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Idézetet (Ecclesiasticus)
A bölcsességet Jézus, a fia, idézetet, vagy idézetet
A Prologue készítette egy bizonytalan Szerző
Ez a Jézus idézetet és az unoka, hogy Jézus fia volt.
az azonos nevű, vele: ez az ember ezért élt a
Ez utóbbi alkalommal, miután az emberek már fogságban
elvitték, és
hívott haza ismét, és szinte a próféták után. Most
a nagyapám, mint ő maga tanúbizonyságot tesz Jézus egy
ember
a nagy szorgalommal és a bölcsesség, többek között a zsidók,
akik
nem csak összegyűjti a súlyos és rövid mondatokat, bölcsek,
hogy volt előtte, de maga is elhangzott néhány
saját, tele sok megértést és bölcsességet. Ha, mint
Ezért az első Jézus meghalt, így ez a könyv szinte
tökéletes, idézetet részesülő utána elhagyta az ő fia
saját fia Jézus, aki, miután ütött a kezét,

összeállított minden rendezett egy kötetbe, és felszólította,
hogy
Bölcsesség, intituling, mind a saját neve, az Atya
neve és a nagyapja; a hallgató által csábító a nagyon
nevét a bölcsesség, hogy a nagyobb szeretet, hogy ez a
tanulmány
könyv. -A containeth ezért bölcs mondások, sötét mondatok,
és példázatokat, és bizonyos sajátos ősi isteni történetek
azok a férfiak, hogy elégedett Isten; is, az imádság és ének; Ezen
túlmenően,
Milyen előnyöket Isten volt vouchsafed, ő az emberek, és mi
ő volt halmozta fel ellenségeik csapás. Ez Jézus
Salamon utánozni, és volt nem kevésbé híres a bölcsességet és
tanulás, mivel mindkettő valóban egy ember a nagy tanulás, és
így
a híres is.
A prológus a bölcsességet Jézus, a fia idézetet.
Mivel sok és nagy dolgokat leszállították szólt
nekünk a törvény és a próféták, és mások, akik
ellenőrzött-uk lép, mely Izrael dolgokat kellene
dicséretet érdemel, a tanulás és a bölcsesség; fentiek hiteléül,
és nem csak

az olvasók igényeit kell légy ügyes magukat, hanem
vágya, hogy megtanulják, hogy tudnak nyereséget őket,
amelyek
nélkül, mind a beszéd és írás: nagyapám
Jézus, amikor sokkal adta meg magát az olvasó a
törvény és a próféták, és más könyvek atyáink, és
felhagyott bánya ott jó ítélőképességgel, készült is
magát, hogy írjon valamit kapcsolatos tanulási és
bölcsesség; a szándék, hogy azok, amelyek azzal az óhajjal, hogy
megtanