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Sirach (Ecclesiasticus)
Viisautta Jeesus poika Sirach tai Ecclesiasticus
Prologi, jonka epävarma tekijä
Tämä Jeesus oli Sirach ja lapsenlapsi Jeesuksen poika
sama nimi hänelle: Tämä mies siis asui
Myöhempinä aikoina, kun ihmiset ollut pois terään ja
soitti kotiin enää, ja lähes kaikki profeetat. Nyt
hänen isoisänsä Jeesus, koska hän itse edessä oli mies
uutterasti ja viisauden joukossa heprealaiset, joka teki
paitsi kerätä viisaiden vakava ja lyhyitä lauseita
se olisi ollut ennen häntä, mutta itse lausui osa
oman, täynnä paljon ymmärrystä ja viisautta. Kun sillä
Siksi ensimmäinen Jeesus kuoli, jättää tämän kirjan lähes
täydellisiä, Sirach hänen poikansa saa hänen vasemmalta hänen
jälkeensä
oma poika Jeesus, joka on saanut hänen käsiinsä
koottu kaikki asianmukaisen yhden tilavuus ja kutsui sitä
Viisautta, intituling se niin oman nimen, hänen isänsä

nimi ja hänen isoisänsä; Viettelevä kuulija jäseneltä erittäin
nimi viisautta saada suuremman rakkauden tutkinut asiaa
kirja. Se sisältää siis viisaita sanontoja, tumma lauseita
ja vertauksia, ja tietyt erityisesti antiikin jumalinen tarinoita
miesten että iloinen Jumala; myös hänen rukous ja laulu; Lisäksi
Mitä etuja Jumala oli vouchsafed hänen kansansa, ja mitä
vitsaukset hän oli kasata heidän vihollisensa. Tämän Jeesuksen
jäljitellä Solomon ja oli yhtä kuuluisa viisaus ja
oppiminen, ovat todellakin mies suuri oppimisen ja niin
väitetty myös.
Prologi viisautta Jeesus poika Sirach.
Monia ja suuria asioita on antanut heille
lain ja profeettojen ja ja muut
niiden ohjeiden joiden asioita Israelin pitäisi olla
kiitosta oppiminen ja viisautta; ja mistä paitsi
lukijat täytyy tulla taitava itse, mutta myös
ne, jotka haluavat oppia voi heitä, jotka ovat
ilman sekä puhuminen ja kirjoittaminen: isoisäni
Jeesus, kun hän paljon itse käsittelyyn
lain ja profeetat ja muita kirjoja meidän isämme ja

oli saanut siinä hyvää harkintaa, on tehty myös
itse kirjoittaa jotain liittyvät oppimisen ja
viisautta; jotta ne, jotka haluavat oppia,
ja ovat riippuvaisia näistä asioista, voisi hyödyntää paljon
enemmän
elää lain mukaan. Sen vuoksi haluaisin intreat voit
Lue puolesta ja huomiota, ja anteeksi, jossa
me voi tuntua jäänen joitakin sanoja, jotka olemme
yrittäjämme tulkita. Samoihin asioihin lausuttu
Heprean ja käännetty toisen kielen, eivät ole
samalla pakottaa heitä: ja ei vain näitä asioita, mutta lain
itse, ja profeetat ja loput kirjoja, ei ole
pieni ero, toivotettiin omalla
kieli. On kahdeksan ja kolmantenakymmenentenä vuonna
tulossa
Egypti, kun Euergetes oli kuningas, ja jatketaan siellä joitakin
aikaa, löysin kirjan pieni oppimista: siis
katsoi Viimeisin minulle antamaan joitakin diligence
ja travail sitä tulkitaan; hyvin valppaana ja taito
että tilaa kirja lopettamaan ja esitetyt varten
ne jotka vieraassa maassa myös halukkaita oppimaan,

ollaan valmiita ennen tapoja elää lain.
{1:1} kaikki viisaus tulee Herralta, ja hänen
Ikuisesti.
{1:2} joka numero hiekkaa meren ja laskee
sade ja ikuisuuden päivien?
{1/3} joka selvittää taivaan korkeus ja
leveys maan-, syvä-ja viisautta?
{1:4} viisaus on luotu ennen kaikki asiat, ja
ymmärtää varovaisuus ikuisuudesta.
{1:5} Korkeimman Jumalan sana on suihkulähde
viisautta; ja hänen tavoin ovat ikuinen käskyä.
{1:6}, jolle on viisautta juuri paljastettu? tai
Kuka on tunnettu hänen viisas neuvoja?
{1:7} [jolle minä viisautta tietoa ollut
julki? ja kuka on ymmärtänyt hänen upea
kokemus?]
{1:8} on viisas ja suuresti pelkäsivät, herra
istumassa valtaistuimellaan.
{1:9} hän luotu häntä, näki hänet ja numeroitu, ja
vuodatetaan häntä kaikista hänen teoksistaan.

{1/10} hän on kaiken lihan mukaan hänen lahja, ja hän
on antanut hänelle niille, jotka häntä rakastavat.
{1:11} Herran pelko on kunnia ja kunniaa, ja
iloa ja Uskovaisista.
{1:12} Herran pelko tekee hyvillä mielin ja
antaa iloa ja riemua ja pitkän elämän.
{1:13} joka feareth herra, se on mennä hyvin
viimeinen ja hän on kannatusta päivä hänen kuolemaansa.
{1:14} Herran pelko on viisauden alku: ja
Se luotiin uskollinen kohdussa.
{1:15} hän on rakennettu ikuisen säätiön miesten kanssa,
ja hän edelleen niiden siemeniä.
{1:16} pelkäämään Herraa on täyteyden viisautta ja täyttää
miehet hänen hedelmiä.
{1:17} hän täyttää heidän talonsa asioita toivottavaa,
ja hänen nousu harjoittama.
{1:18} Herran pelko on viisauden kruunu Varauksen
rauhan ja täydellisen terveyden edistämiseksi; sekä jotka ovat
lahjoja
Jumalan: ja enlargeth niiden riemuun, jotka häntä rakastavat.

{1:19} viisaus on raineth alas taito ja tietämys
ymmärtäminen pysyvän ja exalteth näitä joka
pidä hänen nopeasti.
{1:20} juuri viisaus on pelkäämään Herraa ja
oksat ovat pitkäikäisiä.
{1:21} Herran pelko driveth pois synnit: ja missä
on läsnä, se kääntyy pois vihansa.
{1:22} raivoissaan miehen ei voida perustella; varten vallassa
hänen fury on tuhota.
{1:23} potilas mies repiä aikaa ja jälkeenpäin
iloa on nousta hänelle.
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{1:24} hän piilottaa hänen sanansa aikaa ja huulet
Monet julistaa hänen viisautensa.
{1:25} Tietoa vertaukset ovat aarteita
viisaus: mutta jumalisuuden on syntinen kauhistus.
{1:26} Jos sinä haluat viisautta, käskyjä,
ja herra antaa hänen sinulle.
{1:27} Herran pelko on viisauden ja ohjeita:
ja usko ja sävyisyyden hänen ilo.

{1:28} eivät luota Herran pelko, kun sinä olet
huono: ja ei häntä Kaksoissydän.
{1:29} ei olla tekopyhä miesten silmissä, ja ottaa
hyvä vaarin, mitä sinä puhut.
{1:30} korottaa itseäsi, ettet sinä syksynä, ja tuo
antautuu kun sielustasi ja niin Jumala löydä sinun salaisuuksia
ja heittää sinut keskellä seurakunta,
koska sinä tulisit ei todellisuudessa tämän Herran pelossa,
mutta
sydämesi on täynnä petosta.
{2:1} poikani, jos sinä olet tullut palvella Herraa, valmistella
sinun
sielu kiusausta.
{2:2} set sydämestäsi oikeata tietä, ja jatkuvasti kestää, ja
kiirettä ei hädän.
{2:3} Cleave hänelle ja lähtevät pois, että sinä
ettäs voidaan korottaa sinun viime lopussa.
{2:4} lainkaan tuodaan päällesi ottaa iloisesti
ja olla kärsivällinen, kun sinä Oletko alhainen estate.
{2:5} kultaa yrittänyt tulipalo ja hyväksyä miesten
uunin vastoinkäymiset.

{2:6} Believe hänessä ja hän auttaa sinua; jotta tietäsi
oikein ja häneen.
{2:7} te, jotka pelkäätte herra, odottaa hänen armonsa; ja ei
syrjään jottei te kuuluvat.
{2:8} te, että pelko Herran uskoa häntä; niin teidän palkkanne
jää toteutumatta.
{2:9} te, jotka pelkäämään Herraa toivoa hyvä ja
ikuista iloa ja armoa.
{2:10} muinaisten sukupolvien ja see; valmis aina
mitään Herraan, ja häpeään? tai ei mitään abide
pelkoa ja oli hylännyt? tai jonka hän koskaan halveksia,
se vaati häntä?
{2:11} varten Herra on täynnä myötätuntoa ja armoa,
pitkämielinen ja erittäin surkea ja armahtaa synneistä, ja
pelasti aikanansa.
{2:12} voi olla peloissaan sydämet ja heikko kädet ja
syntinen, joka lähtee kahdella tavalla!
{2:13} teist häntä, joka on varovainen! sillä hän uskoo
; Siksi hän on ei puolusti.
{2:14} voi teitä, jotka ovat menettäneet kärsivällisyyttä! ja mitä

te teette kun Herra tulee luoksesi?
{2:15} he, että pelko Herran olla tottelematta hänen sanaansa;
ja ne, jotka häntä rakastavat pitää hänen teitään.
{2:16} he, että pelko Herran etsivät sitä, mikä on
No, miellyttävä hänelle; ja ne, jotka häntä rakastavat
täynnä lakia.
{2:17} he, että pelko Herran valmistaa heidän sydämensä
ja heidän sielunsa hänen silmissään
{2:18} sanoen jäämme Herran käsiin
eikä se ole mukana miesten käsissä: koska hänen
majesteettinsa on, niin on hänen
armoa.
{3:1} kuule isä, lapset, ja tehdä sen jälkeen
että te voi olla turvallinen.
{3:2} Herra on antanut Isän kunnia
lapset, ja on vahvistanut äidin viranomaisen
aikana pojat.
{Tiit.3:3} joka ulkokullatuista hänen isänsä tekee sovitus
synneistään:
{3:4} ja se, joka ulkokullatuista hänen äitinsä on yksi

ehtoollispeitteet ylös aarre.
{3:5} joka ulkokullatuista hänen isänsä on iloa hänen
omia lapsia; ja kun hän antaa hänen rukouksensa, se on
kuullut.
{3:6}-hän, joka ulkokullatuista hänen isänsä on pitkään;
ja hän on kuuliainen Herran mukavuutta
hänen äitinsä.
{3:7} hän Herraa ja kunnioittaa hänen isänsä ja
tekee palvelun teille hänen vanhempansa, että hänen masters.
{3:8} kunnia isääsi ja äiti Wordissa ja
teko, siunaus voi tulla päällesi niitä.
{3:9} Isän siunausta establisheth talot
Lasten; mutta äiti kirous rooteth
perusta.
{3:10} kunniaa ei häpeän isäsi; ajaksi sinun
Isän häpeän ei ei kunniaa sinulle.
{3:11} kunniaa mies on kunnia hänen
Isää. ja äitinsä häpeän on moite
lapset.
{3:12} poikani, auttaa isäsi hänen ikä ja murehduttavat häntä

ei niin kauan kuin hän elää.
{3:13} ja jos hän ymmärtää, on kärsivällisyyttä
häntä; ja halveksi, kun sinä koko voimallasi.
{3:14} isäsi lievittää eivät saa olla
unohdettu: ja sen sijaan lisätään rakentaa sinulle synnit
ylös.
{3:15} sinun koettelemus on päivä
muisti; sinun syntisi myös sulavat pois jään
Lämpimällä säällä.
{3:16} joka aparannuksen isänsä on kuin pilkkaaja; ja
Hän, joka angereth hänen äitinsä on kirottu: Jumalan.
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{3:17} poikani sisu model after avulla sinun liiketoimintaa
sävyisyyteen. joten
Älä sinä olla rakastettu hänestä, joka on hyväksytty.
{3:18} suurempi sinä, enemmän nöyrä itsesi, ja
sinä löydät puolesta Herran eteen.
{3:19} monet ovat ennakkosuunnittelu ja mainetta: mutta
salaisuudet paljastuvat luokse sävyisiä.
{3:20} Herran voima on suuri ja hän on

kunnia ja.
{321:} ei etsiä asioita, jotka ovat liian vaikea sinulle,
Kumpikaan etsiä asioita, jotka ylittävät voimallasi.
{3:22} mutta mikä on käskenyt, mielestäni tämän kanssa
kunnioitusta se ei ole tarpeellinen sinulle nähdä sinun
silmät asioita, jotka ovat salassa.
{3:23} olla ei utelias tarpeettomia asioita: Lisätietoja
asiat ovat näytti sinulle kuin ihmiset ymmärtävät.
{Gal.3:24} koska monet ovat pettäneet oman turhaan lausunto;
ja paha epäilys on kaataa heidän tuomionsa.
{3:25} ilman silmät sinä tulet haluta valo: tunnustavat ei
Tietoa siksi että sinä olet ei.
{Gal.3:26} itsepinen sydn hintaa pahan viimeinen; ja hän
joka rakastaa vaara hukkuvat siihen.
{3:27} itsepäinen sydän täynnä hätänsä.
ja jumalaton mies kasaan syntiä synnin päälle.
{3:28} ylpeä rankaiseminen ei korjata;
kasvi pahuus on juurtunut häneen.
{3:29} sydämessä järkevää ymmärtää vertauksen;
ja huomaavainen korva on viisas mies halu.

{3:30} vesi sammuttaa liekehtivä palo; ja almuja tekee
sovitus synneistä.
{3:31} ja hän, joka requiteth hyviä käynnistyy on kiinni
joka voi tulla tämän jälkeen; ja kun hän lankeaa, hän
löydä että.
{4:1} poikani, huijata köyhät eivät hänen elää ja
Varmista ei tarvitseville silmät odottamaan kauan.
{4:2} tehdä ole nälkäisen sielun murheellisiksi; myöskään
aiheuttaa
mies hänen hätä.
{4:3} ei enemmän ongelmia lisätä sydän, joka on ärtynyt; ja
lykätä antamaan hänelle, että on tarpeen.
{4:4} hylkää rukoilevat kärsivistä; ei
käänny pois kasvosi huono mies.
{4:5} ota pois sinun silmän sitä tarvitsevilta ja antaa
hänelle mikään tilaisuus sinua kiroavat:
{4:6} Jos hän sinua kiroavat katkeruutta hänen sielunsa hänen
rukous on kuultava häntä, joka teki hänestä.
{4:7} saat itsesi seurakunnan rakkautta ja keula
sinun pääsi suuri mies.

{4:8} anna sitä Sure sinua kumarra sinun korva
huono, ja antaa hänelle ystävällinen vastaus sävyisyyden.
{4:9} hnet, joka sallii väärin kädestä
sortaja; ja olla ei fainthearted kun sinä istut
tuomio.
{Joh.4:10} on isä orpoja ja sen sijaan
miehensä luokse heidän äitinsä: niin sinä olet oleva kuin poika
Useimmat korkea, ja hän tulee rakastaa sinua enemmän kuin
äitisi
Jumala.
{Hebr.4:11} viisautta exalteth lapsensa ja ehtoollispeitteet kiinni
ne, jotka etsivät häntä.
{4:12} joka rakastaa häntä rakastaa elämää; ja ne, jotka pyrkivät
hänen alussa on täynnä iloa.
{4:13} se, joka pitää hänen nopeasti perivät kirkkaudessa. ja
Wheresoever hän entereth, Herra siunaa.
{4:14} ne, jotka palvelevat häntä on ministeri pyhä:
ja niitä, jotka rakastavat häntä Herra rakastaa.
{4:15} joka antaa hänelle korva arvioi kansakunnat:
ja että attendeth hänelle asuu turvallisesti.

{4:16} Jos mies sitoutua hänelle, hän on peri
häntä; ja sukupolvensa hänen hallussaan.
{4:17} ensimmäisessä hän kävellä hänelle kiero
tavoin, ja aiheuttaa pelkoa ja pelko hänelle ja kiusata häntä
hänen kurinalaisuutta, kunnes hän voi luottaa hänen sielunsa ja
kokeile häntä
hänen lakeja.
{4:18} sitten hän palaa suoraan tapa hänelle
mukavuutta ja ilmoitan hänelle ja hänen salaisuutensa.
{4:19} mutta jos hän menevät pieleen, hän hylkää häntä, ja
antaa
hänet omaan kurjuuteen.
{4:20} tarkkailla mahdollisuus ja varo pahaa; ja
hävetä, ei kun concerneth sinun sielusi.
{4:21} on sääli, että tuo syntiä; ja on
häpeä, joka on kunnian ja armo.
{4:22} hyväksy ketään vastaan sinun sielusi ja anna
kunnioitusta joku aiheuttaa sinulle kuulu.
{4:23} ja olla puhumatta on tilaisuus
tehdä hyvää ja piilottaa ei sinun viisaus kauneudellaan.
{4:24} puheen viisautta on tunnetuille: ja

oppimisen kielen sana.
{4:25} ei millään tavoin vastustaa totuuden; mutta olla
hämillään
Virhe sinun tietämättömyys.
{4:26} olla ei hävetä tunnustaa syntisi; ja ei
aikana joen.
{4:27} tehdä ei itsesi kätyri typerä ihmiseen;
Kumpikaan hyväksyä mahtava henkilö.
{4:28} totuus kuolemaksi, ja herra on kuitenkin pyrkiä
taistella sinua.
{4:29} ei olla hätäinen, sinun kielen ja sinun teot liukuma
ja huolimaton.
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{4:30} olla ei lionina sinun parlamentissa eikä muukaan frantick
keskuudessa
palvelijasi.
{4:31} Anna kätesi ojennettuna saamiseksi ja
kiinni kun sinä shouldest takaisin.
{5:1} asettaa sydämestäsi, kun sinun tavarat; ja sanoa, olen
tarpeeksi elämäni.
{5:2} seuraa sinun oma mieli ja voimallasi, jotta

kävellä sydämestäsi tavoilla:
{5:3} ja sanoa ei, joilla on controul minulle hyvä?
Herra varmasti kostaa sinun ylpeys.
{5:4} sanoa ei, minä olen tehnyt syntiä, ja mitä haittaa on
tapahtui minulle? sillä Herra on pitkämielinen, hän tulee
ei millään tavoin anna sinulle mennä.
{5:5} koskevat sovitus, olla ei ilman pelkoa lisätä
Sin aseiksi synnille:
{5:6} ja sanoa ei, hänen laupeutensa on suuri; Hän rauhoittuu
lukuisia syntini: armoa ja viha
häneltä ja hänen suuttumuksensa Siionin syntisiä.
{5:7} viivy kääntyä Herran puoleen, ja laittaa ei pois
päivä päivältä: yhtäkkiä on Herran viha
esiin ja sinun security sinä tulet tuhoutuu, ja
hukkuisi koston päivä.
{5:8} set Älkööt sydän epäoikeudenmukaisesti saanut tavaroita
varten
ne on voittoa sinulle calamity päivässä.
{5:9} winnow kanssa joka tuuli ja mennä ei joka
tavalla: ja niin Jumala syntisestä, joka on kaksinkertainen kieli.

{5:10} on lujat sinun ymmärrystä; ja anna sinun sanasi
olla sama.
{5:11} tapahduttava nopeasti kuulemaan; ja anna henkesi
rehellisiä; ja
kärsivällisesti vastata.
{5:12} jos sinä olet ymmärrystä, vastata lähimmäistäsi;
Jos ei, antaa kouraan kun suusi.
{5:13} kunnia ja häpeä on puhua: ja kielen
mies on hänen syksyllä.
{Jaak.5:14} ei kutsutaan Aavekuiskaaja, ja jätä ei kuitenkaan
johdu
sinun kieli: foul häpeä on varas ja paha
tuomitseminen kun kaksinkertainen kieli.
{5:15} ei olla tietämättömiä suuressa kysymyksessä jotakin tai
pieni.
{6:1} sijaan ystävä tulla ei olisi vihollinen; varten
[mikä] sinä älä peri sairas nimi häpeä, ja
moite: silti on syntinen, joka on kaksinkertainen kieli.
{6:2} extol ei itsesi neuvoja sydämestäsi;
sinun sielusi ei revittäisiin kappaletta kuin härkä [taival yksin.]
{6:3} Anna syödä sinun lehdet ja menettää sinun hedelmä ja

jättää itsesi kuiva puu.
{6:4} A wicked soul Jaakobista on, ja
antaa hänelle nauroi pilkallisesti vihamiestensä.
{Jes.6:5} makea kieli moninkertaistuvat ystävät: ja
fairspeaking kielen kasvaa ystävällisiä terveisiä.
{6:6} ovat rauhaa monien: kuitenkin on vain yksi
Neuvos tuhat.
{6:7} Jos joku panna kaveri, osoittaa hänelle ensimmäisen ja
hätäinen luotto häntä.
{6:8} joku on ystävä omaan tilanteeseen ja
Pysy päivä sinun ongelmia.
{6:9} ja ystävä, joka on otettu vihamielisyyttä,
ja kiistoja löytää sinun moittia.
{6:10} uudelleen, jokin ystävä on kumppani pöydässä,
ja jatkuu päivä sinun koettelemus.
{6:11} mutta sinun hyvinvointi hän niin kuin itseäsi, ja
olla rohkea palvelijasi.
{Hebr.6:12} jos sinä alhainen, hän on sinua vastaan, ja
jälkisäädös Kätkeytyä itse kasvosi.
{6:13} erottaa itseäsi teidän vihollisianne ja ottakaa vaari

sinun ystäviä.
{6:14} faithfull ystävä on vahva puolustus: ja hän että
on löytänyt sellaista on löytynyt aarre.
{6:15} mitään tasoitustoimenpiteisiin, uskollinen ystävä, ja
hänen
Herra on korvaamaton.
{6:16} uskollinen ystävä on lääke elämään; ja ne
että pelko Herran löytävä hänet.
{6:17} joka feareth Herra ohjaa hänen ystävyytensä
oikeata tietä: on kuin hän on, niin hänen naapurinsa tulee
myös.
{6:18} poikani, kerätä ohjeita nuoruutesi: niin
sinä löydät viisautta sinun vanhuuteen saakka.
{6:19} tulla hänelle joka Kyntäjän ja kylvää,
ja odottaa hänen hyviä hedelmiä: sillä sinä älä ole puurtaa
paljon
elättele hänestä, mutta teidän tulee syödä hänen hedelmiä
oikea
pian.
{6:20} hän on hyvin kiusallista unlearned: hän on
ilman ymmärrystä ei jää hänen.

{6:21} hän olla hänelle mahtava kivi oikeudenkäyntiin;
ja hän heittää hänen häneltä, ennen kuin sitä.
{6:22} viisaus on mukaan hänen nimensä, ja hän on
ole ilmeistä monille.
{6:23} kallistakaa korvanne, poikani, saada minun neuvoni ja
evätä
ei neuvo
{6:24} ja sinun jaloistasi hänen kahleet ja sinun kaulan osaksi
hänen ketju.
{6:25} keula alas sinun hartia ja sietää häntä ja olla
surullinen hänen joukkovelkakirjat.
{Sananl.6:26} on hänelle koko sydämestäsi, ja pitää hänet
tapaa sinun voimalla.
{6:27} search, ja etsiä, ja hän on annettava tiedoksi
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sinulle: ja kun sinä olet saanut ote hänen, anna hänen mennä.
{6:28} sillä viime sinä löydät lepäämään, ja että
kytketään ilosi.
{6:29} silloin hänen kahleet ovat vahva puolustus,
ja hänen ketjut viitan kunniaa.

{6.30} on kultainen Ornamentti, kun hänen ja hänen
bändit ovat lila pitsi.
{6:31} sinä tulet pisti kuin viitan kunnia, ja
Älä laita häntä sinua crown iloa.
{6:32} poikani, jos sinä, sinä tulet opettaa: ja jos
sinä kuihtuvat sovelletaan ymmärrykselläsi, sinä olet oleva
järkevää.
{6:33} jos sinä kiva kuulla sinä saat
ymmärtäminen: ja jos sinä keula korvaasi, sinä olet viisas,
{6:34} seistä lukuisia vanhimmat; ja halkaista
hänelle se on viisasta.
{6:35} halukas kuulemaan kaikki jumalalliset diskurssi ja anna
ei ymmärrystä vertaukset paeta sinua.
{6:36} ja jos sinä näet ihmisen ymmärrystä,
vakavasti hänelle ja anna sinun jalka kulumista hänen oven
vaiheet.
{6:37} Anna ymmärrykselläsi olkoon Herra toimituksia
ja mietiskellä jatkuvasti hänen käskynsä: hän
vahvistaa sydämesi ja antaa sinulle viisautta sinun omistaa
halu.
{7:1} ajaa ei häijy, niin ei haittaa tulevat sinulle.

