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סירא)(Ecclesiasticus
החוכמה של ישוע בן סירא ,אוEcclesiasticus
פרולוג שנעשו על ידי מחבר לא בטוח
ישוע היה בן סירא ,נכד לישו
באותו שם איתו :האיש הזה חי ולכן
פעמים האחרון ,לאחר העם בשבי משם לד ,ו
התקשר הביתה שוב ,כמעט לאחר כל הנביאים .עכשיו
אלוהים סבא שלו ,כפי שהוא עצמו  witnesseth,היה אדם
בחריצות רבה וחכמה בין העברים ,מי כן
לא רק לאסוף את הקבר ומשפטים קצרים של אנשים חכמים.
זה היה לפניו ,אבל את עצמו גם פלט חלק
שלו ,מלא הרבה הבנה וחוכמה .כשאתה
לכן ישו הראשון מת ,עוזב את הספר הזה כמעט
לשפרו ,סירא לבנו קבלתו אחריו השאיר את זה אליו
בנו ישוע ,מי ,שירד זה לידיו,
הידור זה הכל מסודר לאמצעי אחסון אחד ,וכינה אותו
חוכמה , intitulingשזה גם על ידי את שמו של אביו
שם ,ואת סבו ;מושך את השומע על ידי מאוד

שם חוכמה יש אהבה גדולה יותר במחקר של זה
הספר .זה  containethולכן אמרות חכמה ,משפטים כהה,
היתה ונשארה ו מסוימים סיפורים צדיק עתיק מסוים של
גברים זה רצון אלוהים ;גם שלו תפילה ושירה ;יתר על כן,
מה הן ההטבות אלוהים היה שהאלה עמו ,ומה
המכות שהוא היה ייערם על אויביהם .זהו ישוע עשה
לחקות את שלמה ,היה ידוע לא פחות החכמה,
למידה ,שניהם נמצאים אכן איש משכיל נהדר ,וגם
נחשב גם.
ההקדמה של החוכמה של ישוע בן סירא.
ואילו דברים רבים ולא נהדר הועברו אל
לנו לפי החוק והסדר ,ולפי אחרים שיש להם
בעקבות הצעדים שלהם ,על אילו דברים ישראל צריך להיות
לשבח והשכלתם ;ולראיה בזאת לא רק
הקוראים יש צרכים להיות מיומנים עצמם ,אלא גם
הם המעוניינים ללמוד יוכלו להרוויח אותם אשר הם
בלי ,הן על ידי מדבר וכתיבה :סבא שלי
.אלוהים ,וכשהוא הרבה נתן בעצמו ,לקריאה של
החוק ,הנביאים ,ואת שאר הספרים של אבותינו ,ו
קיבל ובזה שיפוטם ,צוייר על גם
לכתוב משהו הקשור ללמידה,

החוכמה ;לכוונת את אלה אשר חפצות כדי ללמוד,
ו מכורים לדברים האלה ,יכול להרוויח הרבה יותר ב
חיים על פי התורה .הזין מהירה של האי .תן לי  intreatלך
לקרוא את זה .עם טובה ותשומת לב ,סלח לנו ,שבו
שאנחנו נראים לבוא קצר של כמה מילים ,אשר בידינו
עמלו לפרש .לאותם דברים אמר בדברי
בעברית ,תרגם  intoלשון אחר ,יש לא
אותו כוח בהם :ולא רק את הדברים האלה ,אלא החוק
עצמו ,ואת הנביאים ,ואת שאר הספרים ,אין
הבדל קטן ,בעת הגייתן בפני עצמו
השפה .עבור השמונה ,השלושים שנה נכנס
מצרים , Euergetesהיה מלך ,וממשיכים שם קצת
זמן ,מצאתי ספר ללא לימוד קטנות :לכן אני
חשבתי שזה הכרחי ביותר בשבילי להעניק חלק חריצות
ו ביסורי לפרש אותה ;שימוש נהדר העכברה ומיומנות
בחלל הזה כדי להביא את הספר לסיומו ולאחר שנקבעו זה עבור
אותם גם ,אשר במדינה זרה מוכנים ללמוד,
להיות מוכן לפני נימוסים לחיות אחרי החוק.
}{1:1החכמה כל ,מעם אדוני ,והיא איתו
לנצח.

}{1:2מי באפשרותך למספר את החול של הים ,את הטיפות
של גשם ,מימי עולם?
}{1:3מי יכול לברר את גובה השמיים ,ו
ולרוחבה של כדור הארץ ,עמוק ,ואת החוכמה?
}{1:4החכמה הגולמיות נוצר לפני כל הדברים ,ואת
ההבנה של פרודנס מן הנצח.
}{1:5דבר האלוהים הגדול מכולם הוא מעיין
החוכמה ;ויש לה דרכים הדברות נצח.
}{1:6למי וטרף שורש החכמה נחשף ?או
מי הגולמיות לדעת שלה למשקיעי חכם?
[ }{1:7בפני מי שהיה הידע של חוכמה כבר
.לידי ?והבנתי מי וטרף אותה נהדר
ניסיון]?
}{1:8שם הוא אחד חכם ולא להיות חששו מאד ,האל
יושב על כסאו.
}{1:9הוא יצר אותה ,ראיתי אותה ואת ממוספרים ,ו
.ניגר אותה על כל מעשיו.
}{1:10היא עם כל בשר לפי היכולת שלו ,והוא
וטרף אותה הם מקבלים את אוהבת אותו
}{1:11הפחד האל הוא כבוד ותהילה ,ו

שמחה ,כתר נשייה.
}{1:12יראת ה' ארצה לב שמח ,ו
נתן ,ואני שמחה ושמחת חיים ארוכים.
}{1:13מי ירא את ה' ,אלך איתו טוב
בסופו דבר ,והוא יהיה למצוא טובה ביום מותו.
}{1:14לפחד האל הוא תחילת חכמה :ו
היא נוצרה עם הנאמן ברחם.
}{1:15היא הגולמיות נבנתה יסוד נצחי עם גברים.
היא תמשיך עם הזרע שלהם.
}{1:16לפחד האל הוא שלמות החוכמה, filleth
אנשים עם פירות שלה.
}{1:17היא  fillethכל הבית שלהם עם הדברים רצוי,
את תמיד עם עליית שלה.
}{1:18הפחד האל הוא כתר של תבונה ,הפיכת
שלום ובריאות מושלם לפרוח ;הן אשר הינם המתנות
האלוהים :ואת זה  enlargethשלהם שמחת שאוהבים אותו.
}{1:19החכמה  rainethלמטה מיומנות וידע
הבנת בעמידה , exaltethאותם כדי לכבד את זה
לאחוז בה מהר.
}{1:20שורש החכמה היא לחשוש יהוה ,ואת

סניפים בהם הם חיים ארוכים.
}{1:21יראת ה' אחד החטאים משם :והיכן
זה קיים ,זה תייסר אותם בכאבים משם זעמו.
}{1:22אינה יכולה להיות מוצדקת אדם זועמת ;עבור ומונגולים
הזעם שלו יהיה להרס שלו.
}{1:23אדם סבלני יקרעו במשך זמן ,ולאחר מכן
השמחה תהיה לצמוח לו.
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}{1:24הוא יסתיר את דבריו זמן ,השפתיים של
רבים יצהיר חוכמתו.
}{1:25היתה ונשארה הידע הן את האוצרות של
חוכמה :מתן תורה הוא תועבה לחוטא.
}{1:26אם אתה חפץ חוכמה ,לשמור המצוות,
אלוהים .אתן לה לקריאתי.
}{1:27עבור יראת ה' היא חכמה והדרכה:
אמונה ,הענווה והנאתו.
}{1:28אמון לא יראת ה' כאשר הנך
מסכן ,:מתקרב אותו עם לב זוגי לא.
}{1:29להיות לא צבוע בעיני גברים ,וקח
טוב לב מה צללית.

{ב }30 :1אל תרומם ,שמא אתה נופל ,ולהביא
יתכן שיחליט על נשמתך ,אז אלוהים לגלות את הסודות,
ומטילים עליך בתוך הקהילה
כי אתה  camestלא למען האמת של פחד של הלורד ,אבל
את ליבך הוא מלא רמאות.
}{2:1הבן שלי ,אם אתה בא לשרת את האל ,להכין את
הנשמה של פיתוי.
סט { }2:2את ליבך ,בסדר ,ואני כל הזמן לסבול ,ו
.הזדרז לא בזמן צרה.
}{2:3קליב לו ,וגם יוצאים לא משם ,זה אתה
י ניתן להגדיל את קצה האחרון.
}{2:4בכלל הביא עליך לקחת בעליצות.
להיות סבלני כאשר אתה אמנות שונה אחוזה נמוכה.
}{2:5זהב .הוא ניסה אש ,וכן מקובל בגברים
החימום של מצוקה.
}{2:6להאמין בו ,ויותר הוא לעזור סדר שבדרך
בסדר ,ואת האמון בו.
}{2:7יה זה פחד אלוהים ,לחכות לרחמיו ;ולך לא
הצידה ,שמא  yeליפול.
}{2:8יה זה פחד אלוהים ,מאמין לו ;הפרס שלך

לא יאכזב.
}{2:9יה זה פחד אלוהים ,לקוות טוב ,ועל
אושר נצחי ,רחמים.
{2:10}.תראה דורות ישנים ,ונראה ;אי פעם
כל להאמין באלוהים ,היה ארור ?או כל השאר
בהפחד שלו ,היה יוצא דופן ?או ,מי הוא בכלל מתעב
זה נקרא עליו?
}{2:11כי ה' הוא מלא חמלה ורחמים,
longsuffering,מעורר רחמים ,ו  forgivethהחטאים ,ו
savethבזמן של הנגע.
}{2:12הצרה תיפול מחריד לבבות ,ובידיים חלש ,ו
החוטא כי גת שתי דרכים!
}{2:13אבוי לו אותו כי הוא פחדן !כי הוא יחיה
.לא ;לכן אולי הוא לא להגן.
}{2:14אבוי לו שלא איבדו סבלנות ? !ומה
יעשה כן כאשר האדון לבקר אותך?
}{2:15הם שיראים האל אל תפר את המילה שלו;
הם אוהבים אותו ימשיכו את דרכיו.
}{2:16הם שיראים האל יחפשו את זה
ובכן ,מענגת לו ;הם אוהבים אותו

מלא החוק.
}{2:17הן את פחד האל יכינו את הלב,
אוכל להגיד את הנשמות שלהם באופק שלו,
}{2:18אומר ,אנחנו תיפול לידיהם של הלורד,
ולא לתוך ידיו של גברים :עבור כמו הוד מלכותו ,אז הוא שלו
רחמים.
}{3:1לשמוע לי את אבא שלך ,ילדים ,ולעשות לאחר מכן,
כי אתה יכול להיות בטוח.
}{3:2כי ה' שנתת את הכבוד אבא
ילדים ,וטרף אישר את הסמכות של האמא
על הבנים.
}{3:3מי  honourethאביו ארצה כפרה
על חטאיו:
}{3:4הוא זה  honourethאת אמא שלו זה כאחד
layethהאוצר.
}{3:5מי  honourethאביו יהיה השמחה שלו
הילדים שלהן ;כשאני ארצה את התפילה שלו ,הוא יהיה
שמעתי.
}{3:6הוא זה  honourethאת אביו יהיו חיים ארוכים;
הוא צייתן על ה' יהיה לנחם

אמא שלו.
}{3:7הוא ירא את ה' תכבד את אביו ,ו
יעשה שירות בפני הוריו ,באשר אדוניו.
}{3:8לכבד את אביך ואת אמא שני ב - wordו-
מעשה ,ברכה שעשוי להגיע עליך מפניהם.
}{3:9עבור ברכת האב  establishethאת הבתים
הילדים ;אבל הקללה של האםrooteth
יסודות.
}{3:10פאר לא במשחק לפגוע באחותך של אביך ;עבור מלכותך
קלון אביו הוא אין תהילה לקריאתי.
}{3:11עבור התהילה של אדם הוא מן הכבוד שלו
אביו ;אמא קלון היא ביקורת
.ילדים.
}{3:12הבן שלי ,לעזור אביך שלו ,ולא להתאבל עליו
לא כל עוד הוא חיה#.
{3:13},ואם את הבנתו להיכשל ,יש לי סבלנות עם
אותו ;לתעב אותו לא כאשר הנך מלכותך במלוא אונו.
}{3:14עבור להקלה של אביך לא תהא
שכחתי :ובמקום החטאים זה יבוא לבנות לך
sph

}{3:15ביום של הנגע דע יהיה
זכר ;חטאיכם גם יהיה נמס ,כמו הקרח
כאשר מזג האוויר חמים הוגן.
}{3:16זה  forsakethאביו הוא כופר האומר דברי נאצה ;ו
הוא זה  angerethאמו מקולל :האלוהים.
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}{3:17בני ,קדימה עם העסק שלך בהענווה ;אז
תהיה האהוב עליו הוא אישר.
}{3:18יותר הנך ,יותר צנועים ,ו
אתה תמצא טובה לפני יהוה.
}{3:19רבים נמצאים במקום גבוה ,של מוניטין :אבל
תעלומות מתגלים בפני שהצייתנים.
}{3:20לפי כוחו של האל הוא נהדר ,הוא
כבוד גדול של השפל.
}{3:21לא מחפשים דברים שקשה גם עלייך,
גם חיפוש על דברים שהם מעל את הכוח.
}{3:22אבל מה ציווה עלייך ,תחשוב לכן עם
קדושתך ,על כך והנחוץ לא למענך לראות עם מעודך
העיניים דברים כי הם בסוד.
}{3:23לא יסתקרן בענייני מיותרים :לפרטים נוספים

הדברים הם כשגידלה לקריאתי מאשר גברים מבינים.
}{3:24עבור רבים מולכים שולל על ידי דעות שחצן משלהם;
חשד הרשע השמיד את כושר השיפוט שלהם.
}{3:25בלי העיניים אלף ואתם רוצים אור :מתימרים לא
ידע ולכן זה הביאך לא.
}{3:26לב עיקש יהיה ממטבחי הרשע האחרון ;והוא
זה המעורב בו סכנה יומתו המצוי בו.
}{3:27לב עקשנית האם להיות עמוסות הצער;
שהרשע יהיה להמיט חטא חטא.
}{3:28העונש של גאים יש אין כפרה;
עבור הצמח של רשעות לקח שורש בו.
}{3:29בלב השקול יבין משל;
אוזן קשובה הוא הרצון של אדם נבון.
}{3:30מים כיבוי אש בוערים ;ואני ארצה נדבות
כפרה על חטאים.
}{3:31זה  requitethטוב הופך הוא מודעת לזה
אשר עשוי לבוא להלן ;כאשר הוא  falleth,הוא בסדר
למצוא שהייה.
}{4:1הבן שלי ,לרמות לא העניים של החיים שלו ,ו
הפוך לא העיניים נזקקים לחכות זמן רב.

}{4:2להפוך אף לא רעב נוגה ;גם לעורר
.אדם במצוקה שלו
}{4:3להוסיף עוד לא צרות הלב הוא המשפטים ;ו
דחה לא לתת לו הוא זקוק.
}{4:4דוחה לא את תחינה של הנגוע ;גם אני לא
תרחיק את .הפנים של איש עני.
}{4:5להסתובב לא מעודך עין מן לנזקקים ,ולתת
אותו אף אחד לא צריך לקלל אותך:
}{4:6אם הוא מקלל אותך במרירות של נשמתו שלו
תפילה תידון שלו וזה גרם לו.
}{4:7לקבל את עצמך האהבה של הקהילה ,ולהשתחוות
ראשך אל אדם דגול.
}{4:8תן זה לא יצער אותך משתחווים דע אוזן
עני ,ולתת לו תשובה ידידותית עם הענווה.
}{4:9לספק לו  sufferethרע מידו של
דיכוי ;להיות פחדן לא כאשר אתהsittest
פסק דין.
}{4:10להיות בתור אב בפני את יתומים מאב ,וגם במקום
בעלה בפני אמא שלהם :אז תהיה בתור הבן של
רוב גבוהה ,והוא אוהב אותך יותר ממה אימך

ערב.
}{4:11החכמה  exaltethילדיה , layethלהחזיק
אותם שמחפשים אותה.
}{4:12בו שהוא אוהב אותה .החיים ;והם המבקשים
אותה מוקדם יתמלא בשמחה.
}{4:13הוא זה ואלוהית אותה מהר יירשו התהילה ;ו
מוטבעות ,לשם היא  entereth,האל יברך.
}{4:14הם משרתים אותה יהיה שר הקדוש:
ואוהב את אלה שאוהבים אותה האל.
}{4:15מי נתן האוזן שלה תשפוט האומות:
הוא זה  attendethשלה ירבץ בצורה מאובטחת.
{4:16},אם אדם ביצע את עצמו עליה ,הוא יירשו
לה ;דורו אחזיק אותה ברשותו.
}{4:17בתחילה והיא תצעד איתו על ידי עקום
דרכים ,ולהביא פחד ,אימה עליו ,מענה אותו
עם משמעת שלה ,עד שהיא ייתכן לסמוך את נשמתו ,לנסות אותו
על ידי חוקי שלה.
}{4:18ואז יחזור היא הדרך ישר לו האלהים
לנחם אותו ,ואת שהשמן לו סודות שלה.
}{4:19אבל ,אם הוא לא בסדר ,היא לזנוח אותו ,ולתת

אותו להרס משלו.
}{4:20לבחון את ההזדמנות ,צריך להיזהר הרשע ;ו
להיות לא מתבייש כאשר זה  concernethאת נשמתך.
}{4:21אין בזבוז זה  bringethחטא ;ויש כאן
חבל שהוא פאר והדר.
}{4:22לקבל שום אדם נגד נשמתך ,ו .תני לא
כבוד של אדם לגרום לך ליפול.
}{4:23ולהימנע לא לדבר ,כשיש הזדמנות
טוב ,ולהסתיר בחוכמה בבית היופי שלה.
}{4:24כי על ידי דיבור תצא לאור החוכמה :ו
למידה על ידי המילה של הלשון.
}{4:25כלל לא מדברים נגד האמת ;אבל להיות נבוך
השגיאה של בורות דע.
}{4:26לא להתבייש להודות חטאיכם ;כוח לא
הקורס של הנהר.
}{4:27לעשות לא את עצמך עם הזוטר לאדם טיפש;
וגם לקבל מהאדם האדיר.
}{4:28לשאוף האמת בפני המוות ,ואלוהים יהיה
להילחם עבורך.
}{4:29לא נהיה פזיזים את לשונך ,וכן את מרווח מעשים

ציינתי.
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}{4:30אל תהיה כמו של אריה את הבית ,ולא  frantickבין
את המשרתים.
}{4:31תן לא שבידך יימתח כדי לקבל ,ו
סתום כאשר אתה גומלshouldest.
}{5:1תקפו את ליבך את הסחורות ;להגיד לא ,שיש לי
מספיק בשביל החיים שלי.
}{5:2פעל לא נאמן לעצמך הנפש ועוצמה מלכותך,
הליכה בדרכי ליבך:
}{5:3לומר לא ,מי יהיה  controulאותי לעבודות שלי?
למען האל אנקום לבטח את הגאווה.
}{5:4לומר לא ,חטאתי ,איזה נזק הגולמיות
קרה לי ?האל הוא  longsuffering,הוא יהיה
לא אתן לך.
}{5:5בדבר ריצוי ,להיות לא ללא פחד כדי להוסיף
חטא בגלל חטא:
}{5:6ולומר לא לרחמיו נהדר ;הוא יהיהpacified
עבור ריבוי של החטאים שלי :עבור רחמים ,זעם
ממנו ,ואת זעמו  restethלחוטאים.

}{5:7להפוך ללא השתהות לתסכל ולאחר לא הרתיע
מיום ליום :עבור פתאום יהיה זעמו של האל
ושוב ,ולא את האבטחה אלף ואזי להיהרס ,ו
למות ביום של נקמה.
סט { }5:8לא דע הלב על סחורות שלא בצדק קיבלתי ,עבור
הם לא יהיה רווח לך ביום של האסון.
}Winnow {5:9לא עם כל רוח ,וללכת אל כל
דרך :עבור כל כך ערב החוטא תחפצי כפל לשון.
}{5:10להיות  stedfastב הבנתך ;ולתת את המילה
להיות זהים.
}{5:11להיות מהיר לשמוע ;ותן חייך להיות כנה ;ו
עם סבלנות לתת תשובה.
}{5:12אם הביאך הבנה ,לענות  thyשכן;
אם לא ,הנח את ידך על פיך.
}{5:13כבוד ובושה היא בהרצאה :ואת הלשון של
האדם הוא נפילתו.
}{5:14לא להיקרא של הלוחשת ,נעוץ לא לחכות עם
את לשונך :חבל עבירה הוא הגנב ,ועל רוע
גינוי על הלשון כפול.
}{5:15לא להיות בקיאים כל דבר עניין גדול.

קטן.
}{6:1במקום של חבר יהפכו לא אויב ;עבור
[ובכך] אתה ואזי יורשים שם של חולה ,בושה ,ו
ביקורת :אפילו ושלשה חוטא תחפצי כפל לשון.
{6:2} extolלא עצמך ב .הפרקליט של לבך;
כי נשמתך לא נקרע לחתיכות כמו שור [בסטייה לבד].
}{6:3אתה ואתם תאכלו את העלים ,ולאבד את הפרי ,ו
להשאיר את עצמך כעץ יבש.
הנשמה של רשעים { }6:4נשמיד אותו .תחפצי ,ו
אציע לו עם תג כדי יקטול אויביו.
השפה מתוק { }6:5יתרבו חברים :ו- a
fairspeakingהלשון יגדל ברכות נחמד.
}{6:6להיות בשלום עם רבים :בכל זאת יש רק אחד
יועץ של אלף.
}{6:7אם אתה  wouldestלהשיג חברה ,להוכיח לו שהוא הראשון ,להיות
לא נמהר לזכות אותו.
}{6:8על איזה גבר הוא חבר לאירוע עצמו ,ו
!לא אסבול ביום צרה מלכותך.
}{6:9ויש חברה להיות פנתה באיבה,
מריבות ,יגלה את תוכחה.

}{6:10שוב ,איזה חבר הוא נלווה ליד השולחן,
לא תימשך ביום של הנגע.
}{6:11אבל את שגשוג הוא להיות כמו את עצמך ,יהיה
.תסתובבו על המשרתים שלך
}{6:12אם אתה תובא נמוך ,הוא יהיה נגדך ,ו
יסתיר את עצמו מן את פניך.
}{6:13להפריד את עצמך אויביך ,לשים לב
החברים שלך.
}{6:14חבר פיית'פול הוא הגנה חזקה :והוא זה
הגולמיות למצוא שאחד כזה הגולמיות מתחת למים.
}{6:15דבר  countervailידיד נאמן ,וידיו
הוד מעלתו לא יסולא בפז.
}{6:16ידיד נאמן זה התרופה של החיים ;והם
זה פחד שאלוהים .ימצאו אותו.
}{6:17מי ירא את ה' יהיה לכוון את החברות שלו
נכון :עבור הוא ,כך שכניו אהיה גם.
}{6:18הבן שלי ,לאסוף להוראה של נעוריך :כך
אתה תמצא חוכמה עד גיל הזקנה דע.
}{6:19מתקרב אליה בתור אחדploweth, soweth,
.ולחכות לה פירות טובים :כי אתה ואזי לא עובדים יותר

בתריסר עליה ,אבל .ואתם תאכלו את הפירות שלה נכון
.בקרוב.
}{6:20היא מאוד לא נעים נלמדת :הוא מת
מבלי להבין לא יישאר איתה.
}{6:21היא ישכב עליו כאבן האדיר של המשפט;
והוא ישליך אותה ממנו .בטרם זה ייקח הרבה זמן.
}{6:22כי החוכמה לפי השם שלה ,והיא
לא להתבטא בפני רבים.
}{6:23לתת אוזן ,הבן שלי ,לקבל את העצה שלי ,מסרב
לא העו ד שלי
{6:24},והכניסו את רגליך לתוך חושית שלה ,והצוואר שלך לתוך
השרשרת .שלה.
}{6:25קשת למטה את הכתף ,לשאת אותה ואני לא
באבל עם חוב שלה.
{6:26},מתקרב אליה עם לבבך כל ,ולשמור אותה
דרכים עם כל עוצמתך.
}{6:27חיפוש ,ואני מחפש ,ו היא יבוצעו ידוע
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לקריאתי :כאשר אתה  hastהשיגו אותה ,נתן לה לא ללכת.
}{6:28כי בסוף אתה תמצא לה לנוח ,וכי

ניתן להפעיל לשמחה שלך.
}{6:29ואז חושית שלה תהיה הגנה חזקה עלייך,
שרשראות שלה החלוק של תהילה.
}{6:30כי יש קישוט זהוב אותה ,ועל אותה
להקות הם תחרה סגולה.
}{6:31אתה ואזי .שים אותה כמו חלוק של כבוד ,ו
ואזי לשים אותה על עליך כמו כתר של השמחה.
}{6:32הבן שלי ,אם ברצונך ,אתה ואזי ניתן ללמד :אם
אתה וילט להחיל נפשך ,ואתם תהיו שקולה.
}{6:33אם אתה אוהב לשמוע ,אתה ואזי מקבלים
הבנה ,:אם אתה קשת לאוזן דע ,ואתם תהיו חכמים,
}{6:34לעמוד בתוך ההמון של הזקנים ;ו קליב
לו שזה חכם.
}{6:35יהיה מוכן לשמוע כל השיח צדיק ;ותן
לא היתה ונשארה של הבנה לברוח לך.
}{6:36אם אתה רואה אדם בעל הבנה ,להביא אותך
מעבודת אשא אותו ,ולתת את הרגל ללבוש את השלבים של דלתו.
}{6:37תן נפשך על התקנות של האדון
וחשבי ללא הרף על מצוותיו :הוא יהיה
לבסס את הלב שלך ,ולתת לך חוכמה ב מעודך הבעלים

רצון.
}{7:1לעשות רע ,אז יבוא להרע לך.
{7:2} Departשל חוסר צדק ,ואת העוול תהפוך משם
ממנו.
}{7:3הבן שלי ,לזרוע ולא על התום של
עוון ,ואתה ואזי לא לקצור אותם מנבואות החורבן.
}Seek {7:4לא של ודאיא האל ,וגם
המלך המושב של כבוד.
}{7:5להצדיק את לא עצמך לפני יהוה ;ואני לא להתגאות
חוכמתך לפני המלך.
}Seek {7:6לא להיות שופט ,לא להיות מסוגל לקחת
עוול ;שמא בכל עת אתה פוחד מהאדם האדיר,
stumblingblockבדרך של זקיפות מלכותך.
}Offend {7:7לא נגד ריבוי של עיר ,ולאחר מכן
אתה ואזי לא מקללים את עצמך בקרב העם.
}{7:8לאגד לא חטא אחד על אחר .עבור אחת רדיפה
לא יהיה עונש.
}{7:9לומר .לא ,אלוהים ייראה על ריבוי של שלי
oblations,כאשר אני מציע האל הגדול מכולם ,והוא יעשה
לקבל את זה

}{7:10להיות פחדן לא כאשר אתה  makestאת התפילה,
והזנחה לא לתת צדקה.
}{7:11לצחוק איש יקטול במרירות שלו
הנשמה :אין אחד אשר  humblethולאexalteth.
}{7:12לתכנן לא שקר כנגד אחיי ;וגם לא
כמו לחבר שלך.
}{7:13להשתמש לא לעשות בכל צורה של שקר :על המנהג
הימנו אינו טוב.
}{7:14משתמשים במילים לא הרבה שפע של חונכים ,ו
לא רב למלמל מתי אתהprayest.
}{7:15שונא מפרך לא עובד ,גם בעלי ,אשר
הנעלה ביותר הגולמיות הוסמך.
}{7:16מספר לא את עצמך בקרב המון
החוטאים ,אבל זכרו את זעמו לא תתעכב זמן רב.
}{7:17תשפיל את עצמך באופן משמעותי :עבור נקמת
נוחה שכזו הוא האש ותולעים.
}{7:18לשנות לא חבר על כל מעשה טוב בשום;
.אף אח נאמן בשביל הזהב של אופיר.
}{7:19לוותר לא אישה חכמים וטובים :לכבודה
הוא מעל זהב.

