugunan hindi sa isang patutot, at baka ikaw ay
mahulog sa kanyang patibong.
{9:4} paggamit hindi magkano ang kumpanya ng isang babae ay
isang

mang-aawit, at baka ikaw ay nahuli sa kanyang mga
pagtatangka.
{9:5} tingin hindi sa isang maid, mahuhulog ka hindi sa
pamamagitan ng mga
ang mga bagay na mahalaga sa kanya.
{9:6} ibigay hindi kaluluwa sa patutot, na hindi na mawala
iyong mana.
{9:7} tumingin hindi na nakapalibot sa iyo sa mga lansangan ng
lunsod,
ni maliligaw ka sa mga dakong niyon.
{9:8} ay nagaalis ng iyong mga mata mula sa isang magandang
babae, at
hindi pagmasdan ang kagandahan ng iba; para sa marami ay
naging
nalinlang sa pamamagitan ng kagandahan ng isang babae; para
sa bagay na ito ay ang pag-ibig
ang pag-aalab ng tulad ng isang apoy.
{9:9} umupo hindi sa lahat ng isa pang ng asawang lalake
maupo ka
kasama siya sa iyong mga bisig, at gugulin ang iyong pera hindi
sa kanya sa
alak; at baka iyong puso itinuon sa kaniya, at gayon din sa
pamamagitan ng

iyong hangarin ikaw ay mahuhulog sa kapahamakan.
{9:10} talikuran hindi isang lumang kaibigan; para sa mga
bagong ay hindi
maihahambing sa kanya: isang bagong kaibigan ay kapag ang
bagong alak; Kapag ito ay
gulang, ikaw ay inumin ito sa kasiyahan.
{9:11} inggit hindi na ang kaluwalhatian ng mga makasalanan:
sapagka 't nalalaman mo
hindi magiging ano ang kanyang katapusan.
{9:12} ay hindi nalulugod sa ang bagay na ito na magkaroon ng
mga makasalanan
kasiyahan sa; Ngunit tandaan na sila ay hindi sabuong
sa kanilang mga libingan.
{9:13} ay panatilihin sa iyo malayo ang tao ay may
kapamahalaan na patayin;
kaya kang ikaw hindi pagdudahan ang takot sa kamatayan: at
kung ikaw ay lalapit
sa kanya, gumawa ng walang kasalanan, upang huwag niyang
kitlin ang iyong buhay
mayamaya: Tandaan na ikaw ay pumaroon sa gitna ng bitag,
at na ikaw ay lumakad sa ang battlements ng lungsod.
{9:14} katulad kaya ikaw, hulaan sa iyong kapuwa, at

sumangguni sa mga Pantas.
{9:15} hayaan mo ang iyong mensahe na kasama ng pantas, at
lahat ng iyong
komunikasyon sa kautusan ng Kataas-taasang Diyos.
{9:16} at hayaan ang mga matwid na tao na kumakain at
umiinom sa iyo; at hayaang
iyong nagsayawan at niluwalhati na may takot sa Panginoon.
{9:17} para sa kamay ng mga kagamitang na ang gawain ay
magiging
Pinuri: at ang matalino na pinuno ng mga tao para sa kanyang
pagsasalita.
{9:18} ng lalaki ng isang masamang dila ay mapanganib sa
kaniyang bayan; at
kamumuhian siya na pantal sa kanyang mensahe.
Tatagubilinan ng {10:1} A matatalinong hukom ang kanyang
mga tao; at ang mga
pamahalaan ng isang mabait na tao ay umorder na rin.
{10:2} bilang ang hukom ng mga tao ang kanyang sarili,
gayundin ang kanyang
mga pinuno; at anong uri ng tao ang mga pinuno ng bayan,
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Ganyan ay silang nagsisitahan dito.

{10:3} ang maling hari nangwawasak kung may kapangyarihang
kanyang mga tao; Ngunit sa pamamagitan
ang mabuting pagpapasiya sa kanila na may karapatan ang
lungsod ay magiging
pananahanan.
{10:4} ang kapangyarihan ng lupa ay sa mga kamay ng
Panginoon,
at sa takdang oras na siya ay maglalagay sa ibabaw nito na
pakinabang.
{10:5} sa mga kamay ng Diyos ay ang kaunlaran ng tao: at
sa mga tao ng mga tagasulat niya ipapatong ang kanyang
kapurihan.
{10:6} bear hindi pagkamuhi sa iyong kapuwa sa bawat mali;
at wala sa lahat ng gawi na makasasama.
{10:7} kapalaluan ay mapoot sa harapan ng Diyos at sa mga tao:
at sa pamamagitan ng kapwa
ay isang gumawa ng kasalanan.
{10:8} dahil sa masamang pakikitungo, pinsala, at
kayamanan ay nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang, ang
kaharian ay isinalin mula sa isa
ang mga tao sa isa pa.
{10:9} dahilan ay lupa at abo ng palalo? May ay isang mas

masamang bagay sa isang mapag-imbot na tao: sapagkat ang
isa ay inilalagay
kanyang sariling kaluluwa sa pagbebenta; dahil habang siya ay
nabubuhay siya ay nagpapalayas
ang kanyang mga sisidlan.
{10:10} ang manggagamot ay sumusugat sa off sa isang
mahabang sakit; at siya
iyan ang mga ito sa araw na mamamatay ang isang hari na
kinabukasan.
{10:11} sapagkat kapag ang isang tao ay patay, ay magmamana
ng gumagapang
bagay, hayop, at mga bulate.
{10:12} simula ng kapalaluan ay kapag ang isa ay tumalikod
mula sa Diyos, at ang kanyang puso ay tumalikod sa kanyang
kape.
{10:13} para sa kapalaluan ay simula ng kasalanan, at siya na
may
ito ay ihuhulog ko ang mga karumal-dumal na gawain: at kaya
nga, ang Panginoon
nagdala sa kanila ng mga di kilalang mga kalamidad, at ginulo
niya ang mga ito
lubusang.

{10:14} naghulog ng Panginoon pababa ang mga trono ng
palalo
mga prinsipe, at set up ang maamo kapalit nila.
{10:15} ang Panginoon ay nabunot sa mga ugat ng mga palalo
bansa, at itinanim ang mapagpakumbaba sa kanilang lugar.
{10:16} ang Panginoon ginulo niya ang mga bansa ng mga
pagano, at
winasak ang mga ito sa mga pundasyon ng lupa.
{10:17} niya kinuha ang ilan sa mga ito palayo, at winasak ang
mga ito,
at ginawa sa kanilang bantayog upang tumigil mula sa lupa.
{10:18} kapalaluan ay hindi ginawa para sa mga tao, ni ang galit
na galit na galit
para sa kanila na ipinanganak ng isang babae.
{10:19} sila na natatakot sa Panginoon ay isang matibay na
binhi, at sila
Mahal na siya ng isang marangal na halaman: sila na hindi
itinuturing ang
batas ay dishonourable ng mga binhi; sila na lalabag sa
kautusan ay isang deceivable na binhi.
{10:20} kasama ng mga kapatid ang punong ay marangal; kaya
ay sila na natatakot sa Panginoon sa kanyang mga mata.

{10:21} ang pagkatakot sa Panginoon ay lumalabas bago ang
pagkuha ng
awtoridad: pero ang gaspang at kapalaluan ay ang pagkawala
nito.
{10:22} man siya mayaman, marangal, o maralita, ang kanilang
kaluwalhatian ay ang
ang pagkatakot sa Panginoon.
{10:23} ito ay hindi nararapat na hinahamak ang mga maralita
ang tao na may
pang-unawa; ito ay hindi maginhawa upang gampanan ang
isang makasalanan
lalaki.
{10:24} magiging dakilang mga tao, at hukom, at potentates,
Pinarangalan; pa ay may isa man sa kanila higit pa niya na
may takot sa Panginoon.
{10:25} sa tagapagsilbi na matalino ay ang mga
libre ba ang paglilingkod: at may mga kaalaman ay hindi
Mangagupasalaan
kapag siya ay mabago.
{10:26} ay hindi overwise sa paggawa ng iyong negosyo; at
magmalaki
hindi ka sa oras ng iyong pagkabalisa.

Mabuti ay siya na nagpapagal ay siyang, at aboundeth sa lahat
ng {10:27}
bagay, kaysa sa kanya na nagmamalaki sa kaniyang sarili, at
wanteth ang tinapay.
{10:28} ang anak ko, luwalhatiin ang iyong kaluluwa sa
kaamuan, at bigyan ito ng
karangalan ayon ang dignidad nito.
{10:29} bibigyang-katwiran na siya na nagkasala laban sa
kanyang sarili
kaluluwa? at na ay nagpaparangal sa kaniya na dishonoureth sa
kanyang sarili
buhay?
{10:30} ang mahihirap na tao ay pinarangalan para sa kanyang
kakayahan, at ang
mayaman ay pinarangalan para sa kanyang mga kayamanan.
{10:31} siya na pinarangalan sa kahirapan, kung paano mas
sa kayamanan? at siya na dishonourable sa yaman, gaano
higit na kahirapan?
{11:1} karunungan ay nagpapadukha ang ulo niya na ng
mababang
na antas, at nagpainom sa kanya upang umupo sa mga dakilang
tao.

{11:2} Commend di ang isang tao para sa kanyang
kagandahan; kasusuklaman ni
isang tao sa kanyang panlabas na anyo.
{11:3} ang bubuyog ay maliit sa tulad ng mga langaw; Subalit
ang kanyang bunga ay
ang hepe ng bagay na matamis.
{11:4} magyabang hindi ng iyong mga damit at mga kasuutan,
at dakilain
hindi ang iyong sarili sa araw ng kapurihan: para sa mga gawa
ng Panginoon
ay kahanga-hanga, at kanyang mga gawain sa mga tao ay
nakatago.
{11:5} maraming mga hari ay naupo sa lupa; at
ay isang bagay na hindi kailanman naisip ng isuot ang korona.
{11:6} maraming makapangyarihang tao ay naging lubhang
napahiya;
at ang marangal na ibinigay sa mga kamay ng ibang lalaki.
{11:7} masisi hindi bago ka 't napagmasdan ang katotohanan:
maunawaan muna, at pagkatapos ay sawayin.
{11:8} sagot hindi bago dininig ninyo ang mga dahilan:
gambalain ni ang lalaki sa gitna ng kanilang mga mensahe.

{11:9} pagsumikapang huwag sa isang bagay na concerneth sa
iyo hindi; at
umupo hindi sa paghuhukom sa mga makasalanan.
{11:10} ang anak ko, huwag kang makisalamuha sa maraming
bagay: sapagkat kung
Magkano ka makialam, ikaw ay hindi nararapat na maging
walang malay; at kung ikaw
sundin pagkatapos, ikaw ay hindi matatamo, ni ikaw ay
makatakas
pamamagitan ng pagtakas.
{11:11} may ay isa na nagpapagal ay siyang, at nagpapasan ng
pasakit, at
nagpainom sa pagmamadali, at ay kaya magkano ang higit na
likod.
{11:12} muli, doon ay ang isa na mabagal, at kailangan
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ng tulong, kulang ang kakayahan at puno ng kahirapan; Subalit
ang mga mata ng
ang Panginoon tumingin sa kanya para sa kabutihan, at magsetap siya mula sa kanyang
kababaan,
{11:13} at iniangat ang kanyang ulo mula sa kalungkutan; kaya
na maraming

na nakita mula sa kanya ay kapayapaan sa lahat ng
{11:14} kasaganaan at kagipitan, buhay at kamatayan,
kahirapan
at ang kayamanan, lumapit sa Panginoon.
{11:15} karunungan, kaalaman at pag-unawa ng mga
sa batas, ay sa Panginoon: pag-ibig, at ang paraan ng mabuting
mga gawa, ay
mula sa kanya.
{11:16} kamalian at kadiliman ang kanilang simula nang samasama
sa mga makasalanan: at kasamaan ay maluluma na sa kanila na
nagpupuri
doon.
{11:17} ang regalo ng Panginoon ay mananatili sa mga
makasalanan,
at nagdadala ng kaniyang lingap kaunlaran magpakailan man.
{11:18} doon ay waxeth na mayaman sa kanyang wariness at
ang pag-iipon, at ito kanya ang bahagi ng kanyang gantimpala:
{11:19} samantalang sinasabi niya, ako ay naging ng
kapahingahan, at ngayon ay
patuloy na kumain ng aking kalakal; at pa niya hindi kung ano
ang nalalaman

oras ay sumapit sa kanya, at na siya ay dapat mag-iwan ng mga
ang mga bagay para sa iba, at mamatay.
{11:20} ay Nagtibay sa iyong mga Tipan, at maging trainer
doon, at maluluma na sa iyong gawain.
{11:21} milagro hindi sa ang mga gawa ng mga
makasalanan; Ngunit tiwala sa
ang Panginoon, at sumunod sa iyong pagpapagal: sapagkat ito
ay isang madaling bagay na sa
sa paningin ng Panginoon sa mga biglaang upang gumawa ng
isang taong mayaman.
{11:22} ang mga pagpapala ng Panginoon ay ang gantimpala ng
mga
kalumbayang mula sa Diyos, at biglang pinasisikat niya ang
kanyang basbas na umunlad.
{11:23} sinasabi hindi, ano ang mapapakinabang ng aking
paglilingkod? at
Anong magandang bagay na ito ay mayroon akong pagkaraan
nito?
{11:24} muli, huwag mong sabihin, ako ay may sapat, at
angkinin ang marami
bagay, at anong masama ay mayroon akong pagkaraan nito?
{11:25} sa panahon ng kasaganaan ay isang pagkalimot ng
kahirapan: at sa mga araw ng paghihirap ay walang iba

alaala ng kaunlaran.
{11:26} sapagkat ito ay isang madaling bagay para sa Panginoon
sa araw ng
kamatayan upang gantimpalaan ang isang tao ayon sa kanyang
paraan.
{11:27} ang mga kapighatian ng isang oras ay nagpapahayag ng
isang tao kalimutan
kasiyahan: at sa kaniyang wakas ay natuklasan ang kanyang
mga gawa.
{11:28} ang humatol sa walang pinagpala bago ang kanyang
kamatayan: para sa isang tao
ay makikilala sa kanyang mga anak.
{11:29} ay magdudulot ng hindi ng bawa 't tao sa bahay mo:
para sa mga
mapanlinlang na mga tao ay maraming tren.
{11:30} tulad bilang isang partridge kinuha [at iningatan] sa
isang hawla, kaya
ang puso ng mga palalo; at parang bilang isang ispya,
nagpupuyat siya para
iyong pagbagsak:
{11:31} sapagkat siya 'y, at ay tumalikod sa kasamaan, na
mabuti
at sa bagay na karapat-dapat purihin ang paninisi ka.

{11:32} ng kislap ng apoy ay nagalab ang isang bunton ng uling:
at isang
makasalanang tao ay mag-aalay ng pagbububo ng dugo.
{11:33} mag-ingat ng isang pilyo na tao, sapagkat siya ay
gumagawa
kasamaan; baka siya ang nagdala sa iyo ng perpetual kuwarto
makatakas.
{11:34} ay tumanggap ng isang dayuhan sa bahay mo, at siya ay
gambalain sa iyo, at bumaling sa iyo mula sa iyong sariling.
{12:1} Kapag ibig mo ang paggawa ng mabuti ay alam na kung
kanino ka gumawa
ito; kaya kang ikaw Salamat para sa iyong mga benepisyo.
{12:2} gumawa ng mabuti sa makadiyos na mga lalaki, at inyong
matatagpuan ang
kagantihan; at kung hindi mula sa kanya, subalit mula sa
Kataas-taasang Diyos.
{12:3} doon ay walang mabuting lumapit sa kanya na laging
okupado sa kasamaan, ni sa kanya 'y nagbibigay na ng walang
abuloy.
{12:4} bigyan ang makadiyos na tao, at tulong hindi
makasalanan.
{12:5} do rin sa kaniya na mapagpakumbaba, ngunit magbigay
ng hindi sa mga

makasalanan: pigilan mo ang iyong tinapay, at ibigay ito sa
kanya, baka
overmaster niya sa iyo nang sa gayon ay: sapagkat [pa] ang
iyong matatanggap
dobleng masama para sa lahat ng kabutihang ginawa mo mo
sa kanya.
{12:6} sapagkat ang pinaka mataas ay napopoot sa mga
makasalanan, at gaganti
maghiganti sa mga makasalanan, at tinutupad ang mga ito
laban sa mga
makapangyarihan sa araw ng kanilang kaparusahan.
{12:7} ibinibigay sa mabubuti, at mga tulong hindi ang
nagkasala.
{12:8} A kaibigan ay hindi kilala sa kaunlaran: at isang
kaaway ay hindi nakatago sa paghihirap.
{12:9} sa pag-unlad ng isang tao ay magdadalamhati ang mga
kaaway:
Ngunit sa kanyang paghihirap kahit ang isang kaibigan ay
maglalaho.
{12:10} huwag magtiwala sa inyong kaaway: para sa mga
katulad na bakal rusteth,
kaya ang kanyang kasamaan.

{12:11} Bagama 't siya ay magpapakumbaba ng kanyang sarili,
at humayo nakayukyok, pa
kumuha ng mabuting sundin at mag-ingat sa kanya, at ikaw ay
magiging sa
kanya habang kung ikaw disin pinahiran ng isang lookingglass,
at huwag kayong
alam na kanyang kalawang ay hindi tuluyang napalis.
Naglagay siya ng {12:12} hindi dahil sa iyo, hindi, kapag siya ay
itinapos sa iyo, siya stand up sa iyong lugar; ni hindi na ipaalam
sa kanya umupo
sa iyong kanang kamay, at baka hanapin siya upang kunin ang
iyong upuan, at huwag sa
ang huling naaalala ang aking mga salita, at maaantig
nahawakan.
{12:13} na ay kaawaan ng isang charmer ay Nakagat ng isang
ahas, o anumang tulad ng come malapit sa mababangis na
hayop?
{12:14} kaya isa na ay lumalabas na isang makasalanan, at
nadumhan sa
siya sa kanyang mga kasalanan, sino ang kaawaan?
{12:15} para sa isang habang siya ay manatili sa iyo, ngunit kung
ikaw
magsisimulang mapawi, siya ay hindi mamamalagi.

{12:16} kaaway ay nagsasalita sa matamis sa kanyang mga labi,
kundi sa
kaniyang puso na siya ay nagiisip kung paano upang ihagis kita
sa hukay: siya ay
umiyak sa kanyang mga mata, pero kung makahanap siya ng
pagkakataon, hindi siya maaaring
nasiyahan sa dugo.
{12:17} kung ang paghihirap ay dumating sa iyo, ikaw ay
mahanap sa kanya
doon una; at bagaman siya magpanggap na tutulong sa iyo,
gayunman ay siya
makapipinsala sa iyo.
{12:18} yayanigin niya ang kanyang ulo, at palakpak ang
kanyang mga kamay, at
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ibulong sa karamihan, at baguhin ang kanyang anyo.
{13:1} ang toucheth pitch ay ay madungisan nahawakan;
at siya na makasama ang isang taong palalo ay magiging tulad
sa kanya.
{13:2} pasan hindi ang iyong sarili sa itaas ng iyong
kapangyarihan habang ikaw
ay nabubuhay; at walang makasama na makapangyarihan at

mayaman kaysa sa inyong sarili: sapagkat paano sumasangayon ang Kettle para at ang mga sisidlang
magkasama na ang palayok? sapagkat kung babagabagin ang
isa laban sa iba pang, it
ay magiging sira.
{13:3} ang mayamang lalaki ay ginawa mali, at Gayunman siya
threateneth dito: ang maralita ay ginawan ng masama, at
kailangan niyang pinamamanhikan
din.
{13:4} kung ikaw ay magiging para sa kanyang kapakinabangan,
gagamitin niya sa iyo: ngunit kung
wala ka, pababayaan niya sa iyo.
{13:5} kung ikaw ay may anumang bagay na ito, siya ay
mabubuhay na kasama mo: Oo,
niya gagawin kitang hubad, at hindi na humihingi ng paumanhin
para sa mga ito.
{13:6} kung siya ay may kailangan sa iyo, malilinlang siya sa iyo,
at
ngumiti sa iyo, at ilagay sa iyo sa pag-asa; siya ay mangungusap
sa iyo
kaaya-aya, at sasabihin, ano wantest mo?
{13:7} at ang niya iyo hiyain ng kanyang karne, hanggang sa siya
ay may

iguguhit kita tuyo, dalawang beses o tatlong ulit, at sa huli ay
tumawa siya
iyo na nililibak pagkatapos nito, kapag siya ay nakakikita sa iyo,
hindi niya pababayaan
iyo, at manginig ang kanyang ulo sa iyo.
{13:8} mag-ingat na hindi kayo malinlang at dinala
pababa sa iyong kagalakan.
{13:9} kung ikaw ay inanyayahan ng isang makapangyarihang
tao, lalayo
iyong sarili, at marami mas ay siya sabihin sa iyo.
{13:10} pindutin mo hindi sa kanya, baka ilagay mo likod;
nakatayo sa hindi kalayuan, baka malimutan mo.
Makakaapekto sa {13:11} hindi na gagawing pantay sa kanya sa
mensahe, at
maniwala hindi kanyang salita: para sa maraming mga
komunikasyon
tutuksuhin niya iyo, at nakangiti sa iyo ay kunin iyong
mga lihim:
{13:12} ngunit malupit, siya ay mag-ipon ng inyong mga salita,
at hindi
saktan ang matitira na gawin sa iyo, at ilagay sa iyo sa
bilangguan.

{13:13} Observe, at dalhin mabuti pakikinggan, sapagkat ikaw
ay lumakad sa
panganib ng inyong ibagsak: kapag naririnig mo ang mga bagay
na ito,
gising sa iyong pagtulog.
Iibigin mo ang Panginoon ng lahat ng buhay na iyong {13:14}, at
tumawag sa kanya para sa
iyong kaligtasan.
{13:15} lahat ng hayop ay nagmamahal sa kanyang katulad, at
mahal ang bawat tao
kanyang mga kapitbahay.
{13:16} lahat ng laman ay consorteth ayon sa mga uri, at ang
isang tao
ay kakapit sa kanyang gusto.
{13:17} anong pakikisama mayroon ang lobo na kasama ng
Kordero? kaya
ang mga makasalanan sa mga maka-Diyos.
{13:18} anong kasunduan ay may pagitan ang hyena at isang
aso? at ang kapayapaan sa pagitan ng mayaman at mahirap?
{13:19} tulad ng ligaw na asno ay biktima ng mga leon sa mga
ilang: kaya kumain ng mayayaman ang mahihirap.

{13:20} tulad ng palalo galit kababaang-loob: din, ang
mayamang abhor
ang mga maralita.
{13:21} hawak isang mayamang lalaki na simula sa pagkahulog
ng kanyang
kaibigan: kundi isang taong pagiging pababa ay ikinampay
palayo sa kanyang
mga kaibigan.
{13:22} kapag nahulog ang isang mayamang lalaki, ay may
maraming katulong:
siya ay nagsasalita ng mga bagay na hindi ipagsisigawan, at pa
pangatwiranan ng tao
kanya: nadulas ang mahihirap na tao, at pa sila ay pinagsabihan
siya masyadong; siya
nagsalita nang may katalinuhan, at maaaring magkaroon ng
lugar.
{13:23} kapag nagsasalita ang isang mayamang lalaki, ang
bawat tao ay humahawak sa kanya
dila, at, hitsura, ano ang sinasabi niya, Omawon nila ang mga
ito sa mga ulap:
Ngunit kung magsalita ang mga mahihirap na tao, sasabihin
nila, kapwa ang mga ito? at
kung natitisod siya, tutulungan nila na ibagsak siya.

{13:24} kayamanan ay mabuti sa akin ang walang kasalanan, at
ang kahirapan ay masama sa bibig ng mga makasalanan.
{13:25} nagbabago ng puso ng isang tao ang kanyang mukha,
kung ito 'y para sa kabutihan o kasamaan: at sa isang masayang
puso ay nagpapasaya ng
masayahing mukha.
{13:26} Maligayang mukha ay tanda ng isang puso na
sa kaunlaran; at ang paghahanap ng talinghaga ay isang
karitong din ang mga isipan.
{14:1} pinagpala ay ang tao ay hindi nadulas sa kanyang
bibig, at ay hindi nangasaktan ang napakaraming mga
kasalanan.
{14:2} pinagpala ay siya na budhi ay hindi
kinondena ng kanya, at hindi na bumagsak mula sa kanyang
pag-asa sa mga
Panginoon.
{14:3} kayamanan ay hindi nararapat para sa isang niggard: at
ano ang
dapat gawin maiinggitin sa pera?
{14:4} siya na manok sa pamamagitan ng pandaraya ng sarili
niyang kaluluwa

manok para sa iba, na ay gumastos ng mga kalakal na kanyang
riotously.
{14:5} niya na masama sa kanyang sarili, na kung kanino ay
siyang maging
mabuting? hindi kukunin niya ang kasiyahan sa kanyang mga
kalakal.
{14:6} doon ay wala nang mas malala kaysa sa siya na naiinggit
sa kanyang sarili;
at ito ay isang kagantihan ng kanyang kasamaan.
{14:7} at kung siya gumagawa ng mabuti, ginagawa niya ito
mabigat; at
sa huli ay ipinahayag niya ang kanyang mga kasamaan.
{14:8} ng naiinggit na mga lalaki ay may isang masamang
mata; siya ay tumalikod
layo kanyang harapin, at humahamak ng lalaki.
{14:9} A mapag-imbot man ng mata ay hindi nasisiyahan sa
kanyang
bahagi; at ang kasamaan ng masama ay drieth ang kanyang
kaluluwa.
{14:10} may masamang mata ay nananaghili ng [kanyang] mga
tinapay, at siya ay isang
niggard sa kanyang mesa.