{7:2} Depart päässä epäoikeudenmukainen ja pahuus on
kääntää pois
sinulta.
{7:3} poikani, kylvää ei kun Vaot
vääryydestä, ja sinä tulet ei saada niitä Seitsenkertaisen.
{7:4} etsimään ei kumpikaan Herran kirkkaus
kuningas kunnian paikka.
{7:5} perustella itsesi Herran eteen; ja kehua ei
Sinun viisaus kuninkaan eteen.
{7:6} Seek olla tuomari, joka ei saa olla päättäväisesti
pahaa; jottei milloin tahansa pelkää henkilö mahtava,
heille lankeemus tapa sinun uprightness.
{7:7} Offend ei vastaan monia kaupungin, ja sitten
sinä Älä päätä itsesi kansan keskuudessa.
{7:8} sitoa ei yhden synnin päälle; sillä yhdessä sinun tulee
ole rankaisematta.
{7:9} sanoa, Jumala katsoa lukuisia minun
oblations ja kun annan Korkeimman Jumalan, hän
hyväksy se.
{7:10} olla ei fainthearted kun sinä levolle sinun rukoukseen

ja laiminlyödä antamaan almuja.
{7:11} nauraa kukaan pilkallisesti katkeruutta hänen
sielun: sillä on olemassa yksi, joka humbleth ja exalteth.
{7:12} suunnitella ei valhe tähden veljeäsi; eivät myöskään
Haluan sinun ystävä.
{7:13} avulla ei millään tavalla valhe: tavan
sen ei ole hyvä.
{7:14.siellä} ei monta sanaa käytetään monenlaisia vanhimmat,
ja
ei paljon jokeltelu kun sinä rukoilet.
{7:15} vihaa ei vaivalloista työtä, eikä kotieläintuotannon joka
kaikkein korkein on säätänyt.
{7:16} numero ei itsesi joukosta lukuisia
syntisiä, mutta muista, että viha halua jäädä kauan.
{7:17} nöyrä itsesi suuresti: koston
jumalaton on tuli ja matoja.
{7:18} muuttaa ei ole ystävä mitään hyvää ei suinkaan;
ole uskollinen veli Ophir kultaa.
{7:19} luopua ei viisas ja hyvä nainen: hänen armoa
on kultaa.

{7:20}, kun taas sinun palvelijasi tekee todella, pyytää häntä ei
paha. myöskään palkkalainen, joka bestoweth itse kokonaan
sinulle.
{7:21} Anna sielusi Rakastan hyvä renki ja huijata häntä
ei vapauteen.
{7:22} olet karjan? pitää silmällä niitä: ja jos ne
sinun voittoa, pitää ne kanssasi.
{7:23} olet lapset? opastamassa heitä ja kumarra
niiden niskaan nuoruusvuosiltaan.
{7:24} olet tytärtä? on huoli kehonsa,
ja näytän ei itsesi iloinen heitä kohtaan.
{7:25} naimisiin tyttäresi, ja niin sinä saat
suorittaa tärkeää asiaa: mutta antaa hänelle mies
ymmärtäminen.
{7:26} olet vaimo jälkeen mieltäsi? hylkää hänelle ei:
mutta antaa olla itseäs vaalea nainen.
{7:27} kunnioittaa isääsi koko sydämestäsi, ja unohtaa
ei murheita äitiäsi.
{7:28} muistaa, että sinä olit siittämä. ja
Miten Voitko sinä palkita niitä asioita, joita he

tehnyt sinulle?
{7:29} pelkäämään Herraa kaikesta sielustasi ja kunnioitusta
hänen
papit.
{7.30} rakastaa häntä, joka teki sinulle koko voimallasi ja
hylkää hänen ministerinsä.
{7:31} pelkäämään Herraa ja kunnioittaa papille. ja antaa
hänelle
hänen osa, koska se on käskenyt; peltosi, ja
rikkoo tarjoaa ja hartiat, lahja ja
Pyhitys ja Pyhän peltosi
asioita.
{7:32} ja venyttää kätesi köyhille, että sinun
siunaus täydellisiksi.
{7:33} lahja on armon silmissä jokainen ihminen elää;
ja kuolleiden pysäyttää se ei.
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{7:34} ei olla heidän kanssaan, että itkeä ja valittaa
niitä, jotka surevat.
{7:35} olla ei hidasta vierailla sairaiden: että on hyödynnettävä
sinut rakas.

{7:36} mitään sinä takest kädessä, muista,
lopun ja sinä Älä koskaan tee vikaan.
{8:1} kilvoitella ilman mahtava mies "ettet sinä syksynä hänen
kädet.
{8:2} ei olla ristiriidassa rikas mies, ettei hän
ylittää sinua: gold on tuhota paljon, ja
kieroutunut sydämet kuninkaat.
{8:3} kilvoitella ilman mies, joka on täynnä kielen, ja
keon puun kun tulellaan.
{8:4} jest ei töykeä miehen kanssa, jottei sinun esi-isät on
nolottaa.
{8:5} moite ei mies, joka kääntyy synnistä, mutta
Muista, että olemme kaikki ansaitsee rangaistuksen.
{8:6} häpeän ei mies vanhoilla päivillään: jopa joidenkin
meistä vahan vanha.
{8:7} iloita yli sinun pahin vihollinen on kuollut, mutta
Muista, että me kuolemme kaikki.
{8:8} halveksin ole viisas, mutta diskurssi tutustua
itsesi kanssa niiden sananlaskuja: sillä heistä sinä saat oppia
opetuksen ja miten palvella suurmiesten helposti.

{8:9} Miss vanhimmat diskurssi: he myös
oppineet isiensä ja niistä sinä saat oppia
ymmärrystä, ja antaa vastausta tarpeen vaatii hengen siltä.
{8:10} kindle ei hiilet syntinen, ettet sinä palanut
liekki tulellaan.
{8:11} nousemaan ei [viha] on läsnäolo
vahingollinen henkilölle, jottei hän vaanivat ansaan sinua sinun
sanat
{8:12} lainata ei hänelle joka on mahtavampi kuin itseäsikin
kohtaan; varten
Jos sinä lendest hänet, laskea mutta menetetty.
{8:13} ei ole varmasti edellä voimallasi: Jos sinä olla
varmasti, huolehtia maksaa sitä.
{8:14} ei siirry oikeuden tuomarina. sillä he arvioivat
häntä mukaan hänen kunniakseen.
{8:15} matkustaa ei muuten rohkea mies, ettei hän
tullut tuskallinen sinulle: hän tekee mukaisesti
omasta tahdosta, ja sinä tulet menehtyisivät hänen mukanaan
läpi hänen hulluutta.
{8:16} kilvoitella ilman vihainen mies ja mennä ei häntä

yksinäinen paikalleen: veri on kuin ei mitään hänen silmissään
ja
Jos ei mitään apua, hän kaataa sinulle.
{8:17} kuulla ei huijata; Hän pitää neuvoja.
{8:18} eivät ole salainen asia ennen muukalainen; sillä sinä
tiedät, ei mitä hän tuo esiin.
{8 19} Avaa Älkööt sydän jokaiselle ihmiselle, jottei hän kostaa
sinua viisas puolestaan.
{9:1} olla mustasukkainen yli poikasi vaimo ja
opettaa häntä ei paha oppitunti itseäsi vastaan.
{9:2} antaa ei sinun sielusi naiseen asettaa jalkansa päälle
sinun aine.
{9:3} tavata ei portto, ettet sinä jakaa hänen ansoja.
{9:4} käyttöä ei paljon nainen, joka on yrityksen
laulaja, ettet sinä ottaa hänen yrityksensä.
{9:5} katseen sijaitse piika, jotka sinä eivät kuulu niille
asiat ovat arvokas hänen.
{9:6} Anna ei sinun sielusi luokse porttojen, että sinä menettää
ei
perinnöksesi.
{9:7} ympärilleen ei sinua kaupungin kaduilla

Kumpikaan vaeltaa sinä yksinäinen paikka sen.
{9:8} kääntyä pois silmäsi kaunis nainen ja
katsoa ei toisen kauneuttaan. Monet ovat olleet
pettää kauneus nainen; Täten rakkaus on
syttynyt palo.
{9:9} sit lainkaan ja toisen miehen vaimo, eikä istua
hänen sinun aseita ja rahaa ei sinun hänen
viini; jottei Kestääköhän incline hänelle ja niin kautta
sinun halu sinä syksynä tuhoon.
{9:10} hylkää ei vanha ystävä; Uusi ei
verrattavissa hänelle: uusi ystävä on uusi viini; Kun se on
vanha, sinä Älä juo se ilo.
{9:11} kateus ei kunniaa syntinen: sillä sinä tiedät
mitä on loppunsa.
{9:12} emme iloitse asia, että jumalattomat on
ilo; mutta muista, ne on syyllistyvä
Unto hauta.
{9:13} pitää sinut kaukana mies, jolla on voimaa tappaa;
joten älä sinä epäile kuoleman pelko: ja jos tulet
hänelle tehdä mitään vikaa jottei hän viedä henkesi

tällä hetkellä: muista, että sinä goest keskellä ansat,
ja sinä walkest kun kaupungin rintavarustus.
{9:14} niin lähelle kuin sinä voit arvata lähimmäistäsi, ja
kuulla viisas.
{9:15} anna sinun puheet olla viisas, ja kaikki sinun
viestintä laki korkeimman.
{9:16} ja vain miehiä syödä ja juoda sinun oleva; ja anna
sinun kerskaatte olla Herran pelko.
{9:17} raudantakojan opettajan työ on käsi
kiitti: ja viisas hallitsija ihmiset hänen puheestaan.
{9:18} mies huonosti kieli on vaarallista hänen kaupunki; ja
Hän, joka on ihottuma hänen puhua on vihasi.
{10:1} A viisas tuomari neuvoo kansalleen; ja
hallituksen varovaisuusperiaatteen on hyvässä järjestyksessä.
{10:2} ihmiset tuomari on itse, niin ovat hänen
virkamiehet; ja mitä kaupungin hallitsija onkaan,
Page 605 Sirach (Ecclesiasticus)
Tällaisia ovat kaikki ne, jotka asuvat siellä.
{10:3} viisasta kuningas hävittää kansalleen; mutta kautta
varovaisuutta jotka ovat viranomaisen kaupungin on oltava

asutusta.
{10:4} maan voima on Herran kädessä
ja kun hän laittaa sen päälle joka on kannattavaa.
{10:5} Jumalan käsi on ihmisen hyvinvointi: ja
että scribe etua hän vahvistaa hänen kunniakseen.
{10:6} Karhu ei vihan ja lähimmäistäsi jokaisesta väärin;
ja ei lainkaan vahingolliset käytännöt.
{10:7} ylpeys on vastenmielistä ennen kuin Jumala ja ihminen:
ja molemmat
Jumala yksi commit pahuudesta.
{10:8} koska jumalattomat asioissa, vammat, ja
rikkaudet on saanut vilpillisesti, valtakunnan on käännetty yksi
ihmiset toiseen.
{10:9}-miksi on maata ja ashes ylpeä? Ei lisää
paha asia kuin ahneet mies: sillä sellaista pidä
oman sielunsa myyntiä varten; koska hänen eläessään hän
karkoittaa
pois hänen suoliston.
{Joh.10:10} lääkäri on cutteth pois pitkä sairaus; ja hän
Tämä on päivä huomenna kuningas kuolee.
{10:11} sillä kun ihminen on kuollut, hän perivät hiljalleen

asiat, pedot ja matoja.
{10:12} ylpeys alussa on, kun yksi departeth
Jumalan ja hänen sydämensä on hänen Maker.
{10:13} ylpeys on alussa synnin ja hän, joka on
se on vuodattaa kauhistus: ja siis herra
toivat niitä outoja onnettomuuksia ja kaatoivat ne
täysin.
{10:14} Herra on murheellinen valtaistuimella ja ylpeä
Princes, ja perustaa sävyisiä heidän sijaansa.
{10.15} Herra on kynittyinä juuret ylpeä
Kansakuntien ja istuttaa nöyrä paikkansa.
{10:16} Herra syrjäytti maiden vihassa ja
tuhosi heidät maan perustukset.
{10:17} hän otti ne pois ja tuhosi heidät,
ja on tehnyt niiden memorial lopettamaan maasta.
{10:18} ylpeys ei tehty miesten eikä raivoissaan viha
niiden, jotka ovat syntyneet nainen.
{Apt.10:19} he, että pelko Herran ovat varma siemeniä, ja ne
että rakastan häntä parlamentin kasvi: ne, jotka pitävät ei
laki on häpeällistä siemeniin; ne, jotka rikkovat

käskyä ovat deceivable siemeniä.
{10:20} veljien joukossa joka on chief on kunniamaininta; joten
ovat niitä, jotka pelkäävät Herran silmissä.
{10:21} Herran pelko menee ennen saada
viranomainen: mutta karheus ja ylpeys on menettää sen.
{10:22} onko hän, jalo, köyhiä tai rikkaita, niiden on
Herran pelko.
{10:23} ei tavata halveksimaan huono ihminen, että on
ymmärrystä; myöskään on kätevä suurentaa syntisen
mies.
{10:24} suuret miehet, tuomarit ja vaikuttajat, on oltava
kunnia; mutta ei siellä niitä suurempi kuin että
feareth herra.
{10:25} palvelijalle, joka on viisas on ne, jotka ovat
Ilmainen do palvelu: ja se, jolla tieto ei kauna
Kun hän on uudistettu.
{10:26} ei olla overwise sinun liiketoimintaa; ja niissä on
ei itsesi ajoissa sinun hädässä.
{Joh.10:27} parempi on se, joka laboureth aboundeth kaikissa
asioita, kuin se, joka boasteth itse wanteth leipää.

{10:28} poikani, kirkastaa sinun sielusi nöyryyttä ja antaa sille
kunnia ihmisarvo sen mukaan.
{10:29} jotka oikeuttavat hänet, joka tekee syntiä vastaan oman
sielu? ja joka kunnioittaa hänelle, että dishonoureth hänen
omasta
elämä?
{10.30} köyhän on kunnia hänen taidoistaan ja
rikas mies on kunnia hänen rikkauksia.
{Matt.10:31} se, joka on kunnia köyhyydessä, kuinka paljon
Kaupungissa rikkaudet? ja hän on häpeällistä rikkaudet, kuinka
paljon
Kaupungissa köyhyyttä?
{11:1} viisautta myrskytuulen pään hänestä, joka on alhainen
määrin ja tekee hänet istumaan suuri miesten keskuudessa.
{11:2} Suosittelen ei mies hänen kauneuttaan. Kumpikaan
inhoavat
mies hänen ulkonäkö.
{11:3} mehiläinen on vähän kesken kuten lentää; mutta
hedelmäänsä on
päällikkö makeaa.
{11:4} ylpeillä ei sinun vaatteet ja vaatteisiin ja ylistää

ei itsesi kunnia päivä: Herra toimii
on ihana ja hänen teoksensa miehillä on piilotettu.
{11:5} monia kuninkaita ovat istuneet maahan; ja
yksi, joka ei koskaan pidetty on kulunut kruunu.
{11:6} monia mahtavia miehiä ollut suuresti epäsuosioon;
ja parlamentin muiden miesten käsiin.
{11:7} syyttää ei ennen sinä olet totuuden:
ymmärtää ensin ja sitten nuhtele.
{11:8} Vastaus ei ennen kuin sinä olet kuullut syy:
Kumpikaan Keskeytä miesten keskellä heidän puhua.
{11:9} pyrkimys olla asia, joka concerneth sinut ja
Sit ei-tuomiossa syntisiä.
{11:10} poikani, sekaantua ei monia asioita: Jos
sinä sekaantua paljon, sinä olla viattomia. ja jos sinä
seurata kun sinä tulet saa, eikä sinä saat paeta
pakenemalla.
{11:11} siellä on, että laboureth ja ottaa kipuja, ja
tekee kiireessä ja on niin paljon enemmän takana.
{11:12} uudelleen, on toinen, joka on hidasta ja tarvitsee
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apua, haluavat kyky ja täynnä köyhyyttä; mutta silmä
Herra näytti hänelle hyvää ja asetti hänet hänen
alhainen estate
{11:13} ja nosti päätään kurjuutta; niin, että monet
että näki häneltä on rauhaa yli kaiken
{11:14} vaurautta ja vastoinkäymisiä, elämä ja kuolema,
köyhyyden
ja Herran rikkauksia.
{11:15} viisautta, tietoa ja ymmärrystä
oikeuden, ovat Herran: rakkaus ja hyviä tekoja, niin ovat
häneltä.
{11:16} ja pimeyden oli alussa yhdessä
syntisten kanssa: ja paha on vahan vanha niiden kanssa, että
kunniaa
tarkoitetuissa olosuhteissa.
{Room.11:17} Herran lahja jää kanssa jumalattomia,
ja hänen puolestaan saa aikaan vaurautta koskaan.
{11:18} on, että waxeth rikas hänen varovaisuus ja
venytetään ja tämä hänen palkkansa-osaan:
{11:19} taas hän sanoo löytänyt muualla, ja nyt
syödä jatkuvasti tavaroiden; ja vielä hän tietää mitä

aika hänelle ja että hän on jättää ne
asioita muille, ja kuolevat.
{11:20} lujat sinun liittosi ja perillä
ja vanha sinun työtäsi.
{11:21} ei ihastella toimii syntiset; mutta luottamus
Herra, ja sinun työvoima noudata: se on helppo asia
näky Herran kanssa yhtäkkiä tehdä köyhän miehen rikas.
{11:22} Herran siunaus on palkita
hurskas, ja yhtäkkiä hän antaa siunauksensa kukoistaa.
{11:23} ei mitä voitto on minun palvelua? ja
Mitä hyviä asioita on oltava jäljempänä?
{11:24} uudelleen, sanoa ei ole tarpeeksi, ja ole monia
asioita, ja mitä pahaa minä voin saada jäljempänä?
{11:25} päivänä hyvinvointi on unohduksen ja
koettelemus: ja koettelemus päivä ei enää
muistoksi vaurautta.
{11:26} se on helppo asia Herran päivä
kuolema palkita miehen mukaan hänen teitään.
{11:27} tunnin koettelemus maketh man unohtaa
ILO: ja hänen loppua hänen tekonsa on huomanneet.

{11:28} tuomari ei siunattu ennen kuolemaansa: mies
kutsutaan lapsistaan.
{11:29} ei jokainen saatettava suvussasi: varten
petollinen mies on paljon junia.
{11.30} kuin partridge toteutettu [ja pitää] häkissä, joten
on sydän ylpeä; ja kuten vakooja watcheth, hän
sinun kuuluvat:
{11:31} sillä hän sekaantuu odottaa ja kääntyy hyvä paha,
ja asioita syytä kehua asettaa syyttää sinua.
{11:32} kipinä palo kasaan hiilet on syttynyt: ja
syntinen ihminen ehtoollispeitteet odottamaan verta.
{11:33} varokaa ilkeä mies, mutta hän työskentelee
jumalattomuutta; jottei hän tuoda sinulle ikuinen blot.
{11:34} saavat muukalainen taloosi, ja hän
häiritä sinua ja kääntää sinut pois sinun oma.
{12:1} Kun tahdot tehdä hyvää tietää, kenelle sinä teet
; joten älä sinä kiitettävä sinun etuja.
{12:2} tehdä hyvää jumalinen mies, ja sinä löydät
recompence; ja jos ei häneltä vielä from kaikkein korkea.
{12:3} siellä voi ei hyvä luokseen on aina

käytössä paha eikä hänelle että antelias ei almuja.
{12:4} Anna jumalinen mies, ja auttaa ei syntinen.
{12:5} No hänelle on nöyrä, mutta antaa olla
jumalattomat: jarruttaa sinun leipää, ja antaa sille ei hänelle,
ettei
Hän overmaster sinua näin: sillä [muuta] sinä saat
kaksi kertaa niin paljon pahaa sinä saat tehnyt hyväksi
hänelle.
{12:6} korkeinta Joh.15:19 syntisiä ja takaisin
koston luokse jumalattomia, ja pitää niitä vastaan
mahtava päivä rangaistuksensa.
{12:7} antaa teille hyvää ja apua ei syntinen.
{12:8} ystävä ei tunnettu hyvinvointi: ja
vihollinen voi piilottaa vastoinkäymiset.
{12:9} hyvinvointi miehen vihollisia on surullinen:
mutta vaikka hänen vastoinkäymisissä ystävä lähtee.
{12:10} koskaan luottaa vihollisesi: varten kuten kuin rautaa
rusteth,
siis hänen jumalattomuuttaan.
{12:11} vaikka hän nöyrtyy ja mennä Hiipivä vielä
ottaa hyvä varteen ja varo häntä, ja sinä olet minä

häntä ikään kuin sinä olisit pyyhki lookingglass, ja sinä
Tiedämme, että hänen rust on ei kokonaan unohdettu.
{12:12} määrittää hänelle ei sinua, jottei kun hän on
kaataa sinulle, hän seisomaan sinun paikoilleen, älköönkä se sit
on sinun oikea kätesi jottei hän pyrkivät ottamaan sinun paikka,
ja sinä on
viimeinen muista sanojani ja pystyt siihen.
{12:13} joka sääli hurmuri, joka on karmea kanssa
käärme tai jokin kuten tullut lähes pedot?
{12:14} joten yksi menee syntinen, että on tahriintunut kanssa
hänelle synneistään, joka sääli?
{12.15} ja hän jää luoksenne, mutta jos sinä
alkaa laskea, hän halua jäädä.
{12:16} vihollinen on puhuu makeasti hänen huulet, mutta
hänen sydämensä hän imagineth heittää sinua kaivoon: hän
itkeä hänen silmissään, mutta jos hän tilaisuus, hän ei ole
tyytyväinen verta.
{Ilm.12:17} jos vastoinkäymiset päällesi, ja sinä löydät hänet
ei ole ensin; ja vaikka hän väittää auttaa sinua, mutta on hän
heikentää sinua.

{12:18} hän puristaa hänen pään ja taputtaa hänen kätensä, ja
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kuiskaus paljon ja muuttaa hänen kasvonsa.
{13:1} hän, että ihmisen piki on saastutetaan
ja se, jolla apurahaa ylpeä ihminen kuin
hänelle.
{13:2} taakka ei itsesi edellä sinun voimasi
elät; ja ei ole apurahan kanssa joka on mahtavampi ja
rikkaampi kuin itsesi: Miten vedenkeitin ja savi
potin yhdessä? Jos yksi lyödään vastaan, se
on rikki.
{13:3} rikas mies on tehnyt väärin, ja vielä hän
threateneth sen ohessa: köyhien vääryyttä ja hän on intreat
myös.
{13:4} Jos sinä olla hänen voittoa, hän käyttää sinua: mutta jos
Sinä ei ole mitään, hän hylkää sinut.
{13:5} Jos sinä on jokin asia, hän elää kanssasi: Kyllä,
hän tekee sinulle paljas ja ei ole pahoillani siitä.
{13:6} Jos hän tarvitsee sinua, hän pettää sinua, ja
hymyillä sinulle ja laittaa sinut toivoa; Hän puhuu sinulle

oikeudenmukainen ja todeta, wantest sinä?
{13:7} ja hän häpeää sinua mennessä hänen lihat, kunnes hän
on
vetää sinua kuiva kahdesti tai kolmesti ja viimein hän nauraa
sinua halveksia jälkeenpäin, kun hän näkee sinut, hän hylkää
sinua ja ravistetaan sinua päätään.
{13:8} Varo sinä ole pettänyt että toi
alas sinun ilonpito.
{13:9} Jos sinä kutsutaan mahtava mies, peruuttaa
itsesi ja niin paljon enemmän hän kutsuu sinua.
{13:10} painostaa sinä ole hänelle, ettet sinä pidennettävä.
seistä ole kaukana, ettet sinä saa unohtaa.
{13:11} vaikuttaa ei vastaa hänelle puhua, ja
Mielestäni monet sanansa: ja paljon viestintä
hän houkuttelee sinua ja hymyilee sinulle tulee ulos sinun
Secrets:
{13:12} mutta julmasti hän myy sinun sanojasi, ja ei
vara-ja tehdä sinulle satuttaa, ja laittaa sinut vankilaan.
{13:13} tarkkailla ja ottaa hyvä vaarin, ja sinä walkest
vaarassa sinun kukistaa: kun sinä kuulet näitä asioita

hereillä sinun nukkua.
{13:14} Rakasta Herraa sinun elämäsi, ja kehottaa häntä
pelastuksen.
{13:15} jokaista rakastaa hänen kaltaisiaan, ja jokainen mies
rakastaa
hänen naapurinsa.
{13:16} kaikki liha on consorteth mukaan hyvä ja mies
cleave hänen kaltaisiaan.
{13:17} mitä yhteistä on suden ja karitsan? joten
syntinen ja jumalalliset.
{13:18} mikä sopimus on välillä hyeenat ja
koira? ja mitä rauha rikkaiden ja köyhien välillä?
{13:19} wild ass on leijonan saaliin
erämaa: niin rikas syövät köyhiä.
{13:20} viharikokset ylpeä nöyryyttä: Jumala niin rikas abhor
huono.
{13:21} rikas mies alkaa laskea pidetään hänen
ystävät: mutta köyhän Down työntövoimaa pois hänen
ystävät.
{13:22} Kun rikas mies on laskenut, hän on monet avustajat:

Hän puhuu asioista ei puhunut, ja vielä miesten perustella
häntä: köyhän miehen liukastui ja vielä ne nuhteli häntä. Hän
puhui viisaasti, ja eivät kuulu.
{13:23} kun rikas mies puhuu, jokaiselle ihmiselle pitää hänen
kielen ja katsoa, mitä hän sanoo, he ylistävät pilvet:
mutta jos köyhän puhua, he sanovat, mitä mies tämä on? ja
Jos hän kompastua, ne auttavat kaataa hänet.
{13:24} rikkaudet ovat hyvä hänelle, että eikö ole syntiä ja
köyhyys on paha jumalattomat suuhun.
{13:25} mies sydämen changeth hänen kasvonsa
Olipa se sitten hyvää tai pahaa: ja hyvillä mielin tekee
iloisin.
{13:26} iloisin on osoitus sydän joka
on hyvinvointia ja löytää ulos vertaukset
uuvuttava työvoima mielen.
{14:1} siunattu on se mies, joka on ei päässyt hänen
suun ja ei pystyssä ja syntien paljouden.
{14:2} siunattu on hän, jonka omatunto on ei
tuomita häntä, ja joka ei pudonnut hänen toivoa
Herra.