}{7:20ואילו את משרתך  workethבאמת ,להפציר בו לא
.רוע .ולא לקריאתה כי  bestowethאת עצמו לחלוטין למענך...
}{7:21תן לנשמתך אוהב משרתת טובה ,ו להונות אותו
לא של החירות.
}{7:22האומנם הבקר ?יש עין להם :אם הם
למטרות רווח מלכותך ,לשמור אותם עימך.
}{7:23האומנם ילדים ?להורות להם ,תשתחווה
צווארם מהילדות שלהם.
}{7:24האומנם בנות ?לנו מכונית של הגוף שלהם,
ו שהשמן לא עצמך עליזה כלפיהם.
}{7:25להתחתן עם הבת שלך ,אז אתה תהיה
תרגיל עניין המכביד :אבל לתת לה איש
ההבנה.
}{7:26האומנם אישה לאחר נפשך ?לזנוח אותה:
אבל לתת לא את עצמך .אישה אור.
}{7:27לכבד את אביך עם לבבך שלם ,ולשכוח
לא את העצב של אימך.
}{7:28זכור כי אתה  wastשהוליד מהם ;ו
איך אתה יכול פיצוי אותם הדברים שיש להם
לעשות למענך?

}{7:29פחד אלוהים עם כל נשמתך ,כבוד שלו
הכוהנים.
{ב }30 :7אהבה אותו עשה אותך עם כל הכוח שלך ,ו
לזנוח לא השרים שלו.
}{7:31פחד אלוהים ,כבוד הכומר ;לתת לו.
את החלק שלו ,כפי שהוא הוא ציווה ; firstfruits,ואת
הסגת גבול המציע ולאחר המתנה של הכתפיים ,ו
הקרבה של קידוש ,את  firstfruitsשל הקדוש
דברים.
}{7:32ולמתוח שבידך אל העניים ,זה שלך
אולי אפשר לשפרו ברכה.
}{7:33מתנה הגולמיות חן בעיני כל אדם חי;
ולכלוא למתים זה לא.
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}{7:34להיכשל לא להיות איתם לבכות ,להתאבל.
איתם זה להתאבל.
}{7:35לא להיות איטי לבקר החולים :כי זאת אכין
עליך להיות אהוב.
}{7:36בכלל אתה  takestביד ,זוכר
בסוף ,ואתה אף פעם לא עשה לא כשורה.

}Strive {8:1לא עם גבר האדיר ' אלא אם אתה נופל לתוך שלו
ידיים...
}{8:2להיות לא קומה לאיש עשיר ,שמא הוא
overweighלך :עבור זהב הגולמיות הרסו רבים ,ו
מעוותת את ליבם של מלכים.
}Strive {8:3לא עם מישהו כי הוא מלא לשון ,ו
להמיט לא עץ האש שלו.
}{8:4מתלוצץ .לא עם אדם גס ,שמא להיות אבות מלכותך
חרפה.
}{8:5תוכחה לא גבר שלא תייסר אותם בכאבים מן החטא ,אבל
זכור כי אנחנו כל ראוי לעונש.
}{8:6קלון לא אדם בגילו המבוגר :אפילו לכמה
מאיתנו שעווה הישן.
שמחי { }8:7לא מעל דע את האויב הגדול ביותר להיות מת ,אבל
זכור כי אנחנו נמות כולנו.
}Despise {8:8לא השיח של אבל חכם ,אשר תאפשר
את עצמך עם פתגמים שלהם :עבור מהם אתה ואזי ללמוד
הוראה ,וכיצד לשרת אנשים גדולים בקלות.
מיס { }8:9לא השיח של הזקנים :משום שהם גם
למדתי של אבותיהם ושל אותם אתה ואזי ללמוד

הבנה ,ולא לתת תשובה צריךrequireth.
}{8:10קינדל לא הגחלים של החוטא ,שמא אתה שרופים
עם להבת האש שלו.
}{8:11קום לא [בכעס] בנוכחות
השתחררות האדם ,שמא הוא יארוב אלו שמבקשים ללכוד אותך בבית שלך
מילים
}{8:12להלוות לא אשא אותו זה ולהתיר את עצמך ;עבור
אם .מאז ומתמיד .,אתה ביקשת להגדיל אותו לספור את זה אבל אבודים.
}{8:13להיות לא ערבות מעל עוצמתך :אם תהיה
ערבות ,לדאוג לשלם את זה.
}{8:14לא ללכת החוק עם שופט ;כי הם ידונו על
לו לפי כבודו.
}{8:15נוסע לא אגב עם בחור נועז ,שמא הוא
להיות חמורה לקריאתי :כי הוא יעשה על פי שלו
הרצון עצמו ,ואתה ואזי לגווע איתו דרך אווילותו.
{8:16} Striveלא עם אדם כועס ,ולך לא איתו
לתוך מקום מבודד :דם היא כאין וכאפס תשיא ,ו
שבה לא עזרה ,הוא להפיל אותך.
}{8:17להיוועץ לא טיפש ;כי הוא ייעוץ.
}{8:18לעשות שום דבר סודי לפני איש זר ;כי אתה

יודעים לא מה הוא יביא הלאה.
}{8:19לפתוח לא דע הלב לכל איש ,שמא הואrequite
לך עם סיבוב ממולח.
}{9:1לא לקנא על אשתו של החזה שלך ,ו
.ללמד אותה לא שיעור הרשע נגד עצמך.
{9:2}.תני לא את נשמתך אשא אישה כדי להגדיר את הרגל שלה על
את החומר.
}{9:3לפגוש לא עם הזונה ,אלא אם אתה נופל לתוך מלכודות שלה.
שימוש { }9:4לא החברה של אישה זה
זמר ,שמא אתה לקחת עם הניסיונות שלה.
המבט { }9:5לא על עוזרת ,אתה נופל לא על ידי אלה
דברים יקרים בה.
{9:6}.תני לא את נשמתך בפני פרוצות ,אתה מאבד לא
דע ירושה.
}{9:7לסיבאס לא על הריני ברחובות העיר,
גם אתה לשוטט במקום מבודד הימנו.
}{9:8תפנה העין דע מאישה יפה,
להביט לא היופי של אחר ;עבור רבים היה
שולל על ידי היופי של אישה ;בזאת הוא אהבה
יבער כאש.

}{9:9לשבת בכלל לא עם אשתו של מישהו אחר ,ולא שב
עם אותה בידיים דע ,ולבלות לא את הכסף שלה-
היין ;שמא דע הלב בשיפוע שלה ,ואני כל כך דרך
.הרצון שלך אתה נופל לתוך הרס
}{9:10לזנוח לא חבר ותיק ;החדש אינו
להשוות אותו :חבר חדש הוא כמו יין חדש ;מתי זה
זקן ,אתה ואזי לשתות אותו בהנאה.
}{9:11מקנא לא תהילתה של חוטא :עבור סתנצאעא םט
לא מה יהיה הסוף שלו.
}{9:12שלא להתענג הדבר שיש ושאינו
הנאה ;אך יש לזכור שהם לא יעבור ללא עונש
אשא את הקבר שלהם.
}{9:13לשמור אותך רחוק האיש תחפצי הכוח להרוג;
אז ואזי אתה ספק פחד המוות :ואם אתה בא
לו ,להפוך שלא באשמתו ,שמא הוא לקחת את חייך
כיום :זכור כי אתה  goestבאמצע ,הא
כי אתה  walkestעל החומה של העיר.
}{9:14קרוב כמו ,אתה יכול לנחש  thyשכן ,ו
התייעץ עם החכמים.
}{9:15תן את השיחה עם החכם ,וכל מלכותך

תקשורת בחוק של הנעלה ביותר.
}{9:16ותנו לאנשים רק לאכול ולשתות עימך ;ותן
את  gloryingלהיות בפחד של האל.
}{-9:17לידו של חרש העבודה תהא
לשבח :לבין שליט חכם העם לנאום שלו.
}{9:18איש לשון חולה מסוכן בעיר שלו ;ו
הוא פזיז בהרצאה שלו יהיה להיות שנוא.
שופט חכם { }10:1א תנחה את עמו ;ו
ממשלת אדם פיקח הוא הורה טוב.
}{10:2כמו השופט של העם הוא עצמו ,וכך גם שלו
קצינים ;איזה אדם השליט של העיר הוא,
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כאלה הם כל השוכנים בו.
המלך { }10:3לא חכם  destroyethעמו ;אבל דרך
פרודנס מהם אשר ברשות העיר תהא
מיושב.
}{10:4כוחה של כדור הארץ הוא ביד ה',
בבוא הזמן הוא יהיה להגדיר מעליו אחת שהיא רווחית.
}{10:5בידו של אלוהים הוא השגשוג של האדם :ו
על האדם של הסופר יטילו הוא כבודו.

}{10:6דוב לא שנאה כדי  thyשכן עבור כל דבר לא תקין;
.ולא לעשות כלום בכלל על ידי שיטות מזיק
}{10:7הגאווה היא שנאה בפני אלוהים ואדם :ועל ידי שניהם
ערב אחד מאורתcommit.
}{10:8בגלל תולהנתה צדיק ,פציעות ,ו
העושר יש ברמאות ,הממלכה מתורגם מאחד
אנשים אחר.
}{10:9בגלל זה הארץ ואפר גאה ? .אין יותר
דבר מרושע מאשר גבר החמדנים :עבור אחד כזהsetteth
את נשמתו המכירה ;כי בזמן שהוא חיה  #שאנו
משם את מעיו.
}{10:10הרופא  cuttethחופש מחלה ארוכה ;והוא
זה היום שיומת המלך אל מורו.
}{10:11כי כאשר אדם מת ,הוא יירשו זוחל
דברים ,חיות ותולעים.
}{10:12ההתחלה של גאווה היא כאשר אחדdeparteth
מאלוהים ,ועל הלב שלו .הוא הפנה גב את בוראו.
}{10:13על הגאווה הוא תחילתו של חטא ,והוא תחפצי
זה ישפוך את התועבה :ואת לכן האל
שהביאה עליהם אסונות מוזר ,הפיל אותם

.לחלוטין.
}{10:14האלהים הגולמיות להטיל את כס המלכות של גאה
הנסיכים ,הגדר שהצייתנים במקומם.
}{10:15האלהים הגולמיות אזרתי את השורשים של גאים
אומות ,ושתל השפל במקומם.
}{10:16האלהים לחלוטין מדינות של עובדי האלילים ,ו
הרסו אותם יסודות של כדור הארץ.
}{10:17הוא לקח חלק מהם משם ,השמיד אותם.
זיווג שלהם אנדרטת לחדול מן הארץ.
}{10:18גאווה לא נוצרה עבור גברים ,ולא כעס זועם
בשבילם זה נולדים של אישה.
}{10:19זה פחד אלוהים הם זרע בטוח ,והם
כי אהבה אותו מפעל מכובד למוצרי :הם לא בנושא הזה
החוק הם זרע בלתי מכובדות ;הם זה דאיכא
המצוות הן זרעdeceivable.
}{10:20בין האחים הוא זה צ'יף הוא מכובד ;אז
הם זה פחד אלוהים בעיניו.
}{10:21הפחד של האל באה לפני השגת
רשות :אבל חספוס והגאווה היא אובדן הימנו.
}{10:22אם הוא יהיה עשיר ,אצילי או עניים ,ותהילתם היא

יראת ה'.
}{10:23זה לא לפגוש לתעב את העניים האיש ש הגולמיות
הבנה ;הוא גם לא נוח להגדיל על חטא
.בנאדם.
}{10:24אנשים דגולים ,שופטים ,ואת  potentates,תהא
כבוד גדול ;עדיין יש אף אחד מהם לא גדול יותר הוא זה
ירא את ה'.
}{10:25בפני המשרת שזה חכם יהיה שהם
חופשי לעשות שירות :מי ידע שיש לו לא טינה
מתי הוא תוקן.
}{10:26להיות לא  overwiseלעשות את העסק ;ומתפארים
לא עצמך בזמן המצוקה שלך.
}{10:27כדאי הוא  laboureth,ולא  aboundethבסך הכל
.דברים ,יותר הוא  boastethאת עצמו ,ולא  wantethלחם.
}{10:28הבן שלי ,להאדיר את נשמתך ,הענווה ,ולתת
כבוד לפי כבוד הימנו.
}{10:29מי להצדיק אותו? נגד שלו
הנשמה ?ואת מי תכבד אותו  dishonourethשלו עצמו
החיים?
}{10:30האיש המסכן הוא לכבוד בשל מיומנותו ,ו

אדם עשיר הוא לכבוד העושר שלו.
}{10:31הוא זה והוא כיבד בעוני ,עוד כמה
ב .עושר ?הוא זה הסתתרה בזהב ,כמה
העוני בתוך יותר?
}{11:1החכמה  liftethאת ראש אותו זה נמוכה
מעלות ,והוא גרם לו לשבת בין אנשים גדולים.
}Commend {11:2לא אדם ליופי שלו ;וגם מתעב
מישהו בגלל המראה החיצוני שלו.
}{11:3הדבורה הוא קטן בין כגון זבוב ;אבל הפרי שלה
הצ'יף של דברי מתיקה.
}{11:4מתרברבים לא מלכותך בגדים ,לבוש ,ברא
לא את עצמך ביום של כבוד :את האשמה של האדון
הם נפלאים ,ויצירותיו בקרב גברים מוסתרים.
}{11:5מלכים רבים יש התיישבה על פני האדמה ;ו
זו הייתה המחשבה הגולמיות שחוק הכתר.
}{11:6גברים האדיר רבים היו מאד בושה;
ומסר הנכבד לידיים של גברים אחרים.
}{11:7האשמה לא לפני אלף  hastבחן את האמת:
להבין תחילה ולאחר מכן לנזוף.
תשובה { }11:8לא לפני  hastשמעת את הסיבה:

גם להפריע גברים באמצע השיחה שלהם.
}Strive {11:9לא בעניין זה  concernethאותך ו
שב לא בשיפוט החוטאים.
}{11:10הבן שלי ,לא להתעסק בנושאים רבים :אם
אתה להתערב יותר ,ואתם לא תהיו חפים מפשע ;ואם אתה
לאחר ,אתה לא תשיג ,גם אתה ואזי לברוח
על ידי שנמלט.
}{11:11שם הוא אחד  laboureth,ובאותה קלות כאבים ,ו
ארצה חיפזון ,ויש כל כך הרבה מאחורי יותר.
}{11:12שוב ,יש עוד איטי ,ויש צורך הגולמיות
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עזרה ,היכולת לרצות ואת מלא של עוני ;אך עיני
האל הביט על אותו לתמיד ,ולהגדיר אותו שלו
ן נמוך,
}{11:13והרמתי את הראש שלו מהאומללות ;כל כך הרבה
את המסור הזה ממנו נגמר כל השלום
}{11:14שגשוג ,מצוקה ,חיים ומוות ,עוני
ובוא עושר ,של האל.
}{11:15חוכמה ,ידע ,הבנה של
החוק ,הן של האל :אהבה ,ומה הדרך של מעשים טובים,

ממנו.
}{11:16שגיאה והיה חושך שלהם מתחיל ביחד
עם החוטאים :רשע יהיה ודנג ישן איתם את גלורי
המצוי בו.
}{11:17מתנת האל להיהרס עם ושאינו
לזכותו  bringethשגשוג לעד.
}{11:18שם הוא זה  waxethעשיר על-ידי את הדאגה שלו,
צובט ,וידיו זה החלק של הפרס שלו:
}{11:19ואילו הוא נאום ,מצאו מנוחה ואני עכשיו
לאכול ללא הרף את הסחורה שלי ;ואני עדיין המנהלים לא מה
הזמן יבוא עליו ,שהוא חייב להשאיר את זה
דברים אחרים ,ולמות.
}{11:20יהיה  stedfastב האמנה שלך ,וזה יהיה מחקרית
.ובזה ,ודנג את הישן ,את עבודתו.
}{11:21לא להתפעל יצירות חוטאים ;אבל אמון
יהוה ,ולא בחסד יצירתך :כי זה דבר קל ב
המראה של האל על הפתאומי להפוך איש עני לעשיר.
}{11:22ברכת האל הוא הפרס של
צדיק ,והוא לפתע ארצה את ברכתו לפרוח.
}{11:23אומר שלא ,מה הרווח הוא שם של השירות שלי ?ו

איזה דברים טובים להלן?
}{11:24שוב ,תגיד .לא ,יש מספיק ואני מחזיק רבים
דברים ,איזה רוע האם להלן?
}{11:25ביום של שגשוג יש השכחה של
הנגע :ביום של הנגע יש יותר
הזיכרון של שגשוג.
}{11:26כי זה דבר קל על ה' ביום של
מוות לתגמל אדם על פי דרכיו.
}{11:27הנגע של שעה ארצה גבר שוכח
הנאה :בסופו שלו יהיה גילו מעשיו.
}{11:28לשפוט אף אחד מבורך לפני מותו :לגבר
תצא לאור בבית הילדים שלו.
}{11:29להכניס לא כל אדם בביתך :עבור
האיש קידמה את אמצעי המרמה הגולמיות רכבות רבות.
}{11:30כמו כמו חוגלה נלקח [ושמר] בכלוב ,אז
הוא הלב של גאים ;כמו כמרגל , watchethהוא עבור
מלכותך בסתיו:
}{11:31הוא  liethממתין ,וזה תייסר אותם בכאבים טוב לרע,
ואת הדברים ראוי לשבח תניח את האשמה עליך.
}{11:32של ניצוץ של אש ערימת הגחלים היא בערה :ו- a

שהאדם החוטא  layethחכה לדם.
}{11:33לשים לב של גבר שובב ,כי הואworketh
רשעות ;שמא הוא מביא עליך אבן חשופה תמידי.
}{11:34לקבל זר לתוך הבית שלך ,הוא יהיה
להפריע לך ,פנו אליך ביציאה נאמן לעצמך.
}{12:1כאשר לעשה טוב יודע למי אתה חשוב על מעשיך
;אז אתה ואזי שיודו את היתרונות.
}{12:2לעשות טוב איש צדיק ,אתה תמצא
לפצותו ;ואם לא ממנו ,אך מהנעלה ביותר.
}{12:3שם יכול לא לבוא טוב לו כי הוא תמיד
כבשו ברוע ,וגם לו זה נתן צדקה אין.
לתת { }12:4איש צדיק ועזרה לא חוטא.
}{12:5עושה טוב בפני אותו כי היא נחותה ,אבל תן לא לעשות
נוחה שכזו :להחזיק את הלחם ,ולתת לו האלהים לא פן
ובכך הוא  overmasterלך :עבור [אחר] אתה ואזי מקבלים
כפול הרשע על כל הטוב שואזי יש עשיתי
לו.
}{12:6עבור גבוהה ביותר  hatethהחוטאים ,ואשיב כגמולם
נקמה בפני ושאינו ו  keepethאותם נגד
יום האדיר של העונש שלהם.

}{12:7לתת בפני הטוב ,ולעזור לא את החוטא.
לא יכול להיות ידוע  {12:8} A friendשגשוג :ואנימציות
לא ניתן להסתיר את האויב בשעת מצוקה.
}{12:9שגשוג של אדם אויבים יהיה עמנו:
אבל במצוקה שלו אפילו חבר תמריא.
}{12:10לעולם אל תבטח דע את האויב :עבור כמו כמו ברזלrusteth,
אז היא רשעותו.
}{12:11אבל הוא צנוע עצמו ,וללכת טיגריס מכווץ ,עדיין
קח טוב לב ,הזהר ממנו ,ואתם תהיו בפני
אותו כאילו אתה לו מחה  lookingglass,רדיפה
יודע כי שלו חלודה הגולמיות לא בסך הכל נמחק משם.
}{12:12שקבע לו לא ,שמא ,כאשר הוא הציע
להפיל אותך ,הוא לעמוד במקום מלכותך ;גם אתן לו לשבת
על ימינך ,שמא הוא מבקשים לקחת את המושב ,ואתה-
האחרון .זכור את דבריי ,וזקף להיות שם.
}{12:13מי חבל מקסים זה ננשך עם
הנחש או להתקרב כמו חיות פרא?
}{12:14אז אחד גת לחוטא ,וכך הוא מזדהם עם
לו על חטאיו ,מי חבל?
}{12:15לזמן שהוא יצויית עימך ,אבל אם אתה

מתחילים ליפול ,הוא לא תתעכב.
}{12:16אויב  speakethבמתיקות עם השפתיים שלו ,אבל
.הלב שלו הוא  imaginethאיך לזרוק אותך לתוך בור :הוא יהיה
מזיל דמעה בעיניים שלו ,אבל אם הוא ימצא את ההזדמנות ,הוא לא יהיה
מסופקת עם דם.
}{12:17אם מצוקה עליך ,אתה תמצא אותו
שם קודם ;למרות זאת הוא מתיימר לעזור לך ,עדיין
לחבל לך.
}{12:18הוא לנער את הראש ,ולמחוא ידיו ,ו
עמוד  607סירא)(Ecclesiasticus
ללחוש הרבה ושנה ארשת פניו.
}{13:1הוא זה  touchethאת המגרש יהיה להיות מחוללת שם;
מי להתחבר עם אדם גאה שיש לו יהיה כמו
לו.
}{13:2להכביד לא עצמך מעל עוצמתך תוך אלף
;livestאין להתחבר עם אחד כי הוא השולט,
עשירה יותר את עצמך :איך מסכים את הקומקום ,את עפריים
בסיר ביחד ?כי אם זה להיות מוכה נגד ה -itאחרים,
.יהיה שבור.
}{13:3עשה האיש העשיר טועה ,ואני עדיין הוא

threatenethזאת :העניים הוא עוול ,הוא חייבintreat
.גם.
}{13:4אם אתה תהיה עבור הרווח שלו ,הוא ישתמש לך :אבל אם
אתה חייב שום דבר ,הוא לזנוח אותך.
}{13:5אם אתה יש כל דבר ,הוא יחיה עמך :כן,
הוא יגרום לך החשופות ,לא תצטער על זה.
}{13:6אם הוא היתה צריכה אותך ,הוא יטעו אותך ,ואת
יחייך אליך ,ו להכניס לך תקווה ; .הוא יספר לך
יריד ,ואומר ,מה  wantestאתה?
{13:7},הוא חבל לך מאת בשרים שלו ,ועד שתהיה לו
נמשך אליך יבש פעמיים או שלוש פעמים ,בסוף שהוא יצחק
עליך יקטול לאחר מכן ,כאשר הוא  seethלך ,הוא לזנוח
לנער את הראש שלו אלייך.
היזהרו { }13:8כי אתה להיות לא שולל ,הביא
.מורידים אתjollity.
}{13:9אם אתה להיות מוזמן של אדם האדיר ,לסגת
את עצמך ,וכל כך הרבה יותר הוא יזמין אותך.
}{13:10לחץ אתה לא עליו ,שמא אתה תהיה החזיר;
לעמוד לא הרחק משם ,שמא אתה תישכח.
}{13:11להשפיע לא צריכה להיעשות שווה לו בהרצאה ,ו

מאמין לא שלו במילים :עבור הרבה תקשורת
הוא יהיה לפתות אותך ,ואני מחייך השבועות תצא מלכותך
סודות:
}{13:12אבל באכזריות הוא להניח את דבריך ,לא
חילוף לעשות לך כאב ,וכדי להכניס אותך לכלא.
}{13:13להתבונן ,ולקחת טוב לשים לב ,כי אתה  walkestב
הסכנה להפיל את :כאשר אתה  hearestאת הדברים האלה
ער בשינה מלכותך.
}{13:14אוהב האל כל חייך ,ואני קורא לו עבור
.הישועה שלך
}{13:15כל החיה בו .כמו שלו ,ואת כל אדם בו...
שכנו.
}{13:16כל בשר  consortethלפי סוג ,ואדם
לדבוק כמו שלו.
}{13:17איזה אחוות הגולמיות הזאב עם הכבש ?אז
החוטא עם שהתגלמותה.
}{13:18איזה הסכם יש בין הצבוע ו- a
הכלב ?מה שלום בין העשירים לעניים?
}{13:19כמו התחת הפראי הוא טרף האריה ב
במדבר :כך העשירים יאכלו העניים.