{14:11} ang mga anak, na ayon sa iyong kakayahan paggawa ng
mabuti sa
iyong sarili, at ibinibigay ng Panginoon kanyang takdang
handog.
{14:12} alalahanin ang kamatayan ay hindi na magiging matagal
sa pagparito,
at ang mga Tipan ng libingan ay hindi na ipinakita sa iyo.
{14:13} gumawa ng mabuti sa iyong mga kaibigan bago ikaw ay
mamamatay, at
ayon sa iyong kakayahan Iunat mo ang iyong kamay at ibigay sa
kanya.
{14:14} magdaya sa hindi ang iyong sarili sa magandang araw
na iyon, at hayaan ang hindi
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ang mga bahagi ng isang mabuting hangarin ay overpass sa iyo.
{14:15} ay hindi ka iwanan ang iyong paghihirap sa isa 't isa?
at iyong tatamasahin na maghihiwalay ng pulutong?
{14:16} ibigay, at tumagal, at pabanalin ang inyong mga
kaluluwa; sapagkat walang
walang naghahangad ng Aser sa libingan.
{14:17} naluluma ang lahat ng laman bilang kasuotan: para sa
mga

ang mga Tipan mula simula ay, ikaw ay mamamatay ng
kamatayan.
{14:18} tulad ng mga berdeng dahon sa isang makapal na puno,
ilang mahulog,
at ang ilan ay lumago; kaya ay ang mga henerasyon ng laman at
dugo, isa
ay darating sa isang dulo, at isa pa ay ipinanganak.
{14:19} bawat gawain rotteth at natutupok sa malayo, at ang
manggagawa niyon ay magpunta dito.
{14:20} pinagpala ay ang tao na magnilay-nilay sa mabubuting
bagay
sa karunungan, at na ay nagpapaliwanag ng mga bagay na
Banal sa pamamagitan ng kanyang
pag-unawa. ing.
{14:21} ay siya na minamasdan ang kanyang paraan sa kanyang
puso
Mayroon din ang pag-unawa sa kanyang mga lihim.
{14:22} pumunta siya tulad sa traceth, at naghihintay sa
kanyang paraan.
{14:23} din siya na prieth sa sa kanyang bintana ay
makinig sa kanyang mga pintuan.
{14:24} din siya na titigil malapit sa kanyang bahay ay

Lagyan ng pin sa kanyang mga pader.
{14:25} ay niya itinayo ang kanyang tolda malapit sa kaniya, at
ang
dumapo sa isang matutuluyan na kung saan ay ang mabubuting
bagay.
{14:26} ay ipinakita niya ang kanyang mga anak sa ilalim ng
kanyang tirahan, at
ay titigil sa ilalim ng kanyang mga sanga.
{14:27} sa kanya siya ay matatalakay mula sa init, at sa kanya
kaluwalhatian ay siya naninirahan.
{15:1} siya na natatakot sa Panginoon ay gawin ang mabuti, at
siya na
ay ang kaalaman sa batas ay makatatamo sa kanya.
{15:2} at bilang isang ina ay siyang salubungin siya, at
tumanggap ng
siya bilang isang asawa ay nag-asawa ng isang birhen.
{15:3} sa tinapay na pang-unawa ay siya pakain
kanya, at ibigay sa kanya ang tubig ng karunungan upang
inumin.
{15:4} niya mapatitigil sa kanya, at hindi dapat
lumipat; at ay umasa sa kanya, at hindi malilito.
{15:5} siya ay dakilain siya sa itaas ng kanyang kapitbahay, at sa

sa gitna ng kapisanan ay buksan niya ang kanyang bibig.
{15:6} siya makatatagpo ng kagalakan at isang putong ng
kasayahan, at siya
magiging sanhi sa kanya upang magmana ng walang hanggang
pangalan.
{15:7} kundi sa mga mangmang na tao ay hindi makaaabot sa
kanya, at
hindi siya makikita ng mga makasalanan.
{15:8} para sa siya ay malayo sa kapalaluan, at ang mga tao ay
sinungaling
hindi maalala siya.
{15:9} papuri ay huwag dinggin ang kaso sa bibig ng isang
makasalanan, para sa mga ito
ay nagpadala ng kanya ng Panginoon.
{15:10} sapagkat ang papuri ay maaaring sabihin sa
karunungan, at ang
Hindi uunlad ang Panginoon.
{15:11} sabihing hindi ka, ito ay sa pamamagitan ng Panginoon
na ako ay nahulog
layo: sapagka 't iyong 27Gayon hindi upang gawin ang mga
bagay na ito na siya ay napopoot.
{15:12} sabihin hindi ikaw, ay pinapangyari niya na nagkamali
ako: para sa siya

ay hindi kailangan ang mga makasalanang tao.
{15:13} ang Panginoon ay napopoot sa lahat mga karumaldumal na gawain; at sila na
takot na hindi na mahal ng Diyos.
{15:14} niya mismo na ginawa ng mga tao mula sa simula, at
umalis siya sa kamay ng kaniyang mga payo;
{15:15} kung ibig mo, sundin ang mga kautusan, at sa
magsagawa ng mga katanggap-tanggap na katapatan.
{15:16} siya ay naglagay ng apoy at tubig sa harap mo: iunat
balik kay kung ibig mo ng iyong mga kamay.
{15:17} bago ang tao ay buhay at kamatayan; at kung siya
liketh ibibigay sa kanya.
{15:18} sapagkat ang karunungan ng Panginoon ay dakila, at
siya ay
makapangyarihan sa kapangyarihan, at 24Sapagka ang lahat ng
bagay:
{15:19} at ang kanyang mga mata ay nasa kanila na
nangatatakot sa kaniya, at siya
nalalaman ng bawat gawain ng tao.
{15:20} inutusan niya ang mga tao na gumagawa ng kasamaan,
ni hindi niya ibinigay pagmamaneho ng sinumang tao sa
kasalanan.

{16:1} pagnanais hindi ng maraming anak na walang
pakinabang,
ni hindi nalulugod sa hindi makadiyos na mga anak.
{16:2} kahit dumami sila, na magsaya hindi sa kanila, maliban sa
ang pagkatakot sa Panginoon ay magiging sa kanila.
{16:3} ay magtiwala sa hindi mo sa kanilang buhay, di paggalang
nila
maraming tao: sapagkat ang isa na makatarungan ay mas
mahusay kaysa sa isang libong; at
mas ito ay mamatay na walang anak, kaysa magkaroon ng mga
hindi maka-Diyos.
{16:4} sapagkat sa pamamagitan ng isa na may pag-unawa ay sa
lungsod
sapat: ngunit ang mga kamag-anak ng mga masasama ay
magtutungo
magiging mapanglaw.
{16:5} maraming gayong bagay ang nakita ko sa aking mga
mata, at
napakinggan ng aking tainga ang mga mas dakilang bagay kaysa
rito.
{16:6} sa kongregasyon ng mga makasalanan ang apoy ay
nagsisiklab; at sa isang bansang mapanghimagsik poot ay
nakatakda sa apoy.

{16:7} niya ay hindi nagpaawat sa mga lumang higante, na
nahulog
palayo sa lakas ng kanilang kahangalan.
Ni hindi niya iniligtas ng {16:8} ang lugar kung saan naglakbay
Lot,
Ngunit pinagtaniman man sila para sa kanilang kapalaluan.
Kaawaan {16:9} niya ang hindi ang mga tao ng kapahamakan,
na
naalis sa kanilang mga kasalanan:
{16:10} o ng anim na raang libong footmen, yaong
tinipon sa katigasan ng kanilang mga puso.
{16:11} at kung may isang taong matitigas sa mga
tao, ito ay milagro kung makatakas siya pagsalang parurusahan:
para sa awa at
ay galit sa kanya; siya ay may kapangyarihang magpatawad, at
ibinuhos
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hindi nasiyahan.
{16:12} bilang kanyang awa ay dakila, kaya ay kanyang
pagwawasto din: siya
isang tao ayon sa kanyang mga gawa ang hahatol

{16:13} ang makasalanan ay hindi makatatakas sa kanyang
sinamsam: at
ang pagtitiyaga ng mga makadios ay hindi ay biguin.
{16:14} gumawa ng paraan para sa bawat gawain ng awa: para
sa bawat
masusumpungan ang mga tao ayon sa kanyang mga gawa.
{16:15} ang Panginoon ay pinatigas ng Faraon, na hindi niya
dapat
Alam niya, na kaniyang makapangyarihang mga gawa ay
maipaalam sa mga
mundo.
{16:16} kanyang awa ay nakikita sa bawat nilikha; at siya
ay pinaghiwalay ang kanyang liwanag mula sa kadiliman sa
isang adamant.
{16:17} sabihin hindi ikaw, ako ay itago ang sarili ko mula sa
Panginoon:
ay aalalahanin alinman sa akin mula sa itaas? Hindi ako
magiging
Naalala sa napakaraming tao: sapagkat ang aking kaluluwa
sa gayong isang walang-katapusang bilang ng mga nilalang?
{16:18} narito, sa Langit, at ang langit ng kalangitan,
sa kailaliman, at ang lupa, at lahat na doon ay, magiging

lumipat nang siya ay bisitahin.
{16:19} kabundukan din at patibayan ng lupa
maaaring matinag sa panginginig, kapag ang Panginoon ay
tumitingin sa kanila.
{16:20} walang puso maaaring palagay sa mga bagay na ito
nang karapat-dapat:
at sino ang makapag-isip ang kanyang mga paraan?
{16:21} ito ay isang bagyo na hindi nakikita ng tao: sapagkat ang
halos lahat ng bahagi ng kanyang mga gawa ay nagtago.
{16:22} maipapahayag na ang ang mga gawa ng kanyang mga
katarungan? o na
maaaring tiisin ang mga ito? para sa kanyang mga Tipan ay sa
malayo, at ang pagsubok na ito
ng lahat ng bagay ay sa wakas.
{16:23} tingin niya na wanteth ang pag-unawa sa
bagay na walang kabuluhan: at nagiisip ng isang mangmang na
tao na nagkakamali ang kalokohan.
{16:24} ng anak, makinig sa akin, at matuto ng mga kaalaman,
at Marcos ang aking mga salita sa iyong puso.
{16:25} ay ipakikita ang doktrina sa timbang ko, at ipahayag ang
kanyang kaalaman talaga.
{16:26} tapos sa paghatol mula sa ang mga gawa ng Panginoon

simula: at mula sa panahong ginawa niya silang itapon niya
ang bahagi niyaon.
{16:27} Nagagayakan niya sa kanyang mga gawa
magpakailanman, at sa kanyang mga kamay
ay ang mga punong sa kanila sa lahat ng henerasyon: sila ni
paggawa, o ay pagod, o itigil mula sa kanilang mga gawa.
{16:28} walang sa kanila ang humadlang sa isa pa, at sila ay
Huwag suwayin ang kanyang mga salita.
{16:29} pagkatapos nito ang Panginoon ay tumingin sa mundo,
at
puno ang mga ito kasama ang kanyang mga pagpapala.
{16:30} ng lahat ng uri ng bagay na may buhay ay itinago niya
sa ibabaw nito; at sila ay muling magbabalik sa ito.
{17:1} ang Panginoon nilikha ang tao sa mundo, at bumaling sa
kanya
dito muli.
{17:2} siya ay nagbigay sa kanila ng ilang araw, at hindi
nagtagal, at
ang kapamahalaan din sa mga bagay na ito doon.
{17:3} siya endued sa kanila ng lakas sa sarili nito, at
ginawa ang mga ito ayon sa kanyang wangis,

{17:4} at ilagay ang mga takot ng tao sa lahat ng laman, at
nagbigay ng
siyang kapangyarihan sa mga hayop at mga ibon.
{17:5} nila natanggap ang paggamit ng limang pagpapatakbo ng
mga
Panginoon, at sa ikaanim na lugar niya ibinahagi sa kanila
pang-unawa, at sa ikapitong pananalita, interpreter ng
ang cogitations niyon.
{17:6} payo, at ang dila, at mga mata, tainga, at puso,
binigyan niya sila ng maunawaan.
{17:7} babautismuhan niya ang pumuspos sa kanila ng
kaalaman tungkol sa
pang-unawa, at isinaysay nila ang mabuti at masama.
{17:8} ay ipinakita niya ang kanyang mata sa kanilang mga puso,
na siya ay maaaring
pakita nila ang kadakilaan ng kanyang mga gawa.
{17:9} ibinigay niya sa kanila na nagpupuri sa kaniyang
kagilagilalas na mga gawa para sa
kailanman, na nila upang ipahayag ng kanyang mga gawa sa
pag-unawa.
{17:10} at ang mga hinirang ay purihin ang kanyang banal na
pangalan.

{17:11} din dito binigyan niya sila ng kaalaman, at ang batas
ng buhay para sa mana.
{17:12} ginawa niya ang walang hanggang tipan sa kanila, at
Ipinakita nila ang kanyang mga paghatol.
{17:13} nakita ng kanilang mga mata ang kamahalan ng kanyang
kaluwalhatian, at kanilang
narinig ng tainga ang kaniyang maluwalhating tinig.
{17:14} at sinabi niya sa kanila, Mangagingat kayo sa lahat
ng kasamaan; at binigyan niya ang bawat utos ng lalaki
hinggil sa kaniyang kapuwa.
{17:15} kanilang paraan ay laging nasa harapan niya, at hindi
dapat
itinago mula sa kanyang mga mata.
{17:16} bawat tao mula sa kanyang kabataan ay ibinigay na sa
kasamaan; hindi
nila magagawa para sa kanilang sarili mataba na puso para sa
batuhan.
{17:17} para sa mga dibisyon ng mga bansa sa buong
lupa na nagtalaga siya ng mga pinuno sa bawat tao; Ngunit ang
Israel ay ang
Bahagi ng Panginoon:
{17:18} kanino, na kaniyang panganay, nourisheth siya sa

disiplina, at pagbibigay sa kanya ng liwanag ng kanyang pag-ibig
ay hindi
tatalikuran siya.
{17:19} nga na lahat ng kanilang mga gawa ay bilang ng araw
bago
kanya, at ang kanyang mga mata ay patuloy sa kanilang mga
paraan.
{17:20} ay wala sa kanilang masasamang gawa natatago
kanya, ngunit ang lahat ng kanilang mga kasalanan ay sa
harapan ng Panginoon
{17:21} kundi ang Panginoon ang pagiging mapagbigay at batid
ang kanyang
pagkakagawa, ni iniwan ni iniwan sa kanila, kundi nagligtas sa
kanila.
{17:22} ang limos ng lalaki ay tulad ng isang singsing sa kanya,
at siya
susundin ang mabubuting gawa ng tao bilang ang mansanas ng
mga mata, at
magbigay ng pagsisisi sa kanyang mga anak na lalaki at babae.
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{17:23} Afterwards siya ay bumangon at gagantimpalaan sa
kanila, at
ibigay ang kanilang kagantihan sa kanilang mga ulo.

{17:24} ngunit sa kanila na magsisi, ipinagkaloob niya sa kanila
bumalik, at inaliw yaong mga nabigo sa pagtitiis.
{17:25} manumbalik siya sa Panginoon, at talikuran ang iyong
mga kasalanan, gumawa ng
iyong panalangin bago ang kaniyang mukha, at makasasakit sa
mas mababa.
{17:26} bumaling muli sa Kataas-taasan, at bumaling palayo
kasamaan: sapagka 't siya ay aakayin ng ka mula sa kadiliman
tungo sa liwanag
ng kalusugan, at napopoot sa ka ng pagkasuklam mainam.
{17:27} pagkatiwalaan sino ang pinaka mataas sa libingan,
sa halip na sa kanila na mamuhay at magpasalamat?
{17:28} masawi ang pasasalamat mula sa mga patay, bilang
mula sa
isa ang hindi: ang buhay at tunog sa puso 'y purihin ang
Panginoon.
{17:29} kung gaano kadakila ang mga kagandahang-loob ng
Panginoon ating
Diyos, at ang pagkahabag niya sa tulad ng bumabaling sa kanya
sa
kabanalan!

{17:30} para sa lahat ng bagay ay hindi maaaring sa tao, dahil sa
anak
ng tao ay hindi imortal.
{17:31} ano ay mas maliwanag pa sa araw? Subalit ang liwanag
niyon ay hindi nagkukulang; at kunwari ay laman at dugo ay
masama.
{17:32} vieweth niya ang kapangyarihan ng ang taas ng langit;
at lahat ng tao ay kundi lupa at abo.
{18:1} nilikha niya ang mga nabubuhay para sa kailanman Hath
ang lahat ng mga bagay sa
pangkalahatang.
{18:2} ang Panginoon lamang ang mabubuti, at doon ay walang
ibang
kundi siya,
{18:3} na namamahala sa mundo kasama ang mga palad ng
kanyang
kamay, at ang lahat ng bagay ay sumunod sa kanyang kalooban:
sapagka 't siya ang hari ng lahat,
pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na hatiin ang banal na
bagay sa kanila mula sa mahalay.
{18:4} kanino may kapangyarihan siya na ibinigay upang
ipahayag ang kanyang

mga gawa? at masusumpungan na ang kanyang marangal na
mga gawa?
{18:5} ay na lagyan ng numero ang lakas ng kanyang
kamahalan? at
sasabihin na rin ang kanyang awa?
{18:6} kapag para sa kamangha-manghang mga gawa ng
Panginoon, maaaring mayroon
walang kukunin mula sa kanila, ni hindi maaaring anumang
bagay ilagay
sa kanila, ni ang mga ito sa kanila ay matatagpuan.
{18:7} kapag ginawa ang isang tao, pagkatapos ay sinisimulan
niya; at
kapag pinababayaan niya, pagkatapos ay siya ay may pagaalinlangan.
{18:8} ang lalaki, at whereto naglilingkod siya? Ano ba ang
kanyang
mabuti, at kung ano ang kanyang kasamaan?
Ay sa mga araw na {18:9} ang bilang ng isang tao ng isang
daang taon.
{18:10} bilang isang patak ng tubig sa dagat, at isang
gravelstone
sa paghahambing ng buhangin; kaya ang isang libong taon na
ang

panahon ni sa kawalang-hanggan.
{18:11} samakatuwid ay mga pasyente ng Diyos sa kanila, at
nagbubugso
ang kanyang awa sa kanila.
{18:12} nakita niya at nahalata ang kanilang huli na masama;
kaya Pinarami niya ang kanyang habag.
{18:13} ang awa ng tao ay patungo sa kaniyang kapuwa; Subalit
ang
ang awa ng Panginoon ay para sa lahat ng laman: siyang
sumasaway, at
nurtureth, at nagtuturo at nagdadala muli, bilang mga pastol ng
kanyang
kawan.
{18:14} naaawa siya sa kanila na tanggapin ang disiplina,
at masigasig na hangarin ang kanyang mga kahatulan.
{18:15} blemish ng anak ko, hindi mo ang iyong mabubuting
gawa, ang paggamit ni
hindi komportableng salita kapag Hesus, anumang mga bagay.
{18:16} ay hindi ang hamog na asswage ng init? kaya ay isang
salitang
mas mahusay kaysa sa isang kaloob.

{18:17} narito, ay hindi isang salita mas mahusay kaysa sa isang
kaloob na ito? ngunit pareho silang
sa isang mapagmahal na tao.
{18:18} mangmang ay churlishly, sumbatan at ng kaloob na mga
naiinggit natutupok ang mga mata.
{18:19} matuto bago ka magsalita, at gamitin ang mga physick o
kailanman
ikaw ay may sakit.
{18:20} bago kahatulan sinusuri ang iyong sarili, at sa araw ng
ng pagdalaw mo ay makasusumpong ng awa.
{18:21} tulog bago ikaw ay maysakit, at sa mga
panahon ng pagsisisi ng kasalanan ipakita mo.
{18:22} hayaan walang makahadlang sa iyo na bayaran ang
iyong mga panata sa takdang
oras, at umaayon hindi hanggang kamatayan upang maging
makatwiran.
{18:23} bago maisara, ihanda mo ang iyong sarili; at huwag
bilang isa na tinukso ang Panginoon.
{18:24} isipin sa poot na mangyayari sa dulo, at
ang oras ng paghihiganti, kapag siya ay tatalikod ng kanyang
mukha.
{18:25} kapag ikaw ay sapat na, alalahanin ang mga panahon ng

gutom: at kapag ikaw ay mayaman, inisip ang mga kahirapan at
kailangan.
{18:26} mula sa umaga hanggang sa gabi ay ang oras
babaguhin, at lahat ng bagay ay di nagtagal ginawa sa harapan
ng Panginoon.
{18:27} matatakot ang isang matalinong tao sa bawa 't bagay,
at sa mga
araw ng paggawa ng kasalanan siya ay mag-ingat sa mga
pinarurusahan: ngunit ang isang hangal ay hindi
obserbahan ang oras.
{18:28} nalalaman ng bawat tao ng unawa ang karunungan,
at bibigyan ng papuri sa kanya na natagpuan sa kanya.
{18:29} ang mga pag-unawa sa kasabihan
naging rin matalino mismo, at ibinuhos ang katangi-tangi
mga talinghaga.
{18:30} pumunta hindi inyong pagnanasa, kundi pigilin ang
iyong sarili mula sa
iyong mga hilig.
{18:31} kung Hesus kaluluwa, ang mga hangarin na kalugudlugod sa kanya,
gagawin niya sa iyo ang isang laughingstock sa iyong mga
kaaway na

paninira sa iyo.
{18:32} kumuha ng hindi kasiyahan sa maraming magalak, ni
nakatali na ang expence niyon.
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{18:33} ay hindi ginawa ng isang pulubi ng piging sa
paghiram, kapag ikaw ay wala sa iyong bag: sapagkat ikaw
ay naghihintay para sa iyong sariling buhay, at nakipag-usap sa.
{19:1} ang labouring tao na A ay ibinigay sa kalasingan
hindi magiging mayaman: at siya na contemneth ng mga maliliit
na bagay ay
babagsak ng kaunti at maliit.
{19:2} alak at kababaihan ay gumawa ng mga tao ng pangunawa
tumalikod sa katotohanan: at ang pangungunyapit sa patutot ay
magiging
impudent.
{19:3} amag at uod ay may kanya na pamana, at isang
matapang na tao ay kukunin.
{19:4} niya na nagmamadali upang magbigay ng credit ay
lightminded; at
ikatitisod niya na nagkakasala laban sa kaniyang sariling
kaluluwa.

{19:5} kung sinuman ang makakukuha ng kasiyahan sa
kasamaan ay magiging
kinondena: pero crowneth siya na sumasalansang sa kasiyahan
ang buhay niya.
{19:6} ang maaaring mamahala sa kanyang dila ay mabubuhay
nang walang
alitan; at ang napopoot sa pagngawa ay magkakaroon ng mas
kaunting kasamaan.
{19:7} Rehearse hindi sa isa 't isa na kung saan ay sinabi sa
iyo, at ikaw ay pamasahe kailanman ang mas masahol pa.
{19:8} maging ito man ay kaibigan o kaaway, mensahe hindi ng
iba pang
buhay ng mga tao; at kung ikaw ay maaaring walang
kapintasan, ay ihayag sa kanila
hindi.
{19:9} sapagkat siya ay narinig at nakita sa iyo, at kapag oras
darating ay siyang nangapopoot sa iyo.
{19:10} kung dininig ninyo ang isang salita, hayaan itong
mamatay sa iyo; at
maging matapang, hindi papuputukin ito sa iyo.
{19:11} mangmang nagdaramdam na may kahirapan ang isang
salita, bilang isang babae sa
paggawa ng isang bata.

{19:12} bilang isang arrow na sticketh sa hita ng isang tao,
gayundin ang isang
salita sa loob ng tiyan ng isang hangal.
{19:13} ay pinapayuhan ng isang kaibigan, maaaring ito ay hindi
niya ginawa ang mga ito:
at kung ang ginawa niya dito, gawin ito na siya pa.
{19:14} pagsabihan mo ang iyong mga kaibigan, maaaring ito ay
hindi niya sinabi
ito: at kung siya ay may, na siya ay nagsasalita ito hindi muli.
{19:15} ay pinapayuhan ng isang kaibigan: sapagka 't maraming
beses ang isang paninira,
at naniniwala hindi bawat kuwento.
{19:16} doon ay isa ng nadudulas sa kanyang mga pananalita,
ngunit hindi
mula sa kanyang puso; at na siya ay hindi nagkasala sa kanyang
dila?
{19:17} pagsabihan mo ang iyong kapuwa bago 'y nagbabanta
kanya; at hindi na magalit, bigyan ng lugar sa mga batas ng
karamihan sa mga
Mataas.
{19:18} ang pagkatakot sa Panginoon ay ang unang hakbang
upang maging

tinanggap [sa kanya], at nagtatamo ng karunungan ang kanyang
pagmamahal.
{19:19} ang kaalaman sa mga utos ng mga
Panginoon ang mga doktrina ng buhay: at silang gumagawa ng
mga bagay na
Mangyaring siya ay tatanggap ng bunga ng puno ng kawalangkamatayan.
{19:20} sa takot ng Panginoon ang lahat ng karunungan; at sa
lahat
karunungan ay ang pagsasagawa ng mga batas, at ang
kaalaman
ng kanyang omnipotency.
{19:21} kung sasabihin ng isang alipin sa kanyang amo, hindi ko
gagawin dahil ito
makapagpapalugod sa iyo; kahit na pagkatapos niyang gawin
ito, angereth niya sa kanya
nourisheth na sa kanya.
{19:22} ang kaalaman ng kasamaan ay hindi ang karunungan,
hindi sa anumang oras sa payo ng mga makasalanan mabuting
pagpapasiya.
{19:23} doon ay isang kasamaan, at gayon din ang isang
karumal-dumal na gawain; at doon ay isang hangal na kulang sa
karunungan.

{19:24} niya ang maliit na pang-unawa, at may takot sa
Ang Diyos, ay mas mahusay kaysa sa isa na may maraming mga
karunungan, at
ang lalabag sa batas ng Kataas-taasang Diyos.
{19:25} doon ay isang katangi-tangi daya, at siya rin ay
hindi makatarungan; at doon ay ang isa na ay tumalikod muna
na gumawa ng mga paghatol
lumitaw; at doon ay isang matalinong tao na Pawawalang-sala
sa paghuhukom.
{19:26} doon ay isang masamang tao na nakaumang sa ulunan
ng kanyang
ulo ang malungkot; Ngunit sa isip niya ay puno ng panlilinlang,
{19:27} casting pababa ang kanyang mukha, at paggawa ng
kung
hindi niya narinig: kung saan hindi niya kilala, ang mga iyo ay
gagawin niya ang
pilyo bago ka magkaroon ng kamalayan.
{19:28} at kung para sa mga kakulangan ng kapangyarihan niya
ay mahadlangan mula
pagkakasala, subalit kapag nakasumpong siya ng pagkakataong
siya ay gumawa ng masama.
{19:29} ang tao ay malaman ng kanyang hitsura, at isa na

ang pag-unawa sa pamamagitan ng kanyang mukha, kapag ikaw
ang meetest
kanya.
{19:30} ng isang lalaki na kasuotan, at labis na pagtawa, at tulin
ng lakad gulo,
Ipakita mo kung ano siya ay.
{20:1} doon ay isang pangaral na hindi nararapat: muli, ang ilan
humahawak ng lalaki ang kanyang dila, at siya ay matalino.
{20:2} ito ay higit na mabuti upang sumbatan, kaysa sa maging
galit
lihim: at ang ipinagtapat ang kanyang kasalanan ay
pangangalagaan
mula sa mga sakit.
{20:3} paano mabuti ay ito, kapag ikaw ay sinumbatan, upang
pakita
pagsisisi! sapagkat kaya kang makatakas ang taong sinasadyang
magkasala.
{20:4} bilang ay ang pagnanasa ng isang bating na mag-alis ng
pagkabirhen ng dalaga; kaya
ay siya na ipatutupad ang paghatol ng karahasan.
{20:5} doon ay yaong tinutupad ang katahimikan, at ay
matatagpuan

matalino: at isa pa sa maraming pagngawa mahalaga
nakakagalit.
{20:6} ang ilang tao ay humahawak kanyang dila, dahil sila ay
hindi
sagutin: at sumusunod ang ilan sa mga katahimikan, batid ang
kanyang oras.
{20:7} A wise man ay magdaraos ng kanyang dila hanggang sa
makita niya
pagkakataon: kundi isang babbler at mangmang ay itinuturing
ng walang oras.
{20:8} siya na useth ng maraming mga salita ay maaaring
pinagtaniman man; at
kamumuhian niya ang bumanggit sa kanyang sarili karapatan sa
doon.
{20:9} doon ay isang makasalanan na may mahusay na
tagumpay sa kasamaan
bagay na ito; at mayroong isang makakuha ay tumalikod na
pagkawala.
{20:10} doon ay isang kaloob na hindi mapakikinabangan ang
kita; at doon
ay isang kaloob na kagantihan ay double.
{20:11} doon ay isang abasement dahil sa kaluwalhatian; at
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mayroong nagpapadukha na ang kanyang ulo mula sa isang
mababang kalagayan.
{20:12} doon ay binibili na labis para sa isang maliit, at
repayeth ito makapitong pung pito.
{20:13} isang matalinong tao sa pamamagitan ng kanyang salita
pinasisikat minamahal sa kanya:
Pero sa mga giliw ng mga mangmang ay ibubuhos.
{20:14} ang kaloob ng mangmang ay gagawin sa iyo ng walang
mabuti kapag
nasa iyo ito; wala pa sa mga naiinggit sa kanyang
pangangailangan: para sa
siya ay tumitingin na tumanggap ng maraming bagay para sa
isa.
{20:15} siya nagbibigay ng kaunti lamang, at nanunumbat sa
marami; ibinubuka niya
kanyang bibig na parang isang crier; na araw siya ay
magpapatawad ng kaniyang ipinautang, at bukas ay
muli niya itong itanong: isa ay kinapopootan ng Diyos at ng tao.
{20:16} wika ang tanga, mayroon akong walang kaibigan, ako ay
may walang Salamat
para sa lahat ng aking mabubuting gawa, at sila na kumain ng
aking tinapay ay nagsasalita ng masama
ng sa akin.