{14:3} rikkaudet eivät hauskannäköinen Saituri: ja mitä
olisi kateellinen ihminen tehdä rahaa?
{14:4}-hän, joka kokoaa pettääkseen oman sielunsa
Hylätyt toisille, että vietämme hänen tavaransa riotously.
{14:5}-hän, joka on paha itse, kenelle näytetään hän olla
Hyvä? Hän ei tule ilo hänen tavaransa.
{14:6} ei ole mitään pahempaa kuin se, joka envieth
ja tämä on recompence hänen jumalattomuuttaan.
{14:7} ja jos hän tekee hyvää, hän tekee sen vastahakoisesti; ja
Viimeksi hän ilmoittaa hänen jumalattomuuttaan.
{14:8} kateellinen ihminen on paha silmä; Hän kääntyy
pois hänen edessä, ja halveksii miehet.
{14:9} rahanahneita ihmisen silmä ei ole tyytyväinen hänen
osa; ja pahuuden jumalattomat drieth sielunsa.
{14:10} paha silmä envieth [hänen] leipää, ja hän on
Saituri samaan pöytään.
{14:11} poikani mukaan sinun kyky tehdä hyvä
itsesi, ja antaa Herralle hänen due tarjoaa.
{14:12} muista että kuolema ei ole havaittavissa,
ja hautaan liitto ei ole ilmoittanut sinulle.

{14:13} tehdä hyvää teille sinun ystävä, ennen kuin sinä kuolet,
ja
sinun kyky Ojenna kätesi ja antaa hänelle.
{1414:} huijata itseäsi hyvä päivä, ja älköön
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hyvä halu osa ylikulkusilta sinua.
{14:15} Älä sinä jätä sinun travails toisellekin?
ja sinun jatkuvasti jaetaan paljon?
{14:16} antaa, ja ottaa ja pyhittää sielustasi; sillä ole
ei etsivät herkkuja haudassa.
{14,17:} kaiken lihan waxeth vanhoiksi kuin vaate: varten
liitto alusta on sinä kuolet kuoleman.
{14:18} vihreä lähtee paksu puu, jotkut jäävät
ja jotkut kasvaa; niin on lihaa ja verta, yksi sukupolvi
tulee loppu, ja toinen on syntynyt.
{14.19} jokaisen työ rotteth ja polttaa pois, ja
työntekijä sen mennä sen ohessa.
{14:20} siunattu on se mies, joka mietiskellä hyvää
viisautta ja se keskustelee hänen pyhää
ymmärtäminen. Ing.

{14:21} hän, joka considereth hänen ehdottamansa
sydämessään
myös on ymmärrystä hänen salaisuutensa.
{14:22} mennä, kun häntä kutsutaan sellaista traceth ja
vaanivat tässä
hänen tavalla.
{14:23} se, joka prieth hänen Windows on myös
kuulkaa hänen ovet.
{14:24} hän, että jättää lähellä hänen talo on myös
Kiinnitä pin hänen seinät.
{14:25} hän on piki hänen teltta lähes hänelle ja/tai
jättää Majoitus, jossa hyviä asioita ovat.
{Joh.14:26} hän asettaa hänen lapsensa hänen suojaan ja
on jätettävä hänen haarojen.
{Matt.14:27} hänen hän kuuluvat lämpöä ja hänen
kirkkauden on hän asua.
{15:1} hän Herraa ja tekee hyvää, ja hän sen
on tietoa lain saa häntä.
{15:2} ja äitinä on hän tavata hänet, ja saavat
häntä kuin vaimo naimisissa Neitsyt.
{15:3} ymmärrystä leipää on hän rehu

häntä ja antaa hänelle viisautta vettä juoda.
{15:4} hän jäi hänen päälleen ja ei saa
siirretty; luottaa häneen ja ette joudu häpeään.
{15:5} hän on ylistää häntä edellä naapureitaan ja
keskellä seurakunnan hän avaa suunsa.
{15:6} hän löytää iloa ja riemua, ja hän kruunu
aiheuttaa hänelle perivät iankaikkisen nimi.
{15:7} mutta typerÃ¤ã¤ miestÃ¤ saavuta hänelle ja
syntisiä emme näe häntä.
{15:8}, sillä hän on ylpeä, ja miehet, jotka ovat valehtelijoita
muista häntä.
{15:9} kehua ei sovelias syntinen, sitä suussa
ei lähetetty hänelle Herran.
{15:10} ajaksi kehua lausuttu viisautta, ja
Herra menestyvät se.
{15:11} sanoa, ei Herrassa, että kaaduin
pois: sillä sinä oughtest ei pitäisi toimia, että hän hateth.
{15:12} eli ei sinä, hän on aiheuttanut minulle err: hän
Eikö ole tarpeen syntinen ihminen.
{15:13} herra Joh.15:19 kaikki harhaan; ja ne jotka

Jumalan rakkaus ei pelko.
{15:14} hän itse loi ihmisen alusta alkaen, ja
jätti hänet käsi hänen neuvoja;
{15.15} Jos tahdot pitää käskyt, ja
suorittaa hyväksyttävää uskollisuus.
{15:16} hän on asettanut, tuli ja vesi eteesi: venyttää
edelleen kouraan niin onko tahdot.
{15:17} ennen kuin mies on elämästä ja kuolemasta; ja onko
hänelle
liketh hänelle.
{Joh.15:18} Herran viisauden on suuri ja hän on
mahtava voima, ja beholdeth kaiken:
{15:19} ja silmät ovat niitä, jotka pelkäävät häntä ja hän
tietää jokaisen työ mies.
{15.20} hän on käskenyt kukaan tehdä jumalatonta,
eikä hän on antanut mies-lisenssiä synti.
{16:1} halu ei monia kannattamattomia lapset
eikä iloitse jumalattomat pojat.
{16:2} Vaikka ne lisääntyvät, iloitsemaan ei niihin paitsi
Herran pelko heidän kanssaan.

{16:3} luota sinä elämässään, eikä suhteessa niiden
monia: yksi, joka on vain on parempi kuin tuhat; ja
parempi se on kuolla ilman lapsia, kuin on niitä, jotka ovat
jumalattomat.
{16:4} yksi, jolla ymmärrys on kaupungin
täydennetään: mutta jumalattomat suku on nopeasti
autioina.
{16:5} monia sellaisia asioita, olen nähnyt minun silmät, ja
kaivos korva kuulee suurempia asioita kuin nämä.
{16:6} seurakunnassa jumalattomien tulipalo on
syttynyt; ja kapinallinen kansan viha sytytetään palamaan.
{16:7} hän ei liikenisi kohti vanha jättiläiset, joka putosi
päässä, heidän mieletön vahvuus.
{Ilm.16:8} ei säästellyt hän paikka, jossa paljon taas majoittuivat
mutta vihasi heitä heidän ylpeytensä.
{16:9} hän sääli ei ihmisiä kadotukseen, jotka olivat
ottaa pois syntejä:
{Ilm.16:10} tai 600 000 footmen, jotka olivat
kokoontuivat heidän sydämensä.
{16:11} ja jos on yksi uppiniskainen joukossa

ihmiset, se on ihme, jos hän paeta rankaisematta: armoa ja
viha ovat hänen kanssaan; Hän on mahtava anteeksi ja
vuodattaa
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tyytymättömyyden.
{16:12} hänen armonsa on suuri, niin on hänen korjaus myös:
hän
hallitkoon ihmiselle hänen tekojensa mukaan
{Joh.16:13} syntinen jadi, ei pakene hänen saalista: ja
jumalalliset kärsivällisyys on tee mitättömäksi.
{16:14} tieltä jokaisen työ armoa: ajaksi jokainen
ihminen on löytää hänen tekojensa mukaan.
{16:15} herra paadutti faraon, että hän ei pitäisi
tiedä häntä, että hänen voimakas teoksia voi ilmoittautua
maailmassa.
{16:16} hänen armonsa on ilmeinen jokaiselle luodulle; ja hän
on erotettu hänen valo pimeydestä varma.
{16:17} eli ei sinä, I will Piilota minä Herralta:
on jokin Muista minut ylhäältä? Ei saa
muistaa niin monien ihmisten keskuudessa: mikä on minun
sieluni

joukossa tällainen ääretön määrä olentoja?
{16:18} Katso, taivaan ja taivaitten taivaan,
syvä, ja maan ja kaikki, että siinä on oltava
muutti kun hän on vierailla.
{16:19} vuoret myös ja perustukset
ravisteltava vavistuksella kun Herra näkee päällensä.
{16:20} ei sydän voi ajatella näitä asioita kelvollisesti:
ja kuka kykeni hänen tavoin?
{16:21} on myrsky, josta ei ole mies näkee: varten
suurin osa hänen töistään piiloon.
{16:22} he pystyvät ilmoittamaan toimii hänen oikeuteen? tai
jotka
voi sietää niitä? hänen liittonsa on kaukana ja oikeudenkäynti
kaiken on lopussa.
{Joh.16:23} se, joka wanteth ymmärrystä miettimään
turhuuksiin: ja typerä mies virhettä imagineth järjettömyyksiin.
{Joh.16:24}-poika, Kuulkaa minua ja oppia tietoa,
ja huomatkaa sydämestäsi.
{16:25} näytän edelleen oppi paino, ja julistaa
Hän tuntee juuri.

{16:26} Herran teot ovat tehneet tuomion
alusta: ja kun hän oli hän
niiden osat.
{16:27} hän koristeltu hänen toimii aina ja kädessään
päällikkö teille kaikille sukupolville: he eivät
työvoiman eikä on väsynyt, eikä enää heidän tekonsa.
{16:28} kukaan heistä estä toisen, ja he
koskaan tottelematta hänen sanaansa.
{16:29} tämän jälkeen herra katsoi maata, ja
täynnä hänen siunauksensa.
{16.30} kaikenlaisilla elollisen on hän peitti
kasvot ja ne on siihen.
{17:1} herra loi ihmisen maan ja käänsivät hänet
siihen uudelleen.
{17:2} hän antoi heille muutaman päivän ja lyhyessä ajassa, ja
valtaa myös asioita siinä.
{17:3} hän endued heille voimaa itse, ja
säädettävä hänen kuva
{17:4} ja pelkää ihminen kaiken lihan päälle, ja antoi
hänet valtaansa eläimet ja ilman linnut.

{17:5} he saivat viisi toiminnan käyttö
Herra, ja kuudenneksi hän välittänyt heille
ymmärrystä, ja seitsemäs puhe, tulkki
cogitations sen.
{17:6} neuvoa ja kielen, ja silmät, korvat ja sydän,
antoi hän saisivat.
{17:7} sen ohessa hän täynnä tietoa
ymmärrystä ja näytti heille hyvän ja pahan.
{17:8} hän asettaa hänen silmänsä heidän sydämiinsä, että hän
kukaties
näytän heille hänen suuruuttaan.
{17:9} hän antoi heille kunniaa hänen ihmeellinen säädökset
koskaan voisin julistaa teoksissaan ymmärryksellä.
{17:10} ja valitut ylistävät hänen pyhää nimeään.
{17:11} tämän hän antoi heille tietoa ja lain
elämän on perintöä.
{17:12} hän tehnyt ikuisen liiton, ja
näytti heille tuomionsa.
{17:13} heidän silmänsä näki hänen kirkkautensa majesteetti ja
niiden
korvat kuulla hänen ihana äänensä.

{17:14} ja hän sanoi heille: varokaa kaikki
vääryydestä; ja hän antoi joka mies käskyn
mitä hänen naapurinsa.
{17.15} tapojaan ovat koskaan ennen häntä, ja ei saa
kätki hänen silmänsä.
{17:16} Jokainen nuoruudesta annetaan pahaa; ei
voi he tekevät itselleen mehevä sydämet kivinen.
{17:17} varten kaikki Kansakuntien jako
maan hän asettaa hallitsija jokaista kansaa, mutta Israel on
Herran osuus:
{17:18} jonka on hänen esikoinen hän juuri niin hoitaa kanssa
kurinalaisuutta ja antaa hänelle hänen rakkautensa valon
Jumala ei
hylkää hänet.
{17:19} siis kaikki heidän tekonsa ovat aurinkoa ennen
ja hänen silmänsä ovat jatkuvasti yhteydessä tapojaan.
{17:20} ei alähetän pakoon
häntä, mutta kaikki heidän syntinsä ovat Herran
{17:21} mutta Herra on armollinen ja tietää hänen
työstö, eikä jättää eikä hylkäsi heidät mutta säästynyt

niitä.
{17:22} almuja, mies on allekirjoittaa hänen kanssaan ja hän
mies hyviä tekoja pidetään silmäteränsä, ja
Anna parannus hänen poikansa ja tyttärensä.
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{17:23} jälkeenpäin hän nousee ylös ja palkita niitä, ja
tehdä heidän recompence heidän päällensä.
{17:24} mutta niitä, jotka tekevät parannuksen, hän myöntää
ne
palaa, ja lohduttaa niitä, jotka eivät ole kärsivällisyyttä.
{17:25} palauttaa Herralle ja hylkää syntisi, tehdä
sinun rukoukseen, ennen kuin hänen edessään, ja loukata
vähemmän.
{17:26} taas korkeimmalle ja käänny pois siitä
syntiin: sillä hän johtaa sinut pimeydestä valoon
terveyden ja vihaan sinä kauhistus kiivaasti.
{17:27} jotka ylistävät korkeinta hautaan,
eikä niitä joka elää ja antaa Kiitos?
{17:28} kiitospäivä on hukkuu kuolleista, alkaen
joka ei ole: elin- ja ääni sydämen ylistävät
Herra.

{17:29} kuinka suuri on Herran armoasi meidän
Jumala ja hänen myötätuntoa teille kuten kääntyvät häntä
pyhyyttä!
{17.30} kaikki asiat saa miestä, koska poika
ihminen ei ole kuolematon.
{17:31} on kirkkaampi kuin aurinko? mutta valo
sen katoa; ja lihaa ja verta kuvitella pahaa.
{17:32} hän vieweth power korkeus taivaasta;
ja kaikki miehet ovat, mutta maan ja tuhkaa.
{18:1} hän joka elää koskaan onko loi kaiken
yleisesti.
{18:2} Herra on vanhurskas, ja ei kukaan muu
mutta hän,
{18:3} jotka kasvojensa maailman kämmenellä hänen
käsi ja kaiken totella hänen: hän on kuningas,
voimallaan jakamalla pyhää joukossa alkaen profaani.
{18:4} kenelle on hän antanut valta julistaa hänen
toimii? ja kuka tietää hänen jalo toimii?
{18:5} joka on numeroitava hänen majesteettinsa vahvuus? ja
Kuka on myös kertoa, hänen laupeudestaan?

{18:6} koska herra ihmeensä paikalla toukokuu
mitään otettava niistä, ei myöskään jokin asia voidaan saattaa
heille ei sillä niistä löytyy ulos.
{18:7} Kun ihminen on tehnyt, niin hän alkaa; ja
Kun hän Palkkarenki, hänellä on kyseenalaista.
{18:8} mitä mies, ja mihin hän palvelee? Mikä on hänen
hyvä, ja mikä on hänen pahaa?
{18:9} ihmisen luku on korkeintaan ovat
sata vuotta.
{18.10} kuin pisara vettä mereen ja gravelstone
vertailussa hiekkaa; siis tuhat vuotta
päivää ikuisuuden.
{18:11} siis on Jumala kärsivällinen heidän kanssaan, ja poureth
edelleen hänen armollinen.
{18:12} hän näki ja ymmärtää heidän puolellaan olevan paha;
Siksi hän kerrotaan hänen myötätuntoa.
{18:13} mies armo on kohti hänen naapurinsa; Mutta
Herran armoa on kaiken lihan päälle: bportilla hän tuomitsee ja
nurtureth, ja opettaa ja päästi jälleen paimenena hänen
parvi.

{18:14} hän on armollinen niille jotka saavat kurinalaisuutta,
ja jotka etsivät jälkeen hänen tuomionsa.
{18.15} poikani, tahraton ei sinun hyviä tekoja ole käyttö
epämiellyttävä sana, kun sinä givest mitään.
{18:16} on ei dew asswage lämpöä? joten on sana
parempi lahja.
{18:17} lo, ei sanaakaan parempi lahja? mutta molemmat ovat
ystävällinen mies.
{18:18} hullu torua metreillä ja lahja
kateellinen polttaa silmät.
{18:19} oppia ennen kuin sinä puhuvat ja käyttävät physick tai
koskaan
sinä olla sairas.
{18:20} ennen tuomion tutkia itsesi ja päivällä
tapaamisoikeutta sinä löydät armoa.
{18:21} nöyrä itsesi ennen sinä olla sairas ja
aika synnit näytän parannuksen.
{18:22} let mitään estää sinua maksamaan sinun lupaus hyvissä
aika, ja siirtää vasta kuoleman perustellulta.
{18:23} ennen sinä rukoilet, valmistella itseäsi; ja älkää

yhtenä, joka tempteth Herran.
{18:24} Ajattele, kun vihaa, joka on lopussa, ja
aika vengeance, kun hän kääntää pois hänen kasvonsa.
{18:25} kun sinä olet tarpeeksi, muista aika
nälkä: ja kun sinä rikas, miettimään köyhyyden ja
tarve.
{18:26} aamusta iltaan, aika
muuttunut, ja kaikki asiat tehdään pian Herran eteen.
{18:27} viisas pelkäävät jokainen asia, ja itse
päivä syntiä hän varokaa rikoksen: mutta hullu ei
Tarkkaile aika.
{18:28} joka ymmärtää ihminen, viisaus,
ja antaa hänelle kiitosta, jotka löysivät hänet.
{18:29} ne, jotka olivat ymmärtämistä sanontoja
tuli myös viisas, itse, ja kaadetaan edelleen hieno
vertauksia.
{18.30} sinun himoja ei harrasta, mutta olla itsesi alkaen
sinun ruokahalu.
{18:31} Jos sinä givest sinun sielusi toiveet, jotka miellyttää
häntä,

hän tekee sinulle nauraa vihollisesi että
parjata sinua.
{18:32} nauttia ei paljon rohkealla mielellä, eikä
sidottu kululaskutuksen sen.
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{18:33} ei tehdä kerjäläinen Juhlatilat kun
lainanotto, kun sinä olet mitään sinun kukkaro: sillä sinä
Älä vaanivat oman henkesi ja puhunut siitä.
{19:1} elättele mies, joka A annetaan humalajuominen
ei olla rikas: ja hän, joka contemneth pieniä asioita
laskee vähän ja vähän.
{19:2} viini ja naiset tekevät miehet ymmärtämistä
laskea: ja se, joka liittyy porttojen tulee
röyhkeä.
{19:3} perhosten ja matoja on hänen perintö, ja
rohkea mies otetaan pois.
{19:4}-hän, joka on kiireinen antaa luottoa on lightminded; ja
joka tekee syntiä loukkaa oman sielunsa.
{19:5} jokainen, joka ottaa ilo pahuus on oltava

tuomittu: mutta se, joka nousee nautintoja crowneth hänen
elämänsä.
{19:6} että kanisteri hallita hänen kielensä elää ilman
ristiriitoihin; ja että hateth jokeltelu on vähemmän paha.
{19:7} Harjoittele ei toisellekin sitä, mikä on kertonut teille
sinua, ja sinä tulet hintaa koskaan huonompi.
{19:8} olipa se ystävä vai vihollinen, puhua ei ole muita
Miesten elämää; ja jos sinä voit ilman rikoksesta, paljastaa ne
ei.
{19:9} hän ja huomataan sinua, ja kun aikaa
tulee hän vihaa sinua.
{19.10} Jos sinä olet kuullut sanaakaan, antaa sen kuolla
kanssasi; ja
olla rohkea, se ei puhkea sinua.
{19:11} typerys on vaikeroi muutaman sanan kuin nainen
työvoima lapsen.
{19:12} nuolen, joka sticketh miehen reiteen, siis
sanan hullu vatsa.
{19:13} neuvokaa ystävä, on hän ei tehnyt sitä:
ja jos hän on tehnyt se, että hän tehdä sen enempää.
{19:14} neuvokaa sinun kaveri, se voi olla, hän on ei sanonut

se: ja jos hänelle, että hän se ei vielä puheenvuoron.
{19.15} neuvokaa ystävä: monta kertaa se on solvaus,
ja jokainen tarina.
{19:16} on, että slippeth hänen puheenvuorostaan, mutta ei
hänen sydämestään; ja kuka on se, että on ei loukkaantunut
hänen
kielen?
{19:17} neuvokaa lähimmäistäsi, ennen kuin sinä uhata
häntä; ja ei ole vihainen, väistyä eniten lain
Korkea.
{19.18} Herran pelko on ensimmäinen askel on
hyväksytty [hänelle] ja viisautta obtaineth hänen rakkautensa.
{19:19} käskyt tuntemus
Herra on oppi elämästä: ja ne, jotka tekevät asioita, jotka
Ota hänet saa kuolemattomuuden puun hedelmää.
{19:20} Herran pelko on kaikki viisaus; ja kaikissa
viisaus on lain ja tiedon
ja hänen omnipotency.
{19:21} Jos kuopiolainen sanoa isännälleen, en sillä
vanhimmille Vaikka jälkeenpäin hän tee sitä, hän angereth
häntä

että juuri niin hoitaa häntä.
{19:22} tieto pahuutta ei ole viisautta,
myöskään aikana syntisiä varovaisuus neuvoja.
{19:23} on on pahuutta, ja sama
harhaan; ja haluavat viisaus hölmö.
{19:24} joka on pienen ymmärrys ja feareth
Jumala, on parempi kuin sen, jossa on paljon viisautta ja
transgresseth korkeimman oikeuden.
{19:25} on erinomainen heidän, ja sama on
epäoikeudenmukainen; ja siellä on yksi, joka kääntyy sivuun
tekemään tuomion
näyttöön. ja viisas mies, joka vanhurskauttaa tuomiossa.
{19:26} siellä on jumalaton mies, että kiroukseksi alaspäin
hänen
pään valitettavasti; mutta sisäisesti hän on täynnä petosta,
{19:27} valu alas hänen kasvonsa, ja tehdä ikään kuin
Hän ei kuullut: jos hän ei ole tiedossa, hän tekee sinulle
pahaa ennen sinä muista.
{19:28} ja jos halua valtaa hän saa estää pyrkimästä
syntiä, vielä kun hän havaitsee mahdollisuus hän tekee pahaa.
{19:29} mies voi tuntea hänen katsoa, ja yksi joka

on ymmärrystä hänen kasvonsa, kun sinä meetest
häntä.
{19.30} miehen pukea, ja liiallinen naurua ja kävely,
näytän mitä hän on.
{20:1} siellä on moittiminen, joka ei ole hauskannäköinen:
jälleen joitakin
mies pitää hänen kielensä, ja hän on viisas.
{20:2} se on paljon parempi kuin olla vihainen moittia
salaa: ja hän, joka confesseth hänen syynsä on säilytettävä
satuttaa.
{20:3} kuinka hyvä on se, kun sinä Oletko nuhdellut
näyttääkseen
parannusta! joten älä sinä Escape tahallisen synnin.
{20:4} on himo eunukki deflower virgin; joten
on se, joka toteuttaa tuomion väkivallalla.
{20:5} on, joka pitää hiljaisuus ja löytyy
viisas: ja toinen on paljon jokeltelu haalistuvat vihamielistä.
{20:6} joku pitää hänen kielensä, koska hän on ei
Vastaus: ja jotkut pitää hiljaa, tietäen hänen aikaa.
{20:7} A viisas mies pidä hänen kielensä, kunnes hän nähdä
tilaisuus: mutta babbler ja hölmö pitävät hetkessä.