}{13:20ענווה שונא גאים :אז ערב את  abhorעשיר
העניים.
}{13:21איש עשיר מתחיל ליפול מוחזק שלו
חברים :אבל איש עני להיות למטה הוא דחף משם על ידי שלו
.חברים.
}{13:22כאשר נפל איש עשיר ,הוא הציע רבים העוזרים:
הוא  speakethדברים שאין לדבר עליה ,ואני עדיין גברים להצדיק
לו :האיש המסכן החליק ,ובכל זאת הם נזפו בו מדי ;הוא
דברתי בחוכמה ,יש מקום.
}{13:23כאשר אדם עשיר  speaketh,כל אדם ואלוהית שלו
הלשון ,ותראי ,מה הוא נאום ,הם  extolזה את העננים:
אבל אם האיש המסכן מדברים ,הם אומרים ,איזה בחור זה ?ו
אם הוא נתקל ,הם יסייע להפיל אותו.
}{13:24שהעושר טוב לו תחפצי שום חטא ,ו
עוני הוא רע בפה של החוטאים.
}{13:25ליבו של האדם  changeth,ארשת פניו
אם זה יהיה לטוב או לרע :ו בלבך שמחת ארצה
ארשת עליזה.
}{13:26ארשת פנים עליזות הוא רכיב  tokenשל לב לזה
הוא שגשוג ;הממצא היתה ונשארה הוא

עבודה מייגעת של המוח.
}{14:1יבורך האדם שחרג הגולמיות לא שלו
.מאות ' ,וזקף היא לא עם ריבוי החטאים.
}{14:2ברוך הוא המצפון של מי היא .לא
גינו אותו ,ואת מי היא לא נפלה מן התקווה שלו
לורד.
}{14:3עושר אינם נאה עבור  niggard:ומה
צריך אדם מקנא לעשות עם הכסף?
}{14:4הוא זה  gatherethעל ידי בהונאת את נשמתו
gatherethלאחרים ,זה אבלה והפרוע הסחורה שלו.
הוא { }14:5מה שרע להתגבר בעצמו ,למי הוא להיות
טוב ?הוא עוד לא נהנית הסחורה שלו.
}{14:6יש אף גרוע יותר .הוא זה  enviethאת עצמו;
ואת זה לפצותו על רשעותו.
{14:7},ואם טוב לו כשפים ,כשפים הוא זה באי רצון ;ו
לבסוף הוא יצהיר רשעותו.
}{14:8הגבר הקנאים הגולמיות יש עין הרעה ;הוא תייסר אותם בכאבים
משם שלו להתמודד , despisethגברים.
}{14:9א החמדנים בעין של אינה מסתפקת שלו
מנה ;אשמת הרשעים  driethאת הנשמה שלו.

}{14:10יש עין הרעה  enviethהלחם [שלו] ,והוא
niggardבשולחן שלו.
}{14:11הבן שלי ,על-פי את היכולת לעשות .טוב
את עצמך ,ולתת האל מנחתוdue.
}{14:12זוכר שהמוות לא יהיה הרבה זמן .אני באה,
כי האמנה של הקבר אינה כשגידלה לקריאתי.
}{14:13לעשות טוב את החבר לפני אלף מתים ,ו
על-פי היכולת שלך להושיט את ידך ותן לו.
}{14:14לרמות לא את עצמך ביום טוב ואני אתן לא
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החלק של רצון טוב  overpassלך.
}{14:15ואזי אתה לא להשאיר את בתלאות בפני אחר?
ביגיעותיך צריך להיות מחולק על ידי רבים?
}{14:16לתת ,לקחת ואת להתקדש נשמתך ;כי יש
לא מחפש של מעדנים טריים בקבר.
}{14:17כל בשר  waxethזקן כמו בגד :עבור
האמנה מן ההתחלה היא ,מות תמות המוות.
}{14:18כמו של העלים הירוקים על עץ עבה ,חלק ליפול,
כמה גדלים ;אז הוא הדור של בשר ,דם ,אחד
נולד יבוא קץ ,ועוד.

}{14:19כל עבודה  rotteth, consumethמשם ,ו
העובד הימנו אלך זאת.
}{14:20יבורך האדם זה מדיטציה דברים טובים
חוכמה ,ואת זה  reasonethשל דברים קדושים על ידי שלו
ההבנה. ing.
}{14:21והוא זה  considerethשלה דרכים בלב שלו
יש גם ההבנה הסודות שלה.
}{14:22לרדוף אחריה כאחת  traceth,נמתין ב
את דרכיה.
}{14:23והוא זה  priethב - windowsשלה אכן גם
הקשיבו לה דלתות.
}{14:24והוא זה  lodgeליד הבית שלה אכן גם
להדק פין בקירות שלה.
}{14:25הוא יהיה לזרוק את האוהל כמעט שלה ,בסדר
lodgeבלינה איפה דברים טובים.
}{14:26הוא תקבע את ילדיו תחת מחסה שלה ,ואת
lodgeתחת שלה סניפים.
}{14:27על ידה הוא יכוסו מהאש ,בה
תהילה תהיה לו להתעכב.
}{15:1הוא ירא את ה' יעשה את הטוב ,והוא זה

וטרף הידע של החוק יהיה להשיג אותה.
{15:2},כאימא ,האם היא לפגוש אותו ,ומקבלים
אותו בתור אישה נשואה לבתולה.
}{15:3עם הלחם של הבנה היא הזנה
.ולתת לו את המים של חוכמה לשתות.
}{15:4הוא יהיה נשאר עליה ,ולא יהיה
עבר ;האם לסמוך על אותה ואני לא אהיה ארור.
}{15:5היא מבליטות אותו מעל שכניו ,ובשנת
בעיצומו של הקהילה היא לפתוח את פיו.
}{15:6הוא אמצא השמחה ,כתר של שמחה ,והיא
.יגרור אותו לרשת של שם נצח.
}{15:7אבל גברים טיפשים לא יהיה להשיג עליה ,ו
החוטאים לא אבקר אותה.
}{15:8כי היא רחוקה הגאווה ועל שהגברים הם שקרנים
לא זוכרת אותה
}{15:9שבח אינה בוחרת בפה של חוטא ,בשביל זה
לא נשלחה לו ה'.
}{15:10כי השבח יהיה ניתן מפיו בחוכמה ,וה
לורד ישגשגו זה.
}{15:11לומר לא אתה ,זה דרך לאלוהים על כך נפלתי

משם :כי אתה  oughtestלא לעשות את מה שהואhateth.
}{15:12לומר לא אתה ,הוא הציע גרם לי לטעות :הוא
וטרף אין צורך של האדם החוטא.
}{15:13האלהים  hatethכל תועבה ;והם זה
לא פחד אלוהים אוהב את זה.
}{15:14שהוא עצמו ברא את האדם מההתחלה ,ו
עזבתי אותו בידו של הדין שלו;
}{15:15אם כרצונך ,לשמור המצוות ,וב
לבצע נאמנות מקובל.
}{15:16הגולמיות הציב האש והמים לפנייך :מתיחה
ושוב ידך בפני אם תעזבנו.
}{15:17לפני אדם היא עניין של חיים ומוות ;אם אותו
likethיינתן לו.
}{15:18עבור חכמת האל הגדול ,הוא
מייטי בשלטון ,ואת הישמר כל הדברים:
{15:19},העיניים שלו עליהם פוחד ממנו והוא
מכיר כל עבודה של האדם.
}{15:20הגולמיות פיקד על אף אדם לעשות וברשעות
גם הוא שנתת כל רישיון אדם לחטוא.
}{16:1הרצון לא המון ילדים רווחי.

תוכלו להתענג גם על הבנים נוחה שכזו.
}{16:2למרות שהם מתרבים ,לשמוח לא בהם ,חוץ
הפחד של האל להיות איתם.
}{16:3לבטוח נא תחשוש בחיים שלהם ,וגם לא כל הכבוד שלהם
ריבוי :אחד זה פשוט הוא טוב יותר מאשר אלף ;ו
כדאי זה למות בלי ילדים ,מאשר לקבל אותם כי הם
נוחה שכזו.
}{16:4עבור אחד תחפצי הבנה העיר
לחידוש :אלא את דומה הרשעים במהרה
להיות שומם.
}{16:5דברים רבים כאלה ראיתי עם שלי ,עיניים,
האוזן שלי שמע יותר אלו.
}{16:6מהקהילה ושאינו אש יהיה
יבער ;אומה מרדנית מוגדר זעמו על האש.
}{16:7הוא היה לא  pacifiedלכיוון הענקים העתיקה ,שנפלה
משם ,עוצמת הטיפשעשרה.
}{16:8וגם חסכו הוא המקום שבו הרבה ושהו שם,
אבל תיעב אותם על גאוותם.
}{16:9הוא ריחם לא האנשים האבדון ,שהיו
נלקח בחטאיהם:

}{16:10ולא שהועסק שש מאות אלף ,שהיו
התאספו יחד קושי ליבם.
{16:11},ואם יהיו אחד  stiffneckedבקרב
אנשים ,זה פלא אם הוא ברח ללא עונש :לרחמים,
זעם איתו ; .הוא אדיר לסלוח ,וכדי לשפוך
עמוד  609סירא)(Ecclesiasticus
אי שביעות רצון.
}{16:12כפי לרחמיו .נהדר ,אז הוא התיקון שלו גם :הוא
judgethאדם על פי עבודותיו
}{16:13החוטא לא ימלט עם השלל שלו :ו
לא יהיה ניתן לסכל הסבלנות של שהתגלמותה.
}{16:14לעשות את הדרך לעבודה כל הרחמים :עבור כל
האיש אמצא על פי עבודותיו.
}{16:15האלהים מוקשה פרעה ,כי הוא לא צריך
מכיר אותו ,יצירותיו חזק עשוי להיות הידועות
העולם.
}{16:16לרחמיו הוא בפני כל יצור ;והוא
הגולמיות מופרדים האור מן החושך עםadamant.
}{16:17לומר לא אתה ,אני אסתיר את עצמי מהאל:
האם מישהו זוכר אותי מלמעלה לא אהיה

זכר בין כל כך הרבה אנשים :בשביל מה הנשמה שלי
בין כזה מספר אינסופי של יצורים?
}{16:18הנה השמים ,ברקיע השמים,
העמוקים ,ואת הארץ ,וכל זה תוך זה ,תהא
עברה כאשר הוא מבקר.
}{16:19הרי גם וקרנות של כדור הארץ
מנערים רועדות ,כאשר האל  lookethעליהם.
}{16:20אין לב יכול לחשוב על הדברים האלה שנשמר לשימוש עתידי:
ומי מסוגלת להרות את דרכיו?
}{16:21זה סערה לא איזה גבר יכול לראות :עבור
חלק רוב יצירותיו הם הסתירו.
}{16:22מי להצהיר על העבודות הצדק שלו ? .או מי
יכול לסבול אותם ?עבור האמנה שלו הוא עפר מחוץ ולאחר המשפט
של כל הדברים הוא בסופו של דבר.
}{16:23הוא זה  wantethהבנה יחשוב על
דברים חסרי תועלת ,:איש טיפש שמרני  imaginethהשטויות.
}{16:24על ידי הבן ,הקשיבו לי ,ולמד הידע,
זכור את המילים שלי עם לבבך.
}{16:25תגלה שהשמן הלאה דוקטרינת במשקל ,ולהכריז
הידע שלו בדיוק.

}{16:26העבודות של האדון נעשים בפסק דין מ
ההתחלה :מהרגע שהוא גרם להם הוא והדרך בה בסוף נפטרים
חלקו.
}{16:27הוא רשת שלו עובד לנצח ,וגם בידו
?הצ'יף של אותם בפני כל הדורות :הם לא
עבודה ,אתה עייף ,ולא הפסק מן העבודות שלהם.
}{16:28אף אחד מהם לא  hinderethאחרת ,הם בסדר
ולעולם אל תסרב המילה שלו...
}{16:29אחרי זה האל הביט על כדור הארץ ,ו-
ממלא את ברכותיו.
}{16:30עם כל מיני היצורים החיים הגולמיות הוא מכוסה
הפנים הם אחזור אליו שוב.
}{17:1האלהים ברא את האדם של כדור הארץ ,והפכו אותו
חושב על זה שוב
}{17:2והוא נתן להם כמה ימים ולאחר זמן קצר ,ו
חשמל גם את הדברים המצוי בו.
}{17:3הוא הפסיקו להתפלל אליה אותם בכוח על ידי עצמם ,ו
הפך אותם לפי התמונה שלו,
{17:4},לשים את הפחד של האדם על כל בשר ,נתן
לו שליטה על בהמות ,עופות.

}{17:5הם קיבלו את השימוש חמש פעולות
אלוהים ,ולא במקום השישי הוא פניני אותם
הבנה ,ולא בנאום השביעי ,מתורגמן של
cogitationsהימנו.
העו ד { ,}17:6לשון ,ו העיניים האוזניים ,לב,
הוא נתן להם להבין.
}{17:7זאת הוא מילא אותם .עם הידע של
הבנה ,והראתה להם טוב ורע.
}{17:8הוא להגדיר את העין שלו על לבם ,כי הוא עלול
שהשמן אותם גדולתו של יצירותיו.
}{17:9הוא נתן להם כדי פאר במשחק מעשיו נפלא עבור
אי פעם ,כי הם אולי להכריז על יצירותיו בהבנה.
{17:10},האחד יהיה להלל את שמו הקדוש.
}{17:11לצד זה הוא נתן להם את הידע ,ואת החוק
החיים המורשת.
}{17:12הוא גרם של אדונינו איתם ,ו
והראתה להם את פסקי דין.
}{17:13עיניהם ראה ההוד של התהילה שלו ,ולא שלהם
אוזני שמעתי את קולו המפוארת.
}{17:14ויאמר להם ,היזהרו מכל

עוון ;הוא נתן כל דיבר איש
לגבי השכן שלו.
}{17:15את הדרכים שלהם הם לנגד עיניו ,ולא יהיה
הסתירה מעיניו.
}{17:16כל אדם עוד בנעוריו ניתנת רשע ;גם אני לא
האם יוכלו להחליט לעצמם לבבות הבשרי עמוקה.
}{17:17עבור-החלוקה של האומות של כל
כדור הארץ שהוא להגדיר את סרגל מעל כל אנשים ;אבל ישראל היא
החלק של האל:
}{17:18מי ,להיות בנו הבכור ,הוא  nourishethעם
משמעת והם נותנים לו אור האהבה שלו ערב לא
שוכח אותו.
}{17:19ולכן כל העבודות שלהם הן כמו השמש לפני
אותו ,ועיניו מביטות ללא הרף את דרכיהם.
}{17:20אף אחד מעשיהם צדיק הם החביאו מ
אותו ,אבל כל חטאיהם לפני יהוה
}{17:21אבל האלהים להיות אדיבה .ולדעת שלו
מלאכת מחשבת ,לא שמאל ולא  forsookאותם ,אלא חס
אותם.
}{17:22הנדבות של אדם הוא כמו חותמים עמו ,והוא

ישמור את המעשים הטובים של האדם כמו התפוח של העין ,ו
לתת תשובה שלו בנים ובנות.
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}{17:23לאחר מכן .כך הוא התרומם ,לתגמל אותם ,ואת
רינדור שלהם לפצותו על ראשם.
}{17:24אבל להם זה לחזור בתשובה ,הוא העניק להם
להחזיר ,וניחם אלה שנכשלו בסבלנות רבה.
}{17:25לחזור על ה' ,ולא לזנוח חטאיכם ,להפוך
את התפילה לפני שלו להתמודד ,ולפעמים פחות.
}{17:26לפנות שוב הנעלה ביותר ,ופנו להתרחק ממנו
מאורת :כי הוא יוביל אותך מתוך החושך אל האור
בריאות ,ואני שונא את התועבה בלהט.
}{17:27מי יהיה שבח גבוהה ביותר בקבר,
במקום שהם אשר חיה ותן תודה?
}{17:28הודיה  perishethמן המתים ,וכן דרך
אחד שלא :החיים ואת הצליל בלב טוב לשבח
לורד.
}{17:29עד כמה גדול הוא וגמילות של האדון שלנו
אלוהים ,וחמלה שלו בפני כגון להפוך לו ב
קדושה!

}{17:30עבור כל הדברים לא יכולים להיות אצל גברים ,כי בנו
של אדם הוא לא בן-אלמוות.
}{17:31מהי יותר בהיר מהשמש ?ובכל זאת את האור
failethהימנו ;בשר ודם יהיה לדמיין הרוע.
{17:32} viewethהוא הכוח של הגובה של עדן;
כל הגברים אבל הארץ ואפר.
}{18:1הוא זה שישו עבור אי פעם  Hathיצר את כל הדברים ב
כללי.
}{18:2האלהים רק לצדיקים ,ויש אף אחד את השני
אבל הוא,
}{18:3מי  governethאת העולם עם כף היד שלו
יד ,וכל הדברים לציית לרצונו :כי הוא המלך של כל.
באמצעות כוחו חלוקת דברים קדושים ביניהם בויברציות.
}{18:4למי הגולמיות הוא נתון כוח להכריז על שלו
עובד ?מי יהיה לגלות את פעולותיו אצילי
}{18:5מי יהיה מספר הכוח של הוד מלכותו ?ו
מי אספר גם החוצה לחסדיו שלו?
}{18:6כמו מפעלי המופלא של אלוהים ,אי אפשר
שום דבר לא לקחת מהם ,וגם ייתכן כל דבר לשים
להם מנוחת עולם ,גם הקרקע מהם ניתן למצוא.

}{18:7אם אדם עשה ,אז הוא ; beginnethו
כאשר הוא  leaveth,ואז הוא יהיה מוטל בספק.
}{18:8מה הוא ,ואני מערב  servethהוא ?מה ששלו
טוב ,ומהו לרוע שלו?
}{18:9המספר של אדם של הימים לכל היותר הם
מאות שנים.
}{18:10כמו טיפת מים אל הים ,וכןgravelstone
לשם השוואה של החול ;גם אלף שנים
ימי הנצח.
}{18:11ולכן החולה אלוהים איתם ,וpoureth
ושוב שלו רחמים עליהם.
}{18:12הוא ראה ונתפסים שלהם סופו להיות רשע;
לכן הוא להכפיל החמלה שלו.
}{18:13לחסדי האיש הוא כלפי שכנו ;אבל
חסדו של האל הוא על כל בשר :הוא  reproveth,ו
nurtureth, teacheth, bringethשוב ,כמו רועה שלו
הצאן.
}{18:14הוא הגולמיות רחמים עליהם לקבל משמעת.
זה בחריצות רדפו אחרי פסקי-דין שלו.
}{18:15הבן שלי ,פגם לא מלכותך מעשים טובים ,וגם לא להשתמש

מילים לא נוח כאשר .תנוחו כל דבר.
}{18:16האם לא את  asswageהטל החום ?אז היא מילה
טוב יותר מאשר מתנה.
}{18:17הלאו ,אינה מילה יותר טובה מתנה ?אבל גם הם
עם גבר אדיב.
}{18:18טיפש  upbraid churlishly,וגם מתנה של
הקנאים  consumethהעיניים.
}{18:19ללמוד לפני אתה מדבר ,השתמש  physickאו אי-פעם
אתה תהיה חולה.
}{18:20לפני שיקול דעת לבחון את עצמך ,ואת היום
של ביקורים אתה תמצא רחמים.
}{18:21תשפיל את עצמך לפני תהיה חולה,
הזמן של החטאים שהשמן תשובה.
}{18:22תיתן לשום דבר .להפריע לך לשלם את הנדר בבוא
הגיע הזמן ,דחה לא עד מוות מוצדקת.
}{18:23לפני אלף  prayest,הכן את עצמך ;לא
בתור אחד זה  temptethהאל.
}{18:24חושב על זעמו זה יהיה בסוף ,ו
זמן הנקמה ,כאשר יפנה משם את פניו.
}{18:25כאשר הביאך מספיק ,זוכר את הפעם של

הרעב :כאשר הנך עשיר ,חושב על עוני,
צריך.
}{18:26מהבוקר עד הערב הוא הזמן
השתנה ,ואת כל הדברים נעשים בקרוב לפני יהוה.
}{18:27אדם חכם יפחדו בתוך כל דבר ,ואת
יום של חטא הוא להיזהר בעבירה :אבל טיפש לא
להתבונן זמן.
}{18:28כל אדם בעל הבנה המנהלים חוכמה,
וייתן שבח לו שמצאו אותה.
{18:29}.הם היו של הבנה בפתגמים
הפך להיות גם חכם עצמם ,ומזג הלאה משובח
היתה ונשארה.
}{18:30לא לרדוף את תאוות ,אך נמנעים את עצמך מן
דע התיאבון.
}{18:31אם תנוחו נשמתך הרצונות לענג אותה,
היא תגרום לך מטרה ללעג את אויביך זה
להשמיץ אותך.
}{18:32נהנית לא הרבה רוח טובה ,וגם להיות
קשור  expenceהימנו.
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}{18:33לא להיעשות קבצן על-ידי הסעודות על
השאלה ,מתי הביאך דבר בארנק שלך :כי אתה
ואזי נמתין לחיים נאמן לעצמך ,להיות דיבר על.
האיש { }19:1בתריסר  Aהניתן שיכרות
לא אהיה עשיר ,:והוא זה  contemnethדברים קטנים
ליפול על ידי מעט מעט.
{19:2},יין ונשים יגרום גברים של הבנה
ליפול משם :הוא זה  cleavethעל פרוצות תהפוך
חצוף.
עש ותולעים { .}19:3נתפוס אותו למורשת ,ו- a
גבר נועז תלקח משם.
}{19:4זה חפוזה לתת קרדיט הוא שכלל ;ו
הוא יישא ואיש בחטאו יהיה לפגוע נגד את נשמתו.
}{19:5מי לקח את העונג של רשעות תהא
גינה :אבל הוא זה  resistethהנאות  crownethאת חייו.
}{19:6הוא אשר יכול לשלוט בלשונו חייכם ללא
סכסוכים ;יהיה לו את זה  hatethלמלמל פחות רשע.
}Rehearse {19:7לא אשא עוד את אשר נאמר בפני
לך ,ואתה ואזי ממטבחי מעולם לא הכי גרוע.
}{19:8להיות חבר או אויב ,דיבורים לא השני

בחיים של אנשים ;אם אתה יכול .בלי להעליב ,לחשוף אותם
.לא.
}{19:9הוא שמע ולצפות בך ,וכאשר זמן
יבוא הוא ישנא אותך.
}{19:10אם  hastשמעת מילה ,תן לה למות עימך ;ו
להיות נועז ,לא יתפוצצו לך.
}{19:11שוטה  travailethעם מילה ,כמו אישה
לידה של ילד.
}{19:12כמו חץ  stickethבירך של גבר ,אז הוא
.מילה בתוך הבטן של טיפש
}{19:13שהדיון חבר ,ייתכן שהוא לא עשה את זה:
אם הוא עשה את זה ,הוא עשה את זה יותר
}{19:14שהדיון את החבר שלך ,זה עשוי להיות שלא הגולמיות אמר
זה :אם יש לו ,הוא מדבר לא שוב.
}{19:15שהדיון חבר :כי הרבה פעמים זה הוצאת דיבה,
ואני מאמינה לא כל הסיפור.
}{19:16שם הוא אחד  slippethבנאומו ,אבל לא
מהלב שלו ;ומי הוא זה טענה לא נפגע עם שלו
הלשון?
}{19:17שהדיון  thyשכן לפני אלף איים

אותו ;לא לכעוס ,לתת מקום לחוק ביותר
גבוהה.
}{19:18יראת ה' היא הצעד הראשון.
התקבלה [ממנו] ,חוכמה  obtainethאת אהבתו.
}{19:19הידע של המצוות
האל הוא תורת החיים :הם דברים לעשות את זה
בבקשה אותו יקבל את הפרי של העץ של חיי נצח.
}{19:20הפחד האל הוא כל החוכמה ;בכל
החוכמה היא הביצועים של החוק ,ואת הידע
של  omnipotencyשלו.
}{19:21אם משרת אומר אל אדונו ,לא אעשה כפי שהוא
בו אך לאחר מכן הוא עשה את זה ,הוא  angerethאותו
זה  nourishethאותו.
}{19:22הידע של רשעות אינה חוכמה,
גם בכל מועד יועציו של החוטאים פרודנס.
}{19:23שם היא רשעות וכנ ל
תועבה ;ויש טיפש לרצות חוכמה.
}{19:24הוא הגולמיות הבנה קטנה ,ולא ירא
.אלוהים ,הוא יותר טוב מאחד תחפצי הרבה חוכמה ,ו
transgressethאת החוק של הנעלה ביותר.

}{19:25שם הוא מעולה  subtilty,אותו דבר
לא הוגן ;ויש אחד זה תייסר אותם בכאבים הצידה כדי להפוך את פסק הדין
מופיעים ;ויש אדם חכם  justifiethבפסק דין.
}{19:26שם הוא אדם רשע  hangethשלו
ראש בעצב ; .אבל מבפנים הוא מלא ,מרמה,
}{19:27השלכת את ארשת פניו ,ולהפוך כאילו
הוא שמע לא :שם הוא אינו ידוע ,הוא יעשה לך
שובבות לפני אתה להיות מודע.
}{19:28ואם בגלל הכוח הוא ירצה בכך מן
לחטוא ,אך כאשר הוא  findethהזדמנות הוא יעשה הרוע.
}{19:29אדם עשוי להיות ידוע על ידי המבט שלו ,ואף אחד זה
הגולמיות הבנה על ידי ארשת פניו ,כאשר אתהmeetest
אותו.
}{19:30של אדם הלבוש ,צחוק מופרז ואת ההליכה,
שהשמן מה הוא.
}{20:1שם הוא אזהרה שאינה נאה :שוב ,כמה
האיש ואלוהית הלשון שלו ,הוא חכם.
}{20:2זה הרבה יותר טוב להוכיח ,מאשר להיות כועס
בסתר :הוא זה  confessethאשמתו יהיה לשמר
מפני כאב.

}{20:3כמה טוב הוא זה ,כאשר אתה אמנות שלא להוכיח ,כדי שהשמן
תשובה !כי אז אתה ואזי לברוח חטא בלאי.
}{20:4כמו התשוקה של סריס נפתה בתולה ;אז
הוא זה  executethאת הדין עם אלימות.
}{20:5שם הוא אחד  keepethשתיקה ,ולא נמצא
חכם :ולא עוד הרבה פונץ  becomethשנאה.
}{20:6איזה גבר ואלוהית לשונו ,כי הוא הציע לא
לענות :ו  keepethקצת שקט ,לדעת את זמנו.
}{20:7א החכמים תקיים את הלשון שלו עד שהוא רואה
ההזדמנות :אבל של הזנבנים ,שוטה תתייחס אין זמן.
להיות נתעב הוא { }20:8זה ,השתמשו במילים ;ו
הוא לקח לעצמו סמכות ובזה יהיה להיות שנוא.
}{20:9שם הוא חוטא תחפצי הצלחה טובה ברוע
הדברים ;ויש רווח זה תייסר אותם בכאבים לאובדן.
}{20:10שם הוא מתנה לא יהיה רווח .ושם
הוא מתנה של מי לפצותו היא כפולה.
}{20:11שם היא  abasementהתהילה ;ו
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יש את זה  liftethאת הראש שלו מאחוזה נמוכה.
}{20:12שם הוא זה  buyethהרבה זמן ,ואת

repayethזה פי.
}{20:13אדם חכם למילים שלו גרם לו אהובה:
אבל הגרציות השוטים ובעיניו.
}{20:14המתנה של טיפש .אעשה לך לא טוב כאשר
הביאך אף אחד עדיין של הקנאים על הצורך שלו :עבור
הוא  lookethלקבל הרבה דברים בשביל אחד.
}{20:15הוא נתן קצת , upbraidethהרבה ;יפקח
פיו כמו בכיינית ;עד היום הוא  lendeth,כדי מחר יהיה
הוא לשאול שוב :אחד כזה הוא שנוא של אלוהים ואדם.
}{20:16השוטה נאום ,אין לי חברים ,יש לי .לא תודה
עבור כל המעשים הטובים שלי ,והם אוכלים לחם שלי מדברים רוע
מצידי.
}{20:17התדירות ,של כמה טוב הוא להיות צחק כדי
בוז !עבור המנהלים לא נכון מה לעשות ;וזה
כל אחד לו כאילו היה לו לא.
}{20:18כדי להחליק על מדרכת עדיפה כדי לחמוק
עם הלשון :אז תבוא נפילתו של הרשעים
.במהרה.
}{20:19סיפור אופיניות בעיר יהיה תמיד בתוך הפה
של נבון.