{20:17} gaano kadalas, at kung gaano karaming ay ay natawa
siya sa
nililibak! sapagkat alam niya na hindi nang tama kung ano ang
mayroon; at ito ay
lahat ng isa sa kanya kung hindi siya ay ang mga ito.
{20:18} na slip sa isang simento ay mas mahusay kaysa sa slip
sa wika: kaya 't ang pagkahulog ng masasama ay darating
kaagad.
{20:19} palaging magiging isang napapanahon maghinagpis sa
bibig
ng mga hangal.
{20:20} isang matalino na mga pangungusap ay dapat tumanggi
kapag ito ay dumarating
mula sa bibig ng isang mangmang; sapagkat hindi siya
magsasalita sa ito sa takdang panahon.
{20:21} doon ay na ay pumipigil mula sa paggawa ng kasalanan
sa pamamagitan ng
Gusto: at nang siya 'y nagaalis ng kapahingahan, siya ay hindi
mabagabag.
{20:22} doon ay na nangwawasak kung may kapangyarihang
kanyang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng
bashfulness, at sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga tao
kung paanong napapahamak

kanyang sarili.
{20:23} doon ay na sapagka 't bashfulness promiseth sa
kanyang
kaibigan, at nagpapaging siya ng kanyang mga kaaway nang
walang kapalit.
{20:24} kasinungalingan ay isang mabaho kuwarto makatakas
sa isang lalaki, subalit ito ay patuloy
sa bibig ng mga untaught.
{20:25} isang magnanakaw ay mas mahusay kaysa sa isang
lalaki na sanay sa
kasinungalingan: Pero kapwa sila ay magkakaroon ng
pagkawasak na pamana.
{20:26} ang disposisyon ng sinungaling ay dishonourable, at ang
kanyang
kahihiyan ay kailanman sa kanya.
{20:27} isang matalinong tao ay itaguyod ang kanyang sarili na
karangalan sa
kanyang mga salita: at siya na may pagkaunawa ay mangyaring
dakila
ng tao.
{20:28} siyang bumubukid ng kaniyang lupain ay dagdagan ng
kanyang magbunton:

at siya na ikinalulugod ng mga dakilang lalaking ito ay kumuha
ng pardon para sa kasamaan.
{20:29} regalo at kaloob bulag ang mata ng pantas, at
tumigil ang kanyang bibig na hindi niya pagsabihan.
{20:30} karunungan ay itinago, at kayamanan ay nagtago
hanggang, ano ang mapapakinabang sa kapwa?
{20:31} mabuti ay siya na ikinukubli ang kanyang kahangalan
kaysa sa isang tao na
nagtago ng kanyang karunungan.
{20:32} ay kinakailangang tiyaga sa paghahanap ng ing ng
Panginoon
mas mahusay kaysa sa siya patungo na ang kanyang buhay
nang walang isang gabay.
{21:1} ang ka ng aking mga anak, ay nagkasala? gawin ito nang
mas, pero sabihin
pardon para sa iyong dating mga kasalanan.
{21:2} tumakas mula sa mga kasalanan kundi mula sa balat ng
ahas: sapagkat kung
kayo rin ay malapit dito, ito ay kumagat sa iyo: ang mga ngipin
nito ay
bilang ng mga ngipin ng leon, pagpatay sa mga kaluluwa ng tao.
{21:3} ang lahat ng mga kasamaan ay bilang isang dalawang
gamit espada, ang mga sugat

whereof hindi mapagaling.
{21:4} upang Sindakin at gumawa ng mali ay mag-aksaya ng
kayamanan: gayon ang
bahay ng palalo tao ay gagawing mapanglaw.
{21:5} A panalangin mula sa bibig ng isang maralitang tao na
reacheth sa
ang mga tainga ng Diyos, at kanyang paghuhukom darating
kaagad.
{21:6} siya nagtatanim para maging sinumbatan ay sa lakad ng
mga makasalanan: kundi siya na natatakot sa Panginoon ay
magsisi mula sa kanyang
puso.
{21:7} ang marikit na tao ay kilala na ngayon at malapit; isang
tao lamang
ng pag-unawa ay nakikilala kapag nadudulas niya.
{21:8} siya na nagtayo ng kanyang bahay kasama ng iba pang
mga tao pera
ay parang isa na manok sa sarili ng mga bato para sa libingan ng
kanyang
libing.
{21:9} ang mga kongregasyon ng masasama ay tulad ng
paghatak

balot ng magkasama: at ang mga dulo ng mga ito ay isang
ningas ng apoy na
sirain ang mga ito.
{21:10} ang daan ng makasalanan ay naging malinaw sa mga
bato, kundi
Pagkatapos niyon ay ang hukay ng impiyerno.
{21:11} nagtatamo siya na sumusunod sa mga batas ng
Panginoon sa
pag-unawa niyaon: at ang kaganapan ng takot sa mga
Panginoon ay karunungan.
{21:12} niya na hindi matatalino ay hindi ituturo: ngunit may
ang karunungan na kung saan multiplieth ang kapaitan.
{21:13} ang kaalaman ng isang matalinong tao ay lalaganap
gaya ng
baha: at ang kanyang payo ay tulad ng isang dalisay na bukal ng
buhay.
{21:14} ang panloob na bahagi ng isang hangal ay parang basag
na sisidlan,
at hahawakan niya ang walang kaalaman hangga 't siya buhay.
{21:15} kung marinig ng isang bihasa na lalaki ang isang
matalino na salita, siya ay
pinupuri ang mga ito, at idagdag sa mga ito: ngunit lalong isa ng
walang

nakikinig ito ng pag-unawa, displeaseth ito sa kanya, at siya ay
nagpapalayas sa ito
sa kanyang likuran.
{21:16} ang pakikipag-usap sa isang hangal ay parang pabigat sa
daan:
Ngunit ang biyaya na masusumpungan sa mga labi ng Pantas.
{21:17} sila na makipag-ugnayan sa mga bibig ng mga Pantas na
lalaki sa mga
kongregasyon, at sila 'y pagnilayan ang kanyang mga salita sa
kanilang puso.
{21:18} ay isang bahay na ang nasira, kaya ay karunungan sa
isang
tanga: at bilang mensahe nang walang kaalaman tungkol sa
mga maling
kahulugan.
{21:19} doktrina sa hangal ay bilang pataw sa mga paa, at
tulad ng manacles sa kanang kamay.
{21:20} nagpapadukha ng mangmang ang kanyang tinig sa
halakhak; ngunit isang
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matalinong tao scarce ngumiti ng kaunti.
{21:21} ay ang pag-aaral sa isang taong matalino bilang isang
palamuti ng

ginto, at tulad ng isang pulseras sa kanyang kanang braso.
{21:22} isang hangal talampakan ay hindi nagtagal sa kanyang
[kapuwa]
bahay: ngunit isang taong karanasan ang nahiya sa kanya.
{21:23} mangmang ay sumilip sa sa may pintuan sa bahay:
ngunit
tatayo siya na mabuti ay pinakakain nang walang.
{21:24} ito ay ang kalupitan ng isang tao upang makinig sa
pintuan:
Ngunit ang isang matalinong tao ay maging nakidalamhati sa
kahihiyan.
{21:25} ang mga labi ng mapagsalita ay nagsasabi ng mga bagay
tulad ng
may kaugnayan sa kanila: ngunit ang mga salita ng mga
naturang bilang ay may
pag-unawa ay tinimbang sa timbangan.
{21:26} ang puso ng mangmang ay sa kanilang mga bibig: ngunit
ang
bibig ng pantas ay nasa kanilang mga puso.
{21:27} kapag hindi maka-Diyos susumpain kung kaya ni
Satanas, susumpain niya kung kaya kanyang
sariling kaluluwa.

{21:28} isang mapaghatid-dumapit ay nakakahawa sa kanyang
sariling kaluluwa, at ay kinapopootan
saan man siya tumatahan.
{22:1} A tamad tao ay inihambing sa isang maruming na bato, at
bawat isa ay titimo sa kanya out sa kanyang kahihiyan.
{22:2} A tamad man ay inihambing sa mga karumihan ng isang
dumihan: yayanigin ng bawa 't tao na ito ay tumatagal ng up
ang kanyang kamay.
{22:3} ang evilnurtured tao ay ang kasiraang puri ng kanyang
Ama
na isinilang si kanya: at isang [hangal] anak na babae ay
ipinanganak sa kanyang pagkawala.
{22:4} A matalinong anak ay magdadala ng isang mana sa kanya
asawa: pero siya ang nabubuhay ng salapi ay ang kanyang Ama
kabigatan.
{22:5} siya na ay matapang na dishonoureth kapwa ng kanyang
Ama at
kanyang asawa, pero sila pareho ay humahamak sa kanya.
{22:6} A kuwento mula sa mga panahon [ay] sarisaring
panugtog sa pagdadalamhati:
Ngunit ang mga latay at pagwawasto ng karunungan ay hindi sa
labas ng panahon.

{22:7} sinuman ay nagtuturo ng mangmang ay tulad sa glueth
isang
sisidlang-lupa na magkasama, at bilang niya iyon nagigising isa
mula sa isang tunog
pagtulog.
{22:8} siya na sasabihin ng isang kuwento sa isang tanga na
nagsasalita sa isa sa isang
iidlip: kapag sinabi niya sa kanyang mga kuwento, sasabihin
niya, ay kung ano ang
bagay na ito?
{22:9} kung ang mga anak ay mamuhay nang tapat, at may ano,
tatakpan nila ang mga kasamaan ng kanilang mga magulang.
{22:10} ngunit kalaunan ay naging mga anak, na ang pagiging
hambog, sa pamamagitan ng paghamak at
kakulangan ng pangangalaga makulayan ang dangal ng kanilang
mga kaanak.
{22:11} manangis para sa mga patay, sapagkat siya ay nawalan
ng liwanag: at
tumangis para sa mga mangmang, sapagkat siya ay wanteth ng
pag-unawa: gumawa ng mga maliliit
pagtangis para sa mga patay, sapagkat siya ay namahinga:
ngunit ang buhay ng mga tanga
ay mas masahol pa kaysa kamatayan.

{22:12} pitong araw na gawin ng mga tao na magdalamhati para
sa kanya na ay patay na;
Ngunit para sa isang mangmang at isang masamang tao ang
lahat ng araw ng kanyang buhay.
{22:13} hindi magkano ng isang hangal, mayro'ng pumunta
hindi sa kanya na
walang pang-unawa: mag-ingat sa kanya, upang ikaw ay may
problema, at ikaw ay hindi defiled sa kanyang fooleries:
Lumayo ka sa kanya, at ikaw ay makasusumpong ng
kapahingahan, at hindi kailanman magiging
disquieted sa kabaliwan.
{22:14} ano ay mabigat kaysa sa mga lead? at ano ang mga
pangalan
niyon, ngunit ang isang hangal?
{22:15} buhangin, at asin, at ng bakal, ay mas madaling
oso, kaysa sa isang taong walang pang-unawa.
{22:16} tulad ng troso na nagbigkis at pinagsama-sama sa isang
gusali
hindi makawawala sa nanginginig: kaya 't ang puso ay
stablished
pinapayuhan ang mga payo ay matatakot sa walang oras.
{22:17} ng puso ay nanirahan sa isang kaisipan ng pag-unawa

ay bilang isang patas na plaistering sa pader ng isang gallery.
{22:18} pales na nakalagak sa isang mataas na lugar ay hindi
tatayo
laban sa hangin: kaya isang nakatatakot na puso sa mga
imahinasyon ng isang
tanga hindi tatayo laban sa anumang takot.
{22:19} gagawin niya na pricketh ang mga mata ang luha na
bumagsak:
at pinasisikat niya na pricketh sa puso ang mga ito na pakita
niya
kaalaman.
{22:20} sinuman ay nagpapalayas ng bato sa mga ibon ay
frayeth sa kanila
malayo: at siya na nanunumbat ang kanyang mga kaibigan ang
sisira sa pagkakaibigan.
{22:21} kahit ikaw drewest ng tabak sa iyong mga kaibigan,
subalit
hindi na mawalan ng pag-asa: sapagkat may maaaring maging
isang pagbalik [sa pagpabor.]
{22:22} kung ikaw ay binuksan mo ang iyong bibig laban sa
iyong mga kaibigan,
Huwag kang matakot; sapagkat maaaring may reconciliation:
maliban sa

upbraiding, o kapalaluan, o pagsisiwalat ng lihim, o isang
mapanganib na sugat: sapagkat para sa mga bagay na ito ay ang
bawat kaibigan
Lumayo ka.
{22:23} maging tapat sa iyong kapuwa sa kanyang mga
kahirapan, na
ikaw ay magsaya sa kanyang kaunlaran: manatili Nagtibay sa
kanya sa panahon ng kanyang pagsubok, upang ikaw ay maging
tagapagmana
siya sa kanyang pamana: para sa isang salbahe estate ay hindi
laging maging
contemned: o ang mga mayayaman ay mangmang upang
magamit sa
paghanga.
{22:24} bilang ang singaw at usok ng isang hurno ay lumalabas
ang
bago ang apoy; kaya nanlalait bago ang dugo.
{22:25} hindi ako mahihiya na ipagtanggol ang isang
kaibigan; hindi
itago ang ko ang sarili ko mula sa kanya.
{22:26} at kung anumang kasamaan ay mangyayari sa akin sa
kanya, bawat
isa na nakikinig ay mag-ingat sa kanya.

{22:27} na ilalagay ang isang relo bago ang aking bibig, at isang
tatak ng karunungan sa aking mga labi, na hindi bigla ako
nahulog dahil
kanila, at na hindi ako sirain ang aking dila?
{23:1} Oh Panginoon, Ama at gobernador ng buong buong
buhay ko,
umalis sa akin hindi sa kanilang mga payo, at huwag akong
mahulog sa kanila.
{23:2} na ay nagtalaga ng mga panghampas sa aking mga iniisip,
at ang
disiplina ng karunungan sa aking puso? na sila ay kaawaan ako
hindi para sa aking ignorances, at ito ay nangyari hindi sa
pamamagitan ng aking mga kasalanan:
{23:3} at baka madagdagan ang aking mga ignorances, at ang
aking mga kasalanan
managana sa aking pagkawasak, at bumagsak aking
mga kaaway, at ang aking kaaway ay nagsasaya sa akin, ang
pagasa ay
ay malayo sa iyong awa.
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{23:4} Oh Panginoon, Ama at Dios ng aking buhay, bigyan ako
hindi isang

ipinagmalaki tumingin, pero laging talikuran ang iyong mga
lingkod ng
hambog na isipan.
Mga walang kabuluhang pag-asa ng {23:5} ay tinatalikuran ako
at
kahalayan, at huwag kang humawak sa kanya ay hanggang na
nagnanais
lagi akong maglingkod sa iyo.
{23:6} hayaan hindi ang kasakiman ng tiyan o pagnanasa ng
mga
hahawakan ang laman ng akin; at ibinibigay hindi sa akin ang
iyong lingkod sa
isang impudent na isipan.
{23:7} dinggin mo, Oh kayong mga anak, ang disiplina ng bibig:
siya na sumusunod sa mga ito ay hindi kukunin sa kanyang mga
labi.
{23:8} ang makasalanan ay maiiwan sa kanyang
kamangmangan: pareho ang
masamang tagapagsalita at ang mga palalo ay nang sa gayon ay
babagsak.
{23:9} Accustom hindi mo ang iyong bibig sa pagsasalita ng
masama; ni hindi magamit
iyong sarili sa Pagpapangalan ng mga banal.

{23:10} sapagkat bilang isang alipin ay patuloy na pinalo ang
maaaring magkaroon ng isang bughaw na Marcos: kaya 't siya
na sweareth at nameth
Diyos patuloy ay hindi magiging namamahala.
{23:11} ay napuno ng isang lalaki na useth sa labis na
pagmumura
may kasamaan, at ang salot ay hindi maaalis mula sa kanyang
bahay: kung ikatitisod niya, ang kanyang mga kasalanan ay
magiging sa kaniya: at kung siya
aminin hindi ang kanyang mga kasalanan, siya ay nagpapahayag
ng isang double pinarurusahan: at kung
sumumpa siya sa walang kabuluhan, hindi siya ay inosente,
ngunit sa kanyang bahay
mapupuno ng kalamidad.
{23:12} doon ay isang salita na nadaramitan tungkol sa
kamatayan:
Ipagkaloob ng Diyos na ito ay hindi matatagpuan sa mga
pamana ni Jacob; para sa mga
lahat ng mga bagay na ito ay magiging malayo sa mga makaDiyos, at sila ay
hindi malubid sa kanilang mga kasalanan.
{23:13} gamitin hindi mo ang iyong bibig sa intemperate
pagmumura, para sa

doon ay ang mga salita ng mga kasalanan.
{23:14} Tandaan mo ang iyong Ama at ang iyong ina, kapag
ikaw
nakaupo sa mga dakilang tao. Maaaring hindi malilimuting bago
sa kanila, at
kaya nagiging mangmang ka ng iyong pasadyang, at nais na
ikaw
disin hindi isinilang, at susumpain sila araw ng iyong
kapanganakan.
{23:15} ang tao ay sanay sa opprobrious ng mga salita
ay hindi na mabago lahat ang araw ng kanyang buhay.
{23:16} magparami ng dalawang uri ng tao ang kasalanan, at
ang pangatlo ay
magdala ng mga poot: isang mainit na isipan ay tulad ng isang
nasusunog apoy, ito ay hindi kailanman magiging
namamatay hanggang sa ito ay mamatay: isang mapakiapid sa
katawan ng kanyang
laman ay hindi tumigil hanggang sa siya ay nagpasiklab ng apoy.
{23:17} ay tinapay na lahat ay matamis sa isang mapakiapid,
siya ang hindi
tigilan ang hanggang sa mamatay siya.
{23:18} isang lalaki na ang sisira sa mga magulang na hindi
kasal, nagsasabi nang ganito sa kanyang

puso, na tumitingin sa akin? Ako 'y Nakukubkob kadiliman,
ang mga pader ay masakop sa akin, at walang katawan ang
tumitingin sa akin; Ano ang kailangan ko upang
takot? ang kataas-taasan ay hindi maaalaala ko mga kasalanan:
{23:19} gayong tao lang may takot ang mga mata ng mga tao, at
hindi nalalaman na ang mga mata ng Panginoon ay sampung
libong beses
mas maliwanag pa sa araw na ito, na namamalas ang lahat ng
mga paraan na ito ng mga tao, at
isinasaalang-alang sa pinakalihim na bahagi.
{23:20} alam niya ang lahat ng bagay bago pa sila ay
likhain; kaya
din matapos na sila ay ganap siyang tumingin sa kanila na lahat.
{23:21} ang tao ay dapat parusahan sa mga kalye ng mga
lungsod, at kung saan siya suspecteth hindi siya ay kukunin.
{23:22} kaya ito patutungo din nang ang asawa na
pinababayaan
kanyang asawa, at nagdadala ng isang tagapagmana ng isa pa.
{23:23} para sa una, ay sinuway niya ang batas ng mga
karamihan
Mataas; at ikalawa, siya ay nagkasala laban sa kanyang sarili

asawa; at pangatlo, siya 'y naglaro ng patutot sa
pangangalunya,
at nagdala ng mga anak ng ibang lalaki.
{23:24} madadala siya sa kongregasyon,
at gagawing pag-uusisa ng kanyang mga anak.
{23:25} mga anak niya ay hindi tumagal ng ugat, at ang kanyang
mga sanga
isisiwalat ang hindi namumunga.
{23:26} iiwan niya ang kanyang alaala na isinumpa, at siya
kasiraan ay hindi mabubura.
{23:27} at makikilala nila na mananatili ang
ay walang mas mahusay kaysa sa takot ng Panginoon, at na
may
walang mas matamis kaysa sa kitlin makinig sa mga kautusan
ng Panginoon.
{23:28} ito ay dakilang kaluwalhatian upang sumunod sa
Panginoon, at maging
natanggap niya ang mahabang buhay.
{24:1} karunungan ay purihin sa kanyang sarili, at ay
ipinagkakapuri ang
gitna ng kanyang mga tao.
{24:2} sa kapisanan ng Kataas-taasan ay siya

buksan ang kanyang bibig, at ang tagumpay nang harapan sa
kanyang kapangyarihan.
{24:3} ko na lumabas sa bibig ng Kataas-taasan, at
sakop ang lupa bilang isang ulap.
{24:4} ako ay namalagi sa matataas na lugar, at ang aking trono
ay sa isang
maulap na haligi.
{24:5} ako nag-iisa Nalilibid ng circuit ng langit, at
naglalakad sa ilalim ng dagat.
{24:6} sa mga alon ng dagat at sa buong lupa, at sa
bawat tao at bansa, nakuha ko ang isang pag-aari.
{24:7} sa lahat ng ito humingi ako ng pahinga: at sa kaninong
mana ay magsisipanahan ko?
{24:8} kaya ang lumikha ng lahat ng bagay ay nagbigay sa akin
ng
kautusan, at siya na ginawa sa akin ay sanhi ng aking
tabernakulo
magpahinga, at sinabi, ang iyong pamamalagi sa Jacob, at sa
inyo
mana sa Israel.
{24:9} siya ay nilikha sa akin mula sa simula bago ang
daigdig, at ako ay hindi kailanman mabibigo.

{24:10} sa banal na tabernakulo na maglingkod ako sa harapan
niya; at sa gayon
itinatag ko sa Sion.
{24:11} gayundin sa mga pinakamamahal na lunsod na ibinigay
niya sa akin sa natitirang bahagi, at
sa Jerusalem ay ang aking kapangyarihan.
{24:12} at kinuha ko ang ugat sa isang marangal na tao, kahit sa
ang bahagi ng mana ang Panginoon.
{24:13} ko ay dinakila katulad ng cedar sa Libanus, at bilang
isang
mga puno ng roble sa mga bundok ng Hermon.
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{24:14} ako ay dakilain gaya ng puno ng palma sa En-gaddi, at
bilang
isang rosas na halaman sa Jerico, bilang isang patas na puno ng
olibo sa isang patlang na kaaya-aya,
at lumaki bilang isang eroplano na puno ng tubig.
{24:15} nagbigay ako ng isang matamis na amoy tulad ng kanela
at
aspalathus, at ako ay nagbunga ng isang masarap na masarap
na amoy tulad nila
mira, tulad galbanum, at onix, at matamis na storax, at tulad ng

fume ng insenso sa tabernakulo.
{24:16} bilang ang puno ng turpentine na iniunat ko ang aking
sanga, at ang aking mga sanga ang mga sanga ng karangalan at
biyaya.
{24:17} ang puno ng ubas ang naghatid sa aking ng kaaya-ayang
amoy, at
aking bulaklak ay bunga ng karangalan at kayamanan.
{24:18} ako ang ina ng patas na pagmamahal, at takot, at
kaalaman, at ang banal na pag-asa: ang pagiging walang
hanggan, kaya nga, ako ay
ibinigay sa lahat ng aking mga anak na ipinangalan sa kanya.
{24:19} lumapit sa akin, kayong lahat na nagnanais ng sa akin,
at
Punuin ang inyong sarili sa aking mga bunga.
{24:20} para sa aking mga alaala ay matamis kay sa pulot, at
aking mana kaysa sa pulot-pukyutan.
{24:21} pa sila na kumain sa akin ay nagugutom, at ang mga ito
na inumin ko pa ang magiging nauuhaw.
{24:22} siya na sumusunod sa akin ay hindi malilito,
at sila na hindi gagawin ng lisya ang trabaho ko.
{24:23} lahat ng mga bagay na ito ay ang Aklat ng tipan ng

ang kataas-taasang Diyos, maging sa batas na iniutos ni Moises
para sa isang pamana sa mga kongregasyon ng Jacob.
{24:24} huwag manghina upang maging matatag sa
Panginoon; na siya ay maaaring
kumpirmahin mo, kakapit sa kanya: sapagkat ang Panginoon na
makapangyarihan ang Diyos
mag-isa, at sa tabi niya doon ay walang ibang Tagapagligtas.
{24:25} niya ay pumupuno ng lahat ng bagay ng kanyang
karunungan, bilang Phison
at bilang Tigris sa panahon ng mga bagong prutas.
{24:26} pinasisikat niya ang pag-unawa upang managana tulad
Eufrates, at bilang Jordan sa panahon ng anihan.
{24:27} pinasisikat niya ang doktrina ng kaalaman mag-anyong
ang mga ilaw, at bilang Geon sa panahon ng pagaani.
{24:28} ang unang lalaking kilala siya hindi ganap: wala nang
mas
masusumpungan ba ng huli ang kanyang out.
{24:29} para sa kanyang mga iniisip ay higit pa sa dagat, at siya
Pinayuhan ang mga impluwensiyhan kaysa sa malawak na
dagat.
{24:30} ko din ay lumabas bilang isang batis mula sa isang ilog,
at bilang isang

tulay sa isang hardin.
{24:31} sabi ko, ako ang tubig sa aking pinakamahusay na
halamanan, at ang tubig
sagana ang aking hardin na higaan: at, narito, aking brook
naging isang
ilog, at ang aking ilog ay naging dagat.
{24:32} gagawin ko pa doktrina upang magliwanag na tulad ng
umaga,
at magpapadala ng kanyang liwanag sa malayo.
{24:33} pa ko ibubuhos ang doktrina bilang propesiya, at
iwanan ang mga ito sa lahat ng edad sa magpakailan man.
{24:34} namamasdan na ako ay hindi na nagpagal para sa sarili
ko lamang,
Ngunit para sa lahat sa kanila na humingi ng karunungan.
{25: 1} sa tatlong bagay na ako nagpaganda, at tumayo
maganda pareho sa harapan ng Diyos at ng tao: ang pagkakaisa
ng mga kapatid,
ang pagmamahal ng mga kapitbahay, isang lalaki at isang asawa
na sumang-ayon sa sama-sama.
{25: 2} tatlong uri ng tao Ipinagdaramdam ng aking puso, at ako
'y
labis na nasaktan sa kanilang mga buhay: isang taong palalo,
isang