{20:8}-hän, joka useth monta sanaa vihasi; ja
Jokainen itselleen viranomainen siinä, joka on vihasi.
{20:9} on syntinen, joka on hyvällä menestyksellä paha
asioita; ja voitto, joka kääntyy tappio.
{20.10} siellä on lahja, joka on voittoa ja siellä
on lahja, jonka recompence on kaksinkertainen.
{20:11} siellä häpeä johtuu kirkkaudessa. ja
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on, että myrskytuulen ylös päänsä alhainen kuolinpesän.
{20:12} siellä on, että buyeth paljon vähän, ja
repayeth se seitsenkertainen.
{20:13} viisas mies sanojensa antaa hänelle rakas:
mutta tyhmät armoa vuodatetaan.
{20:14} tyhmä lahja ole sinulle mitään hyötyä kun
sinä olet se; Kumpikaan vielä kateellinen hänen
välttämättömyys: varten
hän näkee saada paljon yhden.
{20.15} hän antaa vähän ja uskonkiihkoilijoiden paljon; Hän
Philadelphia kirjoittaa
hänen suunsa kuin mainonta; päivä hän luopukoon ja
huomenna tulee

Hän kysyn uudelleen: sellaista on vihasi Jumalan ja ihmisen.
{20:16} typerys sanoo minulla ei ole ystäviä, minulla ei kiitos
minun hyviä tekoja ja ne, jotka syövät minun leipää puhu pahaa
minua.
{20:17} kuinka usein ja kuinka monta on hän nauroi ja
halveksia! Hän ei oikein kyllä tietää, mitä se on; ja se on
yksi hänelle kuin jos hän ei ollut.
{20:18} liukua kun päällysteen on parempi kuin liukua
Kieleke: joten syksyllä jumalattomien tulee
nopeasti.
{20:19} poikkeuksellinen tarina tulee aina suussa
on viisasta.
{20.20} viisas lause on hylätty kun se tulee
fool's suustaan sillä hän ei puhu se aikanaan kausi.
{20:21} on on, että on estynyt syntiä kautta
haluta: ja kun hän kulkee muualla, hän on olla levoton.
{20:22} siellä on, että hävittää oman sielunsa läpi
bashfulness, ja hyväksymällä henkilöiden overthroweth
itse.
{20:23} siellä on se, että bashfulness promiseth hänen

ystävä, ja tekee hänen vihollistaan turhaan.
{20:24} valhe on rumaa mies, mutta se on jatkuvasti
suuhun untaught.
{20.25} varas on parempi kuin mies, joka on tottunut
Lie: mutta ne molemmat on tuhoa perintöä.
{Apt.20:26} valehtelija disposition on häpeällistä, ja hänen
häpeä on koskaan hänelle.
{20:27} viisas edistää itsensä kunnia kanssa
hänen sanansa: ja se, jolla on ymmärrystä miellyttää hyvin
miehet.
{Apt.20:28} se, joka tilleth maansa korotetaan hänen kasaan:
ja hän, että vanhimmille suurmiesten menen anteeksi
pahuudesta.
{20:29} lahjoja ja lahjoja sokea viisas, silmät ja
Lopeta ylös hänen suuhunsa, että hän ei voi moittia.
{20.30} viisautta, joka on kätkettynä ja aarre, keräämänsä
ylös mitä hyötyä on molemmat?
{20.31} parempi on se, joka telttamajassani hänen hulluutta
kuin mies joka
kätke aarteitaan minun viisautensa.
{20:32} riittävän kärsivällisiä pyrkiessään ing Herra on

kuin että johdattaa hänen elämänsä ilman opasta.
{21:1} poikani, sinä olet syntiä? tehdä enää, mutta kysyä
entinen syntisi anteeksi.
{21:2} Paetkaa syntiä alkaen edessä käärme: Jos
sinä tulet liian lähellä sitä, se puree sinua: niiden hampaat ovat
kuin leijona hampaat tappaa joukkoonne.
{21:3} kaikki paatuneisuus kaksi teräinen miekka, haavat
Tämän vakuudeksi alla mainitut ei voida parantaa.
{21:4} pelottaa ja tehdä väärin tuhlata rikkaudet: näin
talo ylpeä miesten tehty autio.
{21:5} A prayer köyhän miehen suustaan reacheth
korvat Jumala ja hänen tuomio tulee nopeasti.
{21:6}-hän, että hateth nuhdellut on että
syntisiä: mutta hän pelkää Herraa tekevät parannuksen hänen
sydän.
{21:7} kaunopuheinen mies tunnetaan kaukana ja
lähellä; mutta mies
ymmärryksen tietää, milloin hän slippeth.
{21:8}-hän, joka rakentaa talonsa toisten rahoilla
on kuin yksi, joka kokoaa itsensä kiviä haudalle hänen

hautaaminen.
{21:9} jumalattomien seurakunta on kuin vetämään
käärittynä yhteen: ja lopussa on liekki tulen
tuhota ne.
{21.10} syntisiä niin tehdään selväksi kivillä, mutta
viime kädessä on kuoppaan helvetin.
{21:11} hän, joka varjelee lain herra getteth
ymmÃ¤rtÃ¤mistÃ¤: ja pelko täydellisyyttä
Herra on viisautta.
{21:12} hän, joka ei ole viisas ei opeteta: mutta
viisaus, joka multiplieth katkeruutta.
{21:13} viisas tuntemus lisääntyy kuin
tulva: ja hänen neuvojaan on kuin puhdas lähde elämään.
{21:14} hullu sisäosat ovat kuin rikki aluksen
ja hän ei ole tietoa niin kauan kuin hän elää.
{21.15} jos taitava mies kuulla järkevän sanan, hän
Suosittelen sitä sekä lisätä korvaukseen vielä: mutta heti yksi ei
ymmärrystä kuulee, displeaseth hänelle ja hän karkoittaa
taakse.
{21:16} hullu puhuu taakka tavalla:

mutta grace on viisas huulet.
{21:17} tiedustella suulla viisas mies
seurakunta ja miettiä sanojensa sydämessään.
{21:18} koska on talo, joka on tuhoutunut, niin on viisautta
huijata: ja tietoa tyhmille puhua ilman
mielessä.
{21:19} oppi niin hölmöjä on kahleet jalat, ja
kuten kahleet oikealla.
{21.20} hullu myrskytuulen äänensä naurua; mutta
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viisas mies niukasti hieman hymyilyttää.
{21:21} oppiminen on mieheen koristeena
kultaa, ja oikea kätensä rannerengas.
{21:22} typerä mies jalka on pian [naapurinsa]
House: mutta mies kokemus on häpeävä.
{21:23} hullu kurkista ovella taloon: mutta
Hän, joka on hyvin vaalittava seisovat ilman.
{21:24} se on epäkohteliasta mies kuulemaan ovella:
mutta viisas ihminen surrut kanssa häpeällistä.
{21:25} juoruta huulet kertovat muun muassa

koskea ei heille: mutta sanoja kuten on
ymmärrystä punnitaan tasapaino.
{21:26} tyhmien sydän on suuhun: mutta
viisas suu on sydämessään.
{21:27} kun jumalattomat kiroaa Saatana, hän kiroaa hänen
oma sielu.
{21:28} kuiskauksia saastuttaa oman sielunsa ja on vihattu
Wheresoever hän asuu.
{22:1} A laiska mies on kuin likainen kivi, ja
Jokainen hiss hänet pois hänen häpeä.
{22:2} laiska mies on verrattuna saastan
tunkio: jokainen, joka vie se ravistaa kätensä.
{22:3} evilnurtured mies on hänen isänsä häpeän
että syntyi hänelle: ja [typerää] tytär on syntynyt hänen tappio.
{22:4} A viisas tytär on saatettava perintöosan hänen
aviomies: mutta nautinnonhaluinen epärehellisesti on hänen
isänsä
raskaus.
{22:5}-hän, joka on rohkea dishonoureth sekä hänen isänsä ja
hänen miehensä, mutta ne molemmat on halveksi häntä.

{22:6} A tale sesongin [on] musick puolitangossa:
mutta raidat ja korjaus viisauden koskaan liian myöhään.
{22:7} joka opettaa typerys on yksi, joka glueth
potsherd yhdessä, ja kun hän waketh yhden äänen päässä
nukkua.
{22:8}-hän, joka sanoo tarina hullu puhuu yksi
Slumber: kun on hänen kertoessa, hän sanoo, mikä on
asia?
{22:9} jos lapset elää rehellisesti ja keinot,
ne kattavat baseness vanhempiensa.
{22:10} mutta lapsia, on ylimielinen kautta halveksivasti ja
haluavat vaalia tahra sukulaistensa aatelia.
{22:11} itkekää kuollut, hän on menettänyt valo: ja
itkekää hullu, sillä hän wanteth ymmärrystä: tee juurikaan
itkien kuollut, hän on levossa: mutta hullu elämä
on pahempi kuin kuolema.
{22:12} seitsemän päivää tekevät miehet valittavat häntä joka
on kuollut;
mutta hullu ja jumalaton mies päivinä hänen elämänsä.
{22:13} puhua ei paljon tyhmä ja mene ei hänelle että

on ymmärrystä: Varo, ettet sinä
ongelmia, ja sinä tulet koskaan saastuttanut kanssa hänen
fooleries:
poiketa häntä ja anna löydämme levon ja koskaan
elämästämme hulluudella.
{22:14} mikä on lyijyä raskaampaa? ja mikä on nimi
o mutta hölmö?
{22:15} hiekkaa, ja suolaa ja Silitysrauta, massa on helpompi
karhu, kuin ihminen ilman ymmärrystä.
{22:16} puutavaran girt ja sitoo rakennuksessa
ei voida päästää ravistellen: niin sydän on saavista
neuvoi asianajaja pelkäävät missään vaiheessa.
{22:17} sydäntä päättivät ajatuksen ymmärtäminen
on oikeudenmukainen plaistering Galleria seinälle.
{22:18} kalpenee asettaa korkea paikka Älä koskaan seiso
tuulta vastaan: niin pelokas sydän mielikuvitusta
hullu kestä vastaan pelkoa.
{22:19} hän, että pricketh silmän tekee kyyneleet kuuluvat:
ja hän, että pricketh sydän tekee näyttääkseen hänelle
tietoa.

{22:20} joka karkoittaa kivi linnut frayeth
pois: ja hän, että hänen ystävänsä uskonkiihkoilijoiden särkevä
ystävyys.
{22:21} vaikka sinä drewest miekka sinun ystävä vielä
epätoivoon ei: voi olla takaisin [suosimaan.]
{22:22} Jos sinä olet avata suusi vastaan sinun ystävä
Älä pelkää! voi olla täsmäytys: lukuun ottamatta
upbraiding, tai ylpeyttä tai paljastaa salaisuuksia, tai
petollinen haava: näitä asioita jokaisesta ystävästä tulee
lähtevät.
{22:23} uskollisina lähimmäistäsi hänen köyhyyttä, joka
sinä voisit iloita hänen hyvinvoinnin: noudata lujat luokse
häntä hänen hädän että sinä olisit perillinen kanssa
häntä hänen perintönsä: keskiarvolle estate ei aina olla
contemned: eikä rikas, että on typerää olisi ollut
ihailua.
{22:24} höyry ja savu uuni menee
ennen tuleen; joten totuus ennen veren.
{22:25} olen hävetä puolustaa ystävä; ei
Will Piilota minä hänestä.

{22:26} ja jos mitään pahaa tapahdu minulle, joka
yksi, joka kuulee se Varo häntä.
{22:27} joka asettaa katsella ennen suuni, ja
Seal viisauden huuliltani, jotka kuuluvat yhtäkkiä mennessä
niitä, ja kieleni tuhota minut ei?
{23:1} Oi Herra, isä ja kuvernööri koko elämäni
jätä minua olemaan suunnitelmansa ja haluaisin ole laskea
niitä.
{23:2} Kuka asettaa vitsauksia yli minun ajatuksia ja
kurinalaisuutta viisauden yli minun sydämen? ne säästä minut
sillä minun ignorances ja kulkevat ei syntini:
{23:3} ettei minun ignorances kasvaa, ja minun syntini
runsaasti minut perikatoon, ja kaadun ennen minun
vastustajia ja viholliseni iloita minua, jonka turvana
ei ole sinun armoa.
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{23:4} Oi Herra, isä ja Jumala elämäni, antaa minulle ei
ylpeä näyttää, mutta käänny pois palvelijasi aina
ylimielinen mielessä.
{23:5} ota minulta pois turhia toiveita ja

concupiscence, ja sinä pitää hänet ylös, joka haluaa
aina palvelemaan sinua.
{23:6} Anna ole ahneutta vatsa eikä himoa
lihaa tarttua minua; ja antaa minulle yli palvelijasi osaksi
röyhkeä mielessä.
{23:7} kuule, oi te lapset, kurinalaisuutta suuhun:
Hän, joka varjelee sitä milloinkaan oteta hänen huulensa.
{23:8} syntinen jää ymmärtämättömyyttään: sekä
pahan puhuja ja ylpeä kuuluvat siten.
{23:9} Accustom ei sinun suuhusi vala; ei saa käyttää
itsesi Pyhän nimeäminen.
{23.10} palvelijana, joka jatkuvasti voittaa on
olla ilman sininen merkki: niin hän, että kerätköön ja nameth
Jumala jatkuvasti ei ole virheetön.
{23:11} mies, että useth paljon vala on täytettävä
kanssa pahaa ja rutto on koskaan poiketa hänen
House: jos hän on loukata hänen syntinsä on hänelle: ja jos hän
tunnustaa syntinsä, hän antaa hengen rikos: ja jos
Hän vanno turhaan, häntä ei saa viaton mutta talonsa
on täynnä katastrofeja.

{23:12} siellä on sana, joka on pukeutunut noin kuoleman
kanssa:
Jumala antaa, että se ei löydy heritage Jacob; varten
tällaisia asioita on kaukana jumalalliset, ja niiden on
rypeä synneistään.
{23:13} käyttää ei suusi kohtuuton vala, varten
siinä on sana synti.
{23:14} muista isääsi ja äitiäsi, kun sinä
istut suuri miesten keskuudessa. Ei olla huonomuistinen ennen
heitä, ja
niin sinä sinun vakiintuneen tullut hullu ja että sinä
olisit ole syntynyt, ja kiroan ne päivän sinun syntymän.
{23.15} mies, joka on tottunut opprobrious sanoja
koskaan uudistetaan päivinä hänen elämänsä.
{23:16} kahdenlaisia miehiä kerrotaan syntiä, ja kolmas on
tuo viha: kuuma mieli on kuin polttava tuli, ei
sammu kunnes se kuluttaa: fornicator hänen elin
lihaa ei koskaan enää, kunnes hän on syttynyt tulipalo.
{23:17} kaikki leipä on makea whoremonger, hän ei ole
Jätä pois, kunnes hän kuoli.
{23:18} mies, joka rikkoo avioliitossa, sanoen näin hänen

sydän, joka näkee minut? Olen piirittivät noin pimeyden,
seinät kattaa minua ja ruumista näkee minut; mitä tarv
pelko? kaikkein korkein muista syntini:
{23:19} niin mies feareth vain silmien edessä, ja
ei tietää, että Herran silmät ovat kymmenentuhatta kertaa
kirkkaampi kuin aurinko, katselemme kaikin tavoin miehiä, ja
koska Viimeisin häpynsä.
{23:20} hän tiesi kaiken, ennen kuin koskaan luotu; joten
myös kun ne oli täydentänyt hän katseli niitä kaikkia.
{23:21} tämä mies on rangaistava kaduilla
kaupunki, ja jos hän suspecteth ole, hänen on tehtävä.
{23:22} Näin se menee myös vaimo, että Palkkarenki
hänen miehensä, ja tuo perillinen toisen.
{23:23} ensimmäistä, hän on tottelematta lakia kaikkein
Korkea; ja toiseksi, hän on rikkoneet vastaan oman
isä; ja kolmanneksi, hän on ollut huora aviorikoksesta,
ja toi toinen mies.
{23:24} hän saa tuoda seurakunta,
ja inkvisitio teki lapsensa.
{23:25} lapsensa ei saa root ja hänen oksat

tuo hedelmää.
{23:26} hän jättää hänen muistokseen on kirottu, ja hänen
moite ei pyyhitä pois.
{23:27} ja he, jotka pysyvät tulevat tietämään, että on
mikään parempi kuin pelko Herran, ja että siellä ei ole
Mikään makeampi kuin ottaa varteen käskyt
Herran.
{23:28} se on suuri kunnia seurata Herraa ja olla
saanut hänestä on pitkäikäinen.
{24:1} viisautta ylistävät itsensä ja on kirkkaudessa
hänen kansansa keskellä.
{24:2} korkeimman seurakunnassa on hän
avaa suunsa ja voitto ennen valtaansa.
{24:3} tuli suusta korkea, ja
kattaa maanpiirin pilvi.
{24:4} asui korkeilla paikoilla, ja minun valtaistuimeni on
pilvinen pilari.
{24:5} minä yksin piirittivät piiri taivaan ja
käveli alareunassa syvä.
{24:6} meren aallot ja kaikessa maassa, ja

joka ihmisiä ja kansakunta sain hallussaan.
{24:7} Kaikki nämä olen pyrkinyt muun: ja, jonka
perintö on noudatettava?
{24:8} joten kaiken Luojan antoi minulle
käskyn, ja hän, joka sai minut aiheutti minun majani
levätä ja sanoi, anna sinun majaasi Jacob, ja sinun
Inheritance Israelissa.
{24:9} hän minut loi alusta
maailma ja minä koskaan ei.
{24:10} pyhä tabernaakkelissa olin ennen häntä; ja niin
on perustettu vuonna Sion.
{24:11} samoin rakkaan kaupungin hän antoi minulle muualla,
ja
Jerusalemissa oli minun vallassani.
{24:12} ja otin juuri kunniallisia ihmisiä jopa
osa Herran perintö.
{24:13} olin korottanut kuten setri Libanus, ja niin
Cypress puu Hermon vuorilla.
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{24:14} olin korottanut kuten palmu, fi-gaddi ja kuten

nousi kasvien Jericho, oikeudenmukainen oliivipuu miellyttävä
alalla
ja kasvoi plataani vettä.
{24:15} annoin makea tuoksuu kaneli ja
aspalathus ja tuottaneet miellyttävä tuoksu kuin parhaat
mirhaa, galbanum, ja onyx ja makea storax, ja
savun suitsuketta tabernaakkelissa.
{24:16} tärpätti puu minä ojensin minun
oksat ja oksat ovat kunnia oksia ja
armo.
{24:17} kuin viiniköynnöksen toi esiin miellyttävä maku, ja
minun kukat ovat kunnia ja rikkaudet.
{24:18} olen oikeudenmukainen rakkauden ja pelon, äiti ja
tietoa ja pyhä toivoa: siis on ikuinen, olen
antaa minun lapsille, joiden nimet ovat hänestä.
{24:19} luokseni, Kaikki te, jotka on minua, ja
Täytä itseänne minun hedelmiä.
{24:20} minun muistomerkki on makeampaa kuin hunaja, ja
minun perintö kuin hunajakenno.
{24:21} he, että puskuri on vielä nälkäinen, ja ne

että juoda minulle vielä on janoinen.
{24:22} hän, että nuoremmalta minulle koskaan hävitetään,
ja niiden, jotka toimivat minun on tehtävä vikaan.
{24:23} kaikki nämä asiat ovat liiton kirja
kaikkein korkeimman Jumalan, myös säännökset, jotka hän
antoi käskyn
perinnön luokse Jacob seurakunnissa.
{24:24} heikko ei olemaan vahvoja Herrassa; hän voi
Vahvista, kiinni, sillä: kaikkivaltias Herra on Jumala
yksin ja hänen vierellään ei ole Saviour.
{24:25} hän täyttää kaiken hänen viisautensa, kuin Phison
sekä Tigris ajoissa uusia hedelmiä.
{24:26} hän antaa ymmärrystä runsaasti kuten
Eufrat, ja Jordania sadonkorjuun aikaa.
{24:27} hän tyynnytti näkyvät Tietoa oppi
valo, ja kuten Geon vintage ajoissa.
{24:28} ensimmäinen ihminen tiesi hänet ei täydellisesti: ei
enää
viimeinen löytää hänet ulos.
{24:29} hänen ajatuksensa ovat yli meren, ja hänen
neuvoo profounder kuin suuren syvyyden.

{24:30} myös tulin out puron joki, ja niin
Conduit puutarha.
{24:31} sanoin, vesi parhaiten puutarhassa, ja vesi
runsaasti puutarha sängyn: ja Katso, minun brook tuli
joen ja minun joen tuli meri.
{24:32} teen vielä oppi loistaa, kun aamulla,
ja lähetän hänelle valoa kauas.
{24:33} minä vuodatan vielä oppi kuin ennustus, ja
Jätä se kaiken ikäisille ikuisesti.
{24:34} näkevän, että olen ole työstämämme itselleni vain,
mutta kaikki ne joka etsiä viisautta.
{25: 1} kolmeen asiaan oli ihana, ja nousi
kaunis, sekä Jumalan ja ihmisten: veljet, yhtenäisyys
rakkaus naapurit, mies ja vaimo, joka sopivat yhdessä.
{25:2} kolme monenlaisia miehiä sieluni Joh.15:19, ja olen
suuresti loukkaantunut elämänsä: köyhän miehen, joka on
ylpeä,
rikas mies on valehtelija ja vanha avionrikkoja että doateth.
{25:3} Jos puineet mitään nuoruutesi miten
Voitko sinä hankkia jokin asia sinun ikä?

{25: 4} O miten hauskannäköinen, asia on tuomio Gray karvat
ja antiikin miesten tietää neuvoa!
{25: 5} O miten hauskannäköinen on vanhaa miestä, viisautta ja
ymmärrystä ja neuvoja miehet kunnia.
{25:6} paljon kokemusta on vanhaa miestä, kruunu ja
Jumalan pelko on komeudessaan.
{25:7} ei olla yhdeksän asiaa, jotka ovat arvioidaan minun
sydän on onnellinen ja täydellinen kieleni kymmenes:
Mies, joka on iloa lastensa kanssa; ja joka elää nähdä
hänen vihollisensa kuuluvat:
{25:8} No on hänelle, että vaimo asuu
ymmärrystä, ja että on ei päässyt hänen kieltään
ja että on ei tarjoilla mies yli kelvoton itse:
{25:9} No on hänelle, että on totesi varovaisuus, ja hän
puhuu korvat ne, jotka kuulevat:
{25: 10} Oi kuinka suuri on joka varjelee viisaus! silti on
ei mikään yläpuolellaan, pelkää Herraa.
{25:11} mutta rakkaus Herran varjeleva kaikessa
valaistus: hän, joka pitää sen, mihin hän saa verrata?
{25:12} Herran pelko on hänen rakkautensa alkuun:

ja usko on alussa pilkkomalla hänelle.
{25:13} [minulle] vitsaus, mutta sydän rutto:
ja mitään jumalattomuutta, mutta jumalattomuuden nainen:
{25:14} ja jokin hätä, mutta niistä koettelemus
jotka vihaavat minua: ja mitään kostoa, mutta kosto vihollisia.
{25:15} on ei pää yllä pää käärmeeksi. ja
ei ole viha edellä viha vihollinen.
{25:16} oli melko asustan leijona ja lohikäärme, kuin
hoitaa kotia paha nainen.
{25:17} nainen pahuuden changeth hänen kasvonsa
ja darkeneth hänen kasvonsa kuin tuhassa.
{25:18} miehensä kokoontuu hänen naapureiden; ja
Kun hän kuulee on huokaus katkerasti.
{25:19} kaikki pahuus on, mutta vähän pahuuden
nainen: osa syntinen lankeaa hänen.
{25:20} koska hiekkainen tapa kiivetä on jalat
vuotiaille, joten on vaimo, joka on täynnä sanoja hiljainen mies.
{25:21} Stumble ainakaan kauneus nainen ja halu
hänelle ei ilo.
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{25:22} nainen, jos hän säilyttää hänen miehensä on täynnä
vihaa, röyhkeys ja paljon moittia.
{25:23} paha nainen abateth rohkeutta, maketh
raskas ilme ja haavoittui sydän: nainen, joka
comfort miehensä hädässä maketh heikot kädet ja
heikko polvet.
{25:24} nainen oli alun synti, ja
läpi hänen me kaikki kuolevat.
{25:25} antaa vettä ei passage; ei paha
nainen liberty gad ulkomailla.
{25:26} jos hän mennä ole niin, että joku on hänen, leikata
häntä
sinun lihansa ja antaa hänelle erokirjan, ja anna hänen
mene.
{26:1} siunattu on se mies, joka on hyveellinen vaimo varten
hänen päivien määrä on kaksinkertainen.
{26:2} A hyveellinen nainen riemuitsee miehensä, ja hän
täytettävä vuotta elämästään rauhassa.
{26:3} A good wife on hyvä osa, joka voidaan
antaa osan niistä, että pelko Herran.

{26:4} Onko ihminen olla rikas tai köyhä, jos hän on hyvä
sydän kohti Herraa, hän aina riemuitsevat kanssa
iloisin.
{26:5} on kolme asiaa, jotka minun sydämen feareth; ja
neljännen oli kipeä pelkää: city, panettelu
kokoaminen kuriton lukuisia ja väärän
syytös: kaikki nämä ovat pahempi kuin kuolema.
{26: 6} mutta suru sydän ja suru on nainen, joka on
kateellinen toisen naisen ja vitsaus kielen
joka communicateth kaikki.
{26:7} paha vaimo on ravistellut edestakaisin ikeen: hän joka
Eikö pidä häntä ikään kuin hän pidetään Skorpioni.
{26:8} humalainen nainen ja gadder ulkomailla saa
vihasta, ja hän ei koske oma häpeä.
{26:9} whoredom nainen voi olla tiedossa hänen
ylimielinen näyttää ja silmäluomet.
{26:10} jos tyttäresi on häpeämätön, pitää hänet straitly,
jottei hän väärin itsensä läpi liikoja liberty.
{26:11} katsella röyhkeä silmän: ja ihmettelen jos
hän rikkoo sinua vastaan.