}{20:20משפט חכם יהיה דחה מתי זה יבוא
מהפה של טיפש ;כי הוא לא ידברו זה בבוא העונה.
}{20:21שם הוא זה מתעכבת מ לחטוא דרך
רוצה :כאשר ובאותה קלות מנוחה ,הוא לא יהיה מוטרד.
}{20:22שם הוא זה  destroyethאת נשמתו דרך
ביישנות ,על ידי קבלת של אנשיםoverthroweth
את עצמו.
}{20:23שם זה על ביישנות  promisethשלו
חבר ,והוא גרם לו אויבו לחינם.
{20:24} blotעבירה אצל גבר זה שקר ,ובכל זאת ללא הרף
בפה שלuntaught.
}{20:25גנב הוא טוב יותר מאשר בן אדם רגיל
שקר :שניהם יהיה הרס מורשת.
}{20:26חיסול שקרן היא הסתתרה ,שלו
הבושה היא אי פעם איתו.
}{20:27אדם חכם יהיה לקדם את עצמו כבוד עם
המילים שלו :מי הבנה שיש לו בבקשה .נהדר
גברים.
}{20:28הוא זה  tillethאת אדמתו יגבר הערימה שלו:
הוא זה בו אנשים דגולים יקבל חנינה עבור העוול.

}{20:29מתנות ומתנות לעוור את עיני החכמים ,ו
עוצרים את פיו זה הוא לא יכול להוכיח.
}{20:30החכמה הוא שהסתיר ,האוצר הזה הוא וחמסו
איזה רווח ,נמצא את שניהם?
}{20:31כדאי הוא  hidethומעשהו מאדם זה
hidethחוכמתו.
}{20:32הוא סבלנות לחפש  ingהאל
יותר טוב הוא זה תוביל את חייו ללא מדריך.
}{21:1הבן שלי ,אתה  hastחטאו ?לעשות זאת יותר ,אך יבקש
סלח לי על חטאיכם לשעבר.
}{21:2ברח מן החטא החל פניו של נחש :אם
אתה שמא מבקש אתה להזהירני גם אליו ,הוא ינשך אותך :שיניים הימנו
כמו השיניים של אריה ,להמית את נפש האדם.
}{21:3כל פשע הוא כמו שני קצוות חרב ,הפצעים
whereofשלא ניתן לרפא.
}{21:4מפחידים ולעשות רע יבזבזו עושר :ובכך
הבית של גברים יבוצעו שומם.
תפילה א { }21:5מהפה של איש עני  reachethכדי
האוזניים של אלוהים ,יבוא השיפוט שלו במהירות.
}{21:6זה  hatethכדי שלא ניתן להוכיח שהוא בדרך של

החוטאים :אבל הוא ירא את ה' בתשובה שלו
הלב.
}{21:7אדם רהוט ידוע רחוק ,ליד ;אבל גבר
ההבנה המנהלים כאשר הואslippeth.
}{21:8הוא זה  buildethאת ביתו עם הכסף של גברים אחרים
.זה כמו אחד  gatherethעצמו אבנים על הקבר שלו
קבורה.
}{21:9הקהילה של הרשעים היא כמו הגרר
עטוף יחד :הסוף שלהם היא להבת אש
להרוס אותם.
}{21:10הדרך של החוטאים עשוי רגיל עם אבנים ,אבל
בסוף הימנו היא הגיהינום.
}{21:11הוא זה  keepethאת החוק של האדון ירשא׃הנובת קיפי
הבנת הימנו ,:את השלמות של הפחד
האל הוא חוכמה.
}{21:12הוא שזה לא חכם לא ילמדו :אבל יש
בחור נחמד אשר  multipliethמרירות.
}{21:13הידע של אדם חכם יהיה בשפע כמו
המבול :הדין שלו הוא כמו מעיין טהור של החיים.
}{21:14החלקים הפנימיים של שוטה הם כמו כלי שבור,

הוא יקיים שום ידע כל עוד הוא חיה#.
}{21:15אם אדם מוכשר לשמוע עצות ,הוא
משבח אותה ,ולהוסיף אשא אותו :אבל ברגע אחד של לא
הבנה  hearethזה זה  displeasethלו ,שאנו זה
מאחורי גבו.
}{21:16הדיבורים של טיפש הוא כמו נטל בדרך:
אבל גרייס יהיה ניתן למצוא את השפתיים של החכמים.
}{21:17הם לשאול בפתחו של האדם,
הקהילה ,והם עוד להרהר דבריו בליבם.
}{21:18הוא בית שנהרס ,אז היא החוכמה
טיפש :הידע נבון הוא לדבר בלי
.הגיוני.
}{21:19דוקטרינת בפני טיפשים הוא אזיקי רגל על הרגל ,ואת
כמו האזיקים ביד ימין.
}{21:20שוטה  liftethאת קולו בצחוק ;אבל
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האיש החכם נדיר תחייך חיוך קטן
}{21:21הלמידה היא בפני אדם חכם כקישוט של
זהב ,וכמו צמיד על ידו הימנית.
}{21:22הרגל של גבר טיפש בקרוב נמצא [שכנו]

הבית :אבל בעל הנסיון הוא מתבייש בו.
}{21:23טיפש להציץ ב ליד הדלת לתוך הבית :אבל
.הוא טוב היניקה לעמוד ללא.
}{21:24זה החוצפה של אדם מקשיב בדלת:
אבל אדם חכם לצער עם החרפה.
}{21:25השפתיים של דברנים תגיד דבר כזה
קשור לא ועשיתם :אבל המילים של כגון יש
ההבנה הם במאזניים.
}{21:26לב השוטים הוא בפה :אבל
הפה של החכם הוא בלב.
}{21:27כאשר ושאינו  cursethהשטן ,הוא  cursethשלו
כלבבי.
}{21:28הלוחשת סופר את נשמתו ,הוא שנא
מוטבעות ,לשם הואdwelleth.
האיש העצל { }22:1א לעומת אבן מטונף ,ו
כל אחד רוחשים לו לצאת אל קלון שלו.
}{22:2גבר העצלות מושווה לחלאות
נהלים :כל אחד תופס זה ללחוץ את ידו.
{22:3} evilnurturedהאדם הוא לפגוע באחותך של אביו
זה הוליד אותו :בת [טיפשי] נולד כדי ההפסד שלו.

}{22:4א חכם הבת יביאו ירושה לה
הבעל :אבל זה שישו במרמה היא של אבא שלה
כבדות.
היא { }22:5זה מודגש  dishonourethשני אביה ו
בעלה ,אך הם שניהם יהיה לתעב אותה.
{22:6} Aסיפור מחוץ לעונה [הוא]  musickבאבל:
אבל פסים ותיקון של חוכמה הם אף פעם לא מחוץ לזמן.
}{22:7מי  teachethשוטה הוא אחדglueth
potsherdיחד ,וכן הוא זה  wakethאחד מן צליל
שינה.
}{22:8הוא זה  tellethסיפור לטיפש  speakethאחד ב
שהורדתי מטה :כשהוא הגולמיות סיפר את סיפורו ,הוא אומר ,מה זה
משנה?
}{22:9אם ילדים חיים בכנות ,ויש האמצעים,
הם יכסה את שפלותם של הוריהם.
}{22:10אבל ילדים ,להיות יהירה ,דרך בוז,
חוסר טיפוח כתם של בני-את דומה שלהם.
}{22:11בוכה על המתים ,כי הוא הציע איבד את האור :ו
בוכה על הטיפש ,כי הוא  wantethהבנה :להפוך הקטן
בוכה למתים ,כי הוא במנוחה :אבל חייו של השוטה

.הוא גרוע ממוות.
}{22:12שבעה ימים לעשות גברים להתאבל עליו זה מת;
אבל טיפש ולא נוחה שכזו אחי כל ימי חייו.
}{22:13לדבר לא הרבה עם טיפש ,וללכת לו את זה
וטרף אין הבנה :היזהרו אותו ,שמא אתה
צרות ,ואתה .ואתם לעולם לא להיות מחוללת עם  fooleriesשלו:
יוצאים ממנו ,אתה ואזי למצוא מנוחה ,ואתה לעולם לא יהיה
disquietedעם טירוף.
}{22:14מה הוא כבד יותר עופרת ?מה הוא שם
ממנו ,אבל טיפש?
}{22:15חול ,מלח ואת מסה של ברזל ,קל יותר
דוב ,מאשר אדם ללא הבנה.
}{22:16כמו עץ חגורה ,מאוגדים יחדיו בבניין
לא יהיה שחרר ברעידות :כך .הלב הוא שרד
על ידי עורך דין יעץ חושש .-אין זמן.
}{22:17לב התיישבו על מחשבה של הבנה
היא כמו  plaisteringהוגן על הקיר של גלריה.
}{22:18מחוויר על מקום גבוה לא יעמוד
נגד הרוח :כך מחריד לב בהדמיון של
הטיפש לא יכול לעמוד מול כל חשש.

}{22:19הוא זה  prickethאת העין יהפוך דמעות ליפול:
הוא זה  prickethאת הלב גרם זה כדי שהשמן אותה
הידע.
}{22:20מי שאנו אבן-הציפורים  frayethאותם
משם :ואני הוא זה  upbraidethאת חברו  breakethידידות.
}{22:21על פי אלף  drewestחרב בחבר שלך ,עדיין
לא להתייאש :כי ייתכנו חוזר [ל].
}{22:22אם אתה  hastפתח את פיך נגד החבר שלך,
אל תפחד ;כי אולי יש פיוס :חוץ
הגערה ,גאווה או מסירת סודות ,או
הפצע בוגדני :עבור לדברים האלה כל חבר יהיה
יוצאים.
}{22:23להיות נאמן  thyשכן בעוני שלו ,זה
אתה י לשמוח שגשוג שלו :לציית  stedfastבפני
אותו בזמנו של הצרות ,כי י להיות היורשת עם
לו במורשת שלו :עבור אוכלוסיה ן אינה תמיד להיות
contemned:וגם העשירים שבמקרה שהושגה
הערצה.
}{22:24וגם עשן של תנור קיטור גת
לפני השריפה ;אז המועצמת לפני דם.

}{22:25לא יתביישו להגן על חבר ;גם אני לא
אני יהיה להסתיר את עצמי ממנו.
}{22:26ואם איזו רעה לקרות לי על ידו ,כל
זה  hearethזה להיזהר ממנו.
}{22:27אשר תקבע שעון לפני הפה שלי ,ו- a
סמל החכמה על שפתיי ,אני נופל לפתע על-ידי
אותם ,ואת הלשון שלי .להרוס אותי לא?
}{23:1אדוננו ,אבי ,המושל של כל החיים שלי,
.תשאירו אותי לא שלהם ,ותן לי לא ליפול על ידם.
}{23:2מי יגדיר את המכות על המחשבות שלי ,ואת
משמעת של חוכמה מעל הלב שלי ?כי הם .תחסוך ממני
לא בשבילי לעבור  ignorances,וזה לא בגלל חטאיי:
}{23:3שמא שלי  ignorancesלהגדיל ,ואת החטאים שלי
בשפע לחורבן שלי ,וגם אני נפלתי לפני שלי
היריבים ,וינקום באויבי לשמוח עלי ,שאת תקווה
הוא רחוק אדוניי.
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}{23:4אדוננו ,אבא ,אלוהים בחיי ,תן לי לא
נראה גאה ,אבל להסתובב המשרתים שלך תמיד
המוח יהירה.

}{23:5להסתובב לי תקוות שווא,
לחטא; ואתה ואזי להחזיק אותו מעלה כי היא מעוניינת
תמיד לשרת אותך.
תן { }23:6לא חמדנות של הבטן ולא תאוות
בשר תחזיק אותי ;ואתן לא מעלי את משרתך לתוך
ראש חצוף.
}{23:7לשמוע , Oיה ילדים ,המשמעת של הפה:
.הוא זה  keepethאת זה אף פעם לא תלקח בשפתיים שלו.
}{23:8החוטא האם ניתן להשאיר את טיפשות שלו :הן
רמקול הרשע והגאים חצני ובכך.
{23:9} Accustomלא את פיך אל חירף ;גם להשתמש
את עצמך כדי מתן של הקדוש.
}{23:10עבור משרת זה הוא הוכה שוב ושוב וכך גם
לא להיות ללא סימן כחול :אז הוא זהsweareth, nameth
אלוהים ללא הרף לא תהיה ללא דופי.
}{23:11האם יהיה מלא אדם ,השתמשו הרבה קללות
עם העוול ,המגפה לא יהיה ומיעוטן שלו
הבית :אם הוא רוצה להעליב ,החטא שלו יהיה עליו :אם הוא
להכיר ,לא חטאו ,הוא גרם עבירה כפולה :אם
הוא נשבע לשוא ,הוא לא תהיה חפה מפשע ,אבל הבית שלו

יהיה מלא אסונות.
}{23:12שם היא מילה שאינה לבושה בקשר עם המוות:
שאלוהים יעשה זה לא ניתן למצוא את המורשת של יעקב ;עבור
כל הדברים כל כך רחוק מלהיות שהתגלמותה ,הם בסדר
לא להתפלש על חטאיהם.
}{23:13להשתמש לא פיך כדי לקלל  intemperate,עבור
ובזה הוא דבר החטא.
}{23:14זוכר את אביך ואת אימך ,כאשר אתה
sittestבקרב אנשים גדולים .לא להיות שכחן לפניהם,
אז אתה על פי המנהג שלך להיות טיפש ,ואתה רוצה אתה
מוטב לו לא נולדו ,ומקללים הם יום הלידה שלך.
}{23:15הגבר מורגל מיליםopprobrious
לעולם לא לחזור בתשובה כל ימי חייו.
}{23:16שני מיני גברים להכפיל את החטא ,השלישי יהיה
אביא את זעמו :מוח חם כמו אש בוערת ,זה לעולם לא יהיה
מתרצה עד זה לצרוך :נואף בגוף שלו
בשר לא ייפסק עד שהוא הגולמיות בערה אש.
}{23:17כל לחם הוא מתוק מתהולל ,שכן לא
.תעזוב עד שהוא ימות
}{23:18אדם  breakethלנישואין ,אומר ובכך שלו

את הלב ,מי  seethאותי ?אני  compassedעל .עם החושך,
הקירות תחפו עלי ,אין גופה  seethאותי ;מה צריך כדי
פחד ?הנעלה ביותר לא תזכרי החטאים שלי:
}{23:19כזה איש ירא רק העיניים של גברים ,ו
המנהלים לא .כי העיניים של אלוהים הם עשרת אלפים פעם
יותר בהיר מהשמש ,בהביטו בכל הדרכים של גברים ,ו
שוקלת את החלקים הסודי ביותר.
}{23:20הוא ידע את כל הדברים בטרם שאי פעם נוצרו ;אז
גם אחרי שהם הלכו והשתכללו הוא הביט על כולם.
}{23:21האיש הזה ייענש ברחובות
העיר ,שבו הוא  suspectethלא תלקח לו.
}{23:22ובכך זה תתלווה גם האישה שלהleaveth
בעלה ,ואת  bringethשל יורש על ידי אחר.
}{23:23קודם ,וטרף צייתה לחוק ביותר
גבוהה ;שנית ,היא טענה הסיגה גבול נגד שלה
בעלה ;שלישית ,היא טענה שיחק הזונה בניאוף.
וילדים הביא על ידי אדם אחר.
}{23:24היא תובא לתוך הקהילה,
האינקוויזיציה יבוצעו ילדיה.
}{23:25ילדיה לא אקח שורש ,וסניפים שלה

יביאו אין פירות.
}{23:26היא יעזוב את הזיכרון שלה .להיות מקולל ,והיא
ביקורת תהיה לא יוכלו להימחק.
{23:27},הם נותרו וידעתם שיש
אין דבר טוב יותר הפחד של האל ,וזה שם
דבר מתוק יותר מאשר לשים לב אל המצוות
של האדון.
}{23:28זה תהילה גדולה ללכת אחר ישוע ,ולהיות
קיבל עליו הוא חיים ארוכים.
}{24:1החכמה טוב לשבח את עצמה ,האם פאר במשחק
בעיצומו של האנשים שלה.
}{24:2בתוך הקהילה של הנעלה ביותר תהיה היא
תפתח את הפה ,ניצחון לפני הכוח שלו.
}{24:3אני יצאתי הפה של הנעלה ביותר,
כיסה את הארץ כמו ענן.
}{24:4אני וישב במקומות גבוהים ,והיא הכתר שלי
עמוד מעונן.
}{24:5אני לבד  compassedאת המעגל של גן עדן,
נכנס לשורש העמוק.
}{24:6עם גלי הים ,כל הארץ ,וב

כל האנשים וכל האומה ,יש לי רכוש.
}{24:7עם כל אלה חיפשתי מנוחה :של מי
ירושה אני יצייתו?
}{24:8אז הבורא של כל הדברים נתנו לי
המצווה ,והוא שגרם לי גרם המשכן שלי
לנוח ,ולא תשחרר את הדירה בעוד יעקב ולאחר מעודך
ירושה בישראל.
}{24:9הוא יצר אותי מההתחלה לפני
העולם ,ואני אף פעם לא ייכשל
}{24:10במשכן הקדושה שירתתי לפניו ;וכך
הוקמה בSion.
}{24:11בדומה לכך בעיר האהובה .הוא נתן לי מנוחה ,ו
בירושלים היה הכוח שלי.
}{24:12ואני לקחתי את השורש אנשים מכובד ,אפילו באופן
החלק של הירושה של האל.
}{24:13היה מרומם כמו ארז  Libanus,כמו
עץ ברוש על ההרים של החרמון.
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}{24:14היה מרומם כמו עץ דקל ב- En-הגדי ,וכפי
צמח רוז ביריחו ,כמו עץ זית הוגן בשדה נעימה,

גדל כמו עץ המטוס ליד המים.
}{24:15נתתי ריח מתוק כמו קינמון,
aspalathus,ואני נכנעתי ריח נעים כמו הטוב ביותר
המור , galbanum,אוניקס ,ואת  storaxמתוק ,וכן
fumeהלבונה במשכן.
}{24:16כעץ טרפנטין שמתחתי שלי
סניפים ,הענפים שלי הם הענפים של כבוד,
גרייס.
}{24:17כמו הגפן הביא לי  savourנעים מצד לצד ,ואת
הפרחים שלי הם הפרי של כבוד ועושר.
}{24:18אני האמא של אהבה הוגן ,ופחד ,ו
הידע ,ואת התקווה הקדוש :לכן ,להיות נצחי ,אני
נתן כל ילדיי הקרויות ממנו.
}{24:19בואו אליי ,כל  yeלהיות בשירותם ,ו
למלא את עצמכם עם פירות שלי.
}{24:20הזיכרון שלי הוא אליו,
שלי מאשר הכוורת.
}{24:21הם אוכלים אותי עדיין יהיה רעב ,והם
המשקה לי יהיה צמא.
}{24:22הוא זה מציית לי לעולם לא אהיה ארור,

הם עובדים על ידי לא נעשה לא כשורה.
}{24:23כל הדברים האלה הם ספרו של הברית
האל הגדול מכולם ,אפילו החוק אשר ציווה משה
המורשת אשא קהילות יעקב.
}{24:24לא קלוש להיות חזק על יהוה ;כי אולי הוא
לאשר ,קליב לו :כי שבורא אלוהים
לבד ,וחוץ ממנו יש לא המושיע אחרים.
}{24:25הוא  fillethכל הדברים בחכמתו ,כמוPhison
וכן החידקל בזמנו של פירות חדשים.
}{24:26ארצה הבנה בשפע כמו
פרת ,כמו ירדן ,בזמן הקציר.
}{24:27ארצה את תורת הידע מופיעים
האור ,וכן שמורת גאון ,בזמן הבציר.
}{24:28הגבר הראשון הכיר אותה לא מושלמת :לא עוד
האחרון אמצא אותה החוצה.
}{24:29את מחשבותיה הם יותר בים ,ואת אותה
מייעץ  profounderמאשר העמוק נהדר.
}{24:30גם יצאתי כמו פלג מן הנהר ,וכפי
צינור לגן.
}{24:31אמרתי ,ידמעו הגן הכי טוב שלי ,ואני מים

בשפע מיטתי גן :הלאו ,ברוק שלי הפך
הנהר ,ועל גדותיו הפך ים.
}{24:32עדיין .אגרום דוקטרינת לזרוח כמו בבוקר,
וישלח ושוב האור שלה מרחוק.
}{24:33עדיין שופכים תורת נבואה ,ו
תשאיר את זה לנצח בכל הגילאים.
}{24:34הביטו זה יש לא עמלו על עצמי בלבד,
אבל כל אותם זה מחפשים תבונה.
}{25:1ב שלושה דברים מיופה ,והיה קם
יפה גם לפני אלוהים וגברים :האחדות של אחיהם.
האהבה של השכנים ,גבר ואישה מסכימה ביחד.
}{25:2שלושה מיני גברים  hatethאת הנשמה שלי ,ואני
נעלב מאוד על החיים שלהם :איש עני כי הוא גאה,
עשיר גבר כי הוא שקרן ,נואף זקן  doatethהזה.
{מלואים} אם אתה  hastהתאספו כלום נעוריך ,איך
אתה יכול למצוא כל דבר בעידן דע?
}25: {4הו כמה נאה זה פסק דין עבור גריי שערות,
ולגברים העתיקה לדעת היועץ!
}{25:5הו כמה נאה היא החוכמה של אנשים זקנים ,ו
הבנה והדרכה גברים של כבוד.

}{25:6ניסיון רב הוא הכתר של אנשים זקנים ,ו
פחד אלוהים הוא תפארתם.
}{25:7יש תשעה דברים שבהם אני שפטתי בשלי
כדי להיות מאושר ,והלב העשירי שאני שיעלו עם הלשון שלי:
אדם תחפצי השמחה של ילדיו ;והוא זה שישו לראות
נפילת האויב שלו:
}{25:8טוב הוא לו  dwellethעם אשתו של
הבנה ,וכי טענה לא החליק בלשונו,
זאת טענה אינה מוגשת אדם ראוי יותר מאשר את עצמו:
}{25:9טוב הוא לו שמצאה הגולמיות פרודנס ,והוא זה
speakethבאוזניים מהם לשמוע:
{בסעודת} הו כמה נהדר הוא המכח !ובכל זאת היא
שם אף אחד מעליו ירא את ה'.
}{25:11אבל אהבת האל  passethכל הדברים עבור
תאורה :הוא זה ואלוהית ,מערב הוא האם ניתן להשוותם?
}{25:12יראת ה' היא תחילתה של האהבה:
האמונה היא תחילתה של ביקוע לו.
}[{25:13מה אתה עושה .תן לי] כל המגפה ,אבל המגיפה של הלב:
כל רשעות ,אך הרשעות של אישה:
}{25:14ואת כל הנגע ,אבל את הנגע מהם

את שונאת אותי :כל נקמה ,אבל הנקמה של אויבים.
}{25:15זה לא הראש מעל ראשו של נחש ;ו
יש זעם מעל זעמו של אויב.
}{25:16אני היה מעדיף לשכון עם אריה ועם דרקון ,מאשר
כדי לשמור את הבית עם אשה מרשעת.
}{25:17הרשעות של אישה  changethפניה,
darkenethפניה החווירו כמוsackcloth.
}{25:18את בעלה נשב בין שכניו ;ו
כאשר הוא  hearethזה יהיה נאנח במרירות.
}{25: 19כל רוע הוא אך מעט הרשע
אישה :לתת את החלק של חוטא ליפול עליה.
}{25:20כמו לטפס דרך החולי הוא רגלי
הקשישים ,אז היא אישה מלאה של מילים איש שקט.
}{25:21מעידה לא אל מול היופי של האישה ,וכן הרצון
לה שלא לשם הנאה.
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}{25:22אישה ,אם היא לשמור על בעלה ,הוא מלא
כעס ,חוצפה ו הרבה תוכחה.
}{25:23אשה מרשעת  abatethהאומץ ,ארצה
ארשת פניו כבד ולב הפצועים :אישה זה יהיה

לא נוחות בעלה במצוקה ארצה חלש ידיים ו
ברכיים חלשות.
}{25:24של האישה הגיעה עם תחילת החטא ,ו
דרך שלה אנחנו כולנו נמות.
}{25:25תן למים אין מעבר ;גם אני לא הרעה
האישה ליברטי לגד בחו.
}{25:26אם היא לא כפי אתה  wouldestאותה ,לחתוך אותה
מכאן את הבשר ,ולא לתת לה שטר של גירושין ,ולתת לה
.קדימה.
{כו} יבורך האדם תחפצי רעיה מוסרי ,עבור
מספר ימי שלו יהיה כפול.
}{26:2אישה ישרה  rejoicethאת בעלה ,והוא
למלא את חייו בשלום.
}{26:3טוב אשה הוא חלק נכבד ,אשר תהא
ניתן לחלק מהם זה פחד אלוהים.
}{26:4אם אדם יהיה עשיר או עני ,אם יש לו טובה
הלב כלפי האל ,הוא כל הזמן אשמח עם
ארשת עליזה.
}{26:5יש שלושה דברים שלי לב ירא ;ו
ליום העצמאות אני היה כואב חושש :ההשמצה של עיר,

לאסוף יחד עם ריבוי פרוע ,מוטעה
האשמה :כל אלו גרוע ממוות.
}{26:6אבל לצער לב וצער הוא נשים.
מקנא על אישה אחרת ,ו יסורים של הלשון
אשר  communicatethעם כל...
}{26:7אישה רעה היא עול מנוער הלוך ושוב :הוא זה
הגולמיות החזק שלה כאילו הוא מוחזק עקרב.
}{26:8אישה שיכורה ולא בחו לgadder causeth
כעס גדול ,והיא לא יכסה הבושה.
}{26:9היתומות של אישה עשויה שיכירו בה
נראה יהירה ,העפעפיים.
}{26:10אם ילדתך בושה ,שמור על. straitly,
שמא היא לרעה את עצמה דרך חירותovermuch.
}{26:11השעון מעל עין חצוף :ולהתפעל לא אם
היא לחוטאים עליך.
}{26:12היא תפתח את פיה ,כמו נווד צמא
כשהוא הציע מצא מזרקה ,ולשתות את המים בכל
לידה :מאת כל גידור היא שב ,פתח אותה
רועדים נגד כל החצים.
}{26:13החסד של אישה  delightethאת בעלה ,ו

שיקול הדעת שלה לפטם את העצמות שלו.
}{26:14שקט ואוהב אישה הוא מתנה של האל;
ואין שום דבר כל כך שווה מוח טוב
הורה.
{26:15} shamefacedונאמן אישה הוא כפול
גרייס ,את נפשה יבשת אינו יכול להיות מוערך.
}{26:16כמו השמש כאשר זה  arisethבשמים גבוהה ;אז
זה היופי שבעניין ,אישה טובה ,הסידור של הבית שלה.
}{26:17כמו באור הבהיר הוא על הפמוט הקדוש ;אז
זה היופי של הפנים בגיל.
}{26:18כמו עמודי הזהב על אדני
כסף ;גם הרגליים הוגן עם לב מתמדת.
}{26:19הבן שלי ,לשמור את הפרח של גיל דע צליל ;ו
תן את כוחו ,זרים.
}{26:20כאשר אתה  hastלהשיג רכוש פורה
דרך כל השדה ,לזרוע אותו עם הזרעים נאמן לעצמך ,אמונה
הטוב את המניות.
}{26:21אז יהיו בני מינך אשר אתהleavest
מוגדל ,בעל ביטחון ממוצא טוב שלהם.
}{26:22הזונה להיות מהיבול כמו רוק ;אבל

אישה נשואה הוא מגדל נגד המוות לבעלה.
}{26:23א האישה הרעה ניתן לחלק ל
האיש הרע :אבל אישה צדיק שניתנת לו ירא
האל.
}{26:24אישה לא ישר  contemnethבושה :אבל יש בו
אישה הגונה כבוד בעלה.
}{26:25אישה חסרת בושה למנות כמו כלב;
אך היא זה  shamefacedיפחדו האל.
}{26: 26אישה זה  honourethאת בעלה יהיה
שפט החכם מכולם ;אבל היא כי  dishonourethלו אותה
גאווה למנות נוחה שכזו כל.
{לסליחת} א אישה בוכה בקול רם ,מזדיינת תיבדק
החוצה כדי לגרש את האויבים.
}{26:28יש שני דברים שמצערים לבי ;ו
שלישית אחסר כועס :איש מלחמה זה  sufferethעוני;
גברים של הבנה ,כי לא הוגדרו על-ידי ;אחד זה
returnethמן הצדקה לחטוא ;האל  preparethכזה
סטריאוטיפ החרב.
}{26:29א סוחר בקושי תשמר את עצמו מלעשות
הלא ; hucksterלא יכולים להיגאל מהחטאים.