mayamang lalaki iyon ay sinungaling, at ang mga mapangalunya
gulang na doateth.
{25: 3} kung makamalig anoman sa inyong mga kabataan, kung
paano
marunong ka makahanap ng anumang bagay sa iyong edad?
{25: 4} Oh paano nararapat ang isang bagay ay paghuhukom
para sa mga abong buhok,
at para sa mga sinaunang tao upang malaman ang mga payo!
{25: 5} Oh paano nararapat ay ang karunungan ng matanda, at
pag-unawa at payo ang mga tao ng karangalan.
{25: 6} gaanong karanasan ay ang putong ng mga matatandang
lalaki, at ang
takot sa Diyos ang kanilang kaluwalhatian.
{25:7} may siyam na bagay na kung saan ako hinatulan sa aking
puso na maging masaya, at ang ikasampu sasaysayin ko ng
aking dila:
Isang lalaki na may galak ng kanyang mga anak; at siya na
nabubuhay na tingnan
ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway:
{25: 8} ay mabuti ay sa kanya ay nananahan ng isang asawa ng
pang-unawa, at na ay hindi nadulas sa kanyang dila,

at na ay hindi naglingkod isang lalaking hindi karapat-dapat pa
kaysa sa kanyang sarili:
{25: 9} ay mabuti ay sa kanya na natagpuan ng mabuting
pagpapasiya, at siya na
nagsasalita sa tainga sa mga ito na makinig:
{25: 10} Oh dakilang ay nakasusumpong ng karunungan! gayon
pa man ay
walang wala pa sa kanya na may takot sa Panginoon.
{25: 11} kundi ang pagmamahal ng Panginoon ng hangin lahat
ng mga bagay para sa
pag-iilaw: siya na may hawak nito, whereto ay siya itutulad ko?
{25: 12} ang pagkatakot sa Panginoon ay simula ng kanyang
pagmamahal:
at ang pananampalataya ay ang simula ng pagkapit sa kaniya.
{25: 13} [mo ako] anumang salot na ito, ngunit ang mga salot ng
puso:
at anumang kasamaan, ngunit ang mga kasamaan ng isang
babae:
{25: 14} at anumang paghihirap, subalit ang pagpapahirap mula
sa kanila
na napopoot sa akin: at anumang paghihiganti, kundi ang
paghihiganti ng kaaway.
{25: 15} may ay walang ulo sa ulo ng ahas; at

mayroong nyong itaas ang poot ng kaaway.
{25: 16} ko ay bagkus makakapiling ang leon at ang dragon,
kaysa
upang mapanatili ang bahay ng isang masamang babae.
Nagbabago ng {25: 17} ang kasamaan ng isang babae ang
kanyang mukha,
at darkeneth ang kanyang mukha katulad ng magaspang na
damit.
{25:18} ang kanyang asawa ay mauupo sa kanyang
kapitbahay; at
kapag siya ay nakikinig ito ay kapaitpaitan sigh.
{25: 19} ang lahat ng kasamaan ay ngunit maliit ang kasamaan
ng isang
babae: Hayaan ang bahagi ng isang makasalanan na babagsak
sa kanya.
{25:20} ang pag-akyat ng isang saligang paraan ay upang ang
mga paa ng
sa matatanda, kaya ang isang maybahay na puno ng salita sa
isang tahimik na tao.
{25: 21} pagkatisod hindi sa kagandahan ng isang babae, at ang
hangarin
hindi para sa kasiyahan.
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{25: 22} ng babae, kung mapanatili niya ang kanyang asawa, ay
puno ng
galit, impudence, at maraming kapintasan.
{25: 23} isang masamang babae abateth ng lakas ng loob, na
gumagawa ng isang
makapal na mukha at pusong sugatan: isang babae na ang
hindi kaginhawahan ginagawa mahina ang kanyang asawa sa
hirap ang mga kamay at
tuhod.
{25: 24} ng babae ay simula ng kasalanan, at
sa pamamagitan niya tayong lahat ay mamamatay.
{25: 25} ibigay ang tubig walang talata; di masama
kalayaan ng babae na ni gad sa ibang bansa.
{25: 26} kung pumunta siya hindi tulad ng ikaw ay
sasampalataya mayroon siya, kunin sa kanya
mula sa iyong laman, at magbigay sa kanya ng isang bill sa
diborsyo, at ipaalam sa kanya
pumunta.
{26: 1} pinagpala ay ang tao na may isang mabait na asawa,
para sa
ang bilang ng kanyang mga araw ay magiging double.

{26: 2} A marangal woman ay nagsasaya sa kanyang asawa, at
siya
ay ganapin sa taon ng kanyang buhay sa kapayapaan.
{26: 3} A magandang asawa ay isang mabuting bahagi, na kung
saan ay magiging
ibinigay sa ang bahagi ng nangatatakot sa Panginoon.
{26: 4} kung ang isang tao ay mayaman o mahirap, kung siya ay
magkakaroon ng isang magandang
puso sa Panginoon, siya ay sa lahat ng oras magagalak sa isang
masayahing mukha.
{26: 5} may natatakot sa tatlong bagay na ang aking puso; at
para sa mga ang mga ikaapat, ako ay lubhang nangatakot:
paninira ng isang lungsod, ang
Kapisanan ng isang suwail na maraming tao, at isang maling
paratang: lahat ng ito ay mas masahol pa kaysa kamatayan.
{26: 6} kundi isang pighati ng puso at kalungkutan ay isang
babae na
naiinggit sa ibang babae, at pahirap ng dila
communicateth na sa lahat.
{26: 7} isang masamang asawa ay inalog paroo 't parito ang
pamatok: siya na

may humawak sa kanya na para bang siya hawak na isang
alakdan.
{26: 8} A lasing woman at isang gadder sa ibang bansa ay
nanliliit
masidhing galit, at siya ay hindi masakop ang sarili niyang
kahihiyan.
{26: 9} ang pakikiapid ng isang babae ay maaaring kilala sa
kanya
hambog na hitsura at talukap ng mata.
{26: 10} kung ang iyong anak ay lumilipad ugoy, patuloy siya
mahigpit,
baka aabusuhin niya ang sarili sa pamamagitan ng kaniyang
malabis kalayaan.
{26: 11} relo sa matang impudent: at namamangha hindi kung
siya ay magkasala laban sa iyo.
{26: 12} bubuksan Niya ang kanyang bibig, bilang isang
nauuhaw traveler
Kapag nasumpungan niya ang isang bukal, at uminom ng tubig
na bawat
malapit sa kanya: ng bakod sa bawat ay siyang umupo, at
buksan sa kanya
lalagyan ng pana laban sa bawat arrow.

{26:13} ang mga biyaya ng isang asawa ay nalulugod sa kanyang
asawa, at
kanyang pagpapasya ay bumubundat sa kanyang mga buto.
{26: 14} isang tahimik at mapagmahal babaing ay isang regalo
ng Panginoon;
at wala nang mas sulit bilang isang isipan mabuti
bilin.
{26: 15} A shamefaced at tapat woman ay isang double
biyaya, at kanyang kontinente na isip ay hindi maaaring
pinahahalagahan.
{26: 16} gaya ng araw kapag ito ay tumatagal sa mataas na
langit; kaya
ay ang kagandahan ng isang mabuting asawa sa pag-order ng
kanyang bahay.
{26: 17} tulad ng malinaw na liwanag ay para sa mga banal na
rin; kaya
ay ang kagandahan ng mukha sa edad na hinog.
{26:18} habang ang ginintuang haligi ay nakatuon sa mga
kinalalagyan ng
pilak; kaya ang mga patas na paa may pusong tuwina.
{26: 19} ang anak ko, sundin ang mga bulaklak ng iyong edad
tunog; at
ibigay ang hindi mo ang iyong kalakasan sa mga estranghero.

{26: 20} kapag ikaw ay nakakuha ng isang mabunga na pag-aari
sa pamamagitan ng lahat ng mga larangan, nagtanim ang mga
ito sa iyong sariling binhi, na nagtitiwala sa
ang kabutihan ng iyong mga stock.
{26: 21} kaya iyong lahi na leavest ikaw ay magiging
ginampanan, ang pagkakaroon ng tiwala sa kanilang mabuting
angkan.
{26: 22} isang patutot ay accounted bilang dura; ngunit isang
ang ginang ay isang tore laban sa kamatayan sa kanyang asawa.
{26: 23} A masasamang babae ay ibinigay bilang isang bahagi sa
isang
masamang tao: kundi isang makadios na babae ay ibinigay na sa
kanya na natatakot
ang Panginoon.
{26: 24} isang sinungaling na babae contemneth kahihiyan:
kundi isang
tapat na mga babae ay pinagpipitaganan ng kanyang asawa.
{26: 25} A lumilipad ugoy woman ay ibibilang na isang aso;
kundi matatakot siya na shamefaced ng Panginoon.
{26: 26} A woman na iginagalang ang kanyang asawa ay
magiging

hinatulan ng mga matatalino sa lahat; Ngunit siya na
dishonoureth sa kanya sa kanya
kapalaluan ay ibibilang na masama sa lahat.
{26: 27} A malakas umiiyak na babae at isang pagalitan ay
naghangad
out upang itaboy ang mga kaaway.
{26: 28} may dalawang bagay na nagdadalamhati ang puso
ko; at ang mga
Ikatlo pinahihiga ako nagagalit: isang taong digmaan na titiisin
ng kahirapan;
at ang mga tauhan ng pag-unawa na hindi itinalaga ng; at isa na
bumalik mula sa kabutihan sa kasalanan; ang Panginoon ay
inihahanda sa gayon
isa para sa mga ang tabak.
{26: 29} A mangangalakal ay nila halos maidilat ang kanyang
sarili mula sa mga gumagawa ng
mali; at isang huckster ay hindi mapalaya sa kasalanan.
{27: 1} ay maraming nagkasala para sa isang maliit na bagay na
ito; at siya na
naghahangad sapagkat sagana ay bumaling sa kanyang mga
mata palayo.
{27: 2} bilang isang kuko sticketh mahigpit sa pagitan ng mga
joinings ng mga

mga bato; kaya ay isara ang stick ng kasalanan sa pagitan ng
bumibili at nagbebenta.
{27: 3} maliban kung ang isang lalaki hawak mismo masigasig sa
takot sa
ang Panginoon, ang bahay na kanyang malapit nang magiging
ibinagsak.
{27: 4} bilang nang isa sifteth may isang pansala, ang
masasamang
mananatili; kaya ang dumi ng tao sa kanyang kinakausap.
{27: 5} ang mga pugon ay patutunayan ng mga sisidlan ng mga
magpapalayok; kaya ang
ay ang pagsubok ng tao sa kanyang pangangatuwiran.
Magpapahayag ng {27: 6} ang bunga kung ang puno ay
nagbihis; kaya
ay ang pakikipag-ugnayan ng isang pagmamagaling sa puso ng
tao.
{27: 7} purihin ng sinoman bago inyong naririnig sa kanya
magsalita; para sa mga
ito ay ang pagsubok sa tao.
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{27: 8} kung followest mo ang katuwiran, ikaw ay makuha
kanya, at ilagay sa kanya sa, bilang isang maluwalhating balabal
na mahaba.

{27: 9} ang mga ibon ay resort sa kanilang mga
katulad; Gayundin ang katotohanan
bumalik sa kanila na gawin sa kanya.
{27: 10} ang leon ay nag-aabang sa paghihintay ng huli; kaya
kasalanan para sa
kanila na gumagawa ng masama.
{27: 11} ang diskurso ng isang makadiyos na tao ay laging may
karunungan; Ngunit ang mangmang ay nagbabago bilang ng
buwan.
{27: 12} kung ikaw ay magiging kabilang ang pabigla-bigla,
obserbahan ang mga oras;
Ngunit patuloy na maging mga tao ng pagkaunawa.
{27: 13} ang diskurso ng mga mangmang ay irksome, at kanilang
mga sport
ay ang Kalibugan ng kasalanan.
{27: 14} ang mensahe niya na sweareth sa labis na pinasisikat
ang
buhok tumayo matwid; at gumawa ng kanilang brawls isa ihinto
ang kanyang mga tainga.
{27: 15} ang alitan ng mga palalo ay bloodshedding, at
kanilang mga panlalait ay mabigat sa pandinig.
{27: 16} discovereth sinuman ang lihim ay mawalan ng kanyang
pautang; at

hindi kailanman masusumpungan ang kaibigan sa kanyang
isipan.
{27: 17} mahalin mo ang iyong mga kaibigan, at maging
matapat sa kanya: ngunit kung
Ikaw baga ay ipinagkakanulo kanyang lihim, sumunod ka pa sa
susunod sa kanya.
{27: 18} sapagkat bilang isang lalaki ay winasak ang kanyang
mga kaaway; kaya mo
ikaw ay nawala ang pagmamahal sa iyong kapwa.
{27: 19} bilang isa na letteth ng isang ibon na lumabas sa
kanyang mga kamay, kaya
mo hayaan mo ang iyong kapuwa pumunta, at ay hindi
makakuha ng kanya muli
{27: 20} Follow matapos siyang pa, sapagkat siya ay masyadong
malayo off; siya
ay bilang isang hinahabol na nakatakas mula sa mga bitag.
{27: 21} para sa mga sugat, ito ay nakatali up; at matapos
may nanlalait ay maaaring reconcilement: ngunit siya na
betrayeth
lihim ay walang pag-asa.
{27: 22} ang winketh kasama ang mga mata ay gumagawa ng
masama: at
siya na nalalaman sa kanya ay lumayo sa kanya.

{27: 23} kapag ikaw ay naroon, mangungusap siya matamis, at
hahangaan ng iyong mga salita: ngunit sa huli ay writhe niya
ang kanyang
bibig, at siraan ang iyong mga sinasabi.
{27: 24} kinamuhian ko ang maraming bagay, ngunit walang
katulad niya;
sapagkat ang Panginoon ay namumuhi sa kanya.
{27: 25} sinuman ay nagpapalayas ng bato sa itaas ay
nagpapalayas sa ito sa kanyang
sariling ulo; at isang mapanlinlang na stroke ay gumawa ng mga
sugat.
{27: 26} maghuhukay sinuman ay mabubuwal doon: at siya na
Inilalagay ng bitag ay kukunin doon.
{27: 27} siya na gumagawa ng kasamaan, ito ay babagsak sa
kanya,
at hindi niya malalaman kung saan ito ay darating.
{27: 28} panlalait at kasiraan ay mula sa mga palalo; Subalit ang
paghihiganti, kagaya ng isang leon, ay naghihintay para sa
kanila.
{27: 29} ay sila na magalak sa pagkahulog ng matuwid
mahuli sa mga bitag; at tutupukin sila ng dalamhati
bago sila mamatay.

{27: 30} masamang hangarin at poot, kahit ang mga ito ay
karumal-dumal na gawain;
at ang makasalanang tao ay magkakaroon ng parehong sa
kanila.
{28: 1} ang nanghihiganti ay makasusumpong ng paghihiganti
mula sa
Panginoon, at siya ay tiyak sundin ang kanyang mga kasalanan
[sa pagaalaala.]
{28: 2} Forgive mo ang iyong kapuwa na ang sakit na ginawa
niya
sa iyo, kaya mo ang iyong mga kasalanan din ay patatawarin
kapag ikaw
maisara.
{28: 3} isa tao pagdadala ng poot laban sa isa, at ay
humingi siya ng pardon mula sa Panginoon?
{28: 4} 28Iyan walang awa sa isang tao, na kung saan ay katulad
ng
kanyang sarili: at ay humihingi siya ng kapatawaran sa kanyang
sariling mga kasalanan?
{28: 5} kung aalagaan siya na lang ang laman ng pagkamuhi,
sino ang
Ipinamamanhik sa pardon ng kanyang mga kasalanan?

{28: 6} tandaan ang iyong katapusan, at hayaan ang pagkapoot
na itigil;
[maalala] katiwalian at kamatayan, at nananatili sa mga
ang mga kautusan.
Alalahanin ang utos {28: 7}, at tiisin ang walang
malisya sa iyong kapuwa: [maalala] ang mga Tipan ng mga
Pinakamataas, at kindat sa kamangmangan.
{28: 8} Abstain mula sa sigalutan, at ikaw ay bawasan mo ang
iyong
mga kasalanan: sapagka 't ang isang galit na galit na lalaki ang
magsisindi ng sigalutan,
{28: 9} A makasalanan man disquieteth ng mga kaibigan, at
gumagawa ng
debate sa kanila na maging mapayapa.
{28: 10} bilang ay ang mga bagay na ito ng apoy, kaya 't ito ay
sumusunog: at bilang isang
ang lakas ng tao, gayundin ang kanyang poot; at alinsunod sa
kanyang
ang mga kayamanan na riseth ang kaniyang galit; at ang
malakas ay sila na
makipaglaban, mas magiging mamaga.
{28: 11} isang nagmamadali pagtatalo ay nagsiklab ang apoy: at
isang nagmamadali

pakikipaglaban ay magpapadanak ng dugo.
{28: 12} kung ikaw ay pumutok ang kislap, masusunog ito: kung
dumura ka
ayon dito, ito ay maaaring quenched: at ang dalawang ito na
dumating mula sa iyong
bibig.
{28: 13} isusumpa ang mapaghatid-dumapit at doubletongued:
para sa tulad
sinira na marami na sa kapayapaan.
{28: 14} isang paninirang-puri dila ay disquieted sa marami, at
pinalayas sila sa bansa: malakas na lungsod ay ito
Hinila pababa, at malupig ang mga bahay ng mga dakilang tao.
{28: 15} ng dila ng paninirang-puri ay nagpaalis ng marangal
kababaihan, at nagkait sa kanila ng kanilang pinagpagalan.
{28: 16} sinuman ay nakikinig sa ito ay hindi makasusumpong
ng kapahingahan,
at hindi kailanman manirahan sa tahimik.
{28:17} ang stroke ng mga latigo ay nagpapahayag ng bakas sa
laman:
Ngunit ang hagod ng mga dila ang sisira sa mga buto.
{28: 18} marami ang bumagsak sa pamamagitan ng talim ng
tabak: ngunit

hindi kaya maraming nang bumagsak sa pamamagitan ng dila.
{28: 19} mabuti ay siya na ay ipinagtanggol sa pamamagitan ng
lason
niyaon; Sino ay hindi inilabas ang pamatok niyon, ni nagkaroon
na
nakatali sa kanyang gapos.
{28: 20} sapagkat niyon ang ang pamatok ay isang singkaw na
bakal, at ang
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gapos niyon ay gapos ng tanso.
{28:21} ang kamatayan nito ay isang masama na kamatayan,
ang kamatayan ay
mas mahusay kaysa sa ito.
{28: 22} ito ay hindi magkakaroon ng patakaran sa kanila na
nangatatakot sa Dios,
ni ay nila susunugin ng apoy niyon.
{28: 23} tulad ng talikuran ng Panginoon ay mahuhulog sa
ito; at ito
ang magsusunog sa kanila, at hindi maging namamatay; ito ay
ipinadala
sa kanila bilang isang leon, at sumira sa kanila bilang isang
leopardo.
{28: 24} hitsura na harangan mo ang iyong pag-aari tungkol sa

tinik, at nagbubuklod ang iyong pilak at ginto,
{28: 25.} at timbangin ang iyong mga salita sa isang balanse, at
gumawa ng isang
pintuan at bar para sa iyong bibig.
{28:26} mag-ingat slide ka hindi sa pamamagitan ng ito, at baka
ikaw ay bumagsak
siya na nagsisinungaling mga nag-aabang.
{29: 1} ay ipahiram ang maawain sa kaniyang kapuwa;
at pinananatili niya na nagpapalakas ng kanyang kamay ang
ang mga kautusan.
{29: 2} Lend sa iyong kapuwa sa oras ng kanyang
pangangailangan, at magbayad
mo ang iyong kapuwa muli sa tamang panahon.
{29: 3} ay panatilihin ang iyong salita, at tapat na pakikitungo sa
kanya, at
laging inyong matatagpuan ang bagay na ito na kinakailangan
para sa iyo.
{29: 4} marami, kapag ang isang bagay ay ipinahiram sa kanila,
na kikilalanin ito sa
matagpuan, at ilagay ang mga ito sa mga problema na
nakatulong sa kanila.
{29: 5} hanggang sa siya 'y tinanggap, hahalikan niya ang kamay
ng isang tao;

at para sa kaniyang kapuwa ng salapi, siya ay nagsasalita ng
submissly: ngunit
kapag siya ay dapat bayaran, siya ay pahabain ang oras, at
bumalik
ang mga salita ng pagdadalamhati, at magreklamo ng mga oras
na ito.
{29:6} kung mananaig niya, halos hindi siya ay tatanggap ng
kalahati, at
siya ay mabibilang na para bang nakita niya ito: kung hindi, siya
ay pinagkaitan
kanya ang kanyang pera, at siya ang siyang ay nagbigay sa
kanya ng kaaway nang hindi
sanhi: siya ay payeth sa kanya sa mga sumpa at barandilya; at
para sa
karangalan niya ang magbabayad sa kanya ng kahihiyan.
{29: 7} marami nga tumangging upang ipahiram sa isa
ng mga tao may sakit pagharap, sa takot na maging padaya.
{29: 8} pa magkaroon ka ng pasensya sa isang tao sa mahihirap
na kalagayan,
at agad hindi na pakita niya awa.
{29: 9} tulong sa mahihirap alang-alang sa kautusan, at
tatalikod siya hindi dahil sa kanyang kahirapan.

{29: 10} mawawala mo ang iyong pera para sa iyong kapatid at
ang iyong kaibigan,
at hayaan itong hindi kalawang sa ilalim ng isang bato na
mawawala.
{29: 11} mag-ipon ng iyong kayamanan ayon sa mga
ang mga utos ng Kataas-taasang Diyos, at ito ay magdadala sa
iyo
karagdagang kita kaysa sa ginto.
{29: 12} na ipinid ang mga abuloy sa iyong storehouse: at ito ay
iligtas ka mula sa lahat ng paghihirap.
{29: 13} ito ay labanan para sa iyo laban sa mas mahusay ang
iyong mga kaaway
kaysa sa isang malaking kalasag at sibat ng malakas.
{29: 14} isang matapat na tao ay katiyakan para sa kaniyang
kapuwa: ngunit siya
ibig sabihin ng impudent kalooban talikuran siya.
{29: 15} kalimutan hindi sa pagkakaibigan ang iyong katiyakan,
para sa siya
ay nagbigay ng kanyang buhay para sa iyo.
{29: 16} makasalanan ay ibagsak ang mabuting kalagayan ng
kanyang
nang katiyakan:

{29: 17} at ang ng isang walang isip ay umalis
siya [nanganganib] na ibinigay sa kanya.
{29: 18} Suretiship ay mararamdaman ng marami sa mabuting
kalagayan, at
nanginginig ang mga ito bilang isang alon ng dagat: mayroon
itong itinaboy ng magigiting na kalalakihan
mula sa kanilang mga bahay, kaya na sila ay nagpagala-gala sa
mga di kilalang
ng mga bansa.
{29:19} ang isang masamang tao na paglabag sa mga kautusan
ng Panginoon ay mahuhulog sa suretiship: at siya na
undertaketh
at sumusunod sa iba pang men's business para makakuha ay
mahuhulog sa
demanda.
{29:20} tulong iyong kapuwa ayon sa inyong kapangyarihan, at
mag-ingat na mahulog ka sa iyong sarili hindi sa ang parehong.
{29:21} ang punong na bagay para sa buhay ay tubig, at tinapay,
at
damit, at isang bahay para pagtakpan ang kahihiyan.
{29: 22} higit ay ang buhay ng isang mahirap na tao sa ibig
sabihin ng maliit na bahay,

kaysa sa maselan na pamasahe sa bahay ng isa pang lalaki.
{29:23} maging ito ay kakaunti o marami, humawak ka
nakuntento, upang ikaw
makarinig ng mga hindi sa mga kapintasan ng inyong bahay.
{29:24} sapagkat ito ay isang miserableng buhay na pumunta sa
bahay para
bahay: para kung saan ikaw ay isang dayuhan, darest hindi mo
buksan
mo ang iyong bibig.
{29: 25} ka libangin, at magpakabusog, at wala
Salamat: Bukod doon mo 'y didinggin ng mapait na mga salita:
{29: 26} Come, thou estranghero, at lagyan ng muwebles ang
mesa, at pakainin ang
akin na ikaw ay handa na.
{29:27} bigyan lugar, ikaw ay estranghero, isang marangal na
tao;
aking kapatid na lalaki ay upang maging lodged, at ako ay may
pangangailangan ng aking
bahay.
{29:28} ang mga bagay na ito ay mabigat na tao
pang-unawa; ang upbraiding ng houseroom, at
Sinisisi ng mga lender.

{30: 1} nanliliit umiibig sa kanyang anak na lalaki sa kanya nang
madalas ang
pamalo, upang siya ay magkaroon ng kagalakan sa kanya sa
huli.
{30: 2} siya na chastiseth ng kanyang mga anak ay magkakaroon
ng kagalakan sa kanya,
at magagalak niya sa kanyang mga kakilala.
{30: 3} siya na nagtuturo sa kanyang mga anak ay
nagdadalamhati sa kaaway: at
bago ang kanyang mga kaibigan niya ay magagalak sa kaniya.
{30:4} bang mamatay ang kanyang Ama, subalit siya ay parang
siya ay
hindi patay: sapagkat iniwan niya isa siya na katulad ng kanyang
sarili.
{30:5} noong nabubuhay siya, nakita niya at natuwa sa kaniya:
at
kapag siya ay namatay, siya ay hindi na malungkot.
{30: 6} niya iniwan siya isang tagapaghiganti laban sa kanyang
mga kaaway,
at isa na ay requite kabaitan sa kanyang mga kaibigan.
{30: 7} siya na gumagawa ng masyadong maraming ng kanyang
mga anak ay magpagaling ng

kanyang sugat; at ang kanyang sisidlan ay babagabagin sa
bawat sigaw.
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{30:8} ng kabayo na hindi sumira nararapat headstrong: at isang
magiging taong sinasadyang ang anak na naiwan sa kanyang
sarili.
{30:9} aming mo ang iyong mga anak, at siya ay magkukunwari
ka takot:
makipaglaro sa kanya, at siya ay magdala sa iyo sa lungkot.
{30:10} tumawa hindi sa kanya, baka ikaw ay magkakaroon ng
kalungkutan sa
siya, at baka pagngalitin mo ang iyong mga ngipin sa dulo.
{30:11} ay magbibigay sa kanya ng walang kalayaan sa kanyang
mga kabataan, at kindatan hindi sa
kanyang mga kalokohan.
{30: 12} Bow pababa sa kanyang leeg habang siya ay bata pa, at
matalo
kanya sa gilid habang siya ay bata pa, at baka siya maging
matigas ang ulo,
at sumuway sa iyo, at kaya magdala ng kalungkutan sa iyo
puso.
{30: 13} pagalitan ang iyong anak, at humawak siya sa paggawa,
at baka kanya

mahalay na kaasalan ay tisod sa iyo.
{30: 14} higit ay sa mga mahihirap, ang pagiging matatag at
matibay ng
konstitusyon, kaysa sa isang mayaman na tao na nagpahirap sa
kanyang katawan.
{30: 15} kalusugan at mabuting kalagayan ng katawan ay higit
sa lahat
ginto, at isang malakas na katawan higit sa mga walang
hanggang kayamanan.
{30:16} may ay walang mga kayamanan sa itaas ng isang tunog
na katawan, at hindi
ng kagalakan higit ang kagalakan ng puso.
{30: 17} kamatayan ay mas mahusay kaysa sa isang mapait na
buhay na ito o patuloy
pagkakasakit.
{30: 18} Delicates ibinuhos sa bibig ipinid ang bilang
paglilinis ng karne ay inilagay sa isang libingan.
{30:19} kung ano ang magandang ginagawa ang handog sa
diyus-diyusan? para sa mga
hindi ito maaaring kumain o amoy: kaya ay siya na ay inusig ng
mga
Panginoon.