{26}: 12 hän avaa suunsa kuin janoinen matkailija
Kun hän on löytänyt fountain, ja juoda joka vettä
lähellä lentokenttää: her: jokainen suojaus on hän istua alas, ja
hän
vapista vastaan jokaisen nuoli.
{26:13} vaimo grace iloitsee hänen miehensä ja
hänen harkintansa mukaan lihottaa hänen luunsa.
{26:14} hiljainen ja rakastava nainen on lahja Herran.
ja ei ole mitään niin paljon arvoinen mieleen hyvin
ohjeet.
{26:15} häveliäs ja uskollinen nainen on kaksinkertainen
armon ja mantereen mielensä ei voi arvioida.
{26:16} kuin aurinko, kun se nousee järisyttämään korkean
taivaassa; joten
on hyvä vaimo talonsa tilaus kauneutta.
{26:17} koska kirkkaassa valossa on pyhä oleville. joten
on kasvojen kauneus kypsä ikä.
{26:18} koska golden pilarit ovat pistorasioiden
Silver; joten on oikeudenmukaista jalat jatkuvasti sydämen.
{26:19} poikani, pitää sinun ikä kukka säästävää; ja
Anna ei voimaasi vieraille ihmisille.

{26: 20} kun sinä olet saanut hedelmällistä hallussa
Kaikki kentän läpi kylvää sinun oma siemen, luottaen
hyvyys sinun varastossa.
{26:21} joten sinun kilpailu, joka sinä leavest on oltava
suurennettu, hyvä laskeutuminen luottamusta.
{26:22} portto on käsiteltävä kuola; mutta
avioliitossa oleva nainen on torni kuolemaa vastaan miehelleen.
{26:23} A paha nainen on antanut osan
jumalattoman miehen: mutta hurskas nainen on antanut
hänelle, että feareth
Herra.
{26:24} epärehellinen nainen contemneth häpeä: vaan
rehellinen mies kunnioitti miehensä.
{26:25} hävytön nainen lasketaan koira;
mutta hän, joka on häpeämätöntä pelkäämään Herraa.
{26: 26} A woman, joka ulkokullatuista hänen miehensä on
oltava
arvioida viisas. mutta hän, joka dishonoureth häntä hänen
Pride luetaan jumalattomia kaikista.
{26:27} A kovaa crying nainen ja torua
ulos ajaa pois vihollisia.

{26:28} on kaksi asiaa, jotka murehduttavat sydämestäni; ja
Kolmas tekee minut vihainen: soturi, joka sallii köyhyyttä;
ja miesten käsitys, vielä ole tehty. ja että
returneth vanhurskauden syntiä; Herra valmistaa tällaisia
by ainoa miekka.
{26:29} A kauppias on tuskin pitää itseään tekemästä
väärin; ja laittoman aineiston kaupittelijat eivät välttämättä
vapaudu, synnistä.
{27: 1} monet syntiä pieni asia; ja hän että
pyrkii sillä runsaus kääntää katseensa pois.
{PS.27:2} koska kynsien sticketh välillä liitoskohtia
kivet; niin synnin kiinni lähellä välillä ostaa ja myydä.
{27:3} Jos mies pitää itsensä ahkerasti pelko
Herra, hänen talonsa on pian kaadettiin.
{PS.27:4} koska kun yksi sifteth siivilän kieltäytyä
pysyy; joten saastaa mies hänen puhua.
{27: 5} uunin osoittaa tosiksi potter's alusta; joten
koetus on perustelut.
{27:6} hedelmä julistaa, jos puu ollut pukeutunut; joten
on itserakkaus sydämen mies lausahdus.

{27:7} kiittää kukaan ennen sinä kuulet hänen puhuvan; varten
Tämä on miesten kokeiluversio.
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{27: 8} Jos sinä followest vanhurskauden, sinä tulet saada
häntä, ja laitoin hänelle, kuin ihana pitkä kaapu.
{27:9} linnut turvautuvat luokse heidän kaltaisensa; niin se
totuus
palauttaa niitä, jotka harjoittavat hänen.
{27:10} koska leijona lieth odottaa tulen. niin syntiä
heille, että työ iniquity.
{27:11} jumalinen mies diskurssi on aina
viisautta; mutta hullu changeth kuin kuu.
{27: 12} jos sinä olla joukossa tahditon, tarkkailla;
kuitenkin jatkuvasti miesten ja ymmärrystä.
{27:13} tyhmät diskurssi on ärsyttävä, ja urheilun
on wantonness synti.
{27:14} puhua hänelle, että kerätköön paljon tekee
hiukset pystyasennossa; ja niiden brawls keskitetty korviaan.
{27:15} värittämällä ylpeä on bloodshedding, ja
heidän revilings on tuskallinen korvalla.

{27:16} joka discovereth salaisuuksia mutta ansiokkaasti; ja
Emme koskaan joudu ystävä hänen mieleensä.
{27:17} rakastan sinun ystäväsi, ja olla uskollinen hänelle: mutta
jos
sinä betrayest salaisuutensa, seuraa enää perässä.
{27:18} mies on tuhota vihollisen; Joten sinulla
sinä olet menettänyt rakkautta lähimmäistäsi.
{27:19} joka on poistetuksi mennä hänen kädestään niin lintu
olet sinä Anna lähimmäistäsi mennä, ja Älä ole Lataa se
uudelleen
{27:20} seuraa häntä enää, hän on liian pitkälle pois; Hän
on päässyt Paula mätiä.
{27:21} kuin haavan, se voi varmasti; ja sen jälkeen
totuus voi olla reconcilement: mutta hän betrayeth
Secrets on ilman toivoa.
{Apt.27:22} mutta hän, joka winketh silmin työskentelee paha:
ja
Hän, joka tietää häntä lähtee häntä.
{27:23} kun sinä olet läsnä, hän puhuu herttaisesti, ja
ihailla sanojesi: mutta viime hän kiemurrella hänen
suun ja panettelu sinun sanontoja.

{27:24} on vihannut, monia asioita, mutta mitään, kuten häntä.
Herra vihaa häntä.
{27:25} joka karkoittaa korkea kivi karkoittaa hänen
oma pää; ja petollinen aivohalvaus haavat.
{27:26} joka diggeth kuoppaan kaatuu siinä: ja hän että
Pidä ansa on otettava siinä.
{27:27} se, joka tekee pahaa, se kuuluu hänen
ja hän on tiennyt, mistä se tulee.
{27:28} pilkkaa ja häväistystä ovat ylpeitä. Mutta
Vengeance, lionina on vaanimassa heille.
{27:29} että iloita syksyllä vanhurskaat eivät ole
otettava paulaan. ja ahdistusta kuluttaa niitä
ennen kuin he kuolevat.
{27:30} pahuus ja viha, vaikka nämä ovat iljetyksiä;
ja syntinen ihminen on molemmat.
{28: 1} hän, että revengeth löytää koston alkaen
Herran, ja hän varmasti pitää hänen syntinsä [muistoksi.]
28: {2} anteeksi lähimmäistäsi loukkaantunut, että hän on
tehnyt
sinulle, niin sinun syntisi myös annetaan anteeksi kun sinä

rukoilet.
{28:3} yksi mies todistaa vihaa toisiaan vastaan, ja Jumala
hän pyytää anteeksi Jumalalta?
{28: 4} hän sheweth armoa miehelle, joka on kuin
itse: ja Jumala hän pyytää oman synnit anteeksi?
{28:5}, jos hän on mutta lihan ruokkivat vihaa, joka
intreat anteeksi hänen syntinsä?
{28: 6} muistaa sinun loppuun ja anna vihamielisyys päättyessä;
[muistaa] korruptiota ja kuolema, ja pysy
käskyt.
{28:7} muistaa käskyt ja vastaa ei
ilkeys lähimmäistäsi: [muista] liitto
Korkein, ja wink tietämättömyys.
{28: 8} Abstain päässä kiistoja, ja sinä saat sinun
synnit: sillä raivoissaan miehen sytyttää kiistoja,
{28:9} A syntinen ihminen disquieteth ystävät ja tekee
Keskustelu joukossa, joka olla rauhassa.
{28:10} kuten tuli kysymys, joten se palaa: ja
miehen vahvuus on, niin on hänen vihansa; ja hänen
rikkaudet hänen vihansa riseth; ja vahvempi joka

väittävät, sitä enemmän ne tulehtunut.
{28:11} harkitsematonta väittää sytyttää tulipalon: ja kiireinen
taistelevat sheddeth verta.
{28:12} jos sinä puhaltaa kipinä, se on polttaa: Jos sinä sylkeä
sille, se on karkaistua: ja nämä molemmat tulevat ulos sinun
suuhun.
{28: 13} kirous Kuiskauksia ja doubletongued: tällaista
ovat tuhonneet monia, jotka olivat rauhassa.
{28:14} panettelu kieli on disquieted, ja
LTTE: n maan ja kansan: vahva kaupungeissa on se
vedetty alas ja kaataa suurmiesten Taloja.
{28:15} panettelu kieli on heittää ulos hyveellinen
naiset, ja ne vaivanpalkkaa.
{28:16} joka kauhuilta koskaan löydä lepoa,
ja koskaan hiljaa.
{28:17} piiskaa aivohalvaus maketh merkit lihassa:
mutta kielen aivohalvaus särkevä luut.
{28:18} useat ovat kaatuneet miekan terällä: mutta
ei niin paljon kuin on laskenut kielen.
{28: 19} No on hän, joka on puolustanut avulla myrkky

o joka on puhdistamattomina ikeen sen eikä ollut
sidottu hänen siteisiin.
{28:20} ikeen sen on ikeen rautaa, ja
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bändit sen ovat brass bändejä.
{28:21} kuolema sen on paha kuoleman, hautaan
parempi kuin se.
{28:22} se on sääntö niille, jotka pelkäävät Jumalaa,
myöskään on ne polttaa sen liekki.
{28:23} kuten hylkää herra lankeamme ja se
on polttaa niitä ja ei sammuteta; tiedot on toimitettava
heille lionina ja syö niitä leopardi.
{28:24} näyttää, että sinä hedge sinun noin kanssa
Thorns ja sitoa jalkeilla sinun kultaa ja hopeaa,
{28:25} ja punnitaan sanojesi tasapaino ja tehdä
ovi ja baari suusi.
{28:26} Varo sinä dian ei se, ettet sinä syksynä ennen
hänelle, että sekaantuu odottaa.
{29:1} hän on armollinen lainata teille hänen naapurinsa;
ja hän, joka strengtheneth kätensä pitää

käskyt.
{29:2} lainata lähimmäistäsi tarve ja maksu
sinä lähimmäistäsi jälleen aikanaan kausi.
{29:3} pitää sanasi ja hoidella uskollisesti, ja
asia, joka on tarpeen sinulle ja sinä aina löydät.
{29:4}, kun asia lainattiin, varautunut sen
löydy, ja laittaa ne vaivaa, että auttoi heitä.
{29:5} kunnes hän on saanut, hän suudella miehen käsi;
ja hänen naapurinsa rahaa hän puhuu submissly: mutta
Kun hän tulee takaisin, hän pidentää aikaa ja palauttaa
sanoja surun, ja valittaa siitä.
{29:6} Jos hän voittaa, hän saa tuskin puoli, ja
hän luottaa jos oli loistava: Jos ei, hän on menettänyt
hänelle rahaa ja hän saanut vihollinen ilman
aiheuttaa: hän payeth häntä kirouksilla ja kaiteet; ja
hän maksaa hänelle kunnia häpäissyt.
{29:7} monia siis ovat kieltäytyneet lainata muiden
miesten huonosti kyse, peläten spammaajan.
{29:8} vielä sinä kärsivällisesti mies huono estate
ja ei näyttääkseen hänelle armoa.

{29:9} apua sen käskyn tähden, köyhien ja
kääntää hänet pois hänen köyhyydestä.
{29:10} menettää rahasta sinun ystäväsi ja veljesi
ja anna sen rust menetetään kiven alla.
{29: 11} kootkaa sinun aarre mukaan
käskyt kaikkein korkein, ja se saattaa sinua
enemmän voittoa kuin kulta.
{29:12} hiljaa almuja sinun varastointi: niin
antaa sinulle kaikki koettelemus.
{29:13} se on taistella sinua vastaan paremmin
kuin mahtava kilpi ja vahva keihäs.
{29:14} rehellinen mies on varmasti hänen naapurinsa: mutta
hän
Tämä on röyhkeä tahtoa hylätä häntä.
{29:15} unohda ei sinun varmasti hän ystävyys
hänen elämänsä on antanut sinulle.
{29:16} syntinen kaataa hyvä estate hänen
vakuus:
{29:17} ja hän on kiittämätön mielen jättää
häntä [vaarassa], joka antoi hänelle.

{29:18} Suretiship on peruttu monet hyvä estate, ja
ravistellut niitä meren aalto: mahtavia miehiä on se ajaa
omista taloa niin, että he vaelsivat keskuudessa outo
kansat.
{29:19} jumalaton mies rikkoo käskyjä
Herran lankeamme suretiship: ja hän undertaketh
ja seuraa muiden miesten liiketoiminnan voitto lankeamme
sopii.
{29:20} auttaa lähimmäistäsi mukaan voimallasi, ja
Varo, että sinä itsesi jakaa ole sama.
{29:21} tärkein asia elämään on vettä ja leipää, ja
vaatteet ja house kattamaan häpeä.
{29:22} parempi on köyhän miehen keskimääräinen Cottage,
elämä
kuin herkkä hintaa toinen mies talossa.
{29:23} on se vähän vai paljon — pitää sinut tyytyväinen, että
kuule ole moite talostasi.
{29:24} se on kurjaa elämää siirtyä talon
House: Jos sinä olet muukalainen, sinä darest Avaa
suusi.

{29:25} Anna viihdyttää, ja juhla ja ei ole
Kiitos: lisäksi kuulet katkerana:
{29:26} tullutta sinä vieras, toimitettava taulukkona ja rehun ja
minulle, että sinä olet valmis.
{29:27} antaa paikka, sinä muukalainen parlamentin ihmiseen;
veli tulee jätettävä, enkä tarvitse minun
talo.
{29:28} nämä asiat ovat vakava mies
ymmärrystä; upbraiding elintila, ja
moiti lainanantajalle.
{30: 1} joka rakastaa hänen poikansa saa usein pitäisi tuntea
sauva, hän voi olla iloa hänelle lopulta.
{PS.30:2} se, joka chastiseth hänen poikansa on iloa
ja riemuitsevat hänestä keskuudessa tuttavuus.
{30:3} se, joka opettaa pojalleen surettaa vihollinen: ja
ennen hänen ystävänsä hän on iloinen häntä.
{30: 4} Vaikka hänen isänsä kuolee, mutta hän on ikään kuin
hän olisi
ei kuollut: sillä hän on yksi takanaan, joka on kuin itse.
{30:5}, kun hän eli hän näki ja iloitsi häneen: ja

Kun hän kuoli, hän ei ollut surullinen.
{30:6} jätti jälkeensä kostaja vastaan hänen vihollisia
ja yksi että kostaa ystävällisyyttä hänen ystävänsä.
{30: 7} hän, joka teetti liikaa hänen poikansa on sitomaan
hänen haavansa; ja hänen suoliston tulevat olemaan
murheellisia jokaista itkeä.
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{30:8} hevonen ei rikki haalistuvat itsepäinen: ja
vasemmalta itse lapsella on tahallista.
{30: 9} Cocker sinun lapsi, ja hän on luvannut asettaa teidät
pelkää:
pelata hänen kanssaan, ja hän tuo sinulle raskaus.
{30:10} nauraa ei hänelle, ettet sinä ole surun kanssa
häntä, ja sinä kiristellä sinun hampaisto lopulta.
{30:11} antaa hänelle vapautta nuoruudessaan ja silmää ei
hänen järjettömyyksiin.
{30:12} keula alas hänen kaulaansa, kun hän on nuori ja syke
hänen sivuilla, kun hän on lapsi, jottei hän vaha itsepäinen,
ja on tottelematon puoleesi, ja niin tuo surua sinun
sydän.
{30: 13} kurittaa poikasi ja pitää häntä työvoiman, jottei hänen

irstas käytös on rikoksesta sinulle.
{30:14} parempi on huono, on terve ja vahva ja
perustuslain kuin rikas mies, joka on kärsinyt hänen ruumiinsa.
{30: 15} terveys ja hyvä estate laitoksen ovat ennen kaikkea
kulta ja vahva kehon yli ääretön hyvinvointia.
{30: 16} siellä on ei rikkauksia edellä vankkoihin ja ei
iloa edellä sydämen iloa.
{30:17} kuolema on jatkuva tai parempi karvas elämä
sairaus.
{30:18} Hienopesu vuodatetaan suun hiljaa ovat
sekasotku lihan kun hauta.
{30: 19} mitä hyvä tekee tarjoaa teille epäjumala? varten
ei voi syödä, eikä haju: niin on hän, jota vainotaan ja
Herra.
{30: 20} hän näkee silmillään ja huokaa, niin
eunukki, joka hamuaa Neitsyt ja sigheth.
{30:21} ei luovuttamaan ymmärrykselläsi raskaus ja vaivata
ei itsesi sinun oma neuvoja.
{30:22} sydän riemu on elämän mies, ja
mies iloaan prolongeth elinaikansa.

{30:23} rakastan sinun oma sielu, ja comfort sydämestäsi,
poistaa surua varjelkoon: sillä surua surmaa,
ja ei ole voittoa siinä.
{30:24} kateus ja viha lyhentää elämää ja varovaisuus
tuo ikä ennen kuin aika.
{30:25} iloinen ja hyvä sydän on hoitaa hänen
liha ja ruokavalio.
{31:1} katsomassa rikkaudet polttaa lihaa, ja
hoito sen driveth pois nukkua.
{31:2} katselu hoito ei anna miehen slumber kipeä
taudin särkevä nukkua,
{31: 3} rikkaiden jolla on työläisten suuret kerätä rikkauksia
yhdessä; ja kun hän resteth hän on täynnä hänen arat.
{31:4} köyhien laboureth huono kartanoonsa; ja kun hän
Palkkarenki, hän on edelleen tarvitseville.
{31:5} joka rakastaa kultaa ei ole oikeutettua, ja hän
Se riippuu korruption on tarpeeksi sen.
{31:6} Gold on ollut pilata paljon, ja niiden
tuho oli läsnä.
{31:7} on heille lankeemus heille, jotka uhrata luokse

ja jokainen typerys on otettava kanssa.
{31:8} siunattu on rikas, että löytyy tahraton,
ja eikö ole mennyt jälkeen kultaa.
{31: 9} kuka hän on? Kutsukaamme häntä siunattu: varten
ihania asioita on hän tehnyt kansansa keskuudessa.
{31:10} joka on yrittänyt siten, ja löytänyt täydellinen?
Anna hänelle kunniaa. Kuka voisi loukata ja ole
loukkaantunut? tai pahaa, ja ei tehnyt sitä?
{31:11} tavaroitaan on perustettu ja
seurakunnan on ilmoitettava hänen almuja.
{31:12} jos sinä istua mehevä pöydässä, olla ei ahne kun
sen, ja sanoa ei, sitä on paljon lihaa.
{31:13} muista paha silmä on paha: ja
Mikä on luotu lisää paha kuin silmällä? Siksi
weepeth kun joka lähtöön.
{31:14} venyttää ei kätesi minne se näkee,
ja pisti sen ei kanssaan astiaan.
{31:15} tuomari ei lähimmäistäsi jäseneltä itsesi: ja
huomaamaton sittenkään.
{31:16} syö se haalistuvat mies, mikä on

asettanut sinun edessäsi; ja syö huomata, ettet sinä vihataan.
{31:17} jätä pois ensimmäinen tavat tähden; ja älkää
unsatiable, ettet sinä loukata.
{31:18} kun sinä istut joukossa monta, reach ei sinun
ojentaa ensin.
{31:19} A hyvin vähän riittää miehelle, asianmukainen hoito,
ja hän fetcheth ei hänen tuuli lyhyt vuoteelleen.
{31:20} ääni uni tulee kohtalainen syöminen: hän riseth
alussa ja hänen järki ovat hänen kanssaan: kipu katsomassa,
mutta
ja choler ja tuskien vatsa, unsatiable
mies.
{31:21} ja jos sinä olet joutunut syömään, nouse, mennä
edelleen oksentaa, ja sinä saat loput.
{31:22} poikani, kuule minua ja halveksit minua, ei, ja
viimeksi sinä löydät sanoin sinulle: kaikki tekosi on nopea,
joten ei ole sairaus tulee luoksesi.
{31:23} joka on liberaali hänen lihaa, ihmiset puhuvat
hyvin ja häntä; ja kertomus hänen hyvä taloudenpito on
uskoi.

{31:24} mutta häntä, joka on Saituri hänen lihaa vastaan
koko kaupunki on nurinaansa; ja todistuksia hänen
niggardness ei voi epäillä ja.
{31:25} näytän ei sinun valiantness viini; viinin on
tuhosi monet.
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{31:26} uunin osoittaa tosiksi reunan upotus: joten
Viini sydämet ylpeä drunkeness.
{31:27} viini on yhtä hyvä kuin elämän mies, jos se olla
humalassa
kohtalaisen: mitä elämä on sitten mies joka on ilman viiniä?
sitä yritettiin tehdä miehiä iloinen.
{31:28} mitattavasti humalassa ja kausi tuo
riemu sydän ja iloisuus mielen:
{31:29} mutta viini humalainen yli tekee katkeruutta
mielen brawling ja riitelyä.
{31:30} humalajuominen lisää vain hullu kunnes hän raivo
loukata: diminisheth voimaa ja tekee haavoja.
{31:31} nuhdella ei lähimmäistäsi viini, ja
halveksi vasta hänen mirth: hänelle ei despiteful sanoja

ja paina ei hänelle ja kehotti häntä [juomaan.]
{32:1} Jos sinä [juhla] päällikön hissiä ei
itsesi ylös, mutta heidän keskuudessaan yhtenä muualla; ottaa
ahkerasti hoitaa niitä ja niin istua alas.
{32: 2} ja kun olet tehnyt sinun office, sinun
paikka, että sinä olisit hyvää, ja
Crown sinun hyvin tilaaminen juhlaa.
{32:3} puhu, sinä, että taide vanhempi se haalistuvat
mutta kanssa kuulosta tuomiota; ja estää ei musick.
{32:4} kaataa pois sanoja jos muusikko, ja
näytän ei tee viisautta liian myöhään.
{32:5} A konsertti musick saatavilla viini on
Signet rajapintapaise asetettu kultaa.
{32:6} koska signet emerald työssä kultaa, joten
on melodia musick miellyttävä viini.
{32:7} puhua, nuori mies, jos tarpeen sinua: ja
mutta tuskin kun sinä Oletko kahdesti pyytänyt.
{32:8} Anna osaksesi puhetta on lyhyt, ymmärtänyt paljon
muutama sana; kuin sen, joka tietää ja vielä pitää hänen
kieli.