}{27:1רבים חטאתי על עניין פעוט ;והוא זה
seekethעבור שפע יהפוך את עיניו משם.
}{27:2כמו מסמר  stickethמהר בין לחרכי
אבנים ;אז החטא מקל סגור בין קנייה ומכירה.
}{27:3אלא אם אדם מחזיק את עצמו בחריצות של הפחד
אלוהים ,הבית שלו בקרוב יהיה מהשלטון.
}{27:4כמו כאשר אחד  siftethעם מסננת ,הפסולת
להיהרס ;אז הזוהמה של האיש שלו לדבר...
}27: {5לכבשן  provethכלי הקודרת ;אז
משפטו של אדם הוא ההגיון שלו.
}{27:6הפרי  declarethאם העץ היה לבוש ;אז
היא האמירה של התנשאות בלב של גבר.
}{27:7לשבח אף אדם לפני אלף  hearestלו לדבר ;עבור
זה המשפט של גברים.
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}{27:8אם אתה  followestצדקתו ,אתה תשיג
אותה ,לשים אותה ,כמו חלוק ארוך המפוארת.
}{27:9הציפורים תנקוט בפני כמותם ;וכך גם האמת
להחזיר להם את זה להתאמן בה.
}{27:10כמו האריה  lieth,וממתין הטרף ;כל החטאים של

אותם עובדים עוול.
}{27:11השיח של איש צדיק הוא תמיד עם
החוכמה ;אבל טיפש  changethכמו הירח.
}{27:12אם בקרב דיסקרטית ,להתבונן הזמן;
אבל להיות ללא הרף בקרב הגברים של הבנה.
}{27:13השיח השוטים היא טרחה מכבידה ,ואת הספורט שלהם
הוא פריצות של החטא.
}{27:14דברי אותו זה  swearethהרבה ארצה
שיער עומד ישר ;ולעשות שלהם קטטות עצירה אחת האוזניים שלו.
}{27:15הסכסוך של גאים הוא  bloodshedding,ו
ובאיומיו שלהם הם חמורה לאוזן.
}{27:16מי  discoverethסודות  losethלזכותו ;ו
לעולם לא אמצא לחבר את דעתו.
}{27:17ואהבת ,ולהיות נאמן לו :אבל אם
אתה  betrayestאת סודותיו ,בצע יותר אחריו.
}{27:18עבור כאדם הגולמיות הרס האויב שלו ;אזhast
אתה איבד את אהבת רעך.
}{27:19כאחת  lettethציפור ללכת מידו ,אז
אתה  hastתן  thyשכן ללכת ,ואזי לא אשיג אותו שוב
}{27:20מעקב אחריו יותר ,כי הוא רחוק מדי כבוי ;הוא

היא כמו רו לברוח דרך מוקש.
}{27:21כמו פצע ,זה יכול להיות מאוגד ;ואחרי
המועצמת שם יכול להיות  reconcilement:אבל הואbetrayeth
סודות הוא ללא תקווה.
}{27:22הוא זה  winkethעם העיניים  workethהרשע :ו
הוא מכיר אותו תצא ממנו.
}{27:23כאשר הנך הנוכחי ,הוא ידבר במתיקות ,ו
מעריץ את דבריך :אבל בסוף הוא מתפתלים שלו
.מאות ' ,תשמיץ את האמירות.
}{27:24שנאתי הרבה דברים ,אבל אין כמו אותו;
למען האל ישנאו אותו.
}{27:25מי שאנו אבן גבוה שאנו זה במחשב שלו
הראש שלו ;שבץ קידמה את אמצעי המרמה אשר יעשו את הפצעים.
}{27:26מי כורה שחת בה יפול בו :הוא זה
settethמלכודת תלקח המצוי בו.
}{27:27הוא זה  workethשובבות ,זה יפול עליו
הוא לא ידע מאיפה זה בא.
}{27:28לעג תוכחה הם מ גאה ;אבל
נקמה ,כמו אריה ,בוא נמתין עבורם.
}{27:29הם אשר שימחו על נפילתו של הצדיקים בסדר

ניתן לקחת במלכודת ;עגמת נפש לצרוך אותם
לפני שהם מתים.
}{27:30זדון ,זעם ,אפילו הם תועבה;
האדם חוטא תקבל את שניהם.
}{28: 1הוא זה  revengethימצאו נקם מ
לורד ,והוא בוודאי להשאיר את חטאיו [בזכרון].
}{28:2סלח  thyשכן לפגוע .זה מה שהוא עשה
לקריאתי ,אז יהיה חטאיכם גם להימחל מתי אתה
. prayest.
}{28:3אחד האדם  bearethשנאה כלפי אחר ,ואת ערב
הוא מחפש מחילה מן האל?
}{28:4הוא  shewethאין רחמים לגבר ,אשר דומה
עצמו :ערב הוא לבקש את סליחת החטאים שלו?
}{28:5אם הוא מת אבל הבשר לטפח שנאה ,מי כן
intreatץ חטאיו?
}{28:6זוכר את הקצה ,ותנו הטינה חדל;
[זוכר] שחיתות ומוות ,ולא בחסד
הדברות.
}{28:7זכור המצוות ,ולא לשאת לא
זדון כדי  thyשכן[ :זוכר] הברית

הגבוהה ,וינק -בורות.
}{28:8להימנע ממריבות ,אתה ואזי ומפחיתות את
החטאים :עבור אדם זועמת ללבות מריבות,
{בדרכיו} א שהאדם החוטא  disquietethחברים ,ואני ארצה
ויכוח בין אותם להיות שלווים.
}{28:10כמו הנושא של האש ,אז זה  burneth:ובכל הקשור
כוחו של הגבר הוא ,לכן זעמו ;ועל פי שלו
עושר שהכעס שלו ניצב ;חזק יותר הם אשר
טוענים ,יותר הם יהיו מודלקים.
{בחרוד} הטענה חפוזה  kindlethאש :ומהיר
נלחמים  sheddethדם.
{ככרובים} אם אתה תפוצץ את הניצוץ ,נשרוף אותו :אם אתה תירק
על זה ,זה יהיה לכלותה :ואת שני אלה באים מתוך מלכותך
הפה.
}{28:13לקלל את הלוחש ואת  doubletongued:כך
הרסו רבים שהיו בשלום.
}{28:14לשון וזוממים הגולמיות  disquietedרבים ,ו
מונע אותם האומה אומה :ערים חזק וטרף אותה
הוריד ,להפיל את הבתים של אנשים גדולים.
}{28:15לשון וזוממים הגולמיות מגרשת מוסרי

נשים ,ולא שוללת מהם את המאמצים שלהם.
}{28:16מי  hearkenethבפני זה לעולם לא אמצא מנוחה,
מעולם לא לשכון בשקט.
}{28:17הקו של השוט ארצה סימני בבשר:
אבל הקו של הלשון  breakethאת העצמות.
}{28:18רבים נפלו קצה החרב :אבל
לא רבים כפי נפלו הלשון.
}{28: 19אז הוא זה מוגן באמצעות ארס
;מי הציע לא נמשכת את עול הימנו ,ולא שהיה כבר
קשורות ברצועות שלה.
{בשורת} עול הימנו היא אסל הברזל ,ו
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להקות הימנו הן להקות מפליז.
}{28:21המוות הימנו מוות מרושע ,הקבר היו
טוב יותר מאשר זה.
}{28:22זה לא תהיה כלל מעליהם זה פחד אלוהים,
גם הם יישרף עם הלהבה הימנו.
}{28:23כגון לזנוח את האל ייפול ;וזה
נשרוף אותם ,לא תשבע ;זה תשלח
עליהם כמו אריה ,וטורפים אותם כמו נמר.

}{28:24בגלל אלף גידור את הבעלות על
קוצים ,איגוד למעלה את כסף וזהב,
}{28:25שוקלים את דבריך איזון ,ואת להרוויח
הדלת ובר על פיך.
}{28:26להיזהר אתה מחליק לא על ידי זה ,אלא אם אתה נופל לפני
לו  liethממתין.
}{29:1הוא רחום ישאיל בפני השכן שלו;
הוא זה  strengthenethאת ידוkeepeth
הדברות.
}{29:2השאל כדי  thyשכן בזמן של הצורך שלו ,שכר
אתה  thyשכן שוב בבוא העונה.
{דכתיב} לקיים את הבטחתו ,לטפל בו ,בנאמנות,
אתה תמיד תמצא את הדבר הנחוץ לך.
}{29:4רבים ,כאשר דבר הושאל אותם ,העריך אותו
ניתן למצוא ,לשים אותם צרות זה עזר להם.
}{29:5עד הגולמיות שקיבל ,הוא לנשק היד של גבר;
לכסף של השכנים שלו הוא ידבר  submissly:אבל
כאשר הוא צריך לשלם ,הוא להאריך את הזמן ולחזור
מילים של צער ,מתלוננים של הזמן.
}{29:6אם הוא לנצח ,הוא בקושי יקבל החצי ,ו

הוא פעולה תיחשב כאילו הוא מצא את זה :אם לא ,הוא הציע נמנעה
כספו והוא הציע תופס אותו אויב ללא
לגרום :הוא  payethאותו עם  cursings,מעקות ;ועבור
כבוד הוא ישלם לו בושה.
}{29:7לכן רבים סירבו להלוות לשני
להתמודד לגברים חולה ,מחשש כדי להיות הונית.
}{29:8ועדיין יש את הסבלנות עם גבר ן המסכן,
עיכוב לא כדי שהשמן עליו רחמים.
}{29:9עזרה לעניים למען המצווה ,ו
תפנה אותו לא בגלל עוני שלו.
}{29:10לאבד את הכסף בשביל אחיי וידידי מלכותך,
.ולתת לו לא חלודה מתחת לאבן יאבדו.
}{29:11להניח את האוצר על פי
הדיברות של הנעלה ביותר ,וזה יביא לך
רווח יותר מאשר זהב.
}{29:12שתוק נדבות במלכותך מחסנים :ולא יהא זה
לספק לך כל הנגע.
}{29:13זה צריכים להילחם למענך נגד אויביך טוב יותר
מ מגן האדיר ,חנית חזק.
}{29:14אדם הגון הוא ערבות עבור שכניו :אבל הוא

זה יהיה חצוף שוכח אותו.
{לכלספר} לשכוח לא הידידות של מלכותך ערבות ,הוא
שנתת את חייו למענך.
}{29:16חוטא להפיל את האחוזה טוב שלו
ערבות:
{29:17},הוא זה של מחשבה  unthankfulיעזוב
אותו במקום סכנה] שסיפקה אותו.
{29:18} Suretishipהגולמיות לבטל הרבה ן טוב ,ו
מזועזע אותם כמו גל של הים :גברים האדיר וטרף אותו מונע
מבתיהם ,כך הם הסתובבו בין מוזר
האומות.
}{29:19אדם הרשעים  transgressingהדיברות
של האדון ייפול  suretiship:והוא זהundertaketh
ו לו העסק של גברים אחרים עבור רווח ייפול
חליפות.
}{29:20עזרה  thyשכן על פי עוצמתך ,ו
היזהרו כי אתה עצמך נופל אל אותו.
}{29:21הדבר העיקרי לחיים הוא מים ,לחם ,ו
בגדים ,בית כדי לכסות בושה.
}{29:22הוא טוב יותר חייו של איש עני בבקתה .מרושע,

מאשר הנסיעה עדין בבית של מישהו אחר.
}{29:23יהיה להחזיק מעט או הרבה ,מרוצה ,כך
לשמוע לא תוכחה ביתך.
}{29:24אני מחפש חיים אומללים לצאת מן הבית.
בבית :עבור שבו הנך אדם זר ,אתה  darestלא נפתח
את פיך.
}{29:25אתה ואזי לבדר ,חג ,ואת לא
תודה :יתר על כן אתה ואזי לשמוע מילים מרה:
{29:26}.בוא ,אתה זר ,לרהט טבלה ,ואת להאכיל
אותי בזה הביאך מוכן.
}{29:27תן המקום ,אתה זר ,לאיש המכובד;
יבוא אח שלי להיות תקוע ,ויש לי צורך שלי
בית.
}{29:28הדברים האלה הם חמורה לאדם
הבנה ;הגערה של  houseroom,ו
מגנה של המלווה.
{שכן} זה המעורב בו בנו ותעש למוד שהוא ירגיש
רוד ,שיתכן כי השמחה של אותו בסופו של דבר.
}{30:2יהיה לו את זה  chastisethאת בנו שמחה בו,
האם כשיראו אותו בין מכר שלו.

}{30:3הוא זה  teachethאת בנו  grievethאת האויב :ו
לפני חבריו הוא אשמח ממנו.
}{30:4אם כי אביו מת ,עדיין הוא כאילו היה
לא מת :עבור וטרף .הוא השאיר אחד מאחורי אותו זה כמו עצמו.
{30:5},בעוד הוא חי ,הוא ראה ,שמחו בו :ו
כאשר הוא מת ,הוא לא היה נוגה.
}{30:6הוא השאיר מאחוריו גאל נגד אויביו,
זה יהיה  requiteלב כלפי חבריו.
}{30:7הוא אשר גרם מדי של בנו ויחייבו
.הפצעים שלו ;תהיה מוטרדת .מערכת העיכול שלו על כל בכי.
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}{30:8הסוס לא שבור  becomethעקשנית :ו- a
ילד לעצמו יהיה בלאי.
}{30:9קוקר ילדך ,והוא יהיה לגרום לך לפחד:
לשחק איתו ,הוא יביא לך כבדות.
}{30:10לצחוק לא איתו ,שמא אתה יש צער עם
לו ,שמא אתה לחרוק שיניך בסופו של דבר.
}{30:11תן לו אין חירות בצעירותו ולאחר לא קרצת
את השטויות שלו.
}{30:12קשת במורד צווארו בעודו צעיר ,והכו

אותו על הצדדים בזמן שהוא ילד ,שמא הוא שעווה עקשן,
להיות ממושמע ,לאחר לקריאתי ,ולהביא כל כך צער מעודך
הלב.
}{30:13נזיפה בנך ,והחזק אותו בעליצות ,שמא שלו
התנהגות גסה להיות עבירה לקריאתי.
}{30:14יותר טוב זה העניים ,להיות קול חזק של
החוקה ,מאשר גבר עשיר זה הוא שצוותו בגופו.
}{30:15טוב ן של גוף ובריאות עומדים מעל לכל
זהב ,גוף חזק מעל שפע אינסופי.
}{30:16זה לא עושר מעל ולבריאות הגוף ,ולא
ג'וי מעל השמחה של הלב.
}{30:17המוות הוא טוב יותר מאשר חיים מרים או מתמשך
בחילות.
}{30:18הם עדינה שפכו על פה סתום
הלכלוך של בשר על קבר.
}{30:19מה כשפים טוב המנחה בפני אליל ?עבור
גם אני לא יכול לאכול ואין ריח :אז הוא זה הנרדפת של
לורד.
}{30:20הוא  seethעיניו , groaneth,כמו
סריס  embracethבתולה, sigheth.

}{30:21לא תוותרי נפשך כדי כובד ,להכריע
לא את עצמך בבית הפרקליט נאמן לעצמך.
{וקטורת} השמחה של הלב הוא החיים של האדם ,ואת
לך ,אני חושב על אדם  prolongethאת ימיו.
}{30:23אוהבת את הנשמה שלך ,ולנחם את ליבך,
להסיר עצב רחוק לך :משום צער הגולמיות נהרג רבים,
ויש בו שום רווח.
}{30:24קנאה ,זעם לקצר את החיים ,ואתcarefulness
bringethגיל לפני הזמן.
}{30:25א עליז וטוב לב לנו מכונית שלו
בשר ,תזונה.
{אתבונן} צופה כי עושר  consumethהבשר ,ו
טיפול הימנו אחד שינה משם.
{31:2} Watchingטיפול לא יאפשר אדם לנום כמו פצע
מחלת  breakethשינה,
}{31:3העשירים הגולמיות עבודה נהדר באיסוף עושר
יחד ;כאשר הוא  resteth,הוא מתמלא עדינה שלו.
}{31:4העניים  labourethן המסכן שלו ;ומתי הוא
leaveth,הוא עדיין נזקקים.
}{31:5הוא זה בו .זהב לא תהיה הצדקה ,והוא

זה לו שחיתות יהיה לי מספיק ממנו.
}{31:6זהב שהיה כבר חורבן רבים ,שלהם
ההרס היה נוכח.
}{31: 7זה  stumblingblockועשיתם מקריב בפני
שזה ,שכל שוטה תלקח שם.
}{31:8יבורך העשירים כי הוא נמצא ללא פגם,
טענה לא נעלם אחרי זהב.
}{31:9מי הוא ?ו .אנחנו מתקשרים אליו מבורך :עבור
הדברים הנפלאים שהוא עשה בין אנשיו.
{ממש} מי הגולמיות נשפטה ובכך ,ונמצאה מושלם?
.אז תן לו תהילה .מי עלול להעליב ,וטרף לא
נעלב ?או לעשות רע ,והוא לא עשה את זה?
}{31:11הסחורה שלו תהא נוסדה ,ו
קהילת יצהיר הנדבות שלו.
}{31:12אם תשב בשולחן העשיר והשופע ,אל תהיה חמדן על
זה אומר .לא ,יש הרבה בשר על זה.
}{31:13זכור כי יש עין הרעה היא דבר מרושע :ו
מה נוצר יותר מרושע יותר עין ?ולכן זה
weepethעל כל אירוע.
}{31:14מתיחה לא שבידך אם ייאות זהlooketh,

דחף זה לא איתו לתוך קערה.
}{31:15השופט לא  thyשכן על ידי עצמך :להיות
דיסקרטי ,כל נקודה.
}{31:16לאכול כפי  becomethאדם ,אלה הדברים אשר הם
קבע לפני לטרוף את הערה ,שמא אתה להיות שנוא.
}{31:17לעזוב קודם בשם נימוסים ;לא
unsatiable,שמא אתה מעליב.
}{31:18כאשר אתה  sittestבין יד רבים ,לא שלך
תחלק ,קודם כל.
}{31:19א מעט מאוד מספיקה בשביל גבר שהזין .ובכן,
הוא  fetchethלא הרוח שלו קצר על המיטה שלו.
}{31:20הצליל יבוא שינה של אכילה מתונה :הוא ניצב
.מוקדם ,השכל שלו נמצאים איתו :אך הכאב של צופים.
חימה ,והתרו של הבטן ,הם עםunsatiable
.בנאדם.
}{31:21ואם אתה  hastשנאלצו לאכול ,מתעוררות ,ללכת
.ושוב ,קיא ,ואתה תהיה מנוחה.
}{31:22הבן שלי ,ואני מתעב אותי .לא,
בפעם האחרונה אתה תמצא כפי אמרתי שאתנהו לך :כל עובד שלך להיות
מהיר,

אז האם יש בחילות אין לקריאתי לבוא.
}{31:23מי היא הליברלית של בשר שלו ,גברים לדבר
טוב ממנו ;הדו ח של ארגונית טובה שלו יהיה
האמינו.
}{31:24אבל נגדו כי הוא  niggardשל בשר שלו
.כל העיר תהיה למלמל ;ואת עדותם של שלו
niggardnessעוד לא הטלתי ספק של.
}{31:25שהשמן לא מלכותך  valiantnessביין ;יין הגולמיות
הרס רבים.
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}{31:26לכבשן  provethהקצה על-ידי טבילה :אז ערב
יין את ליבם של גאים על-ידיdrunkeness.
}{31:27יין הוא טוב כמו החיים אדם ,אם זה להיות שיכור
בינוני :החיים אז לאיש זה חסר יין?
זה היה עשוי לגרום לגברים ,שמחה.
}{31:28יין מדידה שיכור ,בעונתbringeth
השמחה של הלב ,ושל עליצות של המוח:
}{31:29אבל יין שיכורים עם עודף ארצה מרירות
של הנפש ,עם התקוטטות ,רמוס.
}{31:30שיכרות  increasethהזעם של טיפש עד שהוא

להעליב : diminishethכוח ואני ארצה את הפצעים.
}{31:31תוכחה לא  thyשכן על היין ,ו
מתעב אותו לא בעליצות שלו :תן לו בלי מיליםdespiteful,
הקש לא עליו עם דוחקים בו [לשתות].
{חטאה} אם אתה להתבצע המעלית מאסטר [של משתה ],לא
את עצמך למעלה ,אבל להיות ביניהם כאחת השאר ; .קח
חרוץ לטפל בהם ,אז שב.
}{32:2כאשר עשית כל  officeשלך ,לקחת את
במקום ,כך י לשמוח איתם ולקבל
כתר היטב את הזמנת החג.
}{32:3לדבר ,אתה שאמנות המבוגר ,על זהbecometh
אבל עם נשמע פסק דין ;לעכב את לאmusick.
{32:4} Pourלא בחוץ מילים איפה שיש מוזיקאי ,ו
שהשמן לא ושוב חוכמה מחוץ לזמן.
}{32:5א קונצרט של  musickב משתה היין הוא כמו
.חותם לצפות בחצ'קונים להגדיר בזהב.
{32:6}.חותם אמרלד להגדיר עבודה של זהב ,אז
זה הלחן של  musickעם יין נעים.
}{32:7לדבר ,איש צעיר ,אם יש צורך עליך :ו
אך בקושי כאשר אתה אמנות פעמיים שאל.

}{32:8תן את נאום קצר ,מבין הרבה
כמה מילים ;להיות כמו אחד המנהלים ,עדיין ואלוהית שלו
הלשון.
}{32:9אם בקרב אנשים דגולים ,להפוך את לא עצמך
שווה איתם ;ולהשתמש בעת העתיקה גברים נמצאים במקום ,לא
מילים רבות.
}{32:10לפני הרעם גת ברק ;ולפני
האיש  shamefacedאלך טובה.
{מארץ} התרומם ואמה ,ולהיות לא האחרון ; .אבל אשיג לך
בית ללא דיחוי.
}{32:12יש לקחת את הבילוי ,ולעשות כרצונך:
אלא לחטוא ולא על ידי דיבור גאה.
}{32:13ועל הדברים האלה יברך אותו זה עשה אותך,
ו הגולמיות מתחדש אותך עם דברים טובים שלו.
}{32:14מי ירא האל יקבל את שלו
משמעת ;ותמצא שהם מחפשים אותו מוקדם טובה.
}{32:15הוא זה  seekethאת החוק יהיה למלא שם:
אבל הצבוע יהיה נעלב שם.
}{32:16הם שיראים האל אמצא פסק-הדין,
קינדל צדק כמו אור.

}{32:17איש עם לא להיות שלא להוכיח ,אבלfindeth
סלח על פי רצונו.
}{32:18אדם יועץ יהיה מתחשב ;אבל
האיש המוזר וגאה אינו  dauntedבפחד ,גם כאשר
את עצמו הוא עשה ללא עורך.
}{32:19לעשות שום דבר בלי ייעוץ ;וכאשר הביאך
פעם עשיתי ,בתשובה לא.
}{32:20קדימה במובן  whereinאתה י נופלים ,ו
נתקלת לא בין האבנים.
}{32:21תהיה בטוח בעצמך בצורה פשוטה.
}{32:22להיזהר ילדים נאמן לעצמך.
}{32:23כל עבודה טובה לבטוח נשמתך ;כי זה
לשמור על המצוות.
{לב} כי ימות האדון לקח להנחיות
המצווה ;ונסיעה הוא זה  trustethבו יהיה לעולם
הכי גרוע.
}{33:1אשר שום רוע יקרה אשא אותו ירא
האל ;אבל בפיתוי ואפילו שוב הוא יעביר אותו.
}{33:2א החכמים  hatethלא את החוק ; .אבל הוא מת
צבוע ובזה הוא כמו ספינה בסערה.