{30:20} siya nakakikita sa kanyang mga mata at dumadaing,
bilang isang
bating na ay yumayakap sa isang birhen at sigheth.
{30:21} ibinibigay hindi sa pagiisip mo sa bigat, at pahirapan ang
hindi ka sa iyong sariling mga payo.
{30: 22} ang Kasayahan ng puso ay ang buhay ng tao, at
ang await ng isang tao ay nagpapalaon ng kanyang mga araw.
{30:23} mahalin ang iyong sariling kaluluwa, at aliwin ang iyong
puso,
tanggalin ang kalungkutan na malayo sa iyo: sapagka 't pinatay
ng kalungkutan sa marami,
at doon ay wala na akong kita doon.
{30: 24} iklian ang inggit at galit sa buhay, at pag-iingat
nagdadala ng mga edad bago ang oras na ito.
{30:25} A masayahin at mabuting puso ay magkakaroon ng
isang pag-aalaga ng kanyang
karne at pagkain.
Panonood ng {31: 1} sapagkat kayamanan natutupok ang
laman, at ang
pangangalaga nito 'y itinaboy palayo na pagtulog.
Hindi hahayaan ng {31: 2} pagbabantay ng pangangalaga ang
isang tao na iidlip, bilang isang sugat

sakit ang sisira sa pagtulog,
{31: 3} 't ang mayaman ay mahusay na trabaho pangangalap ng
kayamanan
magkasama; at kapag siya ay nasa, siya ay puno ng kanyang
delicates.
{31: 4} ang maralita nagpapagal ay siyang sa kanyang kaawaawang kalagayan; at kailan niya
pinababayaan off, siya ay pa rin ng mga nangangailangan.
{31: 5} umiibig na ginto ay hindi makatwiran, at siya
sumusunod na ang katiwalian ay magkakaroon ng sapat nito.
{31: 6} ginto ay ang pagkasira ng marami, at ang kanilang
naroon ang pagkawasak.
{31: 7} ito ay isang stumblingblock sa kanila na isakripisyo sa
ito, at ang bawa 't mangmang ay kukunin nahawakan.
{31: 8} pinagpala ay ang mayaman na matatagpuang walang
kapintasan,
at hindi nagtungo pagkatapos ng ginto.
{31:9} ay sino siya? at kami na tatawag sa kanya pinagpala: para
sa
magagandang bagay na ginawa niya sa kanyang mga tao.
{31: 10} na may tinatangka, at natagpuan ang perpektong?

Pagkatapos ay hayaang kaluwalhatian. Na baka masaktan, at
ang hindi
nasaktan? o gumawa ng masama, at hindi ninyo ito ginawa?
{31: 11} ang kanyang paninda ay magiging itinatag, at ang
kongregasyon ang magpapahayag ng kanyang abuloy.
{31: 12} kung ikaw ay nakaupo sa isang masaganang hapag,
maaaring hindi sakim sa
ito, at huwag mong sabihin, mayroong ng maraming karne ito.
{31: 13} tandaan na ang isang masamang mata ay isang
masama bagay: at
Ano ang ay nilikha ng higit na masama kaysa sa mata? kaya nga
ito
weepeth sa bawat okasyon.
{31: 14} kahabaan hindi ang iyong mga kamay kung saan man
ito tumitingin,
at nahawakan ang mga ito hindi sa kanya sa mga ulam.
{31:15} hukom hindi iyong kapuwa sa iyong sarili: at magiging
magalang sa bawat punto.
{31: 16} magsikain bilang ito ang nararapat sa isang tao, mga
bagay na nasa
ihain sa iyo; at nilalamon ng nota, at baka kayo kapopootan.
{31: 17} Leave off sa una dahil asal; at huwag

unsatiable, baka masaktan ka.
{31: 18} pagka ikaw ay nakaupo sa maabot ng marami, hindi sa
iyo
ipamigay ito una sa lahat.
{31: 19} A sa kakaunti lang ay may sapat para sa isang tao na
mahusay na napangangalagaan,
at fetcheth siya ng mga hindi kanyang hangin maikling sa
kanyang higaan.
{31: 20} tunog pagtulog nagmumula ang pagkain ng
katamtaman: riseth niya
nang maaga, at ang kanyang mga wits sa kanya: ngunit ang
sakit ng panonood,
at choler at matinding kirot ng tiyan, ay may isang unsatiable
lalaki.
{31: 21} at kung ikaw sapilitang sa kainin, Magtindig ka, at
magpunta
balik, suka, at ikaw ay magkakaroon ng pamamahinga.
{31:22} ang mga anak ko, makinig sa akin, at humahamak sa
akin hindi, at sa mga
Huling inyong matatagpuan gaya ng sinabi ko sa iyo: sa lahat ng
iyong mga gawa maging mabilis,
kaya may walang karamdaman darating sa iyo.

{31:23} kung sinuman ang liberal sa kaniyang pagkain, ang mga
tao ay mangagsalita
maganda tungkol sa kanya; at ang ulat sa kanyang mabuting
pangangalaga ng bahay ay magiging
naniwala.
{31: 24} ngunit laban sa kanya na ay isang niggard ng kanyang
karne ng
buong lungsod ay bumulung-bulong; at ang mga patotoo ng
kanyang
niggardness ay hindi nag-alinlangan sa.
{31:25} ipakita mo hindi mo valiantness sa alak; para sa mga
alak ay
nawasak ang marami.
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{31:26} mga hurno ay patutunayan ng gilid ng paglamig: din,
alak ang mga puso ng mga palalo sa drunkeness.
{31:27} alak ay bilang mabuting bilang buhay sa isang tao, kung
ito ay lasing
katamtamang: ang buhay na ito ay pagkatapos ay sa isang tao
na ay walang alak?
para sa mga ito ay ginawa upang gawing masaya ang lalaki.
{31:28} nagdadala ng alak makalalakad sa lasing at sa tamang
panahon

Kasayahan ng puso, at pagiging masaya ng isipan:
{31:29} kundi alak na lango sa labis na pinasisikat ng kapaitan
sa isip, sa brawling at nakikipag-away.
{31:30} ang paglalasing ay pinananagana ang galit ng
mangmang hanggang siya
magbigay ng ikatitisod: ito diminisheth ng lakas, at gumagawa
ng mga sugat.
{31: 31} pagsaway hindi iyong kapuwa ang alak, at
hahamak sa kanya hindi sa kanyang sayahan: ibigay sa kanya ng
walang manglalait na salita,
at pindutin ang hindi sa kanya may humihimok sa kanya [na
uminom.]
{32: 1} kung gagawing mga master [ng isang piging,] magbuhat
ka hindi
mo ang iyong sarili, kundi sa kanila bilang isa ng
kapahingahan; kumuha ng
masigasig pakialam para sa kanila, at kaya umupo.
{32: 2} at kapag ginawa mo ang lahat ng iyong opisina, dalhin
mo ang iyong
lugar, upang ikaw ay maging maligaya kasama nila, at
makatanggap ng isang
korona para sa iyong mahusay na pag-order ng kapistahan.

{32: 3} magsalita ka, ikaw na ang mga elder, para sa mga ito ay
nararapat sa iyo,
Ngunit may tunog sa kahatulan; at hadlangan ang mga hindi
sarisaring panugtog.
{32: 4} ibuhos hindi lumalabas sa mga salita kung saan may
isang musikero, at
pakita ng karunungan ng oras.
{32: 5} A concert ng sarisaring panugtog sa isang salu-salo ng
alak ay bilang isang
Magtakda ng kaniyang singsing na panatak ng Karbunkul sa
ginto.
{32: 6} tulad ng kaniyang singsing na panatak ng esmeralda ay
itinakda sa isang gawain ng ginto, kaya
ay ang himig ng sarisaring panugtog masarap na alak.
{32: 7} magsalita ka, binata, kung magkakaroon man kita
kinakailangan: at
gayon man halos wala nang ikaw ay dalawang beses tinanong.
{32: 8} hayaan mo ang iyong pananalita na maging maikli,
maunawaan ang karamihan sa
ilang salita; magiging isa na nakaaalam at pa na humahawak sa
kanyang
dila.

{32: 9} kung ikaw ay magiging sa mga dakilang tao, gumawa ng
iyong sarili hindi
pantay sa kanila; at kapag ang mga sinaunang tao ay nasa lugar,
gumamit ng hindi
maraming salita.
{32:10} bago ang kulog ay kidlat; at sa harapan ng isang
shamefaced lalaki ay pumunta sa lingap.
{32:11} makabangon sa tamang pagkakataon nang, at hindi ang
huling; kundi Lumagay ka
tahanan nang walang pagpapaliban.
{32:12} may kumuha ng iyong mga libangan, at gawin kung ano
ang ibig mo:
Ngunit kasalanan hindi sa pamamagitan ng palalo na
pananalita.
{32: 13} at sapagkat ang mga bagay na ito pagpalain siya ginawa
sa iyo,
at siyang sisigla sa iyo sa kanyang magandang bagay na ito.
{32:14} sinumang may takot sa Panginoon ay tatanggap ng
kanyang
disiplina; at sila ang mga yaong naghahanap sa kanya nang
maaga ay makasusumpong ng lingap.
{32: 15} ang humahanap ng batas ay mapupuno nahawakan:
Subalit ang mga mapagkunwari ay magdaramdam papasok.

{32: 16} sila na natatakot sa Panginoon ay makasusumpong ng
paghuhukom, at
katarungan paliliyabin bilang isang ilaw.
{32: 17} taong makasalanan ay hindi sinumbatan, ngunit
nakasumpong ng isang
bigyang-katwiran ang alinsunod sa kanyang kalooban.
{32:18} ang isang tao ng payo ay magiging maunawain; ngunit
isang
kakaiba at mapagmataas na tao ay hindi daunted sa takot, kahit
na kapag
na mismong ginawa niya nang walang payo.
{32: 19} Do wala nang walang payo; at kapag ikaw ay
Kapag tapos na, hindi nagsisi.
{32:20} pumunta hindi sa paraan wherein ikaw ay babagsak, at
sa pagkadapa hindi kabilang ang mga bato.
{32: 21} ay hindi magtiwala sa isang payak na paraan.
{32: 22} at mag-ingat sa iyong sariling mga anak.
{32:23} sa bawat mabuting gawa magtiwala sa iyong sariling
kaluluwa; para sa mga ito ay
ang pagsunod sa mga kautusan.
{32: 24} bumanggit siya na nananampalataya sa Panginoon sa
pagtalima sa mga

utos; at siya na tumitiwala sa kanya ay hindi kailanman ay
pamasahe
ang mas masahol pa.
{33: 1} may ay walang masamang mangyayari sa kanya na
natatakot
ang Panginoon; Pero sa tukso kahit muli siya ang magliligtas sa
kanya.
{33:2} A wise man ay napopoot ang kautusan; Ngunit ang isang
mapagpaimbabaw doon ay bilang ng barko sa isang bagyo.
Tumitiwala {33: 3} ng tao ng pang-unawa sa mga batas; at
ang batas na ito ay tapat sa kanya, bilang isang propeta.
{33: 4} maghanda kung ano ang sasabihin, at kaya 't ikaw ay
maririnig:
at magpagaling ng mga tagubilin, at pagkatapos ay gumawa ng
mga sagot.
{33:5} ang puso ng mangmang ay tulad ng isang cartwheel; at
ang kanyang
isipan ay parang isang umaagos na axletree.
{33: 6} A kabayong lalaki kabayo ay bilang pangungutya
kaibigan, siya
neigheth sa ilalim ng bawat isa na nakaupo sa kanya.
{33:7} bakit ay humusay balang-araw sa isa pa, kapag bilang
lahat ng

ang liwanag ng bawat araw sa taon ng araw?
{33: 8} ng kaalaman ng Panginoon na sila ay
Distinguished: at binago niya ang panahon at mga piging.
{33:9} ang ilan sa mga ito ang ginawa niyang mataas na araw, at
sambahin ang mga ito, at ang ilan sa mga ito ay ginawa niya ang
karaniwang
araw.
{33: 10} at ang lahat ng tao ay mula sa lupa, at si Adan ay
lumikha ng lupa:
{33: 11} sa maraming kaalaman na ang Panginoon ay nahahati
sa kanila,
at ginawang iba 't iba ang kanilang mga paraan.
{33: 12} ang ilan sa kanila 'y binasbasan Niya at madakila at
ang ilan sa mga ito pinabanal niya, at magtakda ng mga malapit
sa kanyang sarili: kundi ang ilang
sa kanila ay may siya isinumpa at dinala mababa, at tumalikod
mula sa
kanilang mga lugar.
{33: 13} tulad ng putik sa mga magpapalayok kamay ng, sa
fashion ang mga ito sa
kanyang kasiyahan: upang ang tao ay sa mga kamay niya na
ginawa sa kanya, sa

ibigay sa kanila bilang liketh kanya pinakamahusay.
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{33:14} nakaset ng mabuti laban sa masama, at ang buhay
laban sa kamatayan: kaya
ay ang makadiyos laban sa makasalanan, at ang mga
makasalanan laban sa
kalumbayang mula sa Diyos.
{33: 15} kaya tumingin sa lahat ng gawa ng Kataas-taasan; at
mayroong dalawa at dalawa, isa laban sa isa.
{33: 16} awaked ako ang huli sa lahat, tulad sa manok sa
pagkatapos
ang mamimitas: ni sa pagpapala ng Panginoon na ako ay
makinabang,
at tred aking pisaan tulad ng gatherer ng ubas.
{33: 17} isaalang-alang na nagpagal ako hindi para sa sarili ko
lamang, kundi
para sa lahat sa kanila na maghanap ng kaalaman.
{33:18} nakikinig sa akin, O kayong mga dakilang tao ng mga
tao, at
makinig sa inyong mga tainga, kayo ang mga tagapamahala ng
kongregasyon.
{33: 19} magbigay ng hindi mo ang iyong mga anak at asawa,
iyong kapatid at kaibigan,

ang kapamahalaan sa iyo habang ikaw ay mabubuhay, at
magbigay ng hindi iyong kalakal na
isa pang: baka pagsisihan ito sa iyo, at ikaw pinamamanhikan
para sa parehong
muli.
{33: 20} bilang 't yamang ikaw at iyong hininga sa iyo,
ibigay ang mga hindi ang iyong sarili sa anumang.
{33: 21} sapagkat mas ay humingi ng iyong anak upang
iyo, kaysa sa na ka baga paninindigan sa kanilang kagandahangloob.
{33: 22} sa lahat ng iyong mga gawa sundin sa iyong sarili ng
kadakilaan;
iwanan ang hindi isang mantsa sa iyong karangalan.
{33:23} sa oras nang tapusin mo ang iyong mga araw, at
tapusin ang iyong buhay, ipamahagi ang iyong mana.
{33:24} kumpay, isang wand at pasanin, ay para sa mga asno; at
tinapay, pagtutuwid, at ang gawain, para sa mga lingkod. .
{33:25} kung itinakda mo ang iyong lingkod sa paggawa, inyong
matatagpuan
pahinga: ngunit kung hayaan mo siyang tamad, maghahanap
siya ng kalayaan.
{33:26} A pamatok at isang tubong luluhod sa leeg: kaya

lahat at parusa para sa isang masamang alipin.
{33:27} magpadala sa kanya sa paggawa, na siya ay hindi
tamad; para sa mga
katamaran ay nagtuturo ng maraming masama.
{33:28} ay inilagay sa trabaho, bilang ay magkasya sa kanya:
kung siya man ay hindi
masunurin, ilagay sa mas mabigat na pataw.
{33:29} ngunit hindi labis sa sinuman; at nang hindi
wala ang ginagawa ng paghuhusga.
{33:30} kung ikaw ay may isang alipin, ipaalam sa kanya maging
sa iyo bilang
iyong sarili, dahil ikaw ay bumili sa kanya sa isang presyo.
{33:31} kung ikaw ay may isang alipin, kaya 't hinihiling niya
bilang isang kapatid:
sapagkat ikaw ang may kailangan sa kanya, bilang iyong sariling
kaluluwa: kung ikaw
pagwiwika sa kanya ng masama, at siyang tumakbo mula sa iyo,
saan ba kayo
pumunta upang hanapin siya?
{34: 1} ang pag-asa ng isang lalaking kahungkagan ng pagunawa ay walang kabuluhan
at maling: pangarap na iangat ang mga mangmang.

{34: 2} sinuman pinakukundanganan ang kapuwa pangarap ay
katulad niya na inaagaw
sa isang anino, at sumusunod sa hangin.
{34: 3} ang pangitain sa panaginip ay ang pagkakahawig ng isa
bagay sa isa pa, kahit na ang wangis ng mukha sa mukha.
{34: 4} ng isang maruming bagay ay malilinis ano? at
mula sa mga bagay na iyon na kung saan ay maling Anong
katotohanan ay maaaring dumating?
{34: 5} Divinations, at soothsayings, at mga pangarap, ang
walang kabuluhan: at fancieth puso, bilang puso ng isang babae
sa pagdaramdam.
{T 34: 6} kung hindi sila ipadadala mula ang pinaka mataas sa
iyong
Magtakda ng mga pagdalaw, hindi ang puso mo sa kanila.
{34:7} sapagkat nanlinlang pangarap ng marami, at sila ay may
nabigo na nagtiwala sa kanila.
{34: 8} ang batas na ito ay matatagpuan perpekto nang walang
kasinungalingan: at
karunungan ay maging perpekto sa isang tapat na bibig.
{34: 9} isang lalaki ang naglakbay nalalaman ang maraming
bagay;
at siya na may maraming karanasan na ipahahayag karunungan.

{34: 10} may mga karanasan na walang nakaaalam medyo:
ngunit siya
ay naglakbay na puno ng mabuting pagpapasiya.
{34: 11} kapag naglakbay ako, nakita ko ang maraming bagay; at
ako
nauunawaan ang iba pa na hindi ko kayang ilarawan.
{34:12} ako ay kadalasang nasa panganib ng kamatayan: pero
hindi ako
naligtas dahil sa mga bagay na ito.
{34: 13} ang mga Espiritu ng mga taong nangatatakot sa
Panginoon ay mangabubuhay;
sapagkat ang kanilang pag-asa ay nasa kanya nabautismohan na
sila.
{34: 14} sinumang may takot sa Panginoon ay hindi matakot ni
ang
kayong mangatakot; sapagkat siya ay kanyang pag-asa.
{34: 15} pinagpala ay ang kaluluwa ng sa kanya na natatakot sa
Panginoon:
kanino ay hitsura niya? at sino ang kanyang lakas?
{34: 16} sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay sa kanila na
nangagsisiibig sa
kanya, siya ay ang kanilang makapangyarihang proteksyon at
pananatili ng malakas, isang pagtatanggol

mula sa init, at ang isang pabalat ng araw sa tanghali, ng
pangangalaga
mula sa pagkakatisod, at may tulong mula sa pagbagsak.
{34: 17} ibinabangon ang kaluluwa niya, at lighteneth ang mga
mata: siya
nagbibigay ng kalusugan, buhay, at pagpapala.
{34: 18} ang sacrificeth ng isang bagay na mali ang nakuha,
kanyang alay ay katawa-tawa; at ang mga kaloob ng di matuwid
na tao ay hindi
tinanggap.
{34: 19} ang kataas-taasan ay hindi natutuwa sa mga handog
ng masama; ni hindi ay siya nagpaawat para sa mga kasalanan
ng maraming tao
ng mga sakripisyo.
{34: 20} ang sinuman ay nagdadala ng handog ng mga kalakal
ng mga
gumagawa ng maling bilang isa na pumatay ng anak bago ang
kanyang Ama
mga mata.
{34: 21} ang tinapay ng mga nangangailangan ang kanilang
buhay: siya na
defraudeth sa kanya niyon ay isang tao ng dugo.

{34:22} ang nagaalis ng buhay ng kaniyang kapuwa
pumapatay sa kaniya; at siya na defraudeth ng mga
manggagawa sa kanyang upa
ay isang bloodshedder.
{34:23} kapag isa ang magtatayo, at pulleth 't isa pababa,
Ano ang kapakinabangan na sila pagkatapos pero
nangapapagal?
{34:24} kapag isang nananalangin, at isa pa isinusumpa,
kaninong
marinig ang tinig ng kalooban ng Panginoon?
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{34:25} ang washeth sa kanyang sarili pagkatapos ang paghipo
ng isang
mga bangkay, kung hawakan niya muli, ito ay kung ano ang
pakinabang ng kanyang paghuhugas?
Kaya ito ay {34: 26} may isang lalaki na fasteth para sa kanyang
mga kasalanan, at
umaalis muli, at gumagawa ng gayon din: maririnig na ang
kanyang panalangin?
o kung ano ay kanyang pagpapakumbaba makinabang siya?
{35: 1} siya na sumusunod sa mga kautusan ay nagdadala ng
handog na sapat:

inihandog niya ang bumanggit ng pagtalima sa kautusan ng
kapayapaan
nag-aalok ng.
{35: 2} inihandog niya na requiteth ang isang goodturn ng
mainam na harina;
at siyang nagbibigay ng limos ay sacrificeth ng papuri.
{35:3} na lumayo sa kasamaan ay isang bagay na kalugud-lugod
sa
ang Panginoon; at talikuran ang mga kasamaan ay isang
Pangpalubag-loob.
{35:4} huwag kang hindi lumitaw walang laman sa harapan ng
Panginoon.
{35: 5} para sa lahat ng mga bagay [ay gawin] dahil sa ang
utos.
{35:6} ang handog ng mabubuti pinasisikat ang taba sa
dambana,
at ang matamis na amoy nito ay bago ang pinaka mataas.
{35:7} ang sakripisyo ng isang makatarungang tao na ito ay
katanggap-tanggap. at ang mga
Memorial niyon ay hindi kailanman malilimutan.
{35: 8.} bigyan ng Panginoon ng kanyang kapurihan na isang
magandang mga mata, at
mababawasan ang mga unang bunga hindi ng mga kamay.

{35: 9} sa lahat iyong kaloob pakita Maligayang mukha, at
ilaan ang inyong ikapu nang may kagalakan.
{35:10} ibinibigay sa ang pinaka High ayon habang siya ay
nagpayaman sa iyo; at habang ikaw ay nakuha, bigyan ng isang
masayang
mata.
{35:11} sa Panginoon recompenseth, at ibibigay sa iyo
pitong beses ang dami.
{35: 12} palagay hindi mangwasak ng kaloob; para sa mga tulad
niya
hindi tatanggapin: at nagtitiwala hindi sa masasamang mga
sakripisyo; para sa mga
ang Panginoon ang hukom, at sa kanya ay hindi nagtatangi ng
mga tao.
{35: 13} hindi niya tanggapin ang anumang tao laban sa isang
maralita
ang tao, pero maririnig ang mga panalangin ng mga api.
{35: 14} niya ay hindi hinahamak ang mga hinaing ng mga
sa mga ulila; o ang balo, kapag siya ay nagbubugso ng kanyang
reklamo.
{35:15} gawin patakbuhin ang hindi ang luha sa mga pisngi ng
mga balo?

at ay hindi sa kanyang panaghoy laban sa kanya na
pinapangyari na mahulog sila?
{35:16} siya na naglilingkod sa Panginoon ay maging
kalugodlugod sa
lingap, at ang kanyang panalangin ay aabot sa mga ulap.
{35: 17} ang panalangin ng mapagpakumbaba ay tumatagos sa
mga alapaap: at
hanggang sa ito ay nalalapit na, siya ay hindi maaliw; at ang
hindi
lumayas, hanggang makamamalas sa Kataas-taasan na humatol
nang matwid,
at ang isagawa ang paghuhukom.
{35:18} sa Panginoon ay hindi magiging malubay, ni hindi ang
Malakas maging pasyente tungo sa kanila, hanggang sa siya ay
parurusahan sa
sunder ang balakang ng mga walang habag, at paghihiganti sa
repayed
sa mga pagano; hanggang sa kinuha niya ang karamihan ng mga
palalo, at nasira ang cetro ng mga di-matwid;
{35: 19} hanggang sa ibinigay niya sa bawa 't tao ayon sa
kanyang mga gawa, at sa ang mga gawa ng tao ayon sa kanilang
mga kagamitan; hanggang hinatulan niya ang kapakanan ng
kanyang mga tao, at

ginawa sa kanila na nagagalak sa kanyang awa.
{35:20} awa ay seasonable sa mga panahon ng paghihirap,
bilang
ulap ng ulan sa panahon ng tagtuyot.
{36:1} maawa sa amin, O Panginoon Diyos ng lahat, at
Masdan sa atin:
{36: 2} at ipadala ang iyong takot sa lahat ng bansa na
nagnanais
hindi susunod sa iyo.
{36: 3} pag-angat ng iyong kamay laban sa mga di kilalang
bansa, at
ipaalam sa kanila na tingnan ang inyong kapangyarihan.
{36: 4} habang ikaw ay pababanalin sa atin bago sa kanila: kaya
na maging
ginampanan mo sa kanila ang bago sa atin.
{36: 5} at ipaalam sa kanila na alam sa iyo, gaya ng pagkakaalam
namin sa iyo,
mayroong na walang Diyos kundi ang tanging ikaw, O Diyos.
{36: 6} pakita bagong palatandaan, at gumawa ng iba pang
kakaibang mga kababalaghan:
luwalhatiin mo ang iyong kamay at iyong kanang braso, na
maaaring sila ay ibinigay

iyong mga kamangha-manghang gawa.
{36:7} magbabangon ng pagkagalit, at ibuhos ang galit: dalhin
layo ng mga kaaway, at lipulin ang kaaway.
{36: 8} alang-alang sa oras na maikli, alalahanin ang mga Tipan,
at
hayaan silang magpahayag ng iyong mga kamangha-manghang
gawa.
Ipaalam sa kanya na escapeth {36:9} ay consumed sa
pamamagitan ng ang galit ng
sa apoy; at sila ay masasawi na apihin ang mga tao.
{36:10} Smite sa sunder ang mga ulo ng mga pinuno ng mga
pagano, na sinasabi, may ay walang iba kundi tayo.
{36: 11} ay sama-samang tipunin ang lahat ng mga lipi ng Jacob,
at magmana ng
ikaw sila, kundi mula pa sa simula.
{36: 12} Oh Panginoon, ay maaawa sa mga tao na
tinatawag sa iyong pangalan, at sa Israel, na ikaw ay
pinangalanang
iyong panganay.
{36: 13} O maging maawain sa Jerusalem, na iyong banal na
lunsod, ang
lugar ng iyong pahinga.