{32: 9} Jos sinä olla suuri miehillä, varmista olla itseäs
sama; ja antiikin miesten ollessa paikallaan ei
monta sanaa.
{32:10} ennen ukkonen menee salama; ennen
häpeämätöntä miehen on päästävä puolesta.
{32:11} nousta vakavasti ja ei olla viimeinen; mutta sinut
koti viipymättä.
{32:12} ota sinun harrastus ja tee mitä tahdot:
Mutta synti ole ylpeä puhe.
{32:13} ja nämä asiat siunatkoon häntä, joka on tehnyt sinulle,
ja on sinulle hyviä asioita.
{32:14} joka feareth herra saada hänen
kuria; ja ne, jotka etsivät häntä jo on kannatusta.
{32:15} joka etsii lain on täytettävä kanssa:
mutta tekopyhä loukkaantuvat uhattu.
{32:16} he, että pelko Herran löytävät tuomion ja
sytyttää oikeus valona.
{32:17} syntinen ihminen ei nuhdellut, mutta saa
anteeksi hänen tahtonsa mukaan.
{32: 18} mies neuvoa olla hienotunteinen; mutta

outo ja ylpeä ihminen ei lannista pelkoa, vaikka
itse hän on tehnyt ilman avustajaa.
{32:19} tehdä mitään ilman neuvoja; ja kun sinä olet
Aikoinaan valmis, tee parannusta.
{32:20} Go ei siellä sinä voisit laskea, ja
kompastua kivet joukkoon.
{32: 21} luottaa ei tavallinen tavalla.
{32:22} ja varo sinun oma lasten.
{32: 23} kaikkeen hyvään luottaa sinun oma sielu; Tämä on
käskyjen pitäminen.
{32:24} joka uskoo Herraan ottaa vaarin
käskyn; sekä hän, joka luottaa häneen on koskaan
huonompi.
{33: 1} ei kohtaa tapahtuu hänelle että feareth
Herran. mutta houkutus jopa uudelleen hän toimittaa hänelle.
{33:2} A viisas mies Joh.15:19 eikä laki; mutta hän on
tekopyhä siinä on myrskyssä alus.
{33:3} mies ymmärtää turvana lainsäädännössä; ja
laki on uskollinen hänelle Oraakkeli.
{33:4} valmistaa mitä sanoa ja niin sinä tulee kuulla:

ja sitomaan opetusta ja tee vastaus.
{33:5} tyhmiä sydän on kuin kärrynpyörä; ja hänen
ajatukset ovat kuin liikkuvan axletree.
{33: 6} A ori hevonen on pilkaten ystäväksi hän
neigheth nojalla jokainen, joka istuu hänelle.
{33:7} miksi eräänä päivänä excel hankintasopimukseksi, kun
kaikki
valo joka päivä vuonna on auringon?
{33:8} tietoon ne herra
DN: ja hän muuttaa seasons ja juhlat.
{33:9} joitakin niistä tämä on tehnyt korkea päivää, ja
pyhitti heitä, ja osa niistä on hän tavallisille
päivää.
{33:10} ja kaikki miehet ovat maasta, ja Adam oli
luonut maan:
{PS.33:11}, paljon tietoa, Herra on jaettu,
ja tapojaan monipuolinen.
{33:12} Jotkut heistä hän siunasi ja Ylhäinen ja
Jotkut niistä hän pyhitti ja lähellä itse: mutta jotkut
niistä on hän kirosi ja tuonut pieni ja kytketty pois

paikoilleen.
{33:13} koska savi on savenvalajan on toisaalta muoti sitä
hänen ilo: niin mies on käden hänelle teki hänestä, jotta
tehdä heille leirin hänen paras.
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{33:14} hyvä asettuvat pahuuden ja elämä kuoleman: niin
on jumalallista syntinen ja syntinen vastaan
hurskas.
{33:15} joten Katso kun kaikki työt korkea; ja
on olemassa kaksi ja kaksi, toisiaan vastaan.
{33:16} awaked ylös viimeksi yhtenä joka kokoaa jälkeen
grapegatherers: Herra, olen hyötyneet Blessing
ja tred minun suonut kuten keräystoiminnon viinirypäleet.
{33:17} katsovat, että tyhjästä ei itselleni, mutta
kaikki heille, että oppia.
{33:18} kuule minua, oi te ihmiset, suurmiehet ja
kuulkaa korvia, te hallitsijoista seurakunta.
{33:19} ei poikasi ja vaimo, sinun veli ja ystävä,
valtaa sinut ja sinä elät, ja antaa ei sinun tavaroiden
Toinen: ettei se parannuksen sinua, ja sinä intreat sama

uudelleen.
{33:20} niin kauan kuin sinä elät ja olet hengitys,
antaa ei itsesi johonkin.
{33:21} koska parempi se on, että sinun lapsesi olisi pyrittävä
sinulle, kuin että sinä shouldest jalusta he.
{33:22}, Kaikki tekosi pitää itsesi etusijan;
jättää ei tahraa sinun kunniaksi.
{33:23} kun sinä tulet varten sinun päivän aikaan ja
lopettaa henkesi, jakaa perinnöksesi.
{33:24} rehun, sauva ja taakka ovat perse; ja
leipää, korjaus ja työtä, sillä palvelija. .
{33:25} jos sinä sinun palvelijasi työvoiman, sinä löydät
muu: mutta jos sinä anna hänen mennä tyhjäkäynnillä, hän etsii
liberty.
{33:26} A kaarroke ja kaulus bow kaula: siis
kiduttaa ja kidutukset paha palvelija.
{33:27} Lähetä häntä vaatimaan, että hänellä ei ole ole
käytössä; varten
joutilaisuus opettaa paljon pahaa.
{33:28} asettaa hänet toimivat sopii hänelle: jos hänellä ei ole
kuuliainen, laittaa lisää raskas kahleista.

{33:29} mutta ei olla liiallinen kohti jokin; ja ilman
harkintavaltaa ei tehdä mitään.
{33:30} jos sinä olla palvelija, olkoon sinulle kuin
itseäsi, koska sinä olet ostanut hänelle hinta.
{33:31} Jos sinä on palvelija, pyytää häntä veli:
sillä sinulla on tarve hänestä, koska sinun oma sielu: Jos sinä
pyytää häntä paha, ja hän ajaa sinua, mihin suuntaan tahdot
mennä etsimään häntä?
{34:1} mies vailla ymmärrystä toiveet ovat turhaan
ja vääriä: ja unelmia Nosta hölmöjä.
{34:2} joka kunnia dreams muistuttaa hänelle, että
elämänvoima
on varjo ja seuraa jälkeen tuuli.
{34:3} dreams Visio on muistuttaa yksi
asiasta toiseen, niinkuin kasvotusten hahmossa.
{34:4} saastainen asia, mitä voidaan poistaa? ja
että asia joka on väärä mikä totuus voi tulla?
{34:5}-Divinations, soothsayings ja unelmia, ovat
turhaan: ja sydämen fancieth naisen sydämeen travail.
{34:6} Jos ne ei lähettää eniten runsaasti sinun

tapaamisoikeutta, asettaa ei sydämestäsi päällensä.
{34: 7} unelmat ovat pettäneet monia, ja ne on
ei että laittaa niihin luoteta.
{34:8} lain havaitaan täydellinen ilman valheita: ja
viisaus on täydellisyyttä uskollinen suuhun.
{34:9} mies, joka on matkustanut tietää monia asioita;
ja se, jolla on paljon kokemusta julistaa viisautta.
{34:10} se, jolla ei ole kokemusta tietää vähän: mutta hän
joka on matkustanut on täynnä varovaisuutta.
{34:11} kun matka, olen nähnyt monia asioita; ja
ymmärtää enemmän kuin voin ilmaista.
{34:12} olin usein kuolemanvaarassa: mutta minä olin
toimitetaan näiden.
{34:13} henki, että pelko Herran saa elää;
heidän toivonsa on hänessä, joka pelasti heidät.
{34:14} joka feareth Herran tarvinnut pelätä eikä olla
peloissaan; Hän on hänen toivonsa.
{34:15} siunattu on hänen sielu, joka pelkää Herraa:
kenelle hän näyttää? ja kuka on hänen voimansa?
{34:16} Herran silmät ovat niitä, jotka rakastavat

häntä, hän on mahtava suoja ja vahva oleskelua, puolustus
lämpöä ja kansi aurinko keskipäivällä säilyttämisen
pahennus ja avuksi putoamisen.
{34: 17} hän 2.Kor.1:9 sielu ja lighteneth silmät: hän
antelias terveyttä, elämän ja siunauksen.
{34:18} se, joka sacrificeth väärin saanut, asia
Hän tarjoaa ei voi tapahtua. ja epäoikeudenmukainen miesten
lahjat eivät ole
hyväksyä.
{34: 19} korkeimman ei ole miellyttää tarjoukset
jumalattomien; myöskään on hän rauhoittanut synnin
moninaisia
uhrauksia.
{34: 20} se, joka tuo tavarat tarjoamista
huono tekee kutsutaan sellaista killeth ennen hänen isänsä
poika
silmät.
{34: 21} leivän puutteessa on heidän elämänsä: hän joka
defraudeth hänelle on mies verta.
{34:22} se, joka ottaa pois hänen naapurinsa elävät
slayeth häntä; ja hän defraudeth hänen vuokra työmies

on bloodshedder.
{34:23} kun rakentaa, ja toinen pulleth
Mitä hyötyä on ne sitten mutta työvoimaa?
{34:24} kun rukoilee, ja toinen kiroaa, jonka
ääni tulee herra kuulla?
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{34:25} se, joka washeth itse ja koskettamisen jälkeen
ruumiin, jos hän koskettaa sitä uudelleen, mitä hyödytä hänen
pesua?
{34:26} joten on se mies, joka fasteth hänen syntinsä ja
menee jälleen ja tekee sama: kuka kuulee hänen rukouksensa?
tai mitä hänen nöyryyttävää hyödyttää häntä?
{35: 1} hän, joka varjelee lain päästi tarjoukset tarpeeksi:
Hän, että taketh huomiota käskyn offereth rauhan
uhri.
{35:2} se, joka requiteth goodturn offereth lestyjä jauhoja;
ja se, joka antaa almuja sacrificeth kiitosta.
{35:3} poiketa pahuus on asia, joka on miellyttävä
Herran. ja hylkäämään vääryyden vallassa sovitus.
{35:4} sinä älä näy tyhjä Herran eteen.

{Moos.35:5} kaikesta tästä [ovat tehtävä] koska
käsky.
{35:6} vanhurskaat tarjoaa saata alttarille-rasvaa
ja suloiseksi tuoksuksi sen ennen korkeinta.
{35:7} uhrata vain mies on hyväksyttävää. ja
Memorial o koskaan unohdeta.
{35:8} antaa herra hänen kunniakseen on hyvä silmä ja
Vähennä ei peltosi sinun käsissäsi.
{35:9}, kaikki sinun lahjat näytän iloisin, ja
Omistan sinun kymmenykset iloiten.
{35:10} antaa teille korkeinta mukaisesti kuin hän on
rikastettu ja koska sinä olet saanut antaa iloinen
silmä.
{35:11} ajaksi herra recompenseth, ja annan sinulle
seitsemän kertaa niin paljon.
{35:12} usko korruptoitunut lahjoja; niin hän
saa: ja luottamusta ei jumalattomat uhrauksia; varten
Herra on tuomari, ja hänen kanssaan kenenkään.
{35:13} hän ei hyväksy henkilöä vastaan huono
mies, mutta kuullut rukouksen sorrettuja.

{35:14} hän halveksi rukoilevat,
orpoja. eikä leski, kun hän poureth esille mielipiteensä
valitus.
{35:15} ei kyyneleet ajaa alas lesken posket?
ja ei hänen huutonsa häntä vastaan, joka saa heidät laskevan?
{35:16} hän, joka palvelee Herraa hyväksytään kanssa
puolesta, ja hänen rukouksensa on toimitettava unto pilviä.
{35:17} rukous nöyrä pierceth pilvet: ja
kunnes se on tullut lähellä, hän ei ole lohdutti; ja ei
lähtevät, kunnes korkeimman nähdä että tuomitsemaan
vanhurskaasti,
ja tuomion.
{35:18} ajaksi Herra ei ole löysällä, ei kumpikaan jälkisäädös
Mahtava kärsivällinen kohti niitä, kunnes hän ovat lyöneet
Sunder armoton, kupeet ja repayed koston
jotta pakana; kunnes hän olisi tehnyt lukuisia
ylpeä ja kädessään valtikka tietoisesti ummistavat silmänsä;
{35:19} kunnes hänen suoritettu jokainen ihminen mukaan
hänen tekonsa ja teoille mukaan heidän
laitteet; kunnes hän tuomitsi syy hänen kansansa ja

sai heidät iloitse hänen armonsa.
{35:20} armoa on vuodenajan aikana koettelemus, kuin
pilviä sateen aikana kuivuus.
{36:1} armahda meitä, Herra Jumala, ja
Katsokaa meitä:
{36:2} ja lähettää sinun pelko kaikkia kansakuntia, joilla pyritään
ei jälkeesi.
{36:3} hissin ylös kouraan outo kansakuntia vastaan ja
Anna heidän nähdä voimallasi.
{36:4} koska sinä olit pyhitetty meille ennen heitä: olkoon
sinä suurentaa heidän joukossaan ennen meitä.
{36:5} ja kertoa heille, kuten tiedämme,
että ei ole Jumalaa, mutta vain sinä, Jumala.
{36:6} näytän uusia merkkejä ja tee muita outoja ihmeitä:
kirkastaa kouraan ja sinun oikea käsi, että ne voivat vahvistaa
edelleen
ihmeellinen tekosi.
{36:7} herättää närkästystä ja vuodattaisi vihaasi: ottaa
päässä vastustaja, ja tuhota vihollinen.
{36:8} vuoksi aika vähissä, muistakaa se liitto ja

Anna heidän ilmoittaa ihana tekosi.
{36:9} oppikoon aviisautta escapeth raivo kuluttaa
tuleen; ja anna heidän menehtyä jotka sortavat ihmisiä.
{36:10} lyömään tässä sunder hallitsijat päät
pakanat, jotka sanovat ei ole mitään muuta mutta.
{36:11} kerätä kaikki Jaakobin heimot yhdessä ja peri
sinä niitä alusta alkaen.
{36:12} Oi Herra, armahda kansaa, joka on
kutsutaan sinun nimesi ja Israelia, jolle sinä olet nimen
sinun esikoinen.
{36:13} O armollinen sinun Pyhän kaupungin, Jerusalemin
paikka levÃ¤tÃ¤.
{36:14} täyttää Sion sinun sanoinkuvaamattoman oraakkelit ja
sinun
ihmiset kanssa sinun kunniaa:
{36:15} antaa todistus niitä, jotka sinä olet
hallussa alusta ja nostaa jopa profeettoja että
on sinun nimesi.
{36:16} palkita niitä, jotka odottaa sinua ja sallivat sinun
profeetat löydy uskollinen.

{36:17} Oi Herra, kuule palvelijasi, rukous
mukaan Aaron siunaus yli kansasi, että kaikki
ne, jotka asuvat maan tietäisivät, että sinä
Herra, ikuisen Jumalan.
{36:18} vatsa devoureth kaikki liha on kuitenkin yhden lihaa
parempi kuin toinen.
{36:19} koska kitalaen tasteth sukeltajat erilaisia hirvenliha: niin
Jumala sydämessä ymmärtäminen vääriä puheenvuorot.
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{36:20} A oma sydän saa Raskaus: mutta mies
kokemus korvaus hänelle.
{36:21} nainen saanut jokainen mies vielä on yksi
tytär parempi kuin toinen.
{36:22} kauneus nainen cheereth
ilme ja mies rakastaa mitään parempaa.
{36:23} jos ei olla ystävällisyyttä, sävyisyyden ja mukavuutta
hänen kielensä niin ei ole hänen miehensä kuin muut miehet.
{36:24} se, joka getteth vaimo alkaa hallussa,
auttaa kuin itse ja pilarin loput.
{36:25} jos ei hedge ei, hallussa on

pilaantunut: ja hän, että eikö ole vaimo vaeltaa ylös ja alas
surun.
{36:26} kuka luottaa varas hyvin nimitetty, joka
skippeth kaupunkiin? joten [uskovat] mies joka
Hän ei taloa, ja lodgeth wheresoever yö karsii
hänelle?
{37: 1} joka ystävä sanoo, minä olen hänen ystävänsä myös:
mutta
ystävä, joka on vain ystävä nimi.
{37:2} ei ole surua kuolemaan, kun kumppani ja
ystäväni kääntyi vihollinen?
{37:3} O paha mielikuvitusta, mistä tulisit sinä voit
peittää maan petos?
{37: 4} on on kumppani, joka iloitsee
hyvinvoinnin ystävä, mutta ahdistuksen aika on
häntä vastaan.
{37: 5} siellä on kumppani, joka helpeth hänen ystävänsä
vatsa, ja ottaa buckler vihollista vastaan.
{37:6} unohda ei sinun ystävä sinun mielessä, ja olla
välinpitämätön häntä sinun rikkauksia.

{37:7} joka Neuvos extolleth neuvoja; mutta
Jotkut counselleth itselleen.
{37:8} varokaa neuvonantaja, ja tietää mitä ennen
on hän on käskenyt; sillä hän neuvon itselleen; jottei hän
paljon
{37: 9} ja sanon sinulle tietäsi on hyvä: ja
jälkeenpäin hän seistä toisella puolella nähdä, mitä on kohtaava
sinua.
{37: 10} Consult ei kanssa, joka suspecteth sinua: ja
Piilota sinun neuvoja kuten kateutta sinua.
{37:11} ei kuulla nainen koskettaa häntä
jonka hän on kateellinen; teidän pelkuri liittyvissä asioissa
sota; eikä kauppiaan koskevasta; eikä
ostajan myynnistä, eikä kateellinen ihminen kiitollisuutta;
eikä armoton mies koskettaa ystävällisyyttä; eikä
laiska teosta; eikä palkkalainen vuoden
viimeistelytyöt; eikä tyhjäkäynnillä palvelija paljon:
kuulkaa ei nämä asiassa neuvoa.
{37:12} mutta olla jatkuvasti hurskas mies, jonka sinä
tiedät pitää Herran käskyt jonka,

mieli on mukaan mieltäsi ja tulevat murehtimaan kanssasi, jos
sinä tulet keskenmeno.
{37:13} ja sinun oma sydän stand neuvo: varten
ei ole mies enemmän uskollinen sinulle kuin se.
{37:14} miehellä on joskus tapana kertoa hänelle
yli seitsemän watchmen, jotka istuvat edellä korkea torni.
{37:15} ja ennen kaikkea rukoilla korkea, että hän
Ohjaa tietäsi totuus.
{37:16} anna syytä mennä ennen jokaista enterprize ja
asianajaja ennen jokaista toimintoa.
{37:17} kasvot on merkki muuttamista
sydän.
{37:18} neljä tavalla asioita näkyvät: hyvä ja paha, elämä
ja kuolema: mutta kielen hallitsee niitä jatkuvasti.
{37:19} on, että on järkevää ja opettaa paljon, ja
vielä on kannattamatonta itsekseen.
{37:20} on yksi sheweth viisautta sanoja, ja
on vihattu: hän on köyhä kaikkien elintarvikkeiden.
{37:21} koska armoa ei anneta, häntä Herralta,
koska hän on riistetty kaikki viisaus.

{37:22} toiseen on viisasta ja hedelmät
ymmärtäminen ovat suositeltavia hänen suuhunsa.
{37:23} viisas instructeth kansansa; ja hedelmät
hänen ymmärrystä fail ei.
{37: 24 Jos} viisas mies täynnä siunausta; ja kaikki
ne, jotka näkevät hänet on laskea häntä onnellinen.
{37: 25} elämän mies päivät saattavat olla luetut:
mutta Israel on lukemattomia.
{37:26} viisas perivät kunniaa hänen kansansa keskuudessa
ja hänen nimensä ikuinen.
{37:27} poikani, sinun sielusi henkesi todistaa, ja mitä on
paha, ja antaa, että se.
{37:28} koska kaikki ei ole hyödyksi kaikille ihmisille
myöskään on jokaisen sielun ilo joka asia.
{37:29} ei olla unsatiable jokin hieno asia eikä
ahne kun lihaa:
{37:30} koska liikaa lihaa tuo sairaus, ja
surfeiting muuttuu choler.
{37:31} surfeiting on monet menehtyivät; mutta hän joka
ottaa huomioon prolongeth hänen elämänsä.

{38: 1} kunnia lääkäri kunniaa asianmukaisesti hänelle
käyttötarkoituksissa, jotka teillä olisi hänestä: sillä Herra on
loi hänet.
{38:2} korkeimman tulee paranemista, ja hän on
saavat kunnian kuningas.
{38:3} lääkäri taito on Nosta päätään:
ja suurten miesten silmissä hän ihaillen.
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{38:4} Lord on luonut lääkkeet maasta;
ja hän on viisas ei inhoavat niitä.
{38:5} ei ollut veden sweet puuta, joka
sen nojalla voisi olla nimeltään?
{38:6} ja hän on antanut miesten taito, että hän voisi olla
kunnia hänen upeita teoksia.
{38:7} niin Jumala hän parantaa [miehet] ja ottaa pois
kipuja.
{38:8} tällaisen onkaan apteekkari tehdä kakku;
ja hänen teoksistaan ei ole loppua; ja häneltä on rauhan yli
koko maassa,

{38:9} poikani, sinun sairaus olla ei huolimattomasti: mutta
rukoile
Herraa ja hän tekee sinulle koko.
{38:10} jättää pois synnistä ja tilata sinun käsissäsi oikein,
ja puhdistaa sydämestäsi kaikki pahuus.
{38:11} antaa makea maistella ja muistomerkki sakon
valmistetut jauhot; ja tarjoaa, ei rasvaa.
{38:12} niin antakaa sijaa lääkärin Herran
on luonut hänelle: Anna hänen siirtyä sinua, sillä sinä olet
tarve hänestä.
{38:13} on aika kun käsissä on hyvä
menestys.
{38:14} koska heidän tulee rukoilla Herraa, että hän
prosper että, jotka ne antavat helpottamiseksi ja korjaamiseen
pidentää elämää.
{38:15}, joka tekee syntiä ennen hänen Maker anna hänen
pudota
lääkäri käsi.
{38:16} poikani, anna kyyneleitä kuolleita, kaatuu ja
alkaa valittaa, jos sinä olisit kärsinyt suurta vahinkoa itseäsikin
kohtaan;

ja sitten peitä hänen ruumiinsa mukaan custom, ja
laiminlyödä hänen hautaaminen.
{38: 17} itkeä katkerasti ja tehdä suuri vaikerrus ja käyttää
valitus, koska hän on arvokas, ja päivän tai kaksi, ettet sinä
on pahaa puhunut: mukavuutta itseäsi varten ja sinun
raskaus.
{38:18} ajaksi raskaus tulee kuoleman ja raskaus
sydämen särkevä voimaa.
{38:19} koettelemus myös suru jää: elämän
köyhien on sydän kirous.
{38:20} ottaa ei raskaus sydämeen: ajomatkan päässä, ja
jäsen viime lopussa.
{38:21} unohda ei, sillä ei ole paluuta uudelleen: sinä
Älä tee hänelle hyvä, mutta satuttaa itsesi.
{38:22} muista arvioni: sinun on myös oltava
Näin; eilen minulle ja päivä sinulle.
{38:23} kuollut ollessa levossa, anna hänen muisto
muualla; ja lohdutti häntä, kun hänen henkensä on lähti
häneltä.
{38:24} viisautta oppinut mies tulee

mahdollisuus vapaa-ajan: ja se, jolla on pieni liike
viisastut.
{38:25} Miten hän voi saada viisautta, joka pitää plough
ja että glorieth kiihoke, joka driveth härkiä, ja on
käytössä vaivanpalkkaa ja jonka puhutaan härät?
{38:26} hän antaa mielensä tehdä uomia; ja on
ahkera antaa kine rehukasvien.
{38:27} joten jokainen puuseppä ja workmaster, jotka
laboureth yö ja päivä: ja ne, jotka leikkaavat ja vakava tiivisteet,
ja ahkera hyvin erilaisia, ja antaa itse
väärennettyjä kuvia ja katsella loppuun työn:
{38:28} myös istuu anvil, smith ja
koska rauta-työtä tulen höyryn wasteth hänen
lihassa ja hän soti uunin lämpö: melu
vasara ja alasin on koskaan hänen korvansa ja silmänsä
katsoa vielä kuvio asia, että hän antaa; Hän
pidä hänen mielessään suorittaa työnsä loppuun ja watcheth
kiillottaa sitä
täydellisesti:
{38:29} joten onkaan potter istuu hänen työstään, ja
kääntämällä

pyörän noin jalat, jotka asetetaan aina huolellisesti
hänen työstään ja tekee työstä numero;
{38:30} hän fashioneth savi kätensä ja boweth
alas hänen voimansa ennen jalat; Hän applieth itsensä johtaa
sen aikana; ja hän on ahkera tekemään puhdasta uuniin:
{38:31} kaikki nämä luottaa omaan kekseliäisyyteensä: ja
jokainen on
viisas työssään.
{38:32} ilman näitä ei voi kaupunki asuttaviksi: ja
ne puhu, jossa ne näytetään, eikä mennä ylös ja alas:
{38:33} eivät ole hoidetuille neuvoja haetaan
eikä sit korkea seurakunnassa: ne on istu
tuomareiden istuin, eikä ymmärrä tuomion: he
ei voi ilmoittaa oikeus- ja tuomio; ja niiden on oltava
löytynyt, joissa puhutaan vertauksia.
{38:34} mutta he väittävät, valtion world, ja
[all] halunsa on heidän ammattinsa työssään.
{39:1} mutta joka antaa mielensä eniten lain
Korkea, ja on käytössä meditaatio sen, pyrkii
pois kaikki antiikin viisauden ja käytössä

profetiat.
{39:2} hän pitää sanontoja tunnettu miesten:
ja jos subtil vertauksia, hän on siellä myös.
{39: 3} hän etsii vakava lauseita, salaisuuksia
ja olla perehtynyt tumma tarinat.
{39:4} hän palvella suuri miehillä ja näkyvät
ennen princes: hän matkustaa läpi hämärissä maissa; varten
Hän on yrittänyt hyvän ja pahan miesten keskuudessa.
{39: 5} hän antaa hänen sydämensä varhaisessa vaiheessa
turvautua herra
että hänet, ja rukoilen korkeimman edessä, ja on
avaa suunsa rukouksessa ja kokemuksen synneistään.
{39:6} Kun suuri herra, hän on täynnä
yhteisymmärryksen henkeä: hän on vuodattaa viisaita lauseita
Kiittäkää Herraa hänen rukouksensa.
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{39:7} hän ohjaa hänen neuvoja ja tietoa, ja
salaisuutensa hän mietiskellä.
{39:8} hänellä näytän edelleen sitä, mitä hän on oppinut
eikä kunniaa Herran liiton lain.