}{33:3אדם בעל הבנה  trustethבחוק ;ו
החוק הוא נאמן לו ,כמו האורקל.
}{33:4להכין מה לומר ,אז אתה ואזי הטיעון:
לאגד את ההוראה ולאחר מכן בצע את התשובה.
}{33:5לב האווילים הוא כמו גלגלון ;שלו
מחשבות הן כמו  axletreeמתגלגל.
}{33:6א  stallionהסוסה כחבר מלגלג ,הוא
neighethתחת כל אחד אשר  sittethעליו.
}{33:7למה יום אחד להצטיין אחר ,כאשר כמו כל
האור של כל יום במהלך השנה הוא של השמש?
}{33:8על ידי ידיעת האל הם היו
נכבדים :הוא שונה עונות והמשתאות.
}{33:9כמה מהם הוא זיווג ימים גבוהה ,ו
מקודש אותם ,ואת חלקם הגולמיות הוא גרם רגיל
ימים.
}{33:10כל הגברים הם מן הקרקע ,אדם היה
יצירת כדור הארץ:
{שהרשעים} בידע רב האל הגולמיות חילק אותם,
ועשה את הדרכים שלהם מגוונות.
}{33:12כמה מהם הגולמיות הוא מבורך ,המרומם,

חלק מהם הוא קידש ,ממוקם ליד עצמו :אבל קצת
מהם הגולמיות הוא קילל ,הביא נמוך ,ופנה מתוך
למקומם.
}{33:13כמו החימר הוא פוטר ידו של ,אופנה זה ב
ההנאה :אז האדם הוא בידו של אותו שגרמה לו ,ל
רינדור אליהם כמו  likethאותו הכי טוב.
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}{33:14טוב מוגדר נגד רוע ,את החיים נגד המוות :כך
הוא צדיק נגד החוטא ,את החוטא נגד
צדיק.
}{33:15אז תראי על כל היצירות של הנעלה ביותר ;ו
ישנם שניים ,שניים ,אחד נגד השני.
}{33:16אני הארורה ביותר בעולם אחרון כל ,כאחת  gatherethלאחר
grapegatherers:על ידי ברכת האל אני מרוויח,
ו  tredשלי גת כמו אמא של ענבים.
{יראני} שקול זה אני עמלו לא על עצמי בלבד ,אבל
עבור כל אותם זה מבקשים למידה.
}{33:18לשמוע אותי ,הו יה גדולי העם ,ו
ועלתה עם האוזניים ,יה השליטים של הקהילה.
}{33:19תן לא בנך ואת אשתו את אחיו של החבר,

כוח יצוה תוך כדי לקבל את התנהוגותו ,ולתת לא את הסחורה
אחר :שמא זה בתשובה עליך ,אתה  intreatאותה
.שוב.
}{33:20כמו עוד לקבל את התנהוגותו ו  hastנשימה בקרבך,
תני לא את עצמך לכל.
}{33:21כי יותר הוא כי ילדיך צריכות לנסות
לך ,יותר מזה אתה  shouldestלעמוד באדיבות שלהם.
}{33:22כל עובד שלך לשמור השמר לך את ודאיא;
משאירים לא כתם לכבודו דע.
}{33:23בזמן מתי אתה ואזי סוף יאריכון ימך ,ו
לסיים את חייך ,להפיץ את הירושה.
}{33:24מספוא ,שרביט בנטל ,הן בתחת ;ו
לחם ,תיקון ועבודה ,משרת. .
}{33:25אם אתה מגדיר את משרתך בעליצות ,אתה תמצא
השאר :אבל אם אתה נותן לו ללכת בטלה ,הוא ימצא ליברטי.
{33:26} Aומטה קולר קשת הצוואר :אז
עינויים ,ומתענה עבור המשרת הרשע.
}{33:27שלח אותו בעליצות ,כי הוא יהיה לא פעיל ;עבור
בטלה  teachethהרבה רוע.
}{33:28להגדיר אותו לעבודה ,הוא מתאים לו :אם אינו

צייתן ,לשים על חושית כבד יותר.
}{33:29אבל לא תהיה מוגזמת כלפי כל ;וללא
שיקול דעת לעשות דבר.
}{33:30אם אתה משרת ,תן לו להיות לקריאתי כמו
כי אתה  hastקניתי אותו עם מחיר.
}{33:31אם אתה משרת ,להפציר בו כאח:
עבור הביאך הצורך עליו ,החל הנשמה נאמן לעצמך :אם אתה
להפציר בו הרשע ,והוא ברח ממנו ,לאיזה כיוון וילט אלף
ללכת לחפש אותו?
}{34:1תקוותיו של איש חלל של הבנה הינם לשווא
ו - false:חלומות ולהרים את השוטים.
}{34:2מי  regardethהחלומות דומה לוcatcheth
צל ,ו לו אחרי הרוח.}{34:3החזון של חלומות הוא הדמיון של אחד
דבר אחר ,אפילו בתור דמותה של פנים אל פנים.
}{34:4של דבר טמא מה יכול להיטהר ?ו
מהדבר הזה וזה שקר איזו אמת יכולה לבוא?
}{34:5ונבואות ,ו  soothsayings,חלומות ,הם
שחצן :ו  fanciethהלב ,כמו לבה של אישה ב ביסורי.
}{34:6אם הם לא להישלח מ הכי הגבוה שלך

הביקור ,הגדר לא לבבך עליהם.
}{34:7על חלומות הטעו רבים ,ועליהם
נכשל אשר שמו את מבטחם בהם.
}{34:8החוק יהיה ניתן למצוא מושלם בלי שקרים :ו
החוכמה היא שלמות כדי פה נאמן.
}{34:9אדם הגולמיות נסע מכיר הרבה דברים;
מי ניסיון רב שיש לו תצהיר חוכמה.
}{34:10תחפצי אין ניסיון המנהלים קטן :אבל הוא
זה הגולמיות נסע מלא פרודנס.
}{34:11כאשר טיילתי ,ראיתי הרבה דברים ;ואני
להבין יותר ממה אני יכול לבטא....
}{34:12אני הייתי  ofttimesבסכנת מוות ,:אפילו
נמסר בגלל כל הדברים האלו.
}{34:13הרוח של אלה שיראים האל תחיי;
תקוותם היא בו זה  savethאותם.
}{34:14מי ירא האל יהיה לא פחד ולא להיות
חושש ;כי הוא תקוותו.
}{34:15מבורך היא הנשמה של אותו ירא את ה':
למי הוא נראה ?ומי את כוחו?
}{34:16הם העיניים של אלוהים עליהם אוהבים

אותו ,הוא ההגנה האדיר שלהם ,תישאר חזקה ,הגנה
מן החום ,כיסוי מפני השמש בצהריים ,שימור
מ למעוד ,יכול לעזור מנפילה.
}{34:17הוא  raisethאת הנפש , lightenethהעיניים :הוא
נתן בריאות ,את החיים ואת הברכה.
}{34:18הוא זה  sacrificethשל דבר שלא מצליחה.
את מנחתו מגוחך ;המתנות של בני אדם לא הוגנים הן לא
מקובל.
}{34:19הנעלה ביותר איננו מרוצה הנפקות
הרשעים ;גם זה הוא  pacifiedעל חטא על ידי ההמון
קורבנות.
{לד :כא} מי  bringethמנחה של הטובין של
כשפים המסכן כאחת  killethבנו לפני אביו
העיניים.
}{34:21הלחם לנזקקים החיים שלהם :הוא זה
defraudethאותו הימנו הוא איש של דם.
}{34:22הוא זה לקח את החיים של השכנים שלו
רוצה להפוך את המקום בו ;והוא זה  defraudethעל כפיים מסוג לשכור שלו
הואbloodshedder.
}{34:23כאשר אחד  buildeth,אחרpulleth.

איזה רווח יש להם אז אבל העבודה?
}{34:24כאשר אחד  prayeth,אחר  curseth,של מי
לשמוע קול רצון האל?
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}{34:25הוא זה  washethאת עצמו לאחר הנגיעות של
גופה ,אם הוא לגעת בו שוב ,מה שמפיק את הכביסה שלו?
}{34:26אז זה עם אדם  fastethעל חטאיו ,ו
גת שוב ,וכשפים זהה :מי ישמע תפילה שלו?
או מה צנוע שלו להרוויח אותו?
}{35:1הוא זה  keepethאת החוק  bringethמנחות מספיק:
.הוא זה לקח הקדישה המצווה  offerethשלום
המציע.
}{35:2הוא זה  requitethשל  goodturn offerethקמח בסדר;
הוא אשר נתן צדקה  sacrificethשבחים.
}{35:3לעזוב רשעות היא דבר נעים
האל ;והוא לחלקה עוון ריצוי.
}{35:4אתה ואזי לא יופיע ריק לפני יהוה.
}{35:5עבור כל הדברים האלה [הן להיעשות] בגלל
מצווה.
}{35:6ההנפקה של הצדיקים גרם שומן המזבח,

ויש  savourמתוק הימנו לפני גבוהה ביותר.
}{35:7הקרבת אדם פשוט מקובל .ו
אנדרטת הימנו יהיה לא תישכח לעולם
}{35:8תן האל כבודו עם עין טובה ,ו
לצמצם לא  firstfruitsאת הידיים שלך.
}{35:9בכל את מתנות שהשמן ארשת פנים עליזות ,ו
להקדיש את  tithesבשימחה.
}{35:10תן בפני גבוהה ביותר על פי כפי שהוא הציע
מועשר כפי אתה  hastמצליחה ,לתת עם עליזים
העין.
}{35:11כי ה ' recompenseth,ואני אתן לך
שבע פעמים אותו דבר.
{ולזרעם} לא חושב להשחית במתנות ;על שהוא כזה
לא יקבלו :ואמון אל קורבנות צדיק ;עבור
.האל הוא השופט ,איתו הוא כבוד של אנשים.
}{35:13הוא לא יקבל כל אדם נגד עניים
בנאדם ,אבל תוכל לשמוע את התפילה המדוכאים.
}{35:14הוא לא תבזה את תחינה של
יתומים מאב ;וגם לא את האלמנה ,כאשר היאpoureth.
התלונה.

}{35:15לעשות לא את הדמעות לרוץ במורד לחייה של האלמנה?
?ואין לה לבכות נגדו כי  causethלהם ליפול
}{35:16הוא זה  servethאת האל יהיה להתקבל עם
טובה ,ותפילה שלו יהיה להגיע אל העננים.
}{35:17תפילת שפלים הלהבות חודרות את העננים :ו
עד בוא כמעט ,הוא לא יהיה נחמה ;לא
יוצאים ,עד הנעלה ביותר יחזה לשפוט ובצדק,
ובצע פסק דין.
}{35:18כי ה' לא יהיה מרווח ,גם לא
אדיר להיות סבלני כלפיהם ,עד שהוא חייב מוכה ב
אביבה מהלו את חלציו של רחמים ,ונקמהrepayed
על עובדי האלילים ;עד שהוא היה לוקח ההמון
גאה ,ושבר את השרביט של צדיק;
}{35:19עד שהוא חייב שניתנו לכל אדם על פי
מעשיו ,ולא את העבודות של האנשים על פי שלהם
התקנים ;עד שפטתם הוא הגורם עמו ,ו
גרם להם לשמוח .בחסדיו.
}{35:20רחמים מתאים בזמנו של הנגע ,כמו
ענני גשם בזמן של הבצורת.
}{36:1רחם עלינו ,אדוני אלוהי כל ,ו

.ראו אותנו:
}{36:2ולשלוח את הפחד על כל האומות שמחפשים
.לא אחרי עליך.
}{36:3להרים את ידך נגד האומות מוזר ,ו
.תן להם לראות את עוצמתך.
}{36:4כמו אלף  wastקידש אותנו לפניהם :יהי
אתה מוגדל ביניהם לפנינו.
}{36:5ולהודיע להם ,כפי שאנו מכירים,
שם זה אין אלוהים אבל רק אתה ,אלוהים.
}{36:6שהשמן חדש חותם ,ולעשות נפלאות מוזר:
להאדיר את ידך ,את הזרוע הימנית ,כי הם עשויים שנקבעו
עבודות המופלא שלך.
{תושיע} להרים תרעומת ,ישפוך את זעמו :לקחת
משם היריב ,ולהשמיד את האויב.
}{36:8השם הזמן קצר ,זוכר הברית ,ו
לתת להם להכריז את עובד נפלא.
}{36:9תן לו את זה  escapethלהיות נצרך על ידי הזעם
האש ;ולתת להם למות זה לדכא את האנשים.
}{36:10להכות ב אביבה מהלו את ראשיהם של שליטי
.כופר ,זה אומר ,שאין אף אחד את השני אבל אנחנו

}{36:11לאסוף את כל השבטים של יעקב ,יורשים
אתה מהם ,החל מההתחלה.
}{36:12הו ,אלי ,רחם אנשים זה
קרא בשמי ,ולא על ישראל ,אתה  hastנקב
את הבכור.
}{36:13הו היה רחום אל ירושלים ,העיר הקדושה שלך,
מקם את המנוחה.
}{36:14שיאון למלא עם הנביאים שלא יתואר דע ,ועל מלכותך
אנשים עם תהילתך:
}{36:15תן עדותו בפני אלה הביאך
אחוזת דיבוק מההתחלה ,והעלו את הנביאים זה
כבר שמך.
}{36:16לגמול להם ממעמקים קראתיך ,ולא לתת את
הנביאים למצוא נאמן.
}{36:17אלוהים שומע את התפילה של המשרתים את,
על פי הברכה של אהרון על אנשיך ,זה כל
הם אשר להתעכב על פני האדמה יוכלו לדעת כי הנך
.אלוהים ,האלוהים הנצחי.
}{36:18הבטן בולעת כל בשר ,ובכל זאת הוא בשר אחד
עדיף על האחר.

}{36:19כפי החיך  tastethצוללנים מיני בשר צבי :כך
ערב של הלב של הבנת נאומים שווא.
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לב  froward {36:20} A causethכבדות :אנשים
ניסיון פיצוי אותו.
}{36:21אישה יקבלו כל גבר ,עוד אחד
הבת יותר טובה מהשנייה.
}{36:22היופי של אישהcheereth
ארשת פניו ,ואדם בו דבר טוב יותר...
}{36:23אם להיות שם טוב לב ,הענווה ,נוחות,
הלשון שלה ,אז הוא לא בעלה כמו גברים אחרים.
}{36:24הוא זה ירשא׃הנובת קיפי אישה  beginnethרכוש,
עזרה כמו בפני עצמו ,מעמודי התווך של מנוחה.
}{36:25איפה אין גידור ,החזקת יש
מפונקת :ואת מי לא אישה שיש לו לנדוד למעלה ולמטה
האבל.
}{36:26מי יסמוך גנב טוב מונה ,את זה
skippethמעיר לעיר ?אז [מי יאמין] אדם זה
וטרף אין בית , lodgethמוטבעות ,לשם בלילה לקח
אותו?

}{37:1כל חבר נאום ,אני חבר שלו גם :אבל יש
.חבר ,אשר הוא רק חבר שם
}{37:2זה לא צער בפני המוות ,כאשר בת-לוויה,
חבר הוא הפך לאויב?
}{37:3הו רשעים הדמיון ,שממנו  camestאתה ב
לכסות את כדור הארץ עם הרמאות?
{לראש} שם היא בת-לוויה ,אשרrejoiceth,
שגשוג של חבר ,אבל בזמנו של בעיות יהיו
נגדו.
}{37:5היא בת-לוויה ,אשר  helpethאת החבר שלו
הבטן ,ולא לקח את  bucklerנגד האויב.
}{37:6לשכוח לא את החבר בכל נפשך ,לא
ברהאמיני אותו בזהב מלכותך.
}{37:7כל יועץ  extollethמשפטי ;אבל יש
כמה זה  counsellethלעצמו.
}{37:8היזהרו יועץ ,ולדעת לפני מה
הצורך שהוא הגולמיות ;כי הוא אייעץ לעצמו ;שמא הוא ליהק
הרבה אליך,
}{37:9ולומר לקריאתי ,שבדרך הוא טוב :ו
לאחר מכן הוא לעמוד בצד השני ,כדי לראות מה יעלה בגורלך

לך.
}{37:10ייעוץ לא עם זה  suspectethאותך :ו
.להסתיר את הפרקליט מ כגון קנאה אליך.
{ויצף} גם להתייעץ עם אישה נגיעה ממנה
מי היא מקנאה ;גם לא עם פחדן בענייני
מלחמה ;ולא עם סוחר בנוגע ; exchangeוגם לא עם
הקונה למכור ;וגם לא עם גבר הקנאים סיבות;
ולא עם אדם שעקצו לגעת בנדיבות ;ולא עם
העצלות לכל עבודה ;ולא עם לקריאתה של שנה של
עבודות גמר ;וגם לא עם משרתו סרק של הרבה עסקים:
הקשיבו לא בפני אלה בכל ענין של היועץ.
}{37:12אבל להיות ללא הרף עם איש צדיק ,מי אתה
יודעים לשמור מצוות יהוה ,אשר,
המוח לפי נפשך ומכאוב עימך ,אם
אתה ואזי להפיל.
}{37:13ותן יועציו של המעמד לב נאמן לעצמך :עבור
אין שום אדם נאמן יותר לקריאתי יותר.
}{37:14על מוחו של אדם הוא לפעמים וונט לספר לו
השומרים יותר משבע ,זה לשבת מעל מגדל גבוה.
}{37:15מעל כל זה להתפלל כדי הנעלה ביותר הוא

יביימו שבדרך האמת.
}{37:16תן סיבה ללכת לפני כל  enterprize,ו
ייעוץ לפני כל פעולה.
}{37:17ארשת פניו היא סימן של החלפת
הלב.
}{37:18ארבע מיני דברים מופיעים :טוב ורע ,חיים
ומוות :אבל הלשון  rulethעליהם ללא הרף.
}{37:19הוא אחד חכם , teachethרבים ,ו
ובכל זאת הוא רווחי לעצמו.
}{37:20היא אחת חכמה  shewethבמילים ,ו
הוא שנא :הוא יהיה חסרת כל של כל האוכל.
}{37:21עבור גרייס לא ניתנת ,אותו מעבודת האל,
כי הוא הוא משולל כל החוכמה.
}{37:22נוסף הוא חכם לעצמו ;ואת הפירות של
ההבנה ראויים לציון בפיו.
}{37:23אדם חכם  instructethעמו ;ואת הפירות
שלו הבנת להיכשל לא.
}{37:24אדם חכם יתמלא ברכה ;והכל
הם רואים אותו תיחשב לו שמחה.
}{37:25ימי חיי האדם עשויים להיות ממוספרים:

אבל הימים של ישראל אין ספור.
}{37:26אדם חכם יירשו התהילה בקרב עמו,
שמו יהיה תמידי.
}{37:27הבן שלי ,להוכיח את נשמתך בחיים שלך ,ולראות מהו
הרשע ,נתן לא זה בפני זה.
}{37:28עבור כל הדברים הם לא רווחי עבור כל בני האדם,
גם טענה כול הנאה הנשמה בתוך כל דבר.
}{37:29לא ניתן  unsatiableעל כל דבר .עדינה ,וגם לא יותר מדי
חמדן על בשרים:
}{37:30כי עודף של בשרים  bringethמחלה ,ו
surfeitingיהפוך חימה.
}{37:31על-ידי  surfeitingיש רבים נספו ;אבל הוא זה
ובאותה קלות הקדישה  prolongethאת חייו.
לח ' {א} כבוד רופא עם הכבוד להגיש לו
לשימושים  yeשייתכן שיש עליו :עבור האל הגולמיות
.ברור.
}{38:2של יבוא גבוה ביותר ריפוי ,והוא יהיה
לקבל כבוד של המלך.
}{38:3המיומנות של הרופא יהיה להרים את ראשו:
בעיני אנשים דגולים הוא יהיה בהערצה.
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}{38:4האלהים הגולמיות שנוצרו תרופות מתוך האדמה;
הוא חכם לא מתעב אותם.
}{38:5לא היה מתוק מים שנעשו עם עץ ,זאת
יכול להיות ידוע מעלה הימנו?
}{38:6ו שנתת גברים מיומנות ,הוא יכול להיות
כבוד גדול בעבודתו נפלא.
}{38:7כל כך ערב שהוא ריפא [אנשים] ,לקח
כאביהם.
}{38:8על כך הרוקח בורא ממתק;
מעבודותיו יש בלי סוף ;ממנו נגמר בשלום
בכל הארץ
}{38:9את הבן שלי ,חולה יתרשל לא :אבל מתפלל
על ה' ,הוא יגרום לך כל.
}{38:10תעזוב מן החטא ולסדר את הידיים שלך ,בסדר
טהר את ליבך מתוך רשעות כל.
}{38:11תן מתוק  savour,ואת הזיכרון של פיין
קמח ;ולעשות שמן מציע ,כמו לא להיות.
}{38:12אז המקום לתת לרופא ,למען האל
הגולמיות שיצר אותו :תן לו ללכת ממנו ,כי הביאך

צריכה אותו.
{שניתן} שם זה זמן כשיש בידיהם טוב
הצלחה.
}{38:14כי הם גם ימללו תפילה על ה' ,שהוא
פרוספר זה ,אשר הם לתת על מנת להקל לתקן כדי
להאריך את החיים.
}{38:15הוא יישא ואיש בחטאו לפני בוראו ,תיתן לו ליפול לתוך
ידו של הרופא.
}{38:16הבן שלי ,תני לדמעות לזלוג על המתים ,ו
להתחיל בכי ,כאילו מוטב לו סבל נזק אדיר את עצמך;
ואז יכסה את גופו על פי המנהג ,ו
להזניח לא בקבורתו.
}{38:17לבכות במרירות ,ולא להפוך ואנחה גדולה ,ולהשתמש
קינה ,כפי שהוא ראוי ,וכי יום או יומיים ,שמא אתה
להיות רשע דיבר :ואז לנחם את עצמך בשביל מלכותך
כבדות.
}{38:18על כובד יבוא המוות ,הכובד
של הלב  breakethכוח.
}{38:19בתוך הנגע גם צער להיהרס :והחיים
של העניים היא הקללה של הלב.

}{38:20לקחת לא כובד ללב :לגרש אותו ,ו
חבר הקצה האחרון.
}{38:21שכח מזה .לא ,כי אין דרך שוב :אתה
.ואתם לא לעשות לו טוב ,אבל כואב את עצמך.
}{38:22זכור השיפוט שלי :כי מעודך גם יהיה
כך ;אתמול ,וכמה ליום למענך.
}{38:23כאשר המתים נמצא במצב מנוחה ,תן את הזיכרון שלו
השאר ;להיות נחמה עבורו ,כאשר רוחו המנוח
ממנו.
}{38:24חכמת אדם מלומד יבוא על ידי
ההזדמנות של פנאי :מי עסק קטן שיש לו תעשה
להיות חכם.
}{38:25איך הוא יכול להשיג חוכמה ואלוהית של מחרשה.
זה  gloriethב  goad,אחד שוורים ,והיא
כבשו את המאמצים שלהם ,של מי לדבר זה מוכנים?
}{38:26הוא הנותן את דעתו כדי להפוך תלמים ;הוא
חרוץ אתן טרנט אוגוסטין מספוא.
}{38:27אז כל הנגר , workmaster,זה
labourethיום ולילה :והם חותכים ,קברו חותמות,
הם התקדמו במרץ כדי להפוך מגוון גדול ,ולתת את עצמם

זיוף דימויים ,ולצפות לסיים עבודה:
}{38:28הנפח גם יושב על ידי הסדן ,ו
בהתחשב בעבודה ברזל ,הניחוח של האש  wastethשלו
בשר ,והוא  fightethמהחום של הכבשן :הרעש
בין הפטיש לסדן נמצא האוזניים שלו ,והעיניים שלו
הביטו עדיין הדפוס של הדבר ,הוא גרם ;הוא
settethאת דעתו כדי לסיים את עבודתו , watchethלהבריק את זה
בצורה מושלמת:
}{38:29אז ערב את פוטר יושב על העבודה שלו ,ולהפוך
ההגה על רגליו ,מי מוגדר תמיד בזהירות-
שלו עובדת ,ואני ארצה את כל העבודה שלו על-ידי מספר;
}{38: 30הוא  fashionethהחימר עם הזרוע שלו, boweth
את כוחו לפני רגליו ;הוא  appliethאת עצמו להוביל
.זה מעל ; :והוא חרוץ כדי להפוך נקי את הכבשן
}{38:31כל אלה לסמוך ידיהם :וכל אחד מהם הוא
חכם בעבודתו.
}{38:32בלי אלה לא עיר להיות מיושב :ו
הם לא ירבץ איפה הם יהיו ,ולא הולך למעלה או למטה:
}{38:33הם לא תהיה המבוקשת עבור ייעוץpublick,
ולא לשבת גבוה מהקהילה :הם לא נשב

השופטים מושב ,ולא מבינים את גזר הדין :הם
יכול להכריז על צדק ,פסק דין ;הם לא תהא
מצא איפה היתה ונשארה המדוברות.
}{38:34אבל שהם ישמרו על המצב של העולם ,ואת
[כל] רצון שלהם זה בעבודה של אומנותם.
}{39:1אך הוא זה נתן את דעתו על החוק ביותר
גבוה ,ואני עסוק במדיטציה הימנו ,יבקש
החוצה את החוכמה של כל העתיק ,להיות כבוש ב
נבואות.
}{39:2הוא ירחיק האמירות של הגברים הנודע:
היכן היתה ונשארה סבטיל ,הוא יהיה שם גם.
{החללים} הוא יחפשו את הסודות של משפטים חמורה,
ולהיות מחקרית היתה ונשארה כהה.
}{39:4הוא יהיה לשרת בין אנשים דגולים ,ומופיעים
לפני נסיכים :הוא יעברו בכל ארצות זרות ;עבור
הוא הציע ניסה את הטוב ואת הרע בקרב גברים.
}{39:5הוא ייתן את הלב שלו להגיע מוקדם האל
זה גרם לו ,ולא להתפלל לפני הנעלה ביותר ,יהיה
פתח את הפה שלו בתפילה ,ולעשות תחינה על חטאיו.
}{39:6כאשר האדון הגדול וויל ,הוא יתמלא

הרוח של הבנה :הוא ישפוך את משפטים חכמים,
ומודה על ה' בתפילה שלו.
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}{39:7הוא יהיה ישיר שלו ייעוץ וידע ,וב
הסודות שלו האם הוא מדיטציה.
}{39:8והוא אכן שהשמן הלאה את מה שהוא הציע למד,
התהילה בחוק של האמנה של האדון.
}{39:9רבים יהיה משבח את הבנתו ;וכך
.כל עוד העולם  endureth,זה יהיה לא יוכלו להימחק ;שלו
הזיכרון לא יוצאים משם ,שמו חייכם
מדור לדור.
}{39:10האומות יהיה שהשמן הלאה חוכמתו ,ו
קהילת יצהיר תהילתו.
}{39:11אם הוא מת ,הוא יעזוב שם גדול יותר
אלף :אם הוא חי ,הוא יהיה להגביר אותו.
}{39:12ובכל זאת יש לי יותר לומר ,אשר חשבתי
עליה ; .כי אני מלאה כמו הירח המלא.
{39:13} Hearkenאליי ,יה ילדים הקדושה ,ואת באד הלאה
כפי צומח עלה על ידי הפלג של השדה:
}{39:14ותן  ye savourמתוק כמו לבונה ,ו

לפרוח וצנומה כשושנה ישלחו ריח ,שירו שיר
להלל ,יברך האל כל בעבודותיו.
}{39:15להגדיל שלו שם ולאחר שהשמן הלאה תהילתו עם
השירים של השפתיים שלך ,עם נבלים ואת בשבחי אותו
יה אומר לאחר באופן הזה:
}{39:16כל היצירות של האדון מעבר טוב.
ואני בכלל הוא  commandethיגיע לסיומו ב
בשל העונה.
}{39:17לא יורשה לי לומר ,ומה זה ?היכן הוא
זה ?עבור זמן נוח הם כל תיבדק:-
המצווה שלו המים עמדו כמו ערימה של ,ו-
המילים שלו פה את כלי קיבול למים.
}{39:18המצווה שלו נעשית בכללבו בו ;אף אחד לא יכול לעכב ,כאשר הוא יושיע.
}{39:19הם העבודות של כל בשר לפניו ,ו
שום דבר לא יכול להיות הסתירה מעיניו.
}{39:20הוא  seethנצחי אל הנצח ;ו
אין דבר נפלא לפניו.
}{39:21א אדם צריך לומר ,מה זה ?היכן הוא
זה ?כי הוא זיווג כל הדברים ליישומים שלהם.