{36: 14} punan ang Sion sa iyong di masayod na orakulo, at
iyong
ang mga tao sa iyong kaluwalhatian:
{36:15} magbigay patotoo sa mga yaong nasa iyo
taglay mula pa sa simula, at magbabangon ng propeta na
ay nasa iyong pangalan.
{36:16} gantimpalaan sila na maghintay para sa iyo, at hayaan
ang iyong
matatagpuang tapat ang propeta.
{36: 17} Oh Panginoon, dinggin ang dalangin ng iyong lingkod,
ayon sa mga pagpapala ni Aaron sa inyong mga tao, na lahat
malalaman nila na manatili sa mundo na ikaw ang
Panginoon, Diyos na walang hanggan.
{36: 18} tiyan liyab lahat meats, gayunman ay isang karne
mas mahusay kaysa sa iba.
{36: 19} habang ang ngalangala tasteth iba 't ibang uri ng
venison: kaya
ay ang puso ng pag-unawa ng mga huwad na mga pananalita.
Page 623 Sirach (Ecclesiasticus)
Masamang puso {36: 20} A nanliliit bigat: isang tao ng
karanasan ay bayaran sa kanya.

{36:21} A woman ay tumanggap bawa 't tao, pa ay isa
anak kaysa sa iba.
{36: 22} ang kagandahan ng isang babae na cheereth ang
mukha, at ang isang tao ay nagmamahal sa walang mas
mahusay.
{36: 23} kung may kabaitan, kaamuan at kaaliwan, sa
kanyang dila, pagkatapos ay hindi tulad ng ibang lalaki ang
asawa niya.
{36: 24} sinisimulan niya na nagtatamo ng isang asawa ang
isang pag-aari, isang
tulungan ang tulad sa kanyang sarili, at ang haligi ng
kapahingahan.
{36: 25} kung saan ay walang bakod, ang pag-aari ay
laki sa layaw: at siya na walang asawa ay maglalagalag paitaas
at paibaba
pagdadalamhati.
{36: 26} ay may tiwala rin ang isang magnanakaw hinirang, na
skippeth ng lunsod? kaya [maniniwala na] isang taong na
mayroon ng mga walang tahanan, at lodgeth saan man naroon
ang nagpapasan ng gabi
kanya?

{37:1} ang bawat kaibigan wika, ako kanyang kaibigan din:
ngunit may
isang kaibigan, na kung saan ay lamang ng isang kaibigan sa
pangalan.
{37: 2} ay ito hindi ng pagdadalamhati sa kamatayan, kapag ang
isang kabiyak at
kaibigan ay napalitan ng isang kaaway?
{37:3} O masamang imahinasyon, saan 't pumasok ka sa na
Takpan ang mundo ng panlilinlang?
{37: 4} doon ay kasama, na nagagalak sa mga
ay ang kaunlaran ng isang kaibigan, pero sa mga panahon ng
kaguluhan
laban sa kanya.
{37: 5} doon ay kasama, na helpeth ng kanyang kaibigan para
sa tiyan, at itinataas ang mga kalasag laban sa mga kaaway.
{37: 6} kalimutan hindi mo ang iyong kaibigan sa pagiisip mo, at
huwag
pagbabalewala nito sa kanya sa inyong mga kayamanan.
{37:7} bawat konsehal extolleth payo; Ngunit mayroong
ilan na counselleth para sa kanyang sarili.
{37: 8} mag-ingat ng isang tagapayo, at alam noon kung ano ang

kailangan ang siya ay inutusan; sapagkat siya ay nagpapayo
para sa kanyang sarili; baka palayasin niya ang
maraming sa iyo,
{37: 9} at sasabihin sa iyo, iyong daan ay mabuti: at
Pagkatapos ay tumayo siya sa kabilang panig, upang tingnan
kung ano ang sasapitin
iyo.
{37:10} kumonsulta hindi sa isa na suspecteth sa iyo: at
itago ang iyong payo mula tulad ng inggit ka.
{37: 11} ni na kumunsulta sa isang babae na hawakan siya ng
kanino siya ay naninibugho; ni sa isang duwag ang pagiging
digmaan; ni sa mangangalakal hinggil sa palitan; o sa isang
bumibili ng mga nagbebenta; o may maiinggitin ng
pasasalamat;
ni sa isang walang habag na tao na hawakan ang kabaitan; ni sa
sa
tamad para sa anumang mga gawain; ni sa Nagpapaupa para sa
isang taon ng
pagtapos ng mga gawain; ni sa isang tamad na alipin ng
malaking negosyo na ito:
hindi nakikinig sa mga ito sa anumang bagay na payo.

{37: 12} kundi maging sa patuloy sa isang makadiyos na tao,
kung sino ka
nalalaman mo na sundin ang mga utos ng Panginoon, kung
kaninong,
isipan ay ayon sa iyong isipan, at ay malulungkot sa iyo, kung
ikaw ay hindi na matupad.
{37:13} at ang payo ng iyong mga sariling paninindigan ng puso:
para sa
doon ay walang tao na mas tapat sa iyo kaysa sa ito.
{37: 14} para sa isip ng isang tao ay isang araw nitong sabihin sa
kanya
mahigit pitong bantay, na umupo sa itaas sa isang mataas na
tore.
{37: 15} at higit sa lahat ipagdasal ito sa Kataas-taasang Diyos,
na siya
gagabayan mo ang iyong paraan sa katotohanan.
{37: 16} Let dahilan ang mangunguna sa bawa 't enterprize, at
payo bago ang bawat kilos.
{37: 17} ang ekspresyon ng mukha ay tanda ng pagbabago ng
mga
puso.
{37: 18} apat ng uri ng bagay ay lumitaw: mabuti at masama,
buhay

at kamatayan: ngunit sa dila ay patuloy magpupuno sa kanila.
{37: 19} doon ay ang isa na ay matalino at nagtuturo sa marami,
at
gayon pa man ay hindi kapaki-pakinabang para sa kanyang
sarili.
{37:20} doon ay isa ng karunungang iyan ang gawa sa salita, at
ay kinasusuklaman: siya ang magiging dukha ang lahat ng
pagkain.
{37: 21} sapagkat ang biyaya ay hindi ibinigay, kanya mula sa
Panginoon,
dahil siya ay pinagkaitan ng lahat ng karunungan.
{37:22} ang isa pa ay marunong na sa kanyang sarili; at ang mga
bunga ng
pag-unawa ay kapuri-puri sa kanyang bibig.
{37: 23} isang matalinong tao ay instructeth ng kanyang mga
tao; at ang bunga
ng kanyang pag-unawa ay hindi hindi.
{37:24} ang isang matalinong tao ay puspos ng pagpapala; at
lahat
sila na makita siyang bilangin ang kanya na masaya.
{37:25} ang mga araw sa buhay ng tao ay mapabilang:
Ngunit ang araw ng Israel ay hindi mabilang.

{37:26} ang isang matalinong tao ay magmamana ng
kaluwalhatian sa kanyang mga tao,
at ang kanyang pangalan ay magiging perpetual.
{37:27} ang mga anak ko, patunayan ang iyong kaluluwa sa
iyong buhay, at makita kung ano ang
masama para sa mga ito, at hindi na ito.
{37: 28.} para sa lahat ng mga bagay ay hindi kapaki-pakinabang
para sa lahat ng tao,
ni hindi na mayroon ang bawat kasiyahan ng kaluluwa sa bawa
't bagay.
{37:29} ay hindi unsatiable sa anomang nasain, o masyadong
matakaw sa karne:
{37:30} para sa labis na pagkain ay nagbubunga ng
pagkakasakit, at
katakawan ay magpapasara sa choler.
{37:31} sa katakawan ay may maraming nasawi; Ngunit siya na
nagpapasan ng pagtalima ay nagpapalaon ng kanyang buhay.
{38: 1} karangalan ng manggagamot sa mga karangalan dahil sa
kanya
para sa mga gumagamit na maaaring mayroon ka tungkol sa
kanya: sapagkat ang Panginoon ay
lumikha sa kanya.

{38: 2} sapagkat ng Kataas-taasan ay nagpapagaling, at siya ay
tumanggap ng karangalan ng mga hari.
{38: 3} ang mga kasanayan ng mga manggagamot ay magtataas
ng kanyang ulo:
at sa paningin ng dakilang lalaking ito ay magiging sa paghanga.
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{38: 4} ang Panginoon ay siyang lumikha ng mga gamot mula sa
lupa;
at ang matalino ay hindi mapoot sa kanila.
{38: 5} ay hindi ang matamis ng tubig na gawa sa kahoy, na ang
maaaring kilala ang kabanalan niyon?
{38:6} at ibinigay niya sa lalaki kakayahan, upang siya ay
Pinarangalan sa kaniyang kagilagilalas na mga gawa.
{38: 7} nang sa gayon ay pagalingin niya ang [tao] at nagaalis
kanilang mga pasakit.
{38:8} mga ganito ay ang apothecary ay gumawa ng isang
confection;
at ang kanyang mga gawa ay walang katapusan; at mula sa
kanya ay ang kapayapaan sa
buong mundo,
{38: 9} aking anak, sa iyong karamdaman ay hindi pabayang:
ngunit manalangin

sa Panginoon, at gagawin niya na ikaw ay buong.
{38: 10} tigilan ang mula sa kasalanan, at umorder nang tama,
ang iyong mga kamay
at linisin ang iyong puso mula sa lahat ng kasamaan.
{38:11} bigyan ng matamis na amoy, at isang bantayog na multa
harina; at gumawa ng isang taba na nag-aalok, hindi na.
{38: 12} pagkatapos ay Magparaan na ng mga manggagamot,
para sa Panginoon
siyang lumikha sa kanya: ipaalam sa kanya ang hindi pumunta
mula sa iyo, sapagkat mayroon kang
kailangan niya.
{38: 13} doon ay isang panahon kapag sa kanilang mga kamay
ay mabuti
tagumpay.
{38: 14} sapagkat sila ay nananalangin din sa Panginoon, na siya
uunlad na, na kanilang ibibigay para sa kadalian at lunas sa
pahabain ang buhay.
{38:15} ang nagkakasala sa harapan ng kanyang lumikha, ay
ipaalam sa kanya mahulog sa
sa kamay ng mga manggagamot.
{38:16} ang anak ko, huwag mabuwal sa kamatayan, ang mga
luha at

magsimula sa nanghihinayang, parang ikaw disin dumanas ng
malaking pinsalang iyong sarili;
at pagkatapos ay takpan ang kanyang katawan ayon sa mga
kaugalian, at
Huwag mong pabayaan ang hindi sa kanyang libing.
{38:17} ay umiyak na mainam, at gumawa ng mga dakilang
moan, at gamitin ang
panaghoy, kapag siya ay karapat-dapat, at ang isang araw o
dalawa, baka ikaw
maging masama na binanggit: at pagkatapos ay aliwin ang iyong
sarili para sa iyong
kabigatan.
{38:18} para sa kabigatan dumating ang kamatayan, at ang
kabigatan
ng puso ang sisira sa lakas.
{38:19} sa kapighatian din malalabi kalungkutan: at ang buhay
ang maralitang ay sa sumpa ng puso.
{38:20} kumuha ng walang bigat sa puso: drive ang mga ito
palayo, at
miyembro ang huling wakas.
{38:21} ito kalimutan, sapagkat hindi ka muli: ikaw
ay hindi ba siya maganda, ngunit saktan ang iyong sarili.

{38:22} tandaan paghatol ko: sapagka 't iyo din na
gayon nga; kahapon para sa akin, at sa araw na iyon para sa iyo.
{38: 23} kapag ang mga patay ay nagpapahinga, ang kanyang
mga alaala
kapahingahan; at maaliw para sa kanya, kapag umalis ang
kanyang Espiritu
mula sa kanya.
{38: 24} ang karunungan ng isang taong marunong ay
dumarating sa pamamagitan
pagkakataon ng paglilibang: at may mga maliliit na negosyo ay
maging matalino.
{38: 25} kung paano siya makakakuha ng karunungan na
humahawak ng araro,
at glorieth na sa goad, na magsasaka ang baka, at ang
abala sa kanilang labours, at kung kaninong mga mensahe ang
ng guyang toro?
{38:26} ibinigay niya ang kanyang pag-iisip na gumawa ng mga
sandali; at ay
masigasig na ibigay ang bakang kumpay.
{38: 27} kaya bawat karpintero at workmaster, na
nagpapagal ay siyang gabi at araw: at sila na putulin at malalang
tatak,

at masigasig na gumawa ng malaking pagkakaiba-iba, at bigyan
ang kanilang mga sarili
sa huwad paglalarawan, at relo para tapusin ang isang gawain:
{38:28} ang smith na rin na nakaupo sa pamamagitan ng anvil,
at
kung isasaalang-alang ang mga gawain ng bakal, sinayang ang
singaw ng apoy ang kanyang
laman, at siya ay nakikipaglaban sa init ng hurno: ang ingay
ang martilyo at ng anvil ay kailanman sa kanyang mga tainga, at
ang kanyang mga mata
itinuturing pa rin ang pattern na ito ang mga bagay na ito na
pinasisikat niya; siya
inilalagay sa kanyang isipan upang tapusin ang kanyang gawain,
at nagpupuyat para bumuli sa ito
ganap:
{38:29} din, ang magpapalayok na nakaupo sa kanyang trabaho,
at pagbaling
ang gulong tungkol sa kanyang mga paa, na laging maingat na
nakatakda sa
kanyang gawain, at ginagawa ang lahat ng kanyang mga gawain
sa dami;
{T 38: 30} siyang fashioneth ng putik sa kanyang mga bisig, at
boweth

ang kanyang lakas bago ang kanyang mga paa; applieth niya
ang kanyang sarili na pamunuan
ito sa paglipas ng; at siya ay masigasig na gumawa ng mga
malinis na ang hurno:
{38: 31} lahat ng ito ay magtiwala sa kanilang mga kamay: at
bawa 't isa ay
marunong sa kanyang gawain.
{38: 32} kung wala ito hindi isang lungsod ay matirahan: at
hindi na sila maninirahan na kung saan sila ay, ni pumunta up at
down:
{38:33} ay hindi magiging naghanap sa publick payo,
o umupo ng mataas sa kongregasyon: hindi sila uupo mga
hukom upuan, ni makaunawa ng mga pangungusap ng
paghuhukom: sila
hindi maaaring ipahayag ang katarungan at kahatulan; at sila ay
hindi magiging
natagpuan kung saan binanggit ang mga talinghaga.
{38:34} ngunit pananatilihin nila ang kalagayan ng mundo, at
[lahat] ang kanilang hangarin ay sa gawain ng kanilang bapor.
{39: 1} na siya 'y magasawa sa kanyang isipan na ang mga batas
ng karamihan sa mga
Mataas, at abala sa mga Meditasyon niyon, hahanapin

ang karunungan ng lahat ng mga sinauna, at maging abala sa
mga propesiya.
{39: 2} tutuparin Niya ang mga kasabihan ng mga kilalang tao:
at kung saan ang mga talinghaga ng tuso, naririyan siya din.
{39: 3} ay hahanapin niya ang mga lihim ng libingan na mga
pangungusap,
at maging ng mga trainer sa madilim na mga talinghaga.
{39: 4} siya ay maglingkod sa mga dakilang tao, at mukhang
harap ng mga prinsipe: siya ay maglalakbay sa pamamagitan ng
mga di kilalang mga bansa; para sa mga
siya ay sinubukan ng mabuti at masama sa mga tao.
{39: 5} bibigyan niya ang kanyang puso sa resort nang maaga sa
Panginoon
na ginawa sa kanya, ay manalangin bago ang kataas-taasan at
ang
buksan ang kanyang bibig sa panalangin, at gumawa ng mga
hinaing para sa kanyang mga kasalanan.
{39: 6} kapag ay ang dakilang Panginoon, siya ay puno ng
ang Espiritu ng pag-unawa: siya 'y ibuhos ang matalino na mga
pangungusap,
at magpasalamat sa Panginoon sa kanyang mga panalangin.
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{39: 7} ituturo niya ang kanyang mga payo at kaalaman, at sa
Kanyang lihim ay magninilay niya.
{39: 8} balik niya 'y ipahahayag na kung saan siya natuto,
at ang kaluwalhatian sa mga batas ng tipan ng Panginoon.
{39: 9} marami ay pinupuri ng kanyang pang-unawa; at sa gayon
matagal nang nagtitiis sa mundo, ito ay hindi
mabubura; kanyang
alaala ay hindi maglalaho palayo, at mabubuhay ang kanyang
pangalan
mula sa henerasyon sa henerasyon.
{39: 10} bansa 'y ipahahayag ang kanyang karunungan, at ang
kongregasyon ang magpapahayag ng kanyang papuri.
{39: 11} kung mamamatay siya, iiwan niya ang pangalan ng mas
malaki kaysa sa isang
isang libong: at kung siya ay buhay, siya ay dagdagan ito.
{39: 12} pa kailangan ko pang sabihin, na akala ko
sa; sapagkat ako ay puspos ng bilang ng buwan sa mga puno.
{39:13} Hearken sa akin, kayong mga banal ng mga anak, at
sisibulan ng
bilang isang rosas lumalagong pamamagitan sa batis ng bukid:
{39: 14} at bigyan kayo ng isang matamis na amoy na
kamangyan, at

umunlad bilang isang liryo, magpadala ng isang amoy na ito, at
kantahin ang isang awitin ng
Purihin, pagpalain ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga gawa.
{39:15} gampanang mabuti ang kanyang pangalan, at ipakita
mo ang kanyang papuri sa
ang mga awitin ng iyong mga labi, at may mga alpa, at sa
pagpuri sa kanya
Sabihin ninyo sa ganitong pamamaraan:
{39:16} lahat ng gawain ng Panginoon ay labis na mahusay,
at anomang kanyang ipinag-uutos ay maisasakatuparan sa
takdang panahon.
{39:17} at wala nang masabi, Ano po ito? dahil dito ay
na? sapagkat sa oras na maginhawa sila ay lahat ay hinanap: sa
Kanyang kautusan ang tubig ay tumayo bilang isang bunton, at
sa mga
ang mga salita ng kaniyang bibig ang lalagyan ng tubig.
{39:18} sa kanyang kautusan ay ginawa kung anuman
makapagpapalugod sa kanya; at walang makakahadlang, kapag
siya ay iligtas.
{39:19} ang mga gawa ng lahat ng laman ay nasa harapan niya,
at
maaaring walang maitatago mula sa kanyang mga mata.

{39:20} siya tumitingin mula sa kawalang-hanggan hanggang sa
kawalang-hanggan; at
doon ay walang bagay na kahanga-hanga bago kaniya.
{39:21} A tao kailangan hindi na sinasabi, Ano po ito? dahil dito
ay
na? sapagkat ginawa niya ang lahat ng mga bagay para sa
kanilang mga gamit.
{39:22} kanyang basbas sakop ang katuyuan bilang isang ilog, at
dinilig ang mga ito bilang isang baha.
{39:23} habang ang tubig ay siyang naging 50Mabuti: kaya
ay ang mga pagano na magmamana ng kaniyang poot.
{39:24} tulad ng kanyang mga paraan ay malinaw sa mga
banal; kaya ay sila
stumblingblocks sa mga masasama.
{39:25} sapagkat mabuti ang mabuti ang bagay na ito ay nilikha
mula sa
simula: kaya masamang bagay para sa mga makasalanan.
{39:26} ang prinsipal ng mga bagay sa buong paggamit ng mga
tao
buhay ay tubig, apoy, bakal, at asin, harina ng trigo, pulot,
gatas, at ang dugo ng mga ubas, at ng langis, at damit.

{39:27} ang lahat ng mga bagay na ito ay para sa ikabubuti ng
mga makadiyos: kaya na
ang mga makasalanan na sila ay naging masama.
{39:28} doon ay ang mga Espiritu na nilikha para sa
paghihiganti,
nakahiga na sa kanilang matinding galit sa masidhing stroke; sa
panahon ng
pagkawasak nila ibuhos ang kanilang lakas, at tugunin ang poot
sa kanya na ginawa sa kanila.
{39:29} apoy, at ang granizo, at ang taggutom, at ang
kamatayan, lahat ng ito
ay nilikha para sa paghihiganti;
{39:30} ang mga ngipin ng mababangis na hayop, at scorpions,
ahas, at
ang tabak na pagpaparusa sa masasama sa pagkawasak.
{39:31} sila ay nagalak sa kanyang mga utos, at sila
ay magiging handa sa lupa, na kailangan ay; at nang kanilang
dumating na ang panahon, sila ay hindi lumalabag sa kanyang
salita.
{39:32} nga mula pa sa simula nalutas na ako, at
gumugunita sa mga bagay na ito, at iniwan sila sa pagsusulat.
{39:33} ang lahat ng gawain ng Panginoon ay mabuti: at siya ay

ibigay ang lahat ng kinakailangang bagay sa takdang panahon.
{39:34} upang ang isang tao hindi masasabi, ito ay mas masahol
pa kaysa sa na:
sapagkat sa oras na sila ay lahat din maaprubahan.
{39:35} at kaya nga, purihin ninyo ang Panginoon sa buong
puso at bibig, at pagpalain ang pangalan ng Panginoon.
{40: 1} malaking pagdaramdam ay nilikha para sa bawat tao, at
isang
mabigat na pamatok ay para sa mga anak na lalaki ni Adan,
mula sa araw na
humahayo sila dahil sa sinapupunan ng kanilang ina, hanggang
sa araw na sila
bumalik na ang ina ng lahat ng bagay.
{40: 2} kanilang imahinasyon ang mga bagay na darating, at sa
araw na ito
ng kamatayan, [hirap] natatakot sa kanilang kaisipan, at
[dahilan] ng puso;
{40: 3} mula sa kanya na nakaupo sa isang trono ng
kaluwalhatian, sa
kanya na ay napakumbaba sa lupa at abo;
{40:4} mula sa kanya na itangi ang Lila at isang korona, sa
siya ay nakasuot ng lino frock.

{40: 5} poot, at inggit, problema, at unquietness, takot sa
kamatayan, at galit, at sigalutan, at sa mga oras ng pahinga sa
kanyang
matulog ang kanyang pagtulog ng gabing iyon, baguhin ang
kanyang kaalaman.
{40:6} ng kaunti o walang ay Kanyang kapahingahan, at
pagkatapos siya ay nasa
binagabag ang kanyang pagtulog, tulad noong isang araw sa
pagtupad ng mga relo, sa mga
pangitain ng kanyang puso, na para bang siya ay nakatakas
mula sa isang labanan.
{40:7} kapag ligtas, siya ay nagising, at marvelleth na ang lahat
ay
ang takot na ito ay wala.
{40: 8} [ang gayong mga bagay ay mangyari] sa lahat ng laman,
kapwa lalaki at
hayop, at na ay gagantihan na higit sa mga makasalanan.
{40:9} ang kamatayan, at pagdanak ng dugo, kaguluhan, at
espada,
kalamidad, taggutom, kapighatian, at ang mga salot;
{40:10} ang mga bagay na ito ay nilikha para sa mga masasama,
at para sa
dahil sa kanila ay dumating ang baha.

{40: 11} ang lahat ng bagay sa mundo ay babaling sa mga
lupa muli: at yaong sa mga tubig babalik sa
ang dagat.
{40: 12} lahat ng panunuhol at kawalan ng katarungan ay
mabubura: ngunit
tunay na pakikitungo ay mananatili magpakailanman.
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{40: 13} ang mga kalakal ng masasama ay magiging tuyo na
tulad ng isang
ilog, at ay naglalaho may ingay, tulad ng isang malakas na kulog
sa
ulan.
{40: 14.} habang ibinubuka niya ang kanyang kamay na siya ay
magagalak: kaya
ay paparito mananalangsang Nangawalang kabuluhan.
{40: 15} ang mga bata ng mga makasalanan ay hindi
magbubunga
maraming sanga: ngunit bilang sa mga karumaldumal na mga
ugat sa isang matigas na bato.
{40:16} mga damo na tumutubo sa bawat tubig at bangko ng
isang ilog ay bababaan bago lahat ng damo.

{40:17} Bountifulness ay bilang Pinakaproduktibong halamanan,
at
pagiging maawain ay magpakailan man.
{40:18} sa paggawa, at malugod sa na tinataglay,
ay isang matamis na buhay: ngunit ay nakasusumpong ng
kayamanan higit sa kanila
kapwa sila.
{40:19} mga anak at ang pagtatayo ng isang lungsod ay patuloy
ng
ang pangalan ng tao: ngunit isang walang-sala sa asawa ay
binibilang sa kanila
kapwa sila.
{40:20} alak at sarisaring panugtog ay nagpapagalak ng puso:
ngunit ang pagmamahal
ng karunungan ay itaas ang dalawa.
{40: 21} ang pipe at ang salterio gumawa ng matamis na himig:
Pero isang masarap na dila ay itaas ang dalawa.
{40:22} ang iyong mata ay nagnanasa ng lingap at kagandahan:
ngunit higit pa
kaysa sa dalawang mais habang ito ay berde.
{40: 23} A kaibigan at kasamahan ay hindi nakakatikim ng lisya:
ngunit

pareho ay isang asawa sa kanyang asawa.
{40:24} mga kapatid at tulong ay laban sa oras ng kagipitan:
ngunit
ibibigay higit pa silang dalawa ng limos.
{40:25} gumawa ng mga ginto at pilak ang paa na tumayo
sigurado: ngunit
payo ay pinahalagahan ang dalawa sa itaas.
{40:26} kayamanan at lakas ay magtataas ng puso: ngunit ang
takot
ng Panginoon ay higit silang dalawa: walang pangangailangan
sa takot
ng Panginoon, at kakailanganin ito hindi upang humingi ng
tulong.
{40:27} ang pagkatakot sa Panginoon ay sa isang halamanan na
mabunga, at
tumatakip sa kanya higit sa lahat kaluwalhatian.
{40:28} ang anak ko, akayin ang hindi buhay na isang
pulubi; para mas maganda ang
mamatay kaysa upang mamalimos.
{40:29} ang buhay niya na dependeth sa ibang tao
mesa ay hindi bibilangin para sa buhay na ito; sapagka 't
polluteth siya sa kanyang sarili

may karne sa iba pang mga tao: kundi rin inalagaan ng isang
matalinong tao ang kalooban
mag-ingat niyon.
{40: 30} Begging ay matamis sa bibig ng mga lumilipad ugoy:
Ngunit sa kanyang tiyan ay masusunog sa apoy.
{41: 1} O kamatayan, kapait ay ang pag-aalaala sa iyo ang
isang tao na nabubuhay sa kanyang mga pag-aari, sa mga tao
na
ay walang bagay na nagpapahirap sa kanya, at mayroon na ang
kasaganaan sa lahat
bagay: Oo, sa kanya na hindi pa nakatanggap ng karne!
{41: 2} O kamatayan, katanggap-tanggap ang iyong
pangungusap sa mga nangangailangan,
at sa kanya na lakas ay hindi nagkukulang, na ngayon ay sa mga
Huling
edad, at ay lubha sa lahat ng bagay, at sa kanya na despaireth,
at nawalan ng tiyaga!
{41: 3} takot hindi ng hatol sa kamatayan, na naaalala sa sila
mga na bago sa iyo, at darating na pagkatapos; para sa mga ito
ay
mga pangungusap ng Panginoon sa lahat ng laman.
{41:4} at bakit ka laban sa ang kasiyahan ng mga karamihan

Mataas? doon ay walang mga pag-uusisa sa mga libingan, kung
ikaw
nabuhay sampu, o isandaang, o isang libong taon.
{41: 5} ang mga bata ng mga makasalanan ay karumal-dumal
ang anak,
at kanilang mga trainer sa tahanan ng mga makasalanan.
{41: 6} masasawi ang mana ng mga anak ng mga makasalanan,
at magkakaroon ng kanilang mga inapo ang perpetual
kakutyaan.
{41: 7} ang mga bata ay nagrereklamo ng isang di-makadiyos na
Ama,
dahil sila ay pinagsabihan para sa kanyang kapakanan.
{41:8} kapighatian ay maging sa inyo, matuwid, na kung saan ay
may
pinabayaan ang kautusan ng Kataas-taasang Diyos! sapagkat
kung kayo ay madagdagan, ito
yaon ay tungo sa inyong pagkalipol:
{41:9} at kung kayo ay ipinanganak, kayo ay isisilang sa isang
sumpa: at
kung kayo ay mamamatay, ang sumpa ay magiging iyong
bahagi.
{41: 10} ang lahat ng lupa ay babaling sa lupa muli:

kaya 't ang makasalanan ay pumunta mula sa sumpa sa
pagkawasak.
{41:11} ang pagdadalamhati ng mga tao ay tungkol sa kanilang
mga katawan: ngunit
isang maysakit na pangalan ng makasalanan ay hindi mabubura.
{41:12} ay may pagpapahalaga sa inyong pangalan; para sa mga
na ay patuloy
sa iyo sa itaas ng isang libong malaking kayamanan ginto.
Magandang buhay {41: 13} A 'y ngunit ilang araw: kundi isang
magandang pangalan
ay magpakailan man.
{41:14} mga anak ko, panatilihin ang disiplina sa kapayapaan:
para sa
karunungan ay itinago, at isang kayamanan na hindi nakita, ano
ang
ang tubo ay sa kapwa?
{41:15} A lalaki na ikinukubli ang kanyang kahangalan ay mas
mahusay kaysa sa isang
ang mga lalaki na ikinukubli ang kanyang karunungan.
{41:16} nga maging shamefaced ayon sa aking mga salita:
para sa mga ito ay hindi mabuti upang panatilihin ang lahat ng
mga shamefacedness; lalake ay dito
tuluyang naaprubahan sa bawat bagay.