{39:9} monet kiittää hänen ymmärrystä; ja niin
kauan kuin maailma pysyy se eikä niitä pyyhitä pois. hänen
Memorial on ei poikkea pois, ja hänen nimensä elää
sukupolvesta toiseen.
{39: 10} Kansakuntien on näytän edelleen hänen viisautensa ja
seurakunnan on ilmoitettava kiitosta.
{39: 11} jos hän kuolee, hän jättää enemmän nimeä kuin
tuhat: ja jos hän asuu, hän on lisättävä.
{39:12} vielä I enemmän sanottavaa, jonka olen ajatellut
; sillä olen täyttää kuin kuu täyttä.
{39:13} kuulkaa minun luokseni, te pyhät lapset ja kehittyä
edelleen
kasvavana nousi mennessä brook kenttä:
{39:14} ja annan suloiseksi tuoksuksi kuin suitsuketta, ja
kukoistaa kuin Lilja, lähettää edelleen haju ja laulaa
kehua, kiitä Herraa hänen teoksissaan.
{39:15} suurentaa hänen nimensä ja näytän edelleen kiitosta
kanssa
kappaleita sinun huulet ja harput ja ylistää häntä
te sanotte tällä tavalla:
{39:16} Herran teot ylittävät hyvä,

ja mitä hän käskee toteutetaan
koska kauden.
{39:17} ja kukaan ei voi sanoa, mikä on tämä? sen vuoksi on
että? sillä on aika kätevä ne kaikki pyritään: on
hänen vesillä oli kasasanojaan suu astioiden vesillä.
{39:18} hänen on tehnyt mitään
vanhimmille ja kukaan ei voi estää, kun hän pelastaa.
{39:19} toimii kaikki liha on edessään, ja
mitään voi kätki hänen silmänsä.
{39:20} hän näkee ikuiseen; ja
ei ole mitään hienoa ennen häntä.
{39:21} A mies ei tarvitse sanoa, mikä on nyt kuluva? sen vuoksi
on
että? sillä hän on tehnyt kaiken käyttökiellon.
{39:22} siunauksensa kattaa kuivalla maalla kuin joki, ja
kastellaan niinkuin.
{39:23} koska hän on kääntyi vesillä saltness: niin
pakanat perivät hänen vihansa.
{39:24} koska hänen tiensä ovat pyhä; joten he ovat

stumblingblocks jumalattomia.
{39:25} hyvä ovat hyviä asioita luotu
Alkaen: niin pahaa syntisille.
{39:26} päämiehen asioita miehen koko käytettäväksi
elämä on palo, vesi, jauhot vehnää, ja suolaa, rautaa, hunajaa,
maidon ja veren rypäleen, ja öljyn ja vaatteet.
{39:27} kaikki nämä asiat ovat hyvä jumalalliset: niin
syntisiä, tuli pahaa.
{39:28} on väkeviä alkoholijuomia, jotka on luotu kostoa
joka raivonsa makasi kipeä vetoja. aika
Kaada pois niiden voima ja rauhoittaa viha
häntä, joka teki heistä.
{39:29} tulipalo, ja terve, ja nälänhätä ja kuolema, Kaikki nämä
luotiin kostoksi
{39:30} hampaat pedot ja skorpionit, käärmeet ja
miekka, rankaisemaan jumalattomia tuhoon.
{39:31} he riemuitsevat hänen, ja he
valmiit maan päälle, kun on; ja kun heidän
tullut aika, ne eivät ylitä hänen sanaansa.
{39:32} sen alusta oli ratkaistu ja

ajattelin näitä asioita, ja jättäneet heidät kirjallisesti.
{39:33} Herran teot ovat hyviä: ja hän
antaa kaikki tarpeellinen asia aikanaan kausi.
{39:34} niin, että mies voi sanoa, tämä on pahempi:
sillä aikaa ne kaikki hyvin hyväksytään.
{39:35} ja siksi kiittää te herra kokonaisuuteen
sydän, suun ja siunatkoon Herran nimeä.
40: {1} suuri travail luodaan jokaiselle miehelle, ja
raskas ies on Aadamin poikien päivä että
he menevät ulos äitinsä kohdusta saakka kunnes päivä että ne
palaa äiti kaiken.
{40: 2} mielikuvitustaan asioista ja päivä
[Ongelma] kuoleman ajatuksia ja [syy] pelko sydämen;
{40: 3} häneltä, joka istuu ylös kirkkauteen, unto
hänelle, että nöyräksi earth ja tuhkaa;
{40:4} häneltä, että weareth violetti ja kruunu, unto
hänelle, joka on puettu pellava mekko.
{40:5} vihansa, ja kateus, vaivaa ja unquietness, pelko
kuolema, ja viha ja kiistoja, ja levätä hänen ajoissa
hänen nukkua, haluat muuttaa tietojaan.

{40:6} vähän tai ei mitään on hänen lepoonsa ja jälkeenpäin hän
on
hänen nukkua, päivässä pitää katsella, murheellinen
Vision sydämestään, ikään kuin hän oli päässyt taistelu.
{40:7}, kun kaikki on Tallelokero, hän on nääntynyt, ja
marvelleth että
pelko ei ollut mitään.
{40:8} [tällaisia asioita tapahtuu] teille kaiken lihan sekä mies ja
peto ja että on seitsenkertainen enemmän syntisiä.
{40:9} kuoleman ja verenvuodatusta, kiistoja ja miekka,
katastrofeja, nälänhädän, ahdistuksen ja vitsaukseen;
{40:10} nämä asiat luodaan paha, ja
heidän tähtensä tuli tulva.
{40:11} kaikki asiat, jotka ovat maan kääntyvät
maan uudelleen: ja mikä on vesien palauttaa
meri.
{40:12} lahjonnasta ja epäoikeudenmukaisuutta pyyhitä pois:
mutta
totta käsittely kestää ikuisesti.
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{40:13} tavaroiden epäoikeudenmukainen on kuivunut kuin

joki, ja kadota kanssa kulunut melua, kuten suuri ukkosta
sadetta.
{40:14} Vaikka hän Philadelphia kirjoittaa kätensä hän
riemuitsevat: niin
tulee rikkojia puuttumaan.
{40:15} lapset jumalattomien ei tuo
Monet oksat: mutta ovat saastaisia juuret kova kalliolle.
{PS.40:16} ruohoa kasvaa jokaisen vesi ja pankki
joki on nostettava ylös ennen kaikki nurmetus.
{40:17} Bountifulness on hedelmällinen Puutarha, ja
avosydämisyydestä pysyy iankaikkisesti.
{40:18} työvoiman ja tyytyä siihen, että mies on
makea elämä: joka varjelee aarre on niiden yläpuolella
molemmat.
{40:19} lapset ja kaupunki rakennus
miehen nimi: mutta nuhteeton vaimo lasketaan niiden
yläpuolella
molemmat.
{40:20} viiniä ja musick iloita sydän: mutta rakkaus
viisauden ylittää molemmat.
{40:21} putki ja psaltery Tee makea melodia:

mutta miellyttävä kieli on niiden yläpuolella sekä.
{40:22} silmäsi haluaa puolesta ja kauneus: mutta
kuin sekä maissi, kun se on vihreä.
{40:23} A ystävä ja kumppani koskaan tavata vikaan: mutta
molemmat on vaimo miehensä kanssa.
{40:24} veljet ja apua vastustavat hädän: mutta
ALMS antaa enemmän kuin ne molemmat.
{40:25} kultaa ja hopeaa tehdä seistä että jalka: mutta
neuvoja arvostetaan niiden yläpuolella sekä.
{40:26} rikkaus ja vahvuus Nosta sydän: mutta pelko
Herra on ne molemmat: ei halua pelossa
Herran ja Minkätähden ei Hakeudu.
{40:27} Herran pelko on hedelmällinen Puutarha ja
kattaa hänelle kaikkea kunniaa.
{40:28} poikani, johtaa ei kerjäläisen elämää; parempi on
kuolee kuin jotta anoa.
{40:29} elämän hänelle, joka dependeth toisen miehen
taulukossa ei ole laskea elämää; sillä hän polluteth itse
Muut miehet lihaa: mutta viisas asianmukainen hoito tulee
Varo sen.

{40:30} kaikella on makea häpeämätön suuhun:
mutta hänen vatsansa on polttaa tulta.
{41:1} Oi kuolema, kuinka katkera on muistoksi sinulle
mies joka elää levossa omaisuudestaan, miehelle että
Hän mitään ärsyttää häntä, ja että on hyvinvointia kaikissa
asioita: Kyllä, hänelle, että on vielä mahdollisuus saada lihaa!
{41:2} O kuolema, hyväksyttävää on sinun lause teille
tarvitsevia,
ja hänelle jonka voimani, se on nyt viime
ikä ja on hankalasta ja kaiken hänelle, että despaireth,
ja eikö menettivät kärsivällisyytensä!
{41:3} pelko ei lause kuolema, muista niitä
jotka ovat olleet ennen sinua, ja että tulla jälkeen; Tämä on
lause Herran kaiken lihan päälle.
{41:4} ja miksi murehdit vastaan eniten ilo
Suuri? ei ole inkvisitio haudassa, onko sinä
asunut kymmenen tai sata tai tuhat vuotta.
{41:5} syntisiä lapset ovat hirvittävän lasten
ja ne, jotka ovat perillä jumalattomien asunnossa.
{41:6} sinners lapset perintö häviää,

ja heidän jälkeläisillään on ikuinen moite.
{41:7} lapset valittavat jumalattoman Isän
koska ne on moitti hänen tähtensä.
{41:8} voi olla teille, jumalattomat miehet, joilla on
Forsaken Korkeimman Jumalan lakia! Jos te lisätä, se
on sinun hävittäminen:
{41:9} ja jos te on syntynyt teidän on syntynyt kirous: ja
Jos teidän kuoltava kirous on oma osuus.
{41:10} kaikki, jotka ovat maan on taas maahan:
joten jumalattomien on siirtyä kirous tuhoa.
{41:11} miesten mourning on heidän ruumiinsa: mutta
sairas nimi syntisiä pyyhitä pois.
{41:12} huomioon nimellesi; joka on edelleen
kanssasi yli tuhat suuria aarteita kultaa.
{41:13} A hyvä elämä on muutaman päivän: mutta hyvä nimi
pysyy iankaikkisesti.
{41:14} omat lapset pitää kuria rauhassa: varten
viisautta, jotka on ja aarre, joka ei näy, mitä
voitto on molemmat?

{41:15} A mies, että kätke aarteitaan minun
ymmärtämättömyyttään on parempi kuin
mies, joka telttamajassani hänen viisautensa.
{41:16} sen tähden olla häveliäs minun sanani mukaan:
ei ole hyvä säilyttää kaikki shamefacedness; ei ole myöskään
kokonaan hyväksyä jokainen asia.
{41:17} hävetä whoredom ennen isänsä ja
äiti: ja valheessa ennen prinssi ja mahtava mies;
{41:18} rikoksesta eteen, ja hallitsija; ja
vääryyden ennen seurakunta ja kansa; epäoikeudenmukainen
käsitellä
ennen sinun kumppani ja ystävä;
{41:19} ja varkaudet huomioon paikka jossa sinä
sojournest, ja osin totuuden Jumalan ja hänen
liitto. ja nojata sinun kyynärpää kun lihaa; ja
ja väheksyminen siten antaa ja ottaa;
{41:20} ja hiljaisuus ennen heitä, joka ylistää; ja
katsettaan portto;
{41:21} ja kääntyä pois kasvojesi edestä sinun kinsman; tai
viedä osan tai lahjan. tai katselemaan, kun toinen
miehen vaimo.

{41:22} overbusy hänen Maid ja tule
lähellä kohdetta: sänkyyn; tai upbraiding puheet ennen
ystäviä; ja
Kun olet antanut torua
Page 627 Sirach (Ecclesiasticus)
{41:23} tai iteroimalla ja puhuminen uudelleen että joka
sinä olet kuullut; ja paljastaa salaisuuksia.
{41:24} joten sinä tulet todella häveliäs ja kannatusta
ennen kaikki miehet.
{42: 1} nämä asiat ei olla sinä häpeä ja hyväksyä
kukaan synnin näin:
{42:2} lain korkeinta ja hänen liittonsa; ja
tuomion perustella jumalattomia;
{42:3} tilinteon sinun kumppanien ja matkustavat; tai
lahja heritage ystäviä;
{42:4} ja tarkkuuteen tasapaino ja painot; tai saada
paljon tai vähän;
{42: 5} ja kauppiaiden välinpitämättömästi myynnistä, paljon
korjaus lapsia. ja tehdä puolella pahaa
palvelija vuotaa verta.

{42:6} toki on hyvä, jos paha vaimo; ja
hiljaa, jossa monta kättä ovat.
{42: 7} toimittaa kaikki asiat ja painot; ja laittaa
Kaikki kirjallisesti, että sinä givest tai receivest in.
{42: 8} olla ei hävetä ilmoittamaan ajattelematonta ja typerää,
ja äärimmäistä vanhainkodissa, joka contendeth kanssa
käytävät
nuori: Älä sinä siis todella oppinut ja hyväksytty kaikkien
miehet elävät.
{42:9} isä waketh tytär, kun kukaan
tiedä; ja hänen hoito ottaa pois nukkumaan: kun hän
on nuori, ettei hän katoa kukka ikä; ja
naimisissa, jottei hän inhosi:
{42:10}, neitsyytensä, jottei hän olisi saastunut ja
saanut lapsi hänen isänsä talossa; ja joilla
aviomies, jottei hän olisi huonosti itse; ja kun hän on
naimisissa, jottei hän olisi karu.
{PS.42:11} pitää varmasti valvoa häpeämätön tytär
jottei hän asettaa teidät nauraa vihollisianne ja
sananparsi kaupungin ja moite keskuudessa, ja

saavat sinut häpeämään kansanjoukon.
{42:12} Katso kaikki kehon kauneutta ja sit ei
naisten keskellä.
{42:13} ajaksi alkaen vaatteita tulee moth, ja
naisten jumalattomuudesta.
{42:14} on parempi ihminen kuin churlishness
kohtelias nainen, nainen, sanon, joka tuo häpeä
ja moite.
{42:15} nyt muista, herra, toimii ja
julistaa asioita, että olen nähnyt: Herran sanat
ovat teoksissaan.
{42:16} aurinko, joka antaa valo näkee kaiken, kun
ja työ sen on täynnä Herran kirkkaus.
{42:17} Herra ei ole antanut voimaa Saints
julistaa hänen upeita teoksia jotka kaikkivaltias Herra
tiukasti ratkaistaan lainkaan on ehkä vahvistettava
hänen kirkkautensa.
{42:18} hän tavoittelee syvä ja sydämen, ja
considereth ovela laitteensa: herra kyllä tietää kaikki
että voi olla tiedossa, ja hän beholdeth maailman merkkejä.

{42:19} hän julistaa asioita, jotka ovat ohi, ja
Tule ja ylhäältä kätketystä vaiheet.
{42:20} ajatustakaan escapeth häntä, eikä mitään sanaa ei
piilossa häneltä.
{42:21} hän on koristeltu erinomaisia teoksia hänen
viisautta, ja hän on ikuisesta ikuiseen: hänelle
mitään voidaan lisätä, ei voi hän vähenee ja hän
Eikö mitään Neuvos tarvitse.
{42:22} Oh kuinka toivottavaa on kaikista hänen teoksistaan! ja
että
ihminen voi nähdä aina kipinä.
{42:23} kaiken elää ja pysyä ikuisesti kaikki
käyttää, ja ne ovat kaikki kuuliainen.
{42:24} kaikki asiat ovat kaksinkertainen yksi toisiaan vastaan:
ja hän
on tehnyt mitään epätäydellinen.
{42:25} yksi asia establisheth hyvä tai toisella: ja
jotka täynnä katsoa hänen kirkkauttaan?
{43:1} korkeus, selkeä taivaankannen, ylpeys
Kauneus taivaan hänen kunniakas näytän;
{43:2} Kun ilmestyy ilmoittavan hänen rising sun

loistava väline työn korkeimman:
{43:3} keskipäivällä parcheth maan, ja joka voi
Noudata paahtavassa kuumuudessa sen?
{43:4} A mies puhaltaa uunissa on toimii lämpöä, mutta
aurinko palaa vuorille kolme kertaa enemmän; hengitys
tulinen höyryt ulos ja lähettää edelleen valoisat palkit, se
dimmeth silmät.
{43:5} suuri on Herra, joka teki; ja hänen
käskyn juoksee hätäisesti.
{43:6} hän teki myös palvelemaan hänen kausi kuu
ilmoitus kertaa, ja merkki maailma.
{43:7} kuusta on juhlia, kevyt merkki että
decreaseth hänen täydellisyyttä.
{43:8} kuukauden on nimeltään jälkeen nimensä, lisäämällä
ihanan muuttuvassa hänen, että väline
armeijat yllä loistaa taivaankannessa;
{43:9} kauneus taivaan tähtien, kirkkaus
Ornamentti valoa herra korkein paikoin.
{43:10} käskyä pyhä yksi ne
Seison niiden järjestys ja koskaan väsy niiden kellot.

{43: 11} näyttää kun sateenkaaren, ja ylistää häntä, joka on
tehnyt
; hyvin kaunis on sen kirkkaus.
{43:12} compasseth taivaaseen siitä kanssa ihana
ympyrä ja korkeimman käsissä on taivutettu se.
{43:13} hänen hän tyynnytti lumi laskee
paikkaa, ja lähettää nopeasti hänen tuomionsa Salamat.
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{43:14} tällä aarteita avataan: ja pilvet
lentää edelleen kuin kukkoa.
{43:15} suuren valtansa hän tyynnytti pilvet-yritys
ja rakeita pieni.
{43:16} näkönsä vuorille järkkyvät ja hänen
Etelä tuuli puhaltaa.
{43:17} ukkonen melu tekee maan
vapista: niin Jumala northern storm ja tornado: kuin
linnut lentävät hän scattereth lunta ja putoavat alas
on valaistus heinäsirkkoja:
{43:18} silmän marvelleth valkoisuus kauneus
o ja sydän on hämmästynyt sen satanut.

{43:19} Kuura myös kuin suolaa hän poureth maan päällä,
ja hyytynyttä, valehtelee päälle terävä panokset.
{43:20} Kun kylmä pohjoistuuli puhaltaa, ja vesi
on hyytynyttä osaksi jään, se pysyy kun jokainen kerääminen
yhdessä vettä, ja clotheth veden kanssa
rintakilven.
{43:21} devoureth vuoristoon ja palaa
erämaassa, ja polttaa ruohoa kuin tulipalon.
{43:22} A läsnä kaikki on tulossa sumua
nopeasti dew kun lämpöä refresheth.
{43:23} hänen asianajaja, hän appeaseth syvä, ja
planteth saaret siinä.
{43:24} ne, jotka purjehtivat merellä kertovat vaara
o ja sen kuultuamme meidän korvat, ihmettelen
uhattu.
{43: 25} siinä olla outo ja ihmeellinen toimii,
valikoima kaikenlaisia eläimiä ja valaat luotu.
{43:26} hänen lopussa on vauras menestys
ja hänen sanansa kaikki olevainen.
{43:27} voimme puhua paljon ja vielä lyhyt:

sen vuoksi kaiken kaikkiaan hän on kaikki.
{43:28} Miten voimme suurentaa häntä? Hän on
Great edellä kaikista hänen teoksistaan.
{43:29} Herra on kauhea ja hyvin suuri, ja
hienoa on hänen voimansa.
{43:30} kun te ylistää Herraa, ylistää häntä niin paljon kuin
te voitte; ja vielä hän huomattavasti ylittää: ja kun te korottaa
hänelle ojensi kaikin voimin ja ei olla väsynyt; te voi
ei koskaan riitä.
{43:31} joka on nähnyt häntä, että hän voisi kertoa meille? ja
joka suurentaa häntä, koska hän on?
{43:32} on hid suurempia asioita kuin nämä vielä varten
Olemme nähneet joitakin hänen teoksiaan.
{43:33} ajaksi Herra on tehnyt kaiken. ja
hurskas on hän antanut viisautta.
{44:1} Älkäämme nyt kiitosta kuuluisia miehiä ja isämme
että syntyi meille.
{44:2} Herra on tehnyt suurta kunniaa niitä
kautta suuren valtansa alusta.
{44:3} kuten muistettava sääntö niiden valtakunnat miesten

tunnettu toimivaltansa antaa on niiden
ymmärtäminen ja julistaa ennustukset:
{44:4} suunnitelmansa, ja jonka kansan johtajia
tietoa oppimisen tavata ihmisiä, viisas ja
kaunopuheinen ovat heidän ohjeet:
{44:5} kuten selville musiikin sävelet, ja kertoili
säkeet kirjallisesti:
{44: 6} rikkaat miehet sisustettu kyky, elävät rauhanomaisesti
Kaupungissa habitations:
{44:7} Kaikki nämä täytettiin niiden sukupolvien ja
olivat heidän kunniaa.
{44:8} olla niistä, jotka ovat jääneet nimi
ne saatetaan ilmoittaa niiden kehuu.
{44:9} ja jotkut siellä olla, joka ei ole muistomerkki; Kuka
ovat menehtyneet, niin kuin ne olisi koskaan ollut; ja
lakkaavat olemasta ikään kuin ne olisi koskaan syntynytkään; ja
niiden
Lasten perään.
{44:10}, mutta nämä olivat laupias miehiä, joiden
vanhurskaus on ei ole unohdettu.

{44:11} ja heidän jälkeläisensä pysyvät jatkuvasti hyvä
perintö ja heidän lapsensa ovat liiton.
{44:12} heidän jälkeläisensä seisoo nopeasti ja heidän lapsiaan
heidän tähtensä.
{44:13} heidän jälkeläisensä pysyvät iankaikkisesti, ja
komeudessaan
ei pyyhitä pois.
{44:14} heidän ruumiinsa on haudattu rauhassa; mutta nimensä
elää ikuisesti.
{44: 15} ihmiset näyttää heidän viisautta ja
seurakunnan näytän edelleen kehua.
{44:16} Enoch ilo Herra ja tehtiin
että esimerkiksi parannuksen kaikille sukupolville.
{44:17} Noah löytyi täydellinen ja vanhurskas; Tässä
aika vihan hänet vietiin vastineeksi [maailma;]
Siksi hän jäi jäänne maata, kun
tulva tuli.
{44:18} ikuisen liiton on tehty häntä, joka
kaikki liha tuhoutuisi enää tulva.
{44:19} Abraham oli hyvä isä monet ihmiset: tässä

kirkkaus ei ole hänelle;
{44:20} joka noudatti korkeimman lakia, ja oli
liitto hänelle: hän perusti liiton lihassaan;
ja kun hän oli, hän oli löydetty uskollinen.
{44:21} sen tähden hän vakuutti hänet valan, että hän
siunaa hänen jälkeläisilleen Kansakuntien, ja että hän olisi
Kerro hänelle maan tomu ja ylistää hänen siemenet
tähteä, ja ne perivät mereen, ja
joesta teille äärimmäisen osassa maata.
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{44:22} ja Isaac hän vakiinnutti samoin [for
Abraham isänsä vuoksi] siunauksen kaikki miehiä, ja
liiton, ja teki Jacob pään levätä. Hän
myönsi hänelle siunauksensa ja antoi hänelle
perintöä, ja jakaa hänen osia; kaksitoista heimojen keskuudessa
Hän osaa niitä.
{45: 1} ja hän toi hänestä armelias mies, joka
saanut kannatusta näkyvissä kaiken lihan edes Mooses, rakas
miesten Jumala ja jonka muistomerkki on siunattu.
{45:2} hänestä tehtiin kuten ihana pyhiä ja

suurennettu, jotta hänen vihollisensa seisoi hänen.
{45:3} sanojensa hän aiheutti ihmeitä enää, ja
Hän teki hänestä ihmeellinen näky kings, ja antoi hänelle
käskyn ihmisille ja näytti hänelle hänen osa
Glory.
{45:4} hän pyhitetty häntä hänen faithfuless ja sävyisyyden
hengessä
ja valitsi hänet pois kaikki miehet.
{45:5} hän teki hänestä kuulla hänen äänensä, ja toi hänet
tumma pilvi ja antoi hänelle käskyjä hänen
kasvot, jopa lain ja tieto, että hän voisi
opettaa Jacob, liitot ja Israelin tuomionsa.
{45: 6} hän ylisti Aaron, pyhä mies, kuten hänelle jopa
hänen veljensä heimon Levi.
{45:7} ikuisen liiton, hän teki hänelle ja
antoi hänelle pappeuden kansan keskuuteen. Hän ihana
hänelle hauskannäköinen koristeet ja morontiahahmoon viitta
Glory.
{45:8} hän laittaa päällensä täydellinen kirkkaudessa. ja
häntä rikas vaatteita polvihousut, pitkä kaapu

ja korkeammalle.
{45:9} ja hän piirittivät hänet granaattiomenia ja
monia kultaisia kelloja kierroksella siitä, koska hän oli
äänen ja melun mittauksesta, joka voi kuulla
temppelin muistomerkkikilpailun lapset kansalleen;
{45:10} jossa pyhä vaatteiden kulta ja sininen silkki
ja lila, embroidere rintakilven työtä
tuomion ja Urim ja tummim.
{45:11} ja kierretty tulipunainen, viekkaus työtä
työmies, jalokivet veistetyt kuten tiivisteet ja asettaa
kulta, kultaseppä kirjallisesti työn kaiverrettu
Memorial, kun Israelin heimot.
{45:12} hän asettaa crown kultaa kun mitre, jossa
oli kaiverrettu pyhyyttä, kunnia koristeena, kalliita
työ, halujen silmät melkoinen ja kaunis.
{45:13} ennen häntä ei ollut yhtäkään tällaista, ei myöskään
aina jokin vieras laittaa ne, mutta ainoastaan hänen lapsensa ja
hänen
Lasten alati.
{45:14} heidän uhrauksensa saa käyttää kokonaan joka

päivä kaksi kertaa jatkuvasti.
{45:15} Mooses vihki hänet ja voidellut hänet
Pyhä öljy: Tämä nimitettiin hänelle ikuinen
liiton, ja hänen jälkeläisilleen niin kauan kuin taivaat pitäisi
palvelijoikseen ja suorittaa
Office pappeuden ja siunattava kansa hänen nimessään.
{45:16} valitsi hänet pois kaikki miehet elävät tarjota
uhraa Herralle, suitsukkeita ja suloiseksi tuoksuksi varten
Memorial, sovinnon kansaansa.
{45:17} hän antoi hänelle hänen käskynsä ja
viranomaisen säännöissä tuomioita, että hän pitäisi opettaa
Jacob todistuksia, ja Israel ilmoittaa lakinsa.
{45:18} vieraita vehkeilleet hänelle yhdessä ja
parjattu häntä erämaassa, jopa miehiä, jotka olivat
Dathan's Abiron's puolella ja ydin, seurakunta
raivoa ja vihaa.
{45:19} Tämä Herra näki, eikä se ollut häntä, ja
vihainen suuttumusta he olivat kulutettu: hän
ihmeitä heille kuluttaa niitä tulinen liekki.
{45:20} mutta hän teki Aaron kunniakas ja antoi

häntä on perintöä, ja hänelle peltosi
kasvaa. erityisesti hän valmis leipä runsaasti:
{45:21} he syövät uhrauksia herra, joka
Hän antoi hänelle ja hänen jälkeläisilleen.
{45:22} ensimmäisenä maa ihmisiä hänellä ei
perintö, eikä hän olisi mitään osaa keskuudessa:
Herra itse on osa ja perintö.
{45:23} kolmas kirkkaudessa on Phinees pojan Eleasarin
koska hän oli innokkaasti Herran pelko ja nousi
hyvä rohkeasti sydämen: kun ihmiset olivat käytössä
takaisin ja teki sovinnon Israelille.
{45:24} sen tähden oli siellä tehnyt rauhan liiton
hänen kanssaan, että hän on tärkein pyhäkkö ja
hänen kansansa ja että hän ja hänen jälkeläisiään olisi
Dignity pappeuden ikuisesti:
{45:25} mukaan liitto teki David-pojan kanssa
ja Jesse heimon Juudan, että kuningas perintö
olisi yksin hänen jälkeläisiään: joten perintö Aaronin
olisi hänen jälkeläistensä.