}{39:22את ברכתו מכוסה האדמה היבשה כנהר ,ו
להשקות את זה כמו שיטפון.
}{39:23כפי שהוא הציע הפך את המים  saltness:כך
עובדי האלילים יירשו את זעמו.
}{39:24כמו דרכיו רגיל בפני הקודש ;אז הם
stumblingblocksבפני הרשעים.
}{39:25הטוב הם טובים דברים שנוצרו
מתחיל :דברים רעים אז עבור החוטאים.
}{39:26המנהלת דברים עבור השימוש של אדם שלם
החיים הם מים ,אש ,ברזל ,מלח ,קמח חיטה ,דבש,
חלב ,והדם של ענבים ,שמן ,וכן בגדים.
}{39:27כל הדברים האלה היו טובים שהתגלמותה :אז אל
החוטאים שהם הפכו הרשע.
}{39:28יש רוחות שנוצרים לנקמה.
אשר בזעם שלהם שכב על משיכות כואבות ;בזמנו של
הרס שופכים כוח שלהם והם לשכך את זעמו
עליו זה עשה להם.
}{39:29אש ,ו יחי ,רעב ומוות ,כל אלה
נוצרו לנקמה;
}{39:30השיניים של חיות פרא ,עקרבים ,נחשים ,ו

החרב מעניש את הרשעים לחורבן.
}{39:31הם אשמח המצווה שלו ,והם
יהיה מוכן על פני האדמה ,מתי צריך ;ומתי שלהם
הגיעה השעה ,הם עוד לא לעבור את הגבול המילה שלו.
}{39:32לכן מההתחלה הייתה נפתרת ,ו
חשבתי על הדברים האלה ,ולא להשאיר אותם בכתב.
}{39:33כל היצירות של האדון טובים :והוא יעשה
לתת כל דבר שצריך בבוא העונה.
}{39:34כך גבר לא יכול להגיד ,זה יותר גרוע:
כי בזמן שהם בסדר כל טוב להיות מאושר.
{39:35},לכן תודה לאל יה עם כל
לב פה ואני יברך את שם ה'.
}40: {1ביסורי הגדול נוצר עבור כל גבר,
עול כבד זה על בני אדם ,ביום זה
הם הולכים מהרחם של אמא שלהם ,עד היום הזה הם
חזור אל האמא של כל הדברים.
}{40:2את הדמיון שלהם של דברים לבוא היום
המוות[ ,בעיה] שלהם מחשבות[ ,כי] פחד של הלב;
}{40:3ממנו זה  sittethעל כס של תהילה ,אשא
אותו כי הוא כנוע ב הארץ ואפר;

}{40:4ממנו זה  wearethסגול ,וכתר ,אשא
אותו זה לבושים עם השמלה פשתן.
}{40:5זעם ,קנאה ,צרות ,ואת  unquietness,פחד
מוות ,וכעס סכסוך ,את התקופה של מנוחה על שלו
מיטת השינה בלילה ,לשנות את הידע שלו.
}{40:6קצת או כלום זה לנוח ולאחר מכן הוא
השינה ,כמו יום של המשמר ,מוטרד
החזון של הלב שלו ,כאילו היו שברח מחוץ לקרב.
}{40:7כשכל זה בטוח ,הוא  awaketh, marvellethאת זה
הפחד היה דבר.
}[{40:8דברים כאלה קורים] בפני כל בשר ,שניהם גבר,
החיה ,וכי הוא מנבואות החורבן יותר לחוטאים.
}{40:9המוות ,ושפיכות דמים ,מריבות ,ואת החרב,
אסונות ,הרעב ,התלאות ,בנגע;
}{40:10הדברים האלה נוצרות עבור "וויקד" ,ועל
הרווח שלהם הגיע המבול.
}{40:11כל הדברים של כדור הארץ תהפוך
כדור הארץ שוב :זה שהוא של המים לחזור לתוך
הים.
}{40:12כל שוחד וחוסר צדק יהיה יוכלו להימחק :אבל

התמודדות אמיתית יימשך לנצח.
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}{40:13הסחורה של חוסר צדק יהיה להיות יבש כמו
נהר ,האם נעלם עם רעש ,כמו רעם גדול ב
גשם.
}{40:14בזמן יפקח את היד שלו הוא אשמח :כך
לעוברי עבירה מגיע פירושה.
}{40: 15ילדי החוטאים לא יביאו
סניפים רבים :אבל כמו שורשים טמאה על סלע קשה.
}{40:16העשב גוברת על כל המים והגדה של
נהר עצרה לפני כל דשא.
{40:17} Bountifulnessהוא כמו גן פורה ביותר ,ו
רחמנותו  endurethלעד.
}{40:18בעליצות ,ולא להיות מרוצה כי אדם הגולמיות,
חיים מתוקים :אבל זה  findethאוצר הוא מעליהם
שניהם.
}{40:19ילדים ובניית עיר להמשיך
שמו של האדם :אבל אישה ללא רבב נספרת מעליהם
שניהם.
{40:20} musick,יין לשמוח הלב :אבל האהבה

החוכמה היא מעל שניהם.
}{40:21הצינור ,את  psalteryלהפוך מנגינה מתוקה:
אבל לשון נעימה מעל שניהם.
}{40:22כלום  desirethטובה ויופי :אבל יותר
מאשר שני תירס בעוד הוא ירוק.
}{40:23א כידיד ורע לעולם לא אפגוש לא כשורה :אבל
מעל שניהם היא אישה עם בעלה.
}{40:24אחיהם ולעזור מתנגדים בזמן צרה :אבל
נדבות אמסור .יותר מאשר את שניהם.
}{40:25זהב וכסף להפוך את כף הרגל לעמוד בטוח :אבל
ייעוץ זה ומעריכים מעל שניהם.
}{40:26עושר וכוח להרים את הלב :אבל הפחד
האל הוא מעל שניהם :הוא לא רוצה הפחד
של הלורד ,ואת זה  needethלא לחפש עזרה.
}{40:27יראת ה' הוא גן פורה ,ו
coverethאותו מעל כל התהילה.
}{40:28הבן שלי ,חיים לא קבצנים ;לטוב זה
למות מאשר להתחנן.
}{40:29החיים של אותו  dependethאחר הגבר
הטבלה היא לא להיספר חיים ;כי הוא  pollutethאת עצמו

עם הבשר של גברים אחרים :אבל אדם חכם טוב שהזין וויל
הישמרו מזה.
}{40:30ומתחננים מתוק בפה של בושה:
אבל בבטנו נשרוף אש.
}{41:1הו מוות ,כמה מרה הוא הזיכרון של עליך
אדם זה שישו במנוחה על רכושו ,בפני הגבר את זה
הגולמיות דבר שיציק לו ,ואת זה הגולמיות שגשוג בכל
דברים :כן ,בפני אותו זה עדיין מסוגלים לקבל בשר!
}{41:2הו מוות ,מקובל הוא את גזר דינך בפני לנזקקים,
לו שכוחו  faileth,זה עכשיו בחודש האחרון
גיל ,עזבי אותי בשקט עם כל הדברים ,לוdespaireth,
היא איבדה סבלנות!
}{41:3פחד לא גזר דין המוות ,זוכר אותם
.זה היה ,לפני ולאחר שהגיעו אחרי ;כי זה
גזר הדין של האדון מעל כל בשר.
{41:4},למה ומובן נגד ההנאה ביותר
גבוה ?יש אין האינקוויזיציה בקבר ,האם אתה
חיים בן עשר ,של מאות או אלפי שנים.
}{41:5ילדי החוטאים הם ילדים הזוועה,
והם זה מחקרית בתוך המגורים של חסרי האמונה.

}{41:6הירושה של הילדים של החוטאים יגווע.
ולא את הדורות הבאים שלהם ביקורת מתמדת.
}{41:7הילדים מתלוננים על אבי נוחה שכזו.
.כי הם בסדר להיות נזף למענו.
}{41:8הצרה תיפול אתכם ,גברים נוחה שכזו ,אשר יש
זנח את החוק של האל הגדול מכולם !כי אם כן להגדיל ,זה
יהיה על הרס העיר שלכם:
{41:9},אם כן להיות נולד ,יה יוולד לקללה :ו
אם אתם מתים ,קללה יהיה החלק שלך.
}{41:10כל מה הן של כדור הארץ תהפוך לארץ שוב:
אז ושאינו נצא מן קללה הרס.
}{41:11האבל של גברים הוא על גופם :אבל
שם של חולה של החוטאים יוכלו להימחק.
}{41:12מתייחס שמך ;בשביל זה ימשיך
עמך מעל לאלף אוצרות גדולים של זהב.
}{41:13א חיים טובים הגולמיות אבל כמה ימים :אבל שם טוב
endurethלעד.
}{41:14את ילדיי ,לשמור על משמעת בשלום :עבור
החוכמה היא שהסתיר ,אוצר לא ראיתי ,מה
הרווח הוא של שניהם?

}{41:15א אחי זה  hidethאת טיפשות שלו עדיפה
האיש  hidethחוכמתו.
}{41:16לכן להיות  shamefacedעל פי המילה שלי:
כי זה לא טוב לשמור על כל ; shamefacednessהוא גם לא
בסך הכל אישר בכל דבר.
}{41:17להתבייש היתומות לפני אביו,
אמא :של שקר לפני נסיך ואדם האדיר;
}{41:18בעבירה לפני השופט וסרגל ;של
מאורת לפני הקהילה ואנשים ;ההתמודדות לא צודקים
לפני את השותף והחבר;
}{41:19של גניבת בהקשר של המקום שבו אתה
sojournest,ולא במובן של האמת של אלוהים ועל שלו
האמנה ;להישען עם דע המרפק על הבשר ;ו
של לאהבה והנתינה;
}{41:20ו של שתיקה לפניהם מצדיע ;ו
הרואות הזונה;
{41:21},צריך לסלק את .הפנים של קרוב משפחה שלך ;או
כדי לקחת חלק או מתנה ;או להביט אחרת
אשתו.
}{41:22או כדי להיות  overbusyעם המשרתת שלו ,ובואי לא

ליד המיטה שלה ;או של הגערה נאומים לפני חברים ;ו
לאחר אלףhast, upbraid
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{קדימה} או של איטראציה וניתוח שוב לדבר זה אשר
hastשמעת ;ואת של חשיפת סודות.
}{41:24אז תהיה  shamefacedבאמת ולמצוא טובה
לפני כל האנשים.
}{42:1הדברים הללו להיות לא אתה מתבייש ,לקבל
אין אדם לחטוא ובכך:
}{42:2של חוק גבוהה ביותר ,ואת בריתו ;ו
פסק הדין כדי להצדיק חציר
}{42:3נפש עם שותפים ומטיילים מלכותך ;או של
המתנה של המורשת של חברים;
}{42:4של הדיוק של שיווי משקל ומשקולות ;או של מקבל
הרבה או מעט;
}{42:5של סוחרים למכור אדיש ;של הרבה
תיקון של ילדים ;כדי להפוך את הצד של רשע
המשרת לדמם.
}{42:6בטוח לשמור .זה טוב ,איפה אשה רעה ;ו
.שתוק ,איפה ידיים רבות.

}{42:7לספק כל הדברים מספר ובמשקל ;ולשים
הכל בכתב אלף .תנוחו ,או  receivestב.
}{42:8לא להתבייש להודיע לא חכם ולא טיפש,
הקיצוני בגילאי זה  contendethעם אלה
צעירים :ובכך תהיה באמת המלומד ,ואושרו של כל
אנשים גרים.
{42:9} wakethהאב לבתו ,כאשר איש
המנהלים ;הטיפול לה לקח שינה :כאשר היא
הוא צעיר ,שמא היא נפטרה הפרח של הגיל שלה ;ו
להיות נשוי ,שמא היא צריכה להיות שנוא:
}{42:10ב בתוליה ,שמא היא צריכה להיות מחוללת ו
נכנס עם הילד לבית של אבא שלה ;ויש להם
בעלה ,שמא והיא צריכה מתנהגת בעצמה ;וכשהיא
נשוי ,שמא היא צריכה להיות עקרה.
}{42:11שמור שעון בטוח מעל בת חסר בושה,
שמא היא הופכת אותך מטרה ללעג את אויביך ,ו- a
שם דבר בעיר ולאחר ביקורת בקרב העם ,ו
ימנה מתבייש לפני ההמון.
}{42:12הביטו היופי של הגוף לא כל ,ולשבת ולא
בעיצומו של נשים.

}{42:13עבור מלבושים יבוא עש ,מ
נשים רשעות.
}{42:14הוא טוב יותר  churlishnessשל הגבר .יותר
אדיב אישה ,אישה ,אני אומר ,אשר  bringethבושה
תוכחה.
}{42:15אני עכשיו אזכור העבודות של הלורד ,ו
להצהיר את מה שראיתי :במילותיו של האל
הם יצירותיו.
}{42:16השמש זה נתן אור  lookethעל כל הדברים.
העבודה שלו היא מלאה תהילת האל.
}{42:17האלהים לא שנתת כוח אל הקדושים כדי
להכריז על כל עובד נפלא שלו ,אשר האל הכל-יכול
התיישבו בתקיפות ,לעניין הזה עשוי להיות מוקמת על
תהילתו.
}{42:18הוא  seekethהעמוק ,ואת הלב ,ו
considerethאת המכשירים ערמומי שלהם :עבור האל מכיר כל
זה עשוי להיות מוכר ,הוא הישמר הסימנים של העולם.
}{42:19הוא  declarethהדברים הינם מעבר ,עבור
הגיע , revealethהשלבים של דברים נסתרים.
}{42:20אין מחשבה  escapethאותו ,וגם לא כל מילה

מוסתר ממנו.
}{42:21הוא הגולמיות רשת העבודות מעולה שלו
חוכמה ,שהוא הוא נצחי נצחי :לו
לא ניתן להוסיף ,לא יכול הוא להיות פחתה ,והוא
.היא צורך של כל יועץ...
}{42:22הו כל יצירותיו הן נוהג !וכל זה
אדם עשוי לראות אפילו עד ניצוץ.
}{42:23כל הדברים האלה לחיות ולהישאר לנצח עבור כל
שימושים ,והם ממושמעים הכל.
}{42:24כל הדברים הם כפול אחד נגד השני :הוא
זיווג שום דבר לא מושלם.
}{42:25זה הדבר  establishethהטוב או אחרת :ו
מי יתמלא מסתיר את התהילה שלו?
}{43:1הגאווה של הגובה ,ברור מן הרקיע,
יופי של גן עדן ,עם שהשמן המפוארת שלו;
}{43: 2השמש כאשר זה  appeareth,המצהיר על שלו עולה
כלי נפלא ,העבודה של הנעלה ביותר:
}{43:3בצהריים זה  parchethאת המדינה ,מי יכול
לסבול את החום בוער הימנו?
{43:4} Aהאדם נושבת תנור הוא ביצירות של חום ,אבל

השמש  burnethהרי שלוש פעמים יותר ;נשימה
האדים הלוהט ,ולשלוח לשלוח קורות בהיר ,זה
dimmethאת העיניים.
}{43:5הגדול הוא האדון שגרם בבית שלו
המצווה ספוגה בחופזה.
}{43:6הוא הכריח את הירח גם לשרת שלה העונה
הכרזת פעמים ,סימן של העולם.
}{43:7מן הירח הוא הסימן של חגי ,אור זה
decreasethבשלמות שלה.
}{43:8החודש נקרא שמה ,הגדלת
להפליא בשינוי שלה ,להיות כלי עזר
צבאות לעיל ,זורח באור הרקיע השמים;
}{43:9היופי של עדן ,תהילתו של הכוכבים,
נוי נותן אור במקומות הגבוהים ביותר של האל.
}{43:10במצוות המבורך שכןלעמוד לפי הסדר ,לא להתעלף ב שעונים שלהם.
}{43:11מראה על הקשת ,ושבחו אותו כי עשו
;יפה מאוד זה הבהירות הימנו.
}{43:12זה  compassethאת השמים על המדהים
מעגל את הידיים של הנעלה ביותר ויש גהר זה.

}{43:13על ידי המצווה שלו ,הוא גרם השלג ליפול
ההפך הגמור ,ו  sendethבמהירות של ברקים השיפוט שלו.
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}{43:14זה נפתחים האוצרות :ועננים
לעוף הלאה כמו עופות.
}{43:15על ידי כוח גדול שלו ,הוא גרם המשרד עננים,
כדורי הברד שבורות קטן.
}{43:16שראייתו הרי שיש לחיצות ,ובבית שלו
שרוח דרומיתbloweth.
}{43:17הרעש של הרעם ארצה לארץ
לרעוד :אז ערב הסופה בצפון ,והסופה :כמו
ציפורים המעופף הוא  scatterethאת השלג ,ואת הנפילה למטה
ממנו הוא כמו התאורה של חגבים:
}{43:18העין  marvellethלמראה יופיו של לובן
ממנו ,ואת הלב הוא נדהם-גשם של זה.
}{43:19כפור גם כמו מלח הוא  pourethעל פני האדמה,
להיות היא מנוטרלת ,זה  liethעל ההימור חדה.
}{43:20כאשר הרוח הצפונית קר  bloweth,והמים
זה שהקריש לתוך קרח ,נופל על כל מפגש
ביחד של מים ,ו  clothethאת המים כמו עם

החושן.
}{43:21זה בולעת את ההרים ,וburneth
במדבר ,ולא  consumethעל הדשא כמו אש.
}{43:22א תרופה נוכח כל זה ערפל מגיע
במהירות ,הטל מגיע לאחר חוםrefresheth.
}{43:23על ידי הדין שלו הוא  appeasethהעמוקים ,ו
plantethאיי המצוי בו.
}{43:24הם לשוט בים מספרים על הסכנה
;כאשר אנו שומעים את זה עם האוזניים שלנו ,אנו מתפלאים
.שם.
}{43:25עבור ובזה יהיה מוזר ועובד בצורה נפלאה,
מגוון של כל מיני חיות ולוויתנים שנוצרו.
}{43:26על ידי אותו בסוף אותם וטרף הצלחה משגשגת,
ב - wordאת כל הדברים מורכבים.
}{43:27אנחנו דיבר הרבה ,ואני עדיין הגיע קצר:
הזין מהירה של האי בסכום ,הוא כל.
}{43:28איך האם נהיה מסוגלים להגדיל אותו ?כי הוא
נהדר מעל כל עובד שלו.
}{43:29האלהים הוא גדול מאוד ,ונורא,
נפלא הוא הכוח שלו.

}{43:30כאשר להלל יה יהוה ,לשבח אותו ככל
יה יכול ;כי אפילו עדיין הוא יעלה רחוק :מתי כן ברא
אותו ,הושיט בכל הכוח ,לא יתעלפו ויהיו ;כי אתם יכולים
לעולם לא הולך מספיק רחוק.
}{43:31מי הציע לראות אותו ,כי הוא עשוי לספר לנו ?ו
מי יכול להגדיל אותו כמו שהוא?
}{43:32יש עדיין  hidדברים יותר מאשר אלה להיות ,עבור
ראינו אבל כמה מיצירותיו.
}{43:33כי ה' זיווג כל הדברים ;ולחוות
צדיק הגולמיות חוכמה הוא נתון.
}{44:1תן לנו עכשיו שבח המפורסם ,וגברים האבות שלנו
זה הוליד אותנו.
{שנעשה} האלהים הגולמיות מחושל תהילה גדולה על ידי אותם
דרך כוחו גדול מההתחלה.
}{44:3כגון לזכור כלל בממלכתם ,גברים
בזכות הכוח שלהם ,מתן ייעוץ על ידי שלהם
הבנה ,ולהכריז על נבואות:
}{44:4המנהיגים של העם על ידי שלהם ,ועל ידי
הידע שלהם על למידה לפגוש לעם ,חכם,
רהוט הן ההוראות שלהם:

}{44:5כגון גיליתי מנגינות נגינה ,ואני דקלם
פסוקים בכתב:
}{44:6עשיר גברים מרוהטים עם יכולת ,לחיות בשלום
ב .חברה עתיקה :אף שלהם
}{44:7כל אלה היו כבוד בדורות שלהם ,ו
היו תהילתה של הזמנים שלהם.
}{44:8יש מהם ,זה השאיר שם
.שבחים שלהם עשוי להיות מדווחים.
{44:9},כמה שיהיו ,אשר יש בקארלין ;מי
הם נספו ,כאילו לא היה ;הן
להיות כאילו .הם לעולם לא יוולדו ;שלהם
ילדים אחריהם.
}{44:10אבל אלו היו אנשים רחום ,של מי
הצדקה הגולמיות לא נשכחת.
}{44:11עם הזרע שלהם ללא הרף יישאר טוב
ירושה ,וילדיהם הם בתוך האמנה.
}{44:12הזרע שלהם במרוצת ואת ילדיהם עבור
הרווח שלהם.
}{44:13את הזרע שלו יישאר לנצח ,והתהילה שלהם
לא יוכלו להימחק.

}{44:14את גופם קבורים בשלום ;אבל השם שלהם
גאלי חי לנצח נצחים.
}{44:15האנשים יגידו החוכמה שלהם ,ואת
קהילת תגלה שהשמן הלאה את השבחים.
}{44:16חנוך את רצון האלוהים ,והוא היה מתורגם,
להיות דוגמה של תשובה על כל הדורות.
}{44:17נח נמצאה מושלם והצדיקים ;ב
זמן זעם שהוא נלקח בתמורה [העולם];
ולכן הוא נשאר כמו שריד בפני כדור הארץ ,כאשר
המבול הגיע.
}{44:18אדונינו נעשתה איתו ,זה
כל בשר צריך להכחד יותר על ידי המבול.
}{44:19אברהם היה אבא נהדר של אנשים רבים :ב
תהילה היתה אף כמו לו;
}{44:20מי שמרה על החוק של הנעלה ביותר ,היה ב
ברית עימו :הוא הקים את האמנה ב שלו בשר;
כאשר הוא היה ,הוא נמצא נאמן.
}{44:21ולכן הוא הבטיח לו על ידי נדר ,שהוא
יברך העמים את הזרע שלו ,ואני לא
להכפיל אותו כמו האבק של הארץ ,מבליטות את הזרע שלו בתור

הכוכבים ,ולגרום להם לרשת מים לים מהים ,ו
מהנהר אל החלק מירבית של הארץ.
עמוד  629סירא)(Ecclesiasticus
{ואלמנה} עם יצחק עשה הוא לבסס באופן דומה [עבור
השם של אברהם אביו] הברכה של כל הגברים ,ואת
ברית ,ועשה אותו לנוח על ראשו של יעקב .הוא
הודה לו את ברכתו ,ונתן לו
מורשת ,לחלק חלקים שלו ;בין שנים-עשר השבטים
?האם הוא חלק מהם.
{העריבה} והוא הביא לו רחמים בן אדם ,אשר
נמצאו טובה בעיני כל בשר ,אפילו משה ,אהובה
של אלוהים ,גברים ,את הזיכרון של מי הוא מבורך.
}{45:2הוא גרם לו כמו אל הקדושים המפוארת ,ו
מוגדל אותו ,כך אויביו עמד בפחד של אותו.
}{45:3למילים שלו הוא גרם פלאי לחדול ,ו
הוא גרם לו נפלא בעיני המלכים ,ונתן לו
המצווה שלו ,ואנשים כשגידלה אותו חלק שלו
.התהילה
}{45:4הוא קידש אותו  faithfulessועל הענווה,
בחר אותו מתוך כל הגברים.

}{45:5הוא גרם לו לשמוע את קולו ,והביא אותו
לתוך הענן האפל ,ונתן לו הדברות לפני שלו
פנים ,ואפילו תורת חיים וידע ,כי הוא עלול
ללמד את יעקב הבריתות שלו ,וישראל פסקי-דין שלו.
}{45:6הוא יינשא אהרון ,אוהב אדם קדוש לו ,אפילו
אח שלו ,של שבט לוי.
}{45:7אדונינו הוא עשה איתו,
נתן לו הכהונה בקרב העם ;הוא מיופה
אותו עם קישוטים נאה ,והוא לבוש אותו עם חלוק של
.התהילה
}{45:8הוא לשים לו תהילה המושלמת ;ולחזק
אותו עם בגדים עשיר ,עם אברקים ,עם חלוק ארוך,
האפוד.
{45:9},הוא  compassedאותו עם רימונים,
עם הרבה פעמוני הזהב לעגל כפי שהוא הלך לשם
עשוי להיות רעש ,רעש גרם עשוי להישמע ב
בית המקדש ,זכרון לילדים בני עמו;
}{45:10עם בגד הקדוש ,עם משי זהב וכחול,
וסגול ,העבודה של  embroidere,עם חושן
פסק הדין ,ועם אורים ותומים;

}{45:11עם סקרלט מעוות ,העבודה על ערמומיותו
וורקמן ,עם אבנים יקרות בדיברה כמו כלבי ים ,והינו ממוקם ב
זהב ,העבודה התכשיטן ה ,בכתיבה חרוט על
הזיכרון ,לאחר המספר של שבטי ישראל.
}{45:12הוא קבע כתר של זהב על מיטרה ,שבו
היה חרוט קדושתו ,קישוט של כבוד ,יקר
עבודה ,את הרצונות של העיניים ,טובו ויפה.
}{45:13לפניו היו אף כאלה ,וגם
פעם אדם זר לשים אותם ,אלא רק את ילדיו ואת שלו
הילדים של הילדים חשיבתו.
}{45:14הקרבות שלהם יהיה לצרוך מלאה בכל
יום פעמיים ללא הרף.
}{45:15משה מקודשת לו ,ואת וימשח אתו עם
שמן הקודש :זה מונה לו על-ידי הנצח
האמנה ,וצריך את הזרע שלו ,כל כך הרבה זמן כמו השמיים
נשארים ,כי הם צריכים שר לו ,לבצע
משרדו של הכהונה ,יברך את העם על שמו.
}{45:16הוא בחר אותו מתוך כל האנשים החיים להציע
מקריב את האל ,קטורת של  savourמתוק ,עבור
הזיכרון ,לעשות פיוס למען עמו.