{41:17} ikahiya ng pakikiapid sa harapan ng Ama at
nanay: at ng kasinungalingan bago ng mga prinsipe at
makapangyarihang lalaki;
{41:18} sa isang harap ng isang hukom at pinuno; ng
kasamaan sa harap ng mga kongregasyon at mga tao; ng hindi
makatarungang pakikitungo
bago ang iyong partner at kaibigan;
{41:19} at ng pagnanakaw sa pagsasaalang-alang ng mga lugar
kung saan ka
sojournest, at sa pagsasaalang-alang ng mga katotohanan ng
Diyos at ang kanyang
Tipan; at huwag kang manalig sa iyong siko sa karne; at
ng panlilibak bigyan at dalhin;
{41:20} at ng katahimikan bago sila na batiin sa iyo; at
titingin sa isang patutot;
{41:21} at na ibaling palayo sa iyong mukha sa iyong mga
kamaganak; o
upang alisin ang isang bahagi o isang kaloob; o sa tingin sa iba
asawa ng lalaki.
{41:22} o na overbusy sa kanyang mga alila, at hindi na babalik
malapit sa kanyang kama; o ng upbraiding ng talumpati bago
ang kaibigan; at

matapos na ibinigay mo, sumbatan, hindi;
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{41:23} o ng iterating at muli sa pagsasalita na kung saan
iyong narinig; at ng naghahayag ng mga lihim.
{41:24} kaya ikaw ay magiging tunay na shamefaced at
makahanap ng lingap
bago ang lahat ng mga tao.
{42: 1} ang mga bagay na dapat hindi ka nahihiya, at tanggapin
ang
walang tao na magkasala at sa gayon ay:
{42: 2} ng batas ng ang pinaka High, at ang kanyang tipan; at
ng paghuhukom upang pangatwiranan ang makasalanan;
{42: 3} ng pagbilang sa iyong kasosyo at travellers; o ng
ang kaloob ng mga pamana ng mga kaibigan;
{42: 4} ng kahustuhan ng balanse at timbang; o sa pagkuha ng
mga
marami o kaunti;
{42: 5} at ng sasakyang walang pakialam nagbebenta; ng
marami
pagwawasto ng mga bata; at gumawa sa tabi ng isang masama
lingkod sa dumugo.

{42: 6} tiyak pag-iingat ay mabuti, kung saan ay isang
masamang asawa; at
tumigil ka, kung saan ay maraming mga kamay.
{42: 7} ibigay lahat ng mga bagay sa dami at bigat; at ilagay
lahat sa pagsusulat na 'y magmasama, o receivest sa.
{42: 8} ay hindi nahihiya na ipaalam ang hangal at mangmang,
at sa matinding na may edad na nakikipaglaban sa mga yaong
mga
bata: sa gayon ikaw ay magiging tunay na marunong, at
inaprubahan ng lahat
pamumuhay ng tao.
{42: 9} ang ginigising ng Ama para sa mga anak na babae, kapag
walang tao
nakaaalam; at sa pag-aalaga para sa kanya ay nagaalis ng
pagtulog: kapag siya
ay bata pa, at baka siya ay lilipas sa bulaklak ng kanyang
edad; at
ang pag-aasawa, baka dapat kapopootan niya:
{42: 10} sa kanyang pagkadalaga, baka marumihan niya at
nakuha ng bata sa bahay ng kanyang Ama; at ang pagkakaroon
ng isang
asawa, at baka siya ay gumawa ng masama ang kanyang
sarili; at kapag siya ay

asawa, at baka siya ay dapat maging baog.
{42: 11} panatilihin tiyak na inaalagaan ng lumilipad ugoy na
anak na babae,
baka gawin niya sa iyo ang isang laughingstock sa iyong mga
kaaway, at isang
bukambibig sa mga lungsod, at isang kakutyaan sa mga tao, at
gumawa sa iyo ng mapahiya sa harap ng maraming tao.
{42: 12} Masdan ang kagandahan ng katawan na hindi bawat, at
umupo sa hindi sa mga
kalipunan ng mga kababaihan.
{42: 13} para sa kasuotan ay darating isang tanga, at mula sa
kasamaan ng kababaihan.
{42: 14} higit ay ang churlishness ng isang tao kaysa isang
magalang na babae, isang babae, sinasabi ko, na kung saan ay
nagdadala ng kahihiyan
at Kadustaan.
{42: 15} ngayon ko naaalala ang mga gawa ng Panginoon, at
ipahayag ang mga bagay na aking nakita: sa mga salita ng
Panginoon
ang kanyang mga gawa.
{42: 16} tumitingin ng araw na nagbibigay ng liwanag sa lahat
ng bagay,

at ang mga gawain niyon ay puno ng kaluwalhatian ng
Panginoon.
{42:17} ang Panginoon ay hindi nagbigay ng kapangyarihan sa
mga banal na
ipahayag ang lahat ng kaniyang kagilagilalas na gawa, na ang
Pinakamakapangyarihang Panginoon
matibay ang nanirahan, na ano man ang ay mapagtibay para
kanyang kaluwalhatian.
{42: 18} hinahangad niya ang mga kalaliman, at ang mga puso,
at
minamasdan ang kanilang manlilinlang na aparato: sapagkat
ang Panginoon ang nakaaalam sa lahat ng
na maaaring maging kilala, at 24Sapagka niya ang tanda ng
daigdig.
{42:19} ang siya ay magpapahayag ng mga bagay na nakalipas
na, at para sa
dumating, at ihahayag ang mga hakbang na ito ng mga
nakatagong bagay.
{42:20} walang pag-iisip na escapeth sa kanya, ni anumang
salita ay
maililihim sa kanya.
{42: 21 pagkakanulong} niya ay Nagagayakan ng mga
napakahusay na gawa ng kanyang

karunungan, at siya ay mula sa walang hanggan hanggang sa
walang hanggan: sa kanya
maaaring walang maging dagdag, hindi maaari na siya ay
nababawasan, at siya
ay hindi nangangailangan ng anumang mga konsehal.
{42: 22} Oh kanais-nais ang lahat ng kanyang mga gawa! at na
isang
maaaring makita ng mga tao kahit na kislap.
{42: 23} lahat ng mga bagay na ito ay mabubuhay at mananatili
magpakailanman sa lahat
mga gamit, at ang mga ito ay lahat na masunurin.
{42: 24} lahat ng mga bagay ay double isa laban sa iba: at siya
ginawang walang perpekto.
{42: 25} isa bagay nagtatatag ng mabuti o ibang: at
mabubusog na may namamalas ang kanyang kaluwalhatian?
{43: 1} ang kapalaluan ni ang taas, ang malinaw na kalawakan,
ang
ganda ng langit, sa kanyang maluwalhating pakita;
{43:2} ang araw kapag pakikita ito, papuring sa kanyang
pagsikat ng
kagilagilalas na instrumento, ang gawain ng Kataas-taasan:
{43:3} sa tanghali parcheth nito sa bansa, at maaari na

sumunod ang nag-aapoy na init niyon?
{43:4} A lalaki na ihip ng hangin isang hurno ay sa ang mga
gawa ng init, ngunit
ang araw ay sumusunog sa kabundukan tatlong beses
mas; paghinga
lumabas ang nag-aapoy na vapours, at pagpapadala ng
maliwanag beams, ito
dimmeth ang mga mata.
{43: 5} Great ay ang Panginoon ang gumawa nito; at sa kanyang
Nagmadali na runneth ang kautusan.
{43: 6} ginawa niya ang buwan din na maglingkod sa kanyang
panahon para sa isang
Deklarasyon ng mga panahon, at tanda ng daigdig.
{43:7} mula sa buwan ay ang tanda ng pista, isang ilaw na
decreaseth sa kanyang kaganapan.
{43: 8} buwan ay tinawag alinsunod sa kanyang pangalan, ang
pagtaas
kamangha-mangha sa kanyang pagbabago, pagiging
instrumento ng mga
ang mga hukbo sa itaas, nagniningning sa kalawakan ng langit;
{43: 9} ang ganda ng langit, ang kaluwalhatian ng mga bituin,
isang

palamuti sa pagbibigay ng liwanag sa mga pinakamataas na
lugar ng Panginoon.
{43:10} sa kautusan ng banal ay sila
tumayo sa kanilang pagkakasunod-sunod, at huwag manghina
sa kanilang relo.
{43: 11} hitsura sa bahaghari, at purihin siya na ginawa
ito; napaka gandang ito ay sa ang liwanag nito.
{43: 12} ito ay lumiligid sa Langit tungkol sa isang
maluwalhating
bilog, at ang mga kamay sa Kataas-taasan ay mapasakanilang
ito.
{43: 13} sa kanyang kautusan pinasisikat niya ang niyebe na
mahulog
aplace, at matulin ay nagpadala ng pagkidlat sa kanyang
paghuhukom.
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{43:14} sa pamamagitan ng mga ito ang mga kayamanan ay
binuksan: at ulap
lumipad ang lumabas bilang ibon.
{43: 15} ng kanyang dakilang kapangyarihan pinasisikat niya ang
firm ng ulap,
at ang granizo hailstone ay bagbag na maliit.

{43: 16} sa kanyang paningin ay nayanig ang mga kabundukan,
at sa kanyang
ay umiihip ang hangin sa timog.
{43:17} ang ingay ng mga kulog pinasisikat ang lupa upang
manginig: din, ang Hilagang bagyo at buhawi: bilang
ibon lumilipad nagsikalat niya ang niyebe, at ang bumabagsak
pababa
niyon ay bilang ng pag-iilaw ni tipaklong:
{43: 18} ang mata na marvelleth sa mga kagandahan ng ang
kaputian
niyaon, at ang puso ay nanggilalas sa mga umulan ng mga ito.
{43: 19} ang hoarfrost din bilang asin nagbubugso niya sa lupa,
at pagiging congealed, ito 'y tuktok ng matatalim na mga stake.
{43:20} kapag umiihip ang malamig na north hangin, at tubig
ay congealed sa yelo, ito ay mananatili sa bawat pagtitipon
pagsasama-sama ng mga tubig, at clotheth ng tubig bilang isang
baluti sa dibdib.
{43:21} ito liyab ng mga bundok, at sumusunog sa mga
ilang, at natutupok ang mga damo tulad ng apoy.
{43:22} A kasalukuyang lunas ng lahat ay isang usok sa darating
mabilis, hamog na darating matapos refresheth sa init.

{43: 23} ng kanyang payo na appeaseth niya ang mga kalaliman,
at
nagtatanim ang isla doon.
{43:24} na sabihin nila na maglayag sa dagat ng mga panganib
na ito
niyaon; at kapag naririnig natin ang mga ito sa ating mga tainga,
namamangha tayo
papasok.
{43: 25} para doon ay Nakakapagtaka at nakakamangha
gumagana,
iba't-ibang uri ng lahat ng uri ng hayop at balyena na nilikha.
{43:26} niya ang dulo ng mga ito ay mauunlad na tagumpay,
at sa pamamagitan ng kanyang salita ang lahat ng bagay ay
binubuo.
{43:27} tayo maaaring makapagsalita nang labis, at pa
dumarating maikling:
kaya nga sa kabuuan, siya ang lahat.
{T 43: 28} kung paano maisasakatuparan natin ang pagtupad sa
kanya? sapagkat siya ay
mahusay higit sa lahat ng kanyang mga gawa.
{43: 29} ang Panginoon ay lubhang dakila, at kakila-kilabot at
kagilagilalas ang kanyang kapangyarihan.

{43:30} kapag luwalhatiin ninyo ang Panginoon, dakilain sa
kanya hangga 't
Maaari ninyo; sapagkat gayon pa man ay siya ay higit pa sa: at
kapag kayo ay dakilain
kanya, pinalabas ang lahat ng iyong mga lakas, at maging hindi
napapagod; sapagkat maaari ninyong
hindi pumunta malayo sapat.
{43: 31} na nakakita sa kanya, na maaari niyang sabihin sa
amin? at
palalakihin na siya kung ano siya?
{43: 32} may mga gayon man, itinago ng mas dakilang bagay
kaysa rito, para
Nakita namin maliban lamang sa ilan sa kanyang mga gawa.
{43:33} sa Panginoon ay ginawa ang lahat ng bagay; at sa mga
kalumbayang mula sa Diyos ay siya na ibinigay sa karunungan.
{44: 1} ay ipaalam sa amin ngayon papuri ng sikat na tao, at ang
ating mga magulang
na nagkaroon tayo.
Ginawa ng {44: 2} ang Panginoon ay dakilang kaluwalhatian nila
sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan mula pa sa
simula.
{44:3} tulad ng ay nagsilang ng paghahari sa kanilang mga
kaharian, lalaki

kilala para sa kanilang kapangyarihan, na nagbibigay ng payo sa
pamamagitan ng kanilang
pag-unawa sa, at ipinapahayag ang propesiya:
{44: 4} ang mga pinuno ng mga tao sa kanilang mga payo, at sa
pamamagitan ng
matugunan ang kanilang kaalaman tungkol sa pag-aaral para sa
mga tao, matalino at
mahusay ang kanilang mga tagubilin:
{44:5} tulad ng matatagpuan ang himig ng musika, at ang banal
na
talata sa pagsulat:
{44: 6} mayamang lalaki napuno ng kakayahan, pamumuhay
nang payapa
sa kanilang mga tahanan:
{44:7} ang lahat ng mga ito ay pinarangalan sa kanilang mga
salinlahi, at
ang kaluwalhatian ng kanilang panahon.
{44:8} may sa kanila, na naiwan ng isang pangalan
kanila, ang kanilang mga papuri ay iniulat.
{44:9} at ilan doon, na kung saan ay may walang memorial; Sino
nasawi, na para bang hindi pa ang mga ito; at
magiging parang hindi sila isinilang; at kanilang

mga anak sila.
{44:10} ngunit ito ang maawaing tao, na
hindi naging kinalimutan ang kabutihan.
{44:11} sa kanilang mga binhi ay patuloy mananatiling sa isang
magandang
mana, at ang kanilang mga anak ay sa loob ng tipan.
{44:12} mga nakatayo sa kanilang mga binhi ayuno, at kanilang
mga anak para sa
dahil sa kanila.
{44:13} kanilang binhi ay mananatili magpakailan man, at ang
kanilang kaluwalhatian
ay hindi mabubura.
{44:14} kanilang mga katawan ay nalibing sa
kapayapaan; Ngunit ang kanilang pangalan
nabubuhay para sa walang hanggan.
{44:15} ang tao ay magsasabi ng kanilang karunungan, at ang
kongregasyon ay ipakikita ang kanilang papuri.
{44:16} ni Enoc ay ikinasiya ng Panginoon, at isinalin,
pagiging isang halimbawa ng pagsisisi sa lahat ng henerasyon.
{44:17} ni Noe ay matatagpuan sakdal at matuwid; sa mga
panahon ng galit ay dinala siya katumbas [sa mundo;]

kaya nga si Ginoong niyang labi sa lupa, kapag ang
dumating ang baha.
{44:18} ang mga walang hanggang tipan ang ginawa sa kanya,
na
lahat ng laman ay mapahamak pa ang baha.
{44:19} ni Abraham ang isang dakilang Ama ng maraming tao:
sa
kaluwalhatian ay may walang katulad sa kaniya;
{44:20} na sinunod ang batas ng Kataas-taasan, at sa
pakikipagtipan sa kanya: itinatag niya ang tipan sa kaniyang
laman;
at kapag napatunayan niya, siya ay makikitang tapat.
{44: 21.} nga niya tiniyak sa kanya ng isang sumpa, na kanyang
pagpapalain ang mga bansa sa kanyang mga binhi, at na siya ay
magpakarami sa kanya sa alabok ng lupa, at dakilain ang
kanyang mga binhi bilang
ang mga bituin, at sa kanila na magmana mula sa dagat sa
dagat, at
mula sa ilog sa sukdulan na bahagi ng lupain.
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{44: 22} may Isaac ay nagtatag siya rin [para sa

Ni Abraham na kanyang Ama alang-alang] ang basbas ng lahat
ng tao, at ang
ng tipan, at dahil dito magpahinga sa ulo ni Jacob. Siya
kinilala siya sa kanyang mga pagpapala, at binigyan siya ng
isang
pamana, at hinati ang kanyang bahagi; kasama ang
labindalawang lipi
ay bahagi siya sa kanila.
{45: 1} at inilabas niya sa kanya isang maawaing tao, na
nakasumpong ng biyaya sa paningin ng lahat ng laman, kahit si
Moises, minamahal
ng Diyos at tao, na kung kaninong pang-alaala ay pinagpala.
{45:2} niya ginawa sa kanya gaya ng maluwalhating mga banal,
at
ginampanan sa kanya, upang ang kanyang mga kaaway ay
tumayo nang may takot sa kanya.
{45: 3} ng kanyang mga salita na iniutos niya sa mga
kababalaghan na tumigil, at
siya ay ginawa siyang maluwalhati sa paningin ng mga hari, at
binigyan siya ng isang
utos para sa kanyang mga tao, at ipinakita niya ang bahagi ng
kanyang
kaluwalhatian.

{45: 4} pinabanal niya siya sa kanyang faithfuless at kaamuan,
at siya ang pinili mula sa lahat ng tao.
{45:5} niya ginawa sa kanya upang marinig ang kanyang tinig, at
dinala sa kanya
sa ang madilim na ulap, at nagbigay sa kanya ng mga kautusan
sa harapan ng kanyang
mukha, maging ang batas ng buhay at kaalaman, upang siya 'y
ituro ang Jacob kanyang tipan, at ang Israel kanyang mga
kahatulan.
{45:6} dadakilain niya si Aaron, ang banal na mga tao tulad ng
sa kanya, kahit
kanyang mga kapatid, sa angkan ni Levi.
{45: 7} ng walang hanggang tipan na ginawa niya sa kanya at
nagbigay sa kanya ng priesthood sa mga tao; nagpaganda siya
siya sa mga kaakit-akit na palamuti, at nabibihisan siya ng bata
ng
kaluwalhatian.
{45: 8} nailagay niya sa kanya ang ganap na kaluwalhatian; at
napalakas
kanya mayaman na damit, may salawal, kasama ang isang
matagal na balabal,
at ang epod.

{45: 9.} at siya ay Nalilibid sa kanya ng nagbubuko, at
may maraming gintong bells sa palibot, na habang siya 'y may
maaaring maging isang tunog, at isang ingay na ginawa na
maaaring narinig sa
sa templo, para sa isang pang-alaala sa mga anak ng kanyang
mga tao;
{45: 10} sa isang banal na kasuotan, may ginto, at asul na sutla,
at Lila, ang gawain ng embroidere, sa isang baluti sa dibdib
sa paghuhukom, at kasama ang Urim at Tummim;
{45:11} baluktot morado, ang gawain ng mga tuso
manggagawa, kasama ang mga nililok ng mamahaling bato
tulad ng tatak, at itakda sa
ginto, ang gawain ng mga jeweller, may isang sulat na nakaukit
sa isang
Memorial, pagkatapos ang bilang ng mga lipi ni Israel.
{45:12} niya nang itakda ng koronang ginto sa mitre, na kung
saan
ay engraved na kabanalan, isang palamuti ng karangalan, isang
magastos
trabaho, ang mga pita ng mga mata, butihing at maganda.
{45:13} bago siya gayong wala, ni ang

kailanman sa anumang mga estranghero isuot ang mga ito,
kundi tanging ang kanyang mga anak at sa kanyang
anak ng mga anak habang-panahon.
{45:14} kanilang mga hain ay lubos tutupukin bawat
araw dalawang beses patuloy.
{45:15} ni Moises itinalaga sa kanya, at pinahiran siya sa
langis ng Espiritu: ito ay itinakda sa kanya ng isang walang
hanggan
ng tipan, at sa kanyang binhi, kaya matagal na ang kalangitan
dapat
manatili, na naglingkod sa kanya, at magsasagawa ng mga
katungkulan ng priesthood, at pagpalain ang mga tao sa
kanyang pangalan.
{45: 16} niya siya ang pinili mula sa lahat ng tao buhay na nagaalok ng
mga sakripisyo para sa Panginoon, insenso, at isang matamis na
amoy, para sa isang
bantayog, upang gumawa ng pagkakasundo para sa kanyang
mga tao.
{45: 17} siya ay nagbigay sa kanya ng kanyang mga utos, at
awtoridad sa mga palatuntunan ng kahatulan, na siyang dapat
turuan

Si Jacob ang mga patotoo, at ipaalam ang Israel sa kanyang mga
batas.
{45:18} mga estranghero Nagsabwatan magkakasama laban sa
kanya, at
maligned sa kanya sa ilang, maging ang tao na mga ng
Ni Dathan at ni Abiron panig, at ang kongregasyon ng Core,
sa matinding galit at poot.
{45: 19} ito nakita ng Panginoon, at ito ay hindi ikinalugod ng
kanya, at sa
sila ba ay kanyang wrathful na pagngingitngit nauubos: ginawa
niya
kababalaghan sa kanila, upang sunugin ang mga ito sa
nagniningas na apoy.
{45:20} kundi niya ginawa ni Aaron na mas marangal, at
nagbigay ng
kanya ng pamana, at nahahati sa kaniya ang mga unang bunga
ng mga
dagdagan; lalo na siya ay naghanda ng tinapay nang sagana:
{45:21} sapagkat sila ay kumain ng mga hain sa Panginoon, na
siya ay nagbigay sa kanya at sa kanyang binhi.
{45: 22} gayon man sa lupain ng mga tao siya ay walang
mana, wala siyang anumang bahagi sa mga tao:

sapagkat ang Panginoon mismo ay kanyang bahagi at mana.
{45: 23} ang pangatlo sa kaluwalhatian ay Phinees na anak ni
Eleazar,
dahil siya ay may kasigasigan sa takot sa Panginoon, at tumayo
sa mabuting loob ng puso: kapag ang tao ay tumalikod
likod, at ginawang pakikipagkasundo para sa Israel.
{45:24} nga ay may tipan ng kapayapaan na ginawa
sa kanya, na siya ay dapat na ang hepe ng santuwaryo at ng
magkaroon ng kanyang mga tao, at na siya at ang kanyang mga
inapo ang
dignidad ng priesthood magpakailan man:
{45:25} ayon sa tipan na ginawa sa anak na si David
ni Jesse, sa angkan ni Juda, na ang mga mana ng hari
dapat na lamang ang kanyang mga inapo: kaya ang mana ni
Aaron
dapat rin na sa kanyang mga binhi.
{45: 26} Diyos magbibigay sa iyo ng karunungan sa iyong puso
upang humatol sa kanyang
ang mga tao sa kabutihan, na ang kanilang magandang bagay
na ito ay hindi
buwag, at ang kanilang kaluwalhatian ay mananatili
magpakailanman.

{46: 1} si Jesus ang anak ng isang gitnang bahagi ay magiting sa
digmaan, at
ay ang kahalili ni Moises sa propesiya, na ayon sa
kanyang pangalan ay ginawang dakila para sa pagliligtas ng mga
hinirang ng Diyos,
at pagkuha ng paghihiganti sa mga kaaway na tumindig laban sa
kanila, na nagpakita siya ng Israel sa kanilang mana.
{46: 2} dakilang kaluwalhatian gat siya, kapag siya ay magtataas
ng kanyang
ang mga kamay, at nakaunat ang kanyang espada laban sa
kalunsuran!
{46: 3} na nauna sa kanya ay kaya na nakatayo dito? para sa
Panginoon
mismo ay dinala ng kanyang mga kaaway sa kanya.
{46: 4} ay hindi ang araw pumunta pabalik sa pamamagitan ng
kanyang kabuhayan? at hindi
isang araw hangga 't dalawa?
{46:5} siya nanawagan sa Kataas-taasan Panginoon, kapag ang
mga kaaway na dumaluhong sa kaniya sa lahat ng panig; at ang
dakilang Panginoon
narinig sa kanya.
{46:6} at sa granizo hailstone ng malakas na kapangyarihan na
ginawa niya ang

labanan sa marahas na babagsak sa mga bansa, at sa mga
angkan
[ni Beth-horon] niya winasak ang mga ito na nilabanan, na ang
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bansa na malaman ang lahat ng kanilang lakas, dahil siya ay
lumaban sa
sa paningin ng Panginoon, at sinunod niya ang mga
makapangyarihang isa.
{46: 7} sa panahon ni Moises din ginawa niya ang gawain ng
awa,
siya at si Caleb na anak ni Jephunne, sa na napaglabanan nila
ang mga
kongregasyon, at hindi ibinigay sa tao mula sa kasalanan, at
Maglubag ang pagbulung-bulong ng masasama.
{46: 8} at ng anim na raang libong tao ang paa, sila
iningatan dalawa para magdala sa kanila sa sa ang pamana,
kahit
ang lupain na floweth ng gatas at pulot.
{46: 9} ang Panginoon ay nagbigay ng lakas din kay Caleb, na
nanatili siya sa kanyang katandaan: kaya na siya ay pumasok
ang mga mataas na dako ng lupain, at ang kanyang mga binhi
ay nakuha sa ito para sa isang

Pamana:
{46: 10} upang makita ng lahat ang mga anak ng Israel na ito ay
mabuti na sundin ang Panginoon.
{46: 11} at hinggil sa mga hukom, bawa 't isa ayon sa pangalan,
na ang puso ay hindi bumalik, ni ay lumisan mula sa
Panginoon, ang kanilang alaala ay pagpapalain.
{46: 12} ipaalam sa kanilang mga buto na umunlad mula sa
kanilang lugar, at huwag
ang pangalan ng mga ito na ay pinarangalan ay nagpatuloy sa
kanilang mga anak.
{46: 13} Samuel, ang propeta ng Panginoon, minamahal ng
kanyang
Panginoon, itinatag ng kaharian, at ang hinirang ng mga
prinsipe sa kanyang
ang mga tao.
{46: 14} sa batas ng Panginoon hinatulan niya ang
kongregasyon, at ang Panginoon ay may respeto kay Jacob.
{46: 15} ay natagpuan niya ang isang tunay na propeta, ang
kanyang katapatan
at ng kanyang mga salita niya ay kilala na maging tapat sa
pangitain.