{45:26} Jumala antaa sinulle viisautta sydämessäsi arvioimaan
hänen
ihmiset vanhurskaudessa, että hyviä asioita ei
poistetaan, ja että heidän loistonsa voi kestää ikuisesti.
{46:1} Jeesus poika Nave oli uljas sotia, ja
oli seuraaja Mooses profetiat, jotka mukaan
hänen nimensä on tehty suuri säästö valita Jumalan,
ja kun kosto vihollisia, jotka nousi vastaan
ne, jotka hän voi asettaa Israel perintömaahansa.
{46:2} Miten suuressa kirkkaudessa gat hän, kun hän Nosta
hänen
kädet ja ojensi miekkansa kaupunkeihin!
{46:3} joka eteensä niin oli se? Herra
itse tuonut hänelle hänen vihollisensa.
{46:4} teki ei aurinko mennä takaisin hänen? ja ei ollut
yksi päivä niin kauan kuin kaksi?
{46:5} hän kehotti kaikkein korkein herra, kun
vihollisia on painanut häntä joka puolelta; ja hyvä herra
kuullut hänestä.
{46:6} ja rakeita väkevällä voimalla hän teki
taistelu laskea rajusti kansakuntia ja laskeutuminen

[, Beth-horon] hän tuhosi heidät, että vastusti, joka
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Kansakuntien tietäisi kaikin voimin, koska hän taisteli
Herran, silmissä ja hän seurasi Väkevä.
{46:7} Kun Mooses myös hän teki armeliaisuutta,
Hän ja Caleb poika Jephunne, että he kestivät
seurakunta, ja jättänyt ihmiset synnistä, ja
lepytteli paha solinaa.
{46:8} ja kuusisataatuhatta jalka, he
kaksi toivoisin olevani hillo viet heidät perintöä, jopa
maahan, joka tulvii maitoa ja hunajaa.
{46:9} Herra antoi voiman myös Caleb, joka
jäi hänen luokseen niin vanhoilla päivillään: niin, että hän
korkeilla paikoilla ja hänen jälkeläisilleen saatu sitä
perintö:
{46.10} että Israelin lapset nähdä olevan
hyvä seurata Herraa.
{46:11} ja tuomareita, jokainen nimi,
jonka sydän meni, ei itse, eikä poikennut
Herra anna heidän muistokseen siunataan.

{46:12} anna niiden luut kukoistaa pois niiden paikkaan ja anna
nimeä ne, jotka täytettiin jatkaa kun
heidän lapsensa.
{46:13} Herran profeetta Samuel rakas hänen
Herra perustettu valtakunta ja voideltu princes yli hänen
ihmiset.
{46:14} herra, hän tuomitsi lain
seurakunta ja herra kunnioittanut Jaakobille.
{46:15} jonka hänen uskollisuutensa, hän totesi todellinen
profeetta
ja sanallaan hän oli tunnettu uskollinen Visio.
{46:16} hän kehotti mahtava herra, kun hänen
vihollisia painetaan häntä joka puolelta hän tarjosi
imee lammas.
{46:17} ja herra jyrisi taivaasta ja kanssa
suuri melu teki äänensä tulla kuulluksi.
{46:18} ja hän tuhosi Tyrians, hallitsijoiden ja
Kaikki princes cf filistealaiset.
{46:19} ja ennen hänen pitkän unen vakuutteluihin
Herra ja voideltunsa silmissä en ole ottanut

niin paljon kuin kenkä kenenkään tavarat: ja ei kukaan syyttää
häntä.
{46:20} ja hänen kuoleman jälkeen hän profetoi, ja näytti
kuningas hänen lopettaa, ja korotti äänensä maa
profetian pyyhkiä pois kansan jumalattomuuden tähden.
{47:1} ja hänen jälkeensä nousi ylös Naatan profetoi
David aika.
{47:2} on rasvaa pois sovinnon ele
joten David valittiin pois Israelin lapsia.
{47:3} hän soitti lioneja lasten kanssa ja karhuja
kuten karitsat.
{47:4} surmasi hän ei jättiläinen, kun hän oli vielä mutta nuori?
ja hän ei viedä syyttää ihmisiä, kun hän
nostanut kätensä rintareppu ja beat kivi alas
Goljatin kehua?
{47:5} koska hän kehotti korkeimman Herran. ja hän
antoi hänelle voimaa oikean kätensä surmatakseen että
mahtava
Warrior ja perustaa hänen kansansa sarven.
{47:6} joten ihmiset kunnia hänelle kymmenet tuhannet

ja ylisti Herra, siunaukset, että hän antoi
hänelle kunnian kruunu.
{47:7} hän tuhota vihollisia joka puolelta ja
tuonut puuttumaan filistealaiset vastustajia, ja jarru
sarven kahleensa tähän päivään.
{47:8} hänen teoksissaan hän kehui pyhä yksi korkeimman
sanoilla kirkkaudessa. koko sydämestään hän laulaa kappaleita,
ja rakasti häntä, joka teki hänestä.
{47:9} hän asettaa laulajat myös alttarin edessä, että heidän
ääniä niillä voisi tehdä makea melodia ja päivittäin laulaa
kiitosta niiden kappaleita.
{47:10} hän ihana illalliskutsuja ja järjestykseen
juhlallinen kertaa loppuun asti, voi ylistää Hänen pyhää
nimi ja temppelin saattaa kuulostaa aamusta.
{47:11} Herra otti pois hänen syntinsä, kunniaan ja hänen sarvi
ikuisesti: hän antoi hänelle liitto kings ja itse istuin
kunnian Israelissa.
{47:12} jälkeensä nousi jopa viisas poika ja hänen tähtensä hän
asui suuren.
{47:13} Salomo hallitsi rauhanomainen ajoissa, ja oli

kunnia; sillä Jumala teki kaikki hiljainen kierros hänestä, että
hän
voi rakentaa talo hänen nimessään, ja laatia hänen pyhäkkö
Ikuisesti.
{47:14} mukavien olit sinä olet nuoruudessasi ja tulva,
täynnä ymmärrystä!
{47:15} sinun sielusi kattaa koko maan, ja sinä
filledst on tumma tarinat.
{47:16} nimessäsi menimme pitkälle saaret; ja sinun
rauha sinä olit rakastettu.
{47:17} maiden Ihailimme sinua sinun kappaleita
ja Sananlaskut, ja vertauksia ja tulkintoja.
{47: 18} Herran Jumalan nimi, jota kutsutaan
Herra, Israelin Jumala, sinä kerätä kultaa, kuten Tina ja annoit
kerrotaan silver liidiksi.
{47:19} sinä keula sinun kupeidesi naisten ja jonka sinun
elin sinä olit toi alistuminen.
{47:20} tahra ylistystäsi ja saastuttaa jälkeläisesi:
jotta sinä Veit vihaansa sinun lapsesi ja olit
surullinen sinun hulluutta.

{47:21} joten kuningaskunnan oli jaettu, ja Efraim
sulkea kapinallinen Britannia.
{47:22} mutta Herra ei koskaan jätä pois hänen armonsa
myöskään mitÃ¤ã¤n teoksensa häviää, eikä hän poistaa
jälkimaailmalle valittujensa ja siementen hänelle, joka rakastaa
hänelle se ei vie: sen vuoksi jäännös
Jaakobille ja hänestä root Daavidin tykö.
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{47:23} näin lepäsi Solomon isiensä ja hänen
siementen jätti jälkeensä Roboam, jopa hölmöys
ihmisiä, ja joka ei ollut ymmärrystä, joka kääntyi
pois ihmisten kautta hänen neuvojaan. Siellä oli myös
Jerobeam Nebat, poika, joka aiheutti Israelin synti, ja
näytti Efraim synti tapa:
{47:24} ja heidän syntinsä olivat lisääntyneet suuresti, että
heidät ajettiin pois maasta.
{47:25} koska ne haetaan pois kaiken pahuuden, kunnes
kosto tuli heidän päällensä.
{48:1} sitten nousi Elias profeetta, kuten tulipalo, ja hänen
sana paloi kuin lamppu.

{48:2} hän toi kipeä nälänhätä heille, ja hänen
innokkaasti hän vähentää niiden määrää.
{48:3} sana herra, hän hiljaa taivaan,
ja myös kolme kertaa tuoneet tulta alas.
{48:4} O Elias, miten sinä olit kiinni ja sinun ihmeellinen
tekoja! ja kuka voi kunniaa kuin sinulle!
{48:5} joka nostaa kuollut kuolemasta ja hänen
sielu kuollut eniten sana paikasta
Korkea:
{48:6} joka Veit kings tuhoon, ja
kunniallisia miehiä sängyssä:
{48:7} joka etkä Siinain, herra nuhdella ja
Horeb koston tuomion:
{48: 8} joka annointedst kings kostaa, ja
profeetat onnistuu, kun häntä:
{48:9} joka otettiin tornado, ja tässä
Chariot tulinen hevoset:
{48:10} joka olit säätänyt kurittava aikoina, jotta
rauhoittaa viha Herralta tuomion ennen kuin se jarru
edelleen raivoa, ja kääntää Isän sydämen

poika, ja palauttamaan Jaakobin heimot.
{48:11} siunattuja ovat ne, jotka näkivät sinut, ja nukkui
rakkaus;
sillä on varmasti elää.
{48:12} Elias oli, jotka oli peitetty tornado:
ja Eliseus oli täynnä hänen henkensä: vaikka hän asui, hän oli
Kumpikaan ei siirtää mitään prince läsnäolo, voisi
jokin aiheuttaa hänelle ardor alistaminen.
{48:13} ei sana voisi voittaa hänet; ja hänen kuolemansa jälkeen
hänen ruumiinsa profetoi.
{48:14} hän teki ihmeitä hänen elämässään, ja hänen
kuolemansa oli
hänen teoksiaan on hieno.
{48:15} kaikki tämä kansa ei tehnyt parannusta, eikä
ne lähti heidän syntinsä, kunnes ne pilalle ja
kuljettaa pois maasta ja olivat hajallaan läpi kaikki
maa: silti jäi pieniä ihmisiä, ja hallitsija
David talo:
{48:16} joista jotkut tekivät sitä, mikä oli miellyttävä
Jumala ja kerrotaan syntinsä.
{48:17} Ezekias väkevöity hänen kaupunkinsa, ja toi vettä

keskelle sen: hän kaivoi hard rock rautaa,
ja tehty wells jätevesille.
{48:18} hänen aikanaan Sennacherib tuli, ja lähetti
Rabsaces, nosti kätensä Sion ja kehui
ylpeänä.
{48:19} sitten vapisi heidän sydämensä ja kätensä, ja ne
oli kipua, naisina travail.
{48:20} mutta ne Herran, joka on armollinen,
ja ojensi kätensä kohti häntä: ja heti
Pyhä kuuli taivaasta ja vapauttanut heidät
mennessä Esay ministeriö.
{48:21} löi Assyrian ja enkelin
hävitti heidät.
{48:22} ja Ezekias oli tehnyt asia, että tyytyväinen
Herra, ja oli hänen isänsä David tapoja kuin
Esay profeetta, joka oli suuri ja uskollinen hänen
näkemyksensä,
oli käskenyt häntä.
{48: 23} aikansa aurinko meni taaksepäin, ja hän
pidennetty king's life.

{48:24} hän näki erinomainen henki mikä sitä kohtaisi
siirtää viimeinen, ja hän rauhoitteli heitä, jotka surivat tässä
Sion.
{48:25} hän näytti mitä pitäisi tapahtua ikuisesti,
ja salaisia asioita tai koskaan.
{49:1} Josias muistaminen on kuten kokoonpano
hajuvettä, joka on tehnyt apteekkari art: se on
Sweet honey kaikki suut sekä musick juhla
viini.
{49:2} hän käyttäytyi itse oikeamielisesti muuntaminen
ihmisiä, ja vei vääryyden kauhistuksia.
{49:3} hän ohjasi hänen sydämensä Herralle ja aika
jumalattomien hän perusti Jumalan palvontaan.
{49:4} kaikki paitsi David ja Ezekias ja Josias, olivat
viallinen: perhettään korkeimman oikeuden, jopa
kings Juda epäonnistui.
{49:5} sen tähden hän antoi voimansa teille muille, ja
komeudessaan kansan.
{49:6} palanut valittu kaupungin pyhäkkö, ja
tehty kaduilla autio profetian mukaan

Jeremias.
{49:7} koska he yrittivät saada hänet evil, joka kuitenkin oli
profeetta, pyhitetty hänen äitinsä kohdussa, että hän voisi
kitkemään, vaivata ja tuhota; ja että hän saattaa rakentaa
Lisäksi ja kasvien.
{49:8} se oli Hesekiel, joka näki ihanan näyn joka
oli ilmoittanut hänelle kerubien chariot.
{49:9} koska hän teki mainita viholliset alle
selvittää sateen, ja ohjasi heitä, että meni oikein.
{49:10} ja kaksitoista profeettojen anna olla memorial
siunattu, ja anna niiden luut kukoistaa jälleen pois niiden
paikkaan:
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ne lohdutti Jacob ja toimitetaan varma
Toivottavasti.
{49:11} Miten on suurentaa Zorobabel? Vaikka
koska allekirjoittaa oikealla:
{49:12} joten oli Jeesus poika Josedec: kuka niiden
aika rakensi talon ja perusti pyhä temppeli
Herra, joka oli valmis ikuisen kirkkauden.

{49:13} ja valittujen joukossa oli Neemias, jonka
kuuluisuus on suuri, joka esitti meille seinät ovat
laskenut, ja määritä portit ja baareissa ja herätti meidän
rauniot jälleen.
{49:14} mutta maan kukaan syntyi kuin
Enoch; sillä hänet vietiin maasta.
{49:15} ei myöskään ollut nuori mies, syntynyt, kuten Joseph,
kuvernööri veljiensä, oleskelua ihmisiä, joiden
luut pidettiin Herran.
{49:16} Sem ja Seth oli suuri kunnia miesten,
ja niin oli Adam edellä joka asuen asia luomisessa.
50: {1} Simon ylipappi, poika Onias, joka teoksessaan
elämän korjata uudelleen ja hänen päivää väkevöity house
temppeli:
{50:2} ja hänen rakennettiin säätiö
kaksinkertainen korkeus, seinän temppelin korkea linnoitus:
{50:3} elinaikanaan vesisäiliö saada vettä, että
Kompassi meri, peitti pronssilevyihin:
{50:4} hän hoiti temppelin, että se ei kuulu,
ja väkeviä kaupunkia vastaan piirittäneet:

{50}: 5 miten hän oli kunnia kansan keskellä
hänen tulit pyhäköstä!
{50:6} hän oli aamutähti keskellä pilvi,
ja täyttä moon:
{50:7} koska aurinko paistaa eniten temppelille
Korkea ja rainbow antaa valo kirkas pilviä:
{50:8} ja kukka roses keväällä
vuosi, liljat jokien vedet, ja oksat
frankincense puu kerran kesällä:
{50:9} palo ja suitsuke suitsutusastiaan sekä aluksen
pahoinpideltiin kultaa asettaa kaikenlaisia jalokivet:
{50:10} ja kuten oikeudenmukainen oliivipuu orastava esiin
hedelmiä, ja
cypress puu, joka kasvaa pilvet.
{50:11} kun hän laita viitan kunnia ja oli
pukeutunut täydellisyyttä kunniaa, kun hän meni jopa
Pyhä alttarille, hän teki pyhyytensä vaate parlamentin.
{50:12} astuessaan osia pois papit'
käsissä, hän itse seisoi alttarin tulisija
piirittivät, koska nuori seetri Libanus; ja kuten palm

puut piirittivät he hänet ympäri.
{50:13} joten olivat Aaronin komeudessaan, poikien ja
oblations Herran käsissä, ennen kuin kaikki
Israelin seurakunnan.
{50:14} ja viimeistely palvelu alttarilla, että hän
ehkä koristavat tarjoaa korkeimman Kaikkivaltias
{50:15} hän ojensi kätensä Cup, ja kaadetaan
rypäleen verta hän vuodatti juurella
alttarilla sweetsmelling voit maistella korkeimman kuninkaalle.
{50:16} huusi Aaronin poikien ja kuulosti
hopea trumpetit ja tehnyt suurta ääntä kuuluviin varten
muisto ennen korkeinta.
{50:17} sitten kaikki ihmiset yhteen hasted, ja laski
Kun heidän kasvoilleen rukoilemaan Herransa maanläheinen
Kaikkivaltias Jumala, kaikkein korkein.
{50:18} laulajat lauloivat ylistystä heidän äänensä
suuri eri ääniä tehtiin siellä makea melodia.
{50:19} ja ihmiset pyysi herra, kaikkein
Korkea, rukouksella ennen häntä joka on armollinen asti
juhlavuutta Herran lopetettiin, ja päättyi hänen

palvelu.
{50:20} niin hän meni alas ja nosti kätensä yli
Israelin lapsia annettava koko seurakunnan
hänen huulet ja iloita hänen nimensä Herran siunaus.
{50:21} ja ne kumartuivat alas palvonta
toinen aika, siunaus saadakseen
kaikkein korkein.
{50: 22} nyt siis siunatkoon te Jumalan, joka
vain tekee ihmeellisiä asioita aina kun joka exalteth
päivämme kohdusta, ja dealeth meille mukaan
hänen armonsa.
{50:23} hän antaa meille iloaan sydämen ja että rauha
voi olla meidän päivinämme Israelissa ikuisesti:
{50:24} vahvistaa hänen armonsa meille, ja
Toimita meille hänen!
{50:25} on kaksi tavalla Kansakuntien joka sydämeni
kammoaa, ja kolmas kansakunta ei ole:
{50:26} he, että istua kun huolettomia Samarian vuorella ja
ne, jotka asuvat filistealaiset, ja että typerää
ihmiset, jotka asuvat Sichem.

{50:27} Jeesus Jerusalemin Sirach poika on kirjoittanut
Tässä kirjassa ymmärrystä opetusta ja
tiedossa, kuka hänen vuodattanut viisautta.
{50: 28} siunattu on hän, joka saa harjoittaa nämä
asioita; ja se, joka ehtoollispeitteet niitä sydämessään tulee
viisas.
{50:29} jos hän tee niitä, hän on voimakas kaiken:
valon herra johdattaa häntä, joka antaa viisautta
hurskas. Siunattu olla Herran nimessä ikuisesti. Amen,
Aamen.
Jeesuksen rukous Sirach poika.
{51:1} kiitän sinua, herra ja kuningas ja kiitosta
sinulle, oi Jumala minun pelastajaa: antaa kiitosta sinun
nimellesi:
{51:2} sillä sinä olet minun puolustaja ja auttaja, ja
säilynyt ruumiini tuholta ja ansaan ja
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herjaavaa kielen ja huulet, jotka forge valheita, ja
on ollut minun apulainen vastaan minun vastustajia:
{51:3} ja olet vapautti minut, paljouden mukaan

ne armoille ja suuruuden nimellesi, hampaat
ne, jotka olivat valmis Sielunsyöjä minulle, ja ulos käsissä
kuten hankki kun minun elämä ja moninaiset
ahdingoista, joita olin;
{51:4} joka puolelta ja päässä tukehtuminen
keskellä tulipalo, joka syttynyt
{51:5} vatsa helvetin syvyydestä alkaen
epäpuhdas kielen ja valheen sanoja.
{51:6} jonka syytöksen päässä väärämielinen kuningas
kielen sieluni lähestyi jopa kuolemaan, elämäni oli lähellä
helvettiin.
{51: 7} he piirittivät minut joka puolelta, ja oli
kukaan auttaa minua: Etsin lohduksi miehiä, mutta
ei ollut.
{51:8} sitten ajattelin sinun armollinen, oi Herra, ja kun
sinun teot Guardianiin, sinä deliverest kuten odottaa sinua,
ja savest käsistä vihollisia.
{51:9} sitten nosti minun rukoukseni maasta,
ja rukoili vapautusta kuolemasta.
{51:10} pyysin Herraa, minun herrani isä

että hän jättäisi minut ei päivää minun ongelmia, ja
aika ylpeä, kun ei ollut apua.
{51:11} ylistän sinun nimesi jatkuvasti ja laulaa
ylistystä ja kiittäen; ja niin minun rukoukseni kuultiin:
{51:12} sillä sinä savedst minua tuhoutumiselta ja
deliveredst minua pahana hetkenä: siksi minä annan
Kiitos, ja kiitän sinua ja siunatkoon nimi, oi Herra.
{51:13}, kun olin vielä nuori, tai koskaan lähdin ulkomaille, olen
haluttu viisautta avoimesti rukoukseni.
{51:14} rukoili häntä temppelin edessä ja pyrkivät
hänet ulos jopa.
{51:15} vaikka kukka asti rypäleen oli kypsä on
sydämeni on iloinen hänen: minun jalka meni oikein,
nuoruuteni ajan halutuimmista olen häntä.
{51:16} edessä minun korvaan hieman, ja sai hänet,
ja gat paljon oppimista.
{51: 17 merkityksessä} hyötyneet siinä, siksi minä syyksi glory
hänelle, joka antaa minulle viisautta.
{51:18} koska purposed jälkeen hänet, ja hartaasti
seurasi, että, mikä on hyvää; joten minua ei saateta häpeään.

{51:19} sieluni on paininut hänen ja minun tekonsa
Olin tarkka: olen ojentanut käsiäni taivaan yllä,
ja valittivat minun ignorances hänen.
{51:20} ohjasin sieluni hänelle, ja löysi hänen
Pureness: Minulla oli sydämen liittyi häntä
alkaa, siksi minulla ei ole Tauoton.
{51:21} sydämeni oli vaikea etsiä hänelle: siksi
ovat saaneet hyvän hallussa.
{51:22} Herra on antanut minulle kielen minun palkkani
ja kiitän häntä kanssa.
{51:23} piirtää lähellä minun luokseni, te oppimattomia ja asua
house learning.
{51:24} ja nyt te olette hidas ja mitä sanotte näistä
asiat nähdä teidän sielunne ovat hyvin janoinen?
{51:25} avannut suuni, ja sanoi, ostaa häntä
itse ilman rahaa.
{51:26} laittaa kaulan alla ja anna sielun
vastaanottaa ohjeita: hän on käsillä vaikea löytää.
{51:27} Katso silmät, miten että olen vain vähän
työvoiman ja saanut minulle paljon muusta.

{51:28} oppimisen suuren summan rahaa ja saada
paljon kultaa hänen.
{51:29} Anna sielusi iloita hänen armonsa, ja olla
hävettää hänen kiitosta.
{51:30} työtä työsi vakavasti ja ajallaan hän
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