}{45:17הוא נתן לו את מצוותיו ,ו
רשות בחוקות פסקי-דין ,אשר הוא צריך ללמד
יעקב העדויות ,ולהודיע לישראל את חוקיו.
}{45:18זרים יחד זמם נגדו ,ו
malignedאותו במדבר ,אפילו האנשים שהיו של
של  Dathanשל  Abironבצד ואת כנסת-ליבה,
עם זעם ,זעם.
}{45:19זה ראיתי האל ,זה משעמם אותו ,ואת
זעמו הדהרמאקאיה הם צרכו :הוא עשה
נפלאות עליהם ,לצרוך אותם עם הלהבה הלוהט.
}{45:20אבל הוא עשה אהרון יותר מכובד ,נתן
אותו מורשת ,וחילקו לו את  firstfruitsשל
עלייה ;במיוחד הוא הכין לחם בשפע:
}{45:21כי הם אוכלים ההקרבה של האל ,אשר
הוא נתן בפני אותו ואת הזרע שלו.
{השליח } Howbeitבארץ של האנשים שלא היו
ירושה ,וגם לא היה לו כל חלק בקרב העם:
עבור האל עצמו הוא חלק ואת הירושה שלו.
}{45:23השלישי פאר הוא  Phineesבנו של אלעזר,
בגלל קנאות בפחד של האל ,והוא קם

טוב אומץ לב :כאשר הופנו האנשים
התאמת וד תוצרת ישראל.
}{45:24לכן היה שם ברית השלום עשה
איתו ,כי הוא צריך להיות הצ'יף של המקדש ושל
עמו ,ושהוא .הדורות הבאים שלו צריך להיות
כבוד הכהונה לעולם:
}{45:25לדברי האמנה עשה עם בן דוד
ישי ,של שבט ג'ודה ,זה הירושה של המלך
צריך להיות לדורות שלו לבד :אז הירושה של אהרון
צריך גם להיות בפני את הזרע שלו.
}{45:26ואלוהים יתן לך חכמה בלבך לשפוט שלו
אנשים בצדקת ,דברים טובים שלהם להיות לא
ביטל ,וכי תפארתם יכול לסבול לנצח.
}{46:1ישוע בנו תווך היה אמיץ במלחמות ,ו
היה ממשיכו של משה נבואות ,אשר על פי
השם שלו היה עשוי נהדר עבור שמירת האחד של אלוהים,
לוקחים את נקמתו של האויבים זה התקוממו נגד
אותם ,כי הוא עשוי להגדיר ישראל הירושה שלהם.
}{46:2תהילה גדולה איך גת הוא ,כאשר הוא להרים שלו
.ידיים ,ומתח את חרבו נגד הערים!

}{46:3מי לפניו אז ויתרתי ?למען האל
עצמו הביא את אויביו לו.
}{46:4האם לא השמש ללכת בחזרה באמצעים שלו ?לא היה
יום אחד עוד שניים?
}{46:5הוא התקשר אל ישוע גבוהה ביותר ,כאשר
אויבים לחצה עליו בכל צד ;האל הגדול
שמעתי אותו.
}{46:6עם הברד בכוח האדיר שעשה
קרב ליפול באלימות על האומות ,ובשנת הירידה
[בית חורון] הוא השמיד אותם שהתקשה ,זאת
דף סירא(Ecclesiasticus) 630
העמים אולי יודע כל הכוח שלהם ,כי הוא נלחם
המראה של האל ,והוא עקב ה.
}{46:7בזמנו של משה גם הוא עשה עבודה של רחמים,
.כיילב ,בנו של  Jephunne,והוא כי הם מהתעמולה
הקהילה ,וספג את האנשים מן החטא ,ו
אפשר לפייס רק את החיפוש הרשעים.
{46:8},שש מאות אלף אנשים ברגל ,הם
שניים נשתמרו להביא אותם .המורשת ,אפילו
אל הארץ אשר  flowethעם חלב ודבש.

}{46:9האלהים נתן כוח גם בפני כיילב ,אשר
נשארו עמו בפני בגילו המבוגר :כך הוא נכנס על
המקומות גבוהה של האדמה ,את הזרע שלו השיג אותו
מורשת:
}{46:10כל ילדי ישראל יראה כי זה
טוב ללכת אחר ישוע.
}{46:11בקשר השופטים ,כל אחד לפי שם,
הלב של מי הלך לא לזונות ,ולא מהתפיסה
.אלוהים ,תן את זכרם מבורך.
}{46:12תן עצמותיהם לפרוח במקום שלהם ,ולתת
שם אותם זה היה כבוד גדול להיות המשך על
את הילדים שלהם.
}{46:13סמואל ,הנביא של הלורד ,האהוב שלו
.אלוהים ,הקימה ממלכה ,הנסיכים המשוח על שלו
אנשים.
}{46:14על פי החוק של אלוהים הוא שפט
הקהילה ,ואלוהים היה כבוד בפני יעקב.
}{46:15על ידי לנאמנותו נמצאה הוא נביא אמת,
על ידי המילה שלו הוא היה ידוע להיות נאמן בחיזיון.
}{46:16הוא התקשר אל ישוע האדיר ,כאשר שלו

אויבים לחצה עליו מכל צד ,כשהוא הציע
שה יניקה.
}{46:17וירדה האל מגן עדן ,ועם
רעש גדול עשה את הקול שלו להישמע.
}{46:18והשמיד את שליטי  Tyrians,ואת
כל הנסיכים  cfהפלישתים.
}{46:19לפני שינה ארוכה והוא גרם מחאותיה
בעיני האל ,בחייכון ,לא לקחתי
המוצרים של כל אדם ,כל כך הרבה כמו נעל ,:איש לא האשים
אותו.
}{46:20לאחר מותו הוא ניבא ,והראתה
המלך שלו בסוף ,והרים את קולו מן הארץ ב
הנבואה ,כדי למחוק את הרשעות של העם.
{47:1},אחריו עלה למעלה נתן נבואתו
הזמן של דוד.
}{47:2הוא השומן שנלקח על פיוס,
אז נבחר דוד הילדים של ישראל.
}{47:3הוא שיחק עם אריות כמו עם ילדים ,עם דובים
כמו כבשים.
}{47:4באוצר הוא לא ענק ,כשהיה עדיין אבל צעיר?

הוא לא לקח משם תוכחה מהעם ,כאשר הוא
הרימו את היד שלו בעזרת אבן קלע ,ואת הקצב למטה
המתגאה של גוליית?
}{47:5על כן קרא האדון הנעלה ביותר ;והוא
נתנה לו כוח בידו הימנית לקטול האדיר הזה
לוחם ,הגדר הצופר של אנשיו.
}{47:6אז העם כיבד אותו עם עשרת אלפים.
ושיבח אותו ברכות ה' ,כי הוא נתן
לו כתר התהילה.
}{47:7כי הוא להשמיד את האויבים בכל צד ,ו
הביא ולא הפלישתים היריבים שלו ,בלם
קרן שלהם באביבה מהלו עד עצם היום הזה.
}{47:8כל בעבודותיו שיבח המבורך גבוהה ביותר
עם מילים התהילה ;בכל ליבו הוא שר שירים,
אהבו אותו כי עשו אותו.
}{47:9הוא קבע זמרים גם לפני המזבח ,כי על ידי שלהם
קולות הם עשויים להפוך מנגינה מתוקה ,ולשיר מדי יום
משבח בשירים שלהם.
}{47:10הוא לייפות את משתאות שלהם ,לקבוע בצו
חגיגי פעמים עד הסוף ,כי הם אולי מהללים את הקדוש שלו

שם ,ואת המקדש ישמע מהבוקר.
}{47:11האלהים לקחו את חטאיו ,המרומם בצופר שלו
לנצח :הוא נתן לו ברית של מלכים ,על כס המלכות
תהילה בישראל.
}{47:12אחריו קם בן חכם ,ובמשך לטובתו הוא
וישב גדולים.
}{47:13שלמה בזמן אוהב שלום ,ומותה היה
כבוד גדול ;כי אלוהים ברא את הכל שקט מסביב עליו ,שהוא
אולי לבנות בית על שמו ,ולהכין המקלט שלו
לנצח.
}{47:14כמה נבון  wastאלף נעוריך ,כמו מבול,
מלא עם הבנה!
}{47:15את נשמתך מכוסה כל כדור הארץ ,ואתה
filledstזה עם היתה ונשארה כהה.
}{47:16שמך הלך רחוק אל האיים ;ועל מלכותך
שלום אתה  wastהאהובה.
}{47:17המדינות התפעלה הריני עבור השירים שלך,
פתגמים ,משלים ו פרשנויות.
}{47:18בשם יהוה אלהים ,אשר נקרא
יהוה אלהי ישראל אלף לאסוף זהב כמו פח,

הכפל כסף כמו עופרת.
}{47:19אתה הרכינו את החלציים בפני נשים ,ועל ידי מלכותך
הגוף שאתה  wastהובאה הושמע.
}{47:20אתה כתם כבוד מלכותך ,ומזהמים זרעך:
כך אתה  broughtestחמת ילדיך ,ואתwast
התאבל על הטפשות שלך.
}{47:21אז הממלכה היתה מחולקת ,ומחוץ אפרים
שלטו בממלכה מרדנית.
}{47:22אבל האלהים לא יעזוב את הרחמים שלו,
וגם מכל יצירותיו יומתו גם הוא לבטל
הדורות הבאים של נבחריו ,הזרע של אותו בו.
אותו הוא לא תיקח :מה הוא נתן שריד
בפני יעקב ,ומחוץ לו שורש בפני דוד.
דף  631סירא)(Ecclesiasticus
}{47:23וכך נח שלמה עם אבותיו ,שלו
הזרע הוא השאיר מאחוריו , Roboam,אפילו עם השטויות של
אנשים ,ואחד שהיה לא מבין ,שפנה
משם האנשים דרך הדין שלו .היה שם גם
ירבעם בן נבט בנו של  Nebat,מי גרם ישראל לחטוא ,ו
כשגידלה אפרים בדרך חטאים:

}{47:24ועל חטאיהם היו התרבו מאוד ,את זה
הם גורשו על הקרקע.
}{47:25עד כי הם חיפשה כל רוע,
נקמה תקף אותם
}{48:1ואז קם אליאס הנביא כאש ,וידיו
המילה נשרף כמו מנורה.
}{48:2הוא הביא רעב כואב לי עליהם ,ועל ידי שלו
להט הוא פחת מספרם.
}{48:3על ידי דבר האלוהים הוא ישתוק השמיים,
והביא גם שלוש פעמים אש.
}{48:4הו אליאס ,איך אתה  wastכבוד במלכותך המופלא
או ,אלוהים !מי יכול פאר כמו לקריאתי!
}{48:5מי להרים אדם מת מוות ,ושלו
הנשמה מן המקום של המתים ,על ידי המילה ביותר
גבוהה:
{48:6} broughtestמלכים לחורבן ,ו
גברים מכובדים מן המיטה שלהם:
}{48:7מי  heardestתוכחה של האל בסיני ,ו
ב עין הורוס כפולה פסק-הדין של נקמה:
{48:8} annointedstמלכים לנקום ,ו

הנביאים להצליח אחריו:
}{48:9מי התקבלה בסופה של אש ,ובשנת
מרכבתו של סוסים לוהט:
}{48:10מי  wastהוסמך עבור  reproofsבזמנים שלהם ,ל
להרגיע את זעמו של האל פסק-דין ,לפני זה בלם
לגן זעם ,וכדי להפוך את הלב של האב בפני
בן ,ולהשיב את שבטי יעקב.
}{48:11וקדושים הם אלה ראיתי אותך ,ישנה אהבה;
אנחנו בוודאי חייכם.
}{48:12אליאס זה היה ,מי היה מכוסה סופה:
Eliseusהיה מלא רוחו :בעוד הוא חי ,הוא היה
אף אחד לא זז עם הנוכחות של הנסיך כלשהו ,יכול
יש להכניס אותו הושמע.
{מח} (יג) אין מילה יכול לגבור עליו ;לאחר מותו
הגוף שלו ניבא.
}{48:14הוא עשה פלאות בחיים שלו ,בזמן מותו היו
יצירותיו נפלא.
}{48:15לכל זה העם לא התחרטה ,גם
עזבו הם מן החטאים שלהם ,עד שהם נורא מפונקים,
נשא את הקרקע שלהם ,שהיו פזורות לאורך כל

הארץ :אך עדיין היו אנשים קטנים ,הסרגל ב
בית דוד:
}{48:16מהם כמה עשה את אשר היה לרצות
אלוהים ,כמה חטאים שהוכפלו.
{48:17} Ezekiasמבוצר עירו ,והביא במים
לתוך מהלכת הימנו :הוא חפרת הרוק עם ברזל,
תוצרת בארות מים.
}{48:18בזמנו סנחריב עלה ושלח
Rabsaces,הרימו את היד שלו נגד שיאון ,ואת התפאר
בגאווה.
}{48:19ואז רעדה ליבם ,ידיים ,והם
היו כאבים ,בתור נשים ביסורי.
}{48:20אבל הם התקשרו אל ישוע אשר הוא רחום
ומתח את ידיהם לקראתו :מיד
הקדוש שמע אותם מגן עדן והם אותם
על ידי משרדEsay.
}{48:21וחיסל המארח של האשורים ,המלאך שלו
השמדתי אותם
}{48:22עבור  Ezekiasעשתה את הדבר מאוד
אלוהים ,היה חזק בדרכים של דוד אביו ,כמו

Esayהנביא ,שהיה גדול ונאמן בחזון שלו,
היה ציווה אותו.
}{48:23שלו בזמן שהשמש הלך לאחור ,הוא
האריך חיי המלך.
}{48:24הוא ראה על ידי רוח מעולה של מה צריך לבוא
לעבור בבית האחרון ,והוא ניחם אותם זה התאבלו על
שיאון.
}{48:25הוא כשגידלה מה צריך לבוא לעבור לנצח,
דברים סודיים או אי פעם הם באו
}{49:1הזיכרון של  Josiasהוא כמו הרכב
של הבושם מתבצעת על-ידי האמנות של הרוקח :זה
מתוק כמו דבש בפה כל ,וכפי  musickבמשתה של
יין.
}{49:2הוא התנהג בעצמו  uprightlyהמרה של
העם ,לקחו לתועבות מאורת הרשע.
}{49:3הוא ביים את ליבו על ה' ,בזמן
ושאינו ייסד פולחן האל.
}{49:4כולם ,למעט דוד , Ezekias, Josias,היו
פגומה :כי הם  forsookאת החוק של הנעלה ביותר ,אפילו
המלכים של ג'ודה נכשל.

}{49:5ולכן הוא נתן את הכוח שלהם לאחרים ,ו
.התהילה שלהם לאומה מוזרים
}{49:6הם שרפו את העיר שבחרת של השמורה ,ו
עשה הרחובות שומם ,על-פי הנבואה של
Jeremias.
}{49:7כי הם התחננו אותו רשע ,מי זאת הייתה
נביא ,קידש ברחם של אמא שלו ,כי הוא עלול
מהשורש ,להכריע ,להרוס ;כי הוא עלול להצטבר
בנוסף ,צמח.
}{49:8זה היה יחזקאל שראה את החזון המפוארת ,אשר
היה כשגידלה אותו על מרכבתו של הכרובים.
}{49:9כי הוא עשה אזכור של האויבים תחת
איור של הגשם ,וביים אותם זה הלך בסדר.
}{49:10ותן הנביאים  12האנדרטה להיות
המבורך ,ולתת את עצמותיהם לפרוח שוב מהמקום שלהם:
דף סירא(Ecclesiasticus) 632
כי הם נחמה יעקב ,נמסר להם על ידי הבטחת
.אני מקווה
}{49:11איך יהיה לנו להגדיל את ? Zorobabelאפילו הוא היה
כמו חותמים על יד ימין:

}{49:12אז היה ישוע בנו של  Josedec:מי שלהם
זמן ויבן הבית ,ואת הגדר המקדש הקדוש
.אלוהים ,אשר הוכנה למען תהילת נצח.
}{49:13בין הנבחרים היה  Neemias,אשר
מוניטין נהדר ,מי גידל בשבילנו את הקירות שהיו
נפל ,להגדיר את השערים וברים ,והרים שלנו
חורבות שוב.
}{49:14אבל על האדמה נוצר אף גבר כמו
חנוך ;כי הוא נלקח מן הארץ.
{התשכח} וגם לא היה נולד כמו יוסף ,גבר צעיר
מושל מנאמניו ,שהייה של העם ,של מי
עצמות נחשבו של האדון.
{49:16} Semושל סת היה כבוד גדול בקרב הגברים,
וגם אדם מעל כל יצור בבריאה.
}{50:1שמעון הכהן הגדול ,בנו של חוניו ,מי שלו
החיים לתקן את הבית שוב ,ו בימיו מבוצר
במקדש:
{ויחנטו הרפאים} ונבנה על ידו של הקרן
גובה כפול ,המבצר גבוהה של הקיר על המקדש:
}{50:3בימיו בור המים לקבל מים ,להיות

מצפן כמו הים ,היה מכוסה לוחות פליז:
}{50:4הוא דאג בית המקדש זה לא צריך ליפול,
מועשר נגד שצר על העיר:
}{50:5איך שהוא היה כיבד בתוך העם
שלו יוצא המקדש!
}{50:6הוא היה ככוכב הבוקר בתוך ענן,
כמו הירח המלא:
}{50:7כמו השמש זורחת על המקדש ביותר
גובה ,ו כמו האור מעניקה קשת בעננים בהיר:
}{50:8כמו הפרח של ורדים באביב
השנה ,חבצלות על פלגי מים ,וכן את ענפי
העץ לבונה בזמנו של הקיץ:
}{50:9כמו אש ,קטורת כאנסאר ,כמו כלי קיבול
של זהב עם כל מיני סוגים של אבנים יקרות:
}{50:10כמו ביטוי עץ זית הוגן מצד לצד פרי ואני כמו
עץ ברוש שגדל אל העננים.
}{50:11כאשר הוא ללבוש את החלוק של כבוד ,והיה
לבוש עם השלמות של תהילה ,כאשר הוא עלה ל
המזבח הקדוש ,הוא עשה את הבגד של קדושה מכובד.
}{50:12כשהוא לקח את החלקים מחוץ הכהנים'

ידיים ,הוא עצמו עמד על ידי האח של המזבח,
compassedעליו ,כמו ארז צעיר ב ; Libanusכמו דקל
עצי  compassedהם אותו בערך.
}{50:13אז היו כל בני אהרן תפארתם ,ו
oblationsשל האדון בידיים שלהם ,קודם כל
כנסת-ישראל.
{50:14},ולסיים את השירות על המזבח ,שהוא
ייתכן מעטרים ההנפקה האל הגדול מכולם.
}{50:15הוא הניף את ידו אל הכוס ,ומזג
הדם של הענבים ,הוא שפך את למרגלות
המזבח  sweetsmellingלהתענג בפני המלך הנעלה ביותר של כל.
}{50:16ואז צעקו בני אהרן ,נשמע
חצוצרות כסף ,ועשה רעש רב להשמע ,עבור
הזיכרון לפני גבוהה ביותר.
}{50:17כל האנשים ביחד מיהרה לשקוע ,ואז נפל
אל כדור הארץ על פניהם לעבודת האל שלהן
ריבונו של עולם ,הנעלה ביותר.
}{50:18הזמרים גם שרה שירי הלל עם קולותיהם.
עם מגוון רב של צלילים בוצע שם המנגינה מתוק.
}{50:19ואת האנשים התנשף יהוה ,ביותר

גבוה ,על ידי התפילה לפניו זה רחום ,עד
ראש עגום :האל הסתיימה ולאחר סיימו שלו
שירות.
}{50:20ואז הוא ירד ,הרים את ידיו מעל
לכל הקהילה של ילדי ישראל ,לתת
ברכת האל עם השפתיים שלו ,לשמוח על שמו.
}{50:21וקד הם עצמם אל הפולחן
הפעם השנייה ,כי הם עלולים לקבל ברכה
הכי גבוה.
}{50:22עכשיו לכן יברך יה האל ,אשר
רק דברים מופלאים כשפים בכל מקום ,אשרexalteth
הימים שלנו מן הרחם ,ו  dealethאיתנו על פי
לרחמיו.
}{50:23הוא מעניק לנו שמחה של הלב ,את השלווה
ייתכן בימינו במדינת ישראל לנצח:
}{50:24הוא יאשר לרחמיו איתנו ,ו
הצילנו בזמן שלו!
}{50:25יש שני מיני מדינות אשר הלב שלי
abhorreth,והשלישית היא אף אומה:
}{50:26הם שלא לשבת על הר בשומרון ,ו

הם השוכנים בין הפלישתים ,טיפש
אנשים לשכוןSichem.
}{50:27ישוע בן סירא ,ירושלים הגולמיות נכתב
זה להזמין את ההוראה של הבנה,
.ידע ,אשר ליבו שפכו הלאה חוכמה.
}{50:28ברוך הוא זה יהיה ניתן לממש אלה
הדברים ;והוא זה  layethאותם בלב שלו יהיה
חכם.
}{50:29כי אם הוא לעשות אותם ,הוא יהיה חזק לכל הדברים:
האור של האל תוביל אותו ,מי נתן החוכמה
צדיק .מבורך להיות השם של האל לעולם .אמן,
.אמן.
תפילה של ישוע בן סירא.
}{51:1אני יודה לך ,אלהים ומלך ,ושבח
הו אלוהיי המושיע שלי :אני נותן שבח בפני שמך:
}{51:2הנך שלי מגן ,עוזר ,יש
לשמר את הגוף שלי מהשמדה ,ומתוך הסנייר של
עמוד  633סירא)(Ecclesiasticus
הלשון הנלוזה ,וממנה את השפתיים לזייף שקרים ,ו
היה העוזר שלי נגד היריבים שלי:

}{51:3ומסר  hastאותי ,לפי ריבוי
הם רגעים קטנים של חסד ,גדולתו של שמך ,מן השיניים של
אותם שהיו מוכן לטרוף אותי ,ולא בידי
כגון חיפשו אחרי חיי ,וממנו את סעפת
.מחלות שהיו;
}{51:4מן החנק של אש בכל צד ,מתוך
בעיצומו של האש אשר אני יבער
}{51:5מן הבטן של גיהנום ,מ
לשון טמאה ,מן המילים שקרן.
}{51:6על ידי האשמה של המלך מ צדיק
הלשון שנשמתי התקרבה עזים ,החיים שלי היה ליד
לעזאזל אתכם מתחת.
}{51:7הם  compassedלי בכל צד ,והיה שם
אף אחד שיעזור לי :הסתכלתי על ישועה .של גברים ,אבל
אף אחד לא היה.
}{51:8אז חשבתי על אדוניי ,אלהים ,ועל
את מעשי בן ,איך אתה  deliverestכמו רגע עלייך,
ו  savestאותם מידיהם של האויבים.
}{51:9ואז הרימה לי שלי תחינות מכדור הארץ
והתפללתי על גאולה ממוות.

}{51:10אני התקשרתי אל ישוע ,אביו של אדון נכבד,
כי הוא לא השאיר לי בימים של הצרות שלי ,ובשנת
הזמן של גאים ,כאשר לא הייתה לי ברירה.
}{51:11שאני להלל שמך ללא הרף ,תשיר
שירי הלל עם חג ההודיה ; :וכך תפילתי נשמעה
{ונדכה} כי אתה  savedstלי מהשמדה ,ו
deliveredstלי מהתקופה הרעה :לכן אני אתן
.תודה ,לשבח אותך ,ואני יברך הם שם ,אבינו שבשמיים.
}{51:13כאשר הייתי עדיין צעיר ,או אי פעם נסעתי לחו ל ,אני
החוכמה הרצוי בגלוי בתפילה שלי.
}{51:14אני מתפלל אותה לפני המקדש ,ויחפשו
לה לצאת אפילו עד הסוף.
}{51:15אפילו מן הפרח עד הענבים הייתה בשלה הגולמיות
לבי שמח בה :הרגל שלי עברו בדרך הנכונה
הנעורים שלי למעלה ביקש אני אחריה.
}{51:16אני השתחוו האוזן שלי קצת וקיבל אותה.
גת לימוד רב.
}{51:17אני מרוויח בה ,ולכן יהיה לייחס תהילה
.לו זה נתן לי חוכמה.
}{51:18כי אני תכליתי לעשות לאחר אותה ,ואני בכובד ראש

בעקבות מה שטוב ;אז אני לא אהיה ארור.
}{51:19את נשמתי הגולמיות התאבק איתה ,ובשנת מעשים שלי
.הייתי בדיוק :אני הושיט את הידיים שלי לגן עדן לעיל,
bewailedשלי  ignorancesאותה.
}{51:20ביימתי את נשמתי שלה ,ומצאתי אותה ב-
pureness:יש לי לבי הצטרף עם ממנה
החל ,לכן אני לא תהיהforesaken.
}{51:21ליבי הטרידה לחפש אותה :לכן
אני מקבל את רכוש טוב.
}{51:22האלהים שנתת לי לשון עבור הפרס שלי,
אני לשבח אותו שם עם...
}{51:23צייר בסמוך אליי ,יה שתיאר זאת ,ואת יכולה לשכון
הבית של למידה.
}{51:24היכן הן  yeאיטית ,מה לומר לך .אלה
דברים ,לראות את נשמותיכם צמאים מאוד?
}{51:25שאני פתחתי את הפה ,אמר ,לקנות אותה
את עצמכם בלי כסף.
}{51:26לשים את הצוואר שלך תחת עול ,ותני לנשמתך
קבלת הדרכה :היא בהישג יד קשה למצוא.
}{51:27הביטו בעיניים שלך ,כמה שיש לי אבל קטן

העבודה ,נהיו לי הרבה מנוחה.
}{51:28למידה עם סכום גדול של כסף ,ולקבל
זהב על ידה.
}{51:29תן לנפש שלך לשמוח .בחסדיו ,ולהיות לא
מתבייש תהילתו.
}{51:30עבודה עבודתך ואמה ,ובזמן שלו .הוא יהיה
אתן לך את גמולך
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