{46:16} siya nanawagan sa Makapangyarihang Panginoon, nang
kanyang
mga kaaway ay dumaluhong sa kanya sa lahat ng panig, kapag
siya ay nag-aalay ng
mga pasusuhing kordero.
{46: 17} at kumulog ng Panginoon mula sa Langit, at may isang
gumawa ng malaking ingay ang iparinig ang kaniyang tinig.
{46: 18} at winasak niya ang mga pinuno ng mga Tyrians, at
lahat ng mga prinsipe cf mga Filisteo.
{46: 19} at bago ang kanyang mahabang pagtulog ay ginawa
niya ang protestations
sa paningin ng Panginoon at ang kanyang hinirang, hindi ko
kinuha
mga kalakal ng sinumang tao, kaya magkano bilang isang
sapatos: at walang taong ginawa akusahan
kanya.
{46: 20} at pagkatapos ng kanyang kamatayan na siya ay
nagpropesiya, at isinaysay
ang hari sa kaniyang wakas, at itinaas ang kaniyang tinig mula
sa lupa sa
propesiya, na papawiin ang mga kasamaan ng mga tao.
{47: 1} at pagkatapos siya rosas up Nathan magpropesiya sa
mga

panahon ni David.
{47: 2} tulad ng mga taba mula sa mga handog sa kapayapaan,
kaya pinili si David mula sa mga anak ni Israel.
{47: 3} nakikipaglaro siya sa leon bilang kasama ang mga anak,
at sa mga oso
tulad ng sa Kordero.
{47: 4} pinatay siya hindi sa isang higanteng, noong bata pa siya
subalit ngunit?
at ginawa niya hindi maalis ang kadustahan mula sa mga tao,
kapag siya
iniangat ang kanyang kamay sa bato sa tirador, at matalo down
ang pagmamayabang ni Goliath?
{47:5} sapagkat siya nanawagan sa Kataas-taasan Panginoon; at
siya
binigyan siya ng lakas sa kanyang kanang kamay upang patayin
na makapangyarihan
mandirigma, at set up ang sungay ng kanyang mga tao.
{47:6} kaya pinarangalan siya ng mga tao sa sampung libo,
at pinuri siya sa mga pagpapala ng Panginoon, na ibinigay niya
ang
kanya ng korona ng kaluwalhatian.

{47:7} sapagkat winasak niya ang mga kaaway sa bawat panig,
at
dinala Nangawalang kabuluhan ang mga Filisteo sa kanyang
mga kaaway, at preno
kanilang sungay sa sunder hanggang sa araw na ito.
{47: 8} sa lahat ng kanyang mga gawa niya pinuri ang banal
isang Kataas-taasang Diyos
sa mga salita ng kaluwalhatian; nang buong puso niya kinanta
ang mga awitin,
at nagmahal sa kanya na ginawa sa kanya.
{47:9} niyang ihain singers din ang altar, na sa pamamagitan ng
kanilang
tinig nila gumawa ng mga matamis na himig, at araw-araw na
kumakanta
papuri sa kanilang mga kanta.
{47:10} siya nagpaganda ng kanilang mga piging, at isaayos ang
taimtim na panahon hanggang sa katapusan, na maaaring
purihin nila ang kanyang Espiritu
pangalan, at na ang mga templo ay maaaring tunog mula sa
umaga.
{47: 11} ng Panginoon ay dinala ang kanyang mga kasalanan, at
dinadakila ang kanyang mga sungay

magpakailanman: ibinigay niya sa kaniya ang tipan ng mga hari,
at isang trono ng
nagpupuri sa Israel.
{47: 12} pagkatapos siya rosas ang pantas na anak, at para sa
kanyang kapakanan niya
nanirahan sa malaki.
{47:13} ni Solomon ay naghari sa isang mapayapang oras, at si
Pinarangalan; sapagkat ang Diyos na ginawa lahat tahimik ikot
tungkol sa kanya, na siya
maaaring magtayo ng bahay sa kanyang pangalan, at ihanda
ang kanyang santuwaryo
magpakailan man.
{47:14} kung gaano matalino ay naroon ka sa iyong kabataan at,
tulad ng baha,
puno ng pang-unawa!
{47:15} kaluluwa ay sakop ang buong mundo, at ikaw
filledst ito sa madilim na mga talinghaga.
{47:16} pangalan mo nagpunta malayo sa mga pulo; at para sa
iyong
Pumayapa inyong pinakamamahal.
{47:17} ang mga bansa ay namangha sa iyo para sa iyong mga
awitin,

at mga kasabihan, at talinghaga, at interpretasyon.
{47:18} sa pangalan ng Panginoong Diyos, ay tinawag na ang
Panginoong Diyos ng Israel, ikaw bakit magtipon ng ginto tulad
ng lata at umawit
dumami ang pilak bilang lead.
{47:19} umawit ka luluhod sa iyong balakang sa kababaihan, at
sa pamamagitan ng iyong
katawan mo ay dinala sa pagkakaganap.
{47:20} inyong makulayan ang iyong karangalan, at dumihan
ang iyong binhi:
upang ang iyong isinuot poot sa iyong mga anak, at naging
Nalungkot para sa iyong mga kalokohan.
{47:21} para sa kaharian ay hinati, at mula sa Ephraim
namuno sa isang mapanghimagsik na kaharian.
{47:22} ngunit ang Panginoon ay hindi kailanman umalis off ang
kanyang awa,
ni sinuman sa kanyang mga gawa ay masasawi, ni hindi siya
alisin
ang mga inapo ng kanyang mga hinirang, at ang mga binhi niya
na umiibig
kanya hindi kukunin niya: kaya nga ibinigay niya sa mga labi
kay Jacob, at mula sa kanya ng ugat kay David.
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{47:23} gayon ay nagpahinga si Solomon sa kanyang mga ama,
at ng kanyang
ang mga binhi na naiwan niya ang kanya Roboam, kahit na ang
kamangmangan ng mga
tao, at isa na walang pang-unawa, na bumaling
malayo ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga
payo. Nagkaroon din ng
Jeroboam na anak ni Nebat, na sanhi ng Israel na kasalanan, at
isinaysay Ephraim ang daan ng kasalanan:
{47:24} at ang kanilang mga kasalanan ay dumami, na
sila ay itinaboy palabas ng lupain.
{47:25} sapagkat hinanap nila ang lahat ng kasamaan, hanggang
ang
paghihiganti ay nanaig sa kanila.
{48:1} pagkatapos ay tumayo si Elias ang propeta tulad ng apoy,
at ang kanyang
nasunog ang mga salita tulad ng isang lampara.
{48:2} nagdala siya ng masidhing taggutom sa kanila, at sa
pamamagitan ng kanyang
kasigasigan na pinaliit niya ang kanilang mga numero.

{48:3} sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na ipinid niya
ang langit,
at ding ibinaba ng tatlong beses na apoy.
{48:4} O Elias, paano ka naging pinarangalan sa iyong
kamangha-manghang
mga gawa! at na maaaring kaluwalhatian gaya ng sa iyo!
{48:5} umawit na magbabangon ng isang patay na tao mula sa
kamatayan, at ang kanyang
kaluluwa mula sa lugar ng mga patay, sa pamamagitan ng salita
ng ang pinaka
Mataas:
{48:6} na isinuot mga hari sa pagkawasak, at
mararangal na mga tao mula sa kanilang higaan:
{48:7} na narinig ang mga pangaral ng Panginoon sa Sinai, at
sa Horeb sa paghuhukom ng paghihiganti:
{48:8} na annointedst mga hari na kumuha ng paghihiganti, at
ang mga propeta upang magtagumpay sa kanyang:
{48: 9} na ay dinala sa isang ipoipo ng apoy, at sa isang
karo ng nag-aapoy na mga kabayo:
{48: 10} na inyong lubos na inorden para sa saway sa kanilang
panahon, sa

payapa ang poot ng Panginoon ang kahatulan, bago ng
pinagputolputol ito
balik sa matinding galit, at na ibaling ang puso ng mga Ama sa
mga
anak, at panumbalikin ang mga lipi ni Jacob.
{48: 11} Mapapalad na nakita kita, at natulog sa pag-ibig;
sapagkat tayo 'y walang pagsalang mabubuhay.
{48:12} Elias iyon, sino ay sakop na may isang ipoipo:
at si Eliseo ay puno ng kanyang Espiritu: habang siya ay
nabuhay, siya ay
hindi matinag sa pagkakaroon ng anumang mga prinsipe,
maaaring hindi
anumang maipasailalim siya.
{48:13} salita walang maaaring magtagumpay ang mga
kanya; at pagkatapos ng kanyang kamatayan
Ipinropesiya ang kanyang katawan.
{48: 14} niya ginawa ang kababalaghan sa buhay niya, at sa
kanyang kamatayan ay
kanyang gawa na kagilagilalas.
{48:15} para sa lahat ng ito ang mga tao ay hindi nagsisi, ni
lumisan sila mula sa kanilang mga kasalanan, hanggang sa sila
ay laki sa layaw at

dinala palabas ng kanilang lupain, at nakakalat sa pamamagitan
ng lahat ng
lupa: pa doon ay nanatiling isang maliit na tao, at ang isang
pinuno sa mga
angkan ni David:
{48:16} na ba ilan ang nakalulugod sa
Diyos, at ang ilan ay Pinarami ng kasalanan.
{48: 17} Ezekias pagtatag ng kanyang lungsod, at dinala sa tubig
sa gitna niyaon: humukay siya ng hard rock sa bakal,
at ginawa ng mga balon para sa tubig.
{48: 18} sa kanyang panahon ni Sennacherib ay dumating, at
ipinadala
Rabsaces, at nagtaas ng kanyang kamay laban sa Sion, at
nagyabang
buong kapurihan.
{48:19} pagkatapos ay nanginig kanilang puso at mga kamay, at
sila
ay nasasaktan, bilang babae sa pagdaramdam.
{48:20} ngunit sila ay tinawag ng Panginoon na maawain,
at nakaunat ang kanilang mga kamay sa kaniya: at agad
Banal narinig mula sa Langit, at ibinigay sa kanila
pamamagitan ng ministeryo ng Esay.

{48:21} sinampal niya ang host ng mga taga Assyria, at ang
kanyang mga anghel
winasak ang mga ito.
{48:22} para sa Ezekias magawa ang bagay na ito na nakasiya sa
Panginoon, at matibay ang paraan ni David na kanyang Ama,
bilang
Esay ang propeta, na dakila at tapat sa kanyang pangitain,
ipinag-utos sa kanya.
{48:23} sa kanyang oras ng araw ay paurong, at siya
pinahaba ang buhay ng hari.
{48:24} ni isang marilag na Espiritu ay nakita niya na kung ano
ang mangyayari
na nangyari sa huling, at siyang inaliw sila na nagdalamhati sa
Sion.
{48:25} ang kaniyang ipinakita kung ano ang dapat mangyayari
na magpakailan man,
at lihim na mga bagay o ba sila dumating.
{49:1} ang alaala ni Josias ay parang komposisyon
ng mga pabango ay ginawa sa pamamagitan ng mga sining ng
mga apothecary: ito ay
matamis na pulot sa mga bibig ng lahat, at bilang sarisaring
panugtog sa isang salu-salo ng

alak.
{49:2} niya ang kabaitan mismo nang matwid sa pagbabalikloob ng
ang mga tao, at inalis ang mga karumal-dumal na gawain ng
kasamaan.
{49:3} niyang iniutos sa kanyang puso sa Panginoon, at sa mga
oras na ito
ng mga makasalanan itinatag niya ang pagsamba sa Diyos.
{49:4} ang lahat, maliban kay David at Ezekias at Josias,
depektibong: sapagkat tinalikuran nila ang kautusan ng Kataastaasang Diyos, maging
Nabigo ang mga hari ng Juda.
{49:5} kaya 't ibinigay niya ang kanilang kapangyarihan sa iba, at
kanilang kaluwalhatian sa isang di kilalang bansa.
{49: 6} sinunog nila ang napiling lungsod ng santuwaryo, at
ginawa na nag-iisa sa kalsada, ayon sa hula ng
Si Jeremias.
{49: 7} sapagkat nakiusap sila sa kanya masama, na
gayunpaman ay
isang propeta, ay pababanalin sa sinapupunan ng kanyang ina,
na siya ay maaaring
matanggal, at pahirapan, at patayin; at na siya ay nagtayo ng

din, at halaman.
{49: 8} si Ezekiel na nakakita sa maluwalhating pangitain na ito,
na
ay ipinakita niya sa mga karwahe ng mga querubin.
{49: 9} sapagkat ginawa niya ang mga binanggit ng mga kaaway
sa ilalim ng
Alamin ang ulan, at iniutos sa kanila na tama.
{49: 10} at ng mga propeta sa Labindalawang hayaan ang
memorial na maging
pinagpala, at hayaan na ang kanilang mga buto ay umunlad
muli mula sa kanilang lugar:
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sapagkat sila ay inaliw ni Jacob, at ibinigay sa kanila ng panatag
pag-asa.
{49:11} kung paano natin ay liliwanagin Zorobabel? kahit siya ay
bilang isang singsing sa kanang kamay:
{49:12} kaya si Jesus ang anak ng Josedec: na sa kanilang
oras na nagtayo ng bahay, at set up ng isang banal na templo
para sa
Panginoon, na inihanda para sa walang hanggang
kaluwalhatian.
{49:13} at sa mga hinirang si Neemias, na

malaking kabantugan, itinaas na dahil sa ating mga pader ay
nahulog, at i-set up ang mga pintuan at mga bar, at nagbangon
ng ating
guho muli.
{49:14} kundi sa lupa ay walang sinumang tao ang nilikha tulad
ng
Enoc; sapagkat siya ay inalis sa mundo.
{49: 15} ni ay may isang kabataang lalaki na isinilang tulad ni
Joseph,
gobernador ng kanyang mga kapatid, ang pananatili ng mga
tao, na
buto ay itinuring ng Panginoon.
{49: 16} Sem at si Set ay nasa dakilang karangalan sa mga tao,
at gayundin si Adan sa itaas ng bawat buhay na bagay na
paglikha.
{50: 1} Simon ang mataas na saserdote, anak ni Onias, na sa
kanyang
nagkumpuni ng buhay ang bahay na muli, at sa kanyang mga
araw ay lalong nagpatatag sa mga
templo:
{50: 2} at sa pamamagitan niya itinayo mula pa sa pagkakatatag
ng

double ang taas, ang matataas na kuta ng dingding tungkol sa
mga templo:
{50:3} sa kanyang araw na ito sa mga tipunan ng tubig upang
tumanggap ng tubig, na nasa
compass na bilang ang dagat, natabunan na kasama ang mga
laminang tanso:
{50: 4} kinuha pangangalaga ng sa templo na ito ay hindi
bumagsak,
at pinatibay ang lunsod ng laban besieging:
{50: 5} paano ay pinarangalan siya sa gitna ng mga tao sa
papalabas ng kanyang santuwaryo!
{50: 6} siya ay gaya ng mga bituin ng umaga sa gitna ng ulap,
at bilang ng buwan sa mga puno:
{50:7} bilang ng araw na sumisinag sa mga templo ng ang
pinaka
Mataas, at gaya ng bahaghari pagbibigay liwanag sa mga
maliwanag na mga ulap:
{50:8} at tulad ng bulaklak ng rosas sa tagsibol ng mga
taon, bilang lirio sa mga ilog ng tubig, at ang mga sanga ng
ang kamangyan na puno sa panahon ng tag-init:
{50:9} tulad ng sunog at kamangyan sa mga suuban, at bilang
isang nilikha

binayong ginto magtakda ng lahat ng uri ng mahalagang bato:
{50:10} at sa isang patas na puno ng olibo pag-usbong
mamunga, at
isang roble punungkahoy na yaon ay sa mga ulap.
{50:11} nang niya isuot ang balabal ng karangalan, at
nabibihisan ng kaganapan ng kaluwalhatian, nang magpunta
siya ng hanggang sa
banal na altar, gumawa siya ng damit ng kabanalan kagalanggalang.
{50:12} kapag kinuha niya ang mga bahagi mula sa mga pari'
kamay, tumayo siya mismo sa pamamagitan ng dapog ng altar,
Nakukubkob tungkol, bilang isang kabataang cedar sa
Libanus; at bilang kumbinsihin ang mga tao
puno Nakukubkob nila siya palibot.
{50: 13} kaya ang lahat ng mga anak ni Aaron sa kanilang
kaluwalhatian, at
Katas-taasan ng Panginoon sa kanilang mga kamay, bago lahat
ang
kongregasyon ng Israel.
{50: 14} at pagtatapos ng mga paglilingkod sa altar, na siya
maaaring ipalamuti sa pag-aalay ng Kataas-taasang Diyos
makapangyarihan sa lahat,

{50:15} niya iniunat ang kanyang kamay sa mga tasa, at
ibinuhos
sa dugo ng ubas, ibinuhos niya ang paanan ng mga
dambana ang isang samyo ng masarap na samyo sa pinaka
mataas na hari ng lahat.
{50:16} saka naghiyawan ang mga anak na lalaki ni Aaron, at
tunog ng
Silver ang trumpeta, at gumawa ng malaking ingay na narinig,
para sa isang
naaalaala ang pinaka mataas.
{50: 17} at pagkatapos ay lahat ng tao nang sabay-sabay
dalidali, at nahulog
pababa sa lupa sa kanilang mga mukha upang sumamba sa
kanilang Panginoon
Diyos na makapangyarihan, ang kataas-taasan.
{50: 18} ang mang-aawit na ito rin umawit ng mga papuri sa
kanilang mga tinig,
may malaking pagkakaiba-iba ng mga tunog ay may gumawa ng
matamis na himig.
{50: 19} at ang mga tao ay namanhik sa Panginoon, ang pinaka
Mataas, sa panalangin bago siya iyan ang maawaing, hanggang
sa

natapos ang dakilang kapistahan ng Panginoon, at sila matapos
ang kanyang
paglilingkod.
{50: 20} at pagkatapos ay siya ay bumaba, at itinaas ang
kanyang kamay sa
ang buong Kapisanan ng mga anak ni Israel, na magbigay ng
ang mga pagpapala ng Panginoon sa kanyang mga labi, at
magalak sa kanyang pangalan.
{50: 21} at nagsiyukod pababa sa pagsamba sa
pangalawang pagkakataon, upang makatanggap sila ng
pagpapala mula sa
pinaka mataas.
{50: 22} ngayon samakatwid, pagpalain kayo ng Diyos sa lahat,
na kung saan
lamang gumagawa ng kamangha-manghang bagay bawat saan,
na kung saan ay nagbubunyi
ating araw mula sa sinapupunan, at yumayaman sa atin ayon sa
kanyang awa.
{50: 23} pagkalooban niya tayo await ng puso, at ang
kapayapaan
maaaring maging sa aming mga araw sa Israel magpakailan
man:
{50: 24} na kukumpirmahin niya ang kanyang awa sa atin, at

iligtas mo kami sa kanyang panahon!
{50: 25} may dalawang uri ng bansa na ang puso ko
ay napopoot, at ang pangatlo ay walang bansa:
{50: 26} nila na uupo sa bundok ng Samaria, at
silang nagsisitahan sa mga Filisteo, at na hangal
ang mga tao na naninirahan sa Sichem.
{50:27} ni Jesus ang anak ng Sirach ng Jerusalem na naisulat
dito sa Aklat ng tagubilin mula sa pag-unawa at
kaalaman, na dahil sa kanyang puso na ibinuhos ang
karunungan.
{50: 28} pinagpala ay siya na ay ginamit sa mga ito
bagay na ito; at siya na nag-iimbak ito sa kanyang puso ay
maging
matalino.
{50: 29} sapagkat kung gagawin niya ito, siya ay magiging
matatag sa lahat ng bagay:
para sa liwanag ng Panginoon patungo sa kanya, na nagbibigay
ng karunungan sa
ang kalumbayang mula sa Diyos. Pinagpalang maging sa
pangalan ng Panginoon magpakailan man. Amen,
Amen.
Isang panalangin ng mga Jesus anak ni Sirach.

{51: 1} ay salamat sa iyo, Oh Panginoon at hari, at purihin
iyo, O Diyos na aking Tagapagligtas: ako ay nagbibigay ng papuri
sa iyong pangalan:
{51:2} sapagkat ikaw ang aking tagapagtanggol at helper, at
may
mapangalagaan ang aking katawan mula sa pagkawasak, at
mula sa mga bitag ng
Pahina 633 Sirach (Ecclesiasticus)
ang nagbibigay ng mga mapanirang-puring na dila, at mula sa
mga labi na ang pagsasaulo ng mga kasinungalingan, at
naging katulong ng aking laban sa aking mga kaaway:
{51:3} at pinalaya sa akin, ayon sa mga maraming tao
ni sila na awa at ang kadakilaan ng iyong pangalan, mula sa mga
ngipin ng
kanila na handang silain sa akin, at mula sa mga kamay ng
tulad ng hinahangad pagkatapos ng aking buhay, at mula sa
mga sari-sari
ang mga paghihirap na kailangan kong;
{51:4} mula sa puno ng apoy sa bawat panig, at mula sa
sa gitna ng apoy na nagalab ko hindi;
{51:5} mula sa lalim ng tiyan ng impiyerno, mula sa isang

karumaldumal na mga dila, at mula sa mga salita ng
kasinungalingan.
{51: 6} ng isang suspek sa ang hari mula sa isang masamang
dila na papalapit ang aking kaluluwa maging sa kamatayan, ang
buhay ko ay malapit sa
upang ang impiyerno sa ilalim.
{51: 7} sila Nakukubkob ako sa bawat panig, at may
walang taong tutulong sa akin: ako ay tumingin para sa succour
ng tao, ngunit
walang sino man.
{51:8} pagkatapos ay naisip ko sa iyong habag, O Panginoon, at
sa
iyong mga gawa ng gulang, paano mo deliverest tulad ng
maghintay para sa iyo,
at savest sa kanila mula sa mga kamay ng mga kaaway.
{T 51: 9} pagkatapos ay iniangat ko aking daing mula sa lupa,
at nanalangin para sa pagkaligtas mula sa kamatayan.
{51:10} tinawag ako ng Panginoon, ang Ama ng aking
Panginoon,
na hindi siya umaalis sa akin sa mga araw ng aking kagipitan, at
sa
ang panahon ng mga palalo, nang walang tulong.

{51:11} ko ay pupurihin ng iyong pangalan sa patuloy, at aawit
pinuri ng pagpapasalamat; at kaya narinig ang aking panalangin:
{51:12} para sa ka savedst ako mula sa pagkawasak, at
nakinabang ako mula sa masamang panahon: kaya nga, ibibigay
ko
Salamat, at purihin ka, at pagpalain ang pangalan nila, Oh
Panginoon.
{51:13} nang bata pa ako pa, o kailanman nagpunta ako abroad,
ako
minimithing karunungan nang hayagan sa aking mga
panalangin.
{51:14} ako nanalangin para sa kanya sa templo, at hahanapin
kanyang out kahit hanggang wakas.
{51:15} Even mula sa mga bulaklak hanggang ubas ay hinog na
't
nagagalak ang puso ko sa kanya: nagpunta ng aking paa ang
karapatan na paraan, mula sa
naghangad ako ng aking kabataan up matapos sa kanya.
{51: 16} ko medyo iniyukod ang aking tainga, at natanggap sa
kanya,
at gat maraming pag-aaral.
{51:17} kong makinabang doon, kaya nga ako idahilan ang
kaluwalhatian

siya na nagbibigay sa akin ng karunungan.
{51:18} sapagkat nilayon kong gawin ayon sa kanya, at taimtim
kong
sinunod na mabuti; kaya ako hindi malilito.
{51:19} ang kaluluwa ko 'y Nakipagtunggali sa kanya, at sa aking
mga gawain
Ako ay eksaktong: iniunat ko ang aking mga kamay sa Langit sa
itaas,
at nagiiyakan ang aking ignorances sa kanya.
{51:20} ituon ko ang aking kaluluwa sa kanya, at nakita ko siya
sa
kalinisan: nagkaroon na ako ng aking puso na ang sumama sa
kanya mula sa
simula, samakatwid hindi ako maaaring foresaken.
{51:21} nagulumihanan ang aking puso sa paghahanap sa
kanya: kaya nga
biyaya ng mabuting pag-aari.
{51:22} ang Panginoon ay nagbigay sa akin ng mga ng dila para
sa aking mga gantimpala,
at pupurihin ko siya nahawakan.
{51:23} Draw malapit sa akin, kayo 'y mangmang at manirahan
sa
ang bahay ng pagkatuto.

{51:24} dahil dito kayo ay mabagal, at ano ang masasabi ninyo
sa mga ito
bagay, nakikita ng inyong mga kaluluwa ay lubhang nauuhaw?
{51:25} kong ibinuka ang aking bibig, at sinabi, bumili sa kanya
para sa
inyong sarili nang hindi pera.
Ilagay ang iyong leeg sa ilalim ng pamatok na ito {51: 26}, at
hayaang ang inyong kaluluwa
tumanggap ng mga tagubilin: siya ay mahirap nalalapit na
mahanap.
{51:27} masdan ng iyong mga mata, paano ko ngunit maliit
nangapapagal, at nakuha sa akin maraming pahinga.
{51:28} makakuha ng pagkatuto kasama ang isang malaking
halaga ng pera, at makakuha ng
maraming ginto sa kanya.
{51:29} ang iyong kaluluwa ay magalak sa kanyang awa, at
huwag
ikinahihiya ng kanyang papuri.
{51:30} gawain sa iyong gawain sa tamang pagkakataon nang,
at sa kanyang oras na siya ay
magbibigay sa iyo ng iyong mga gantimpala
APOCRIPA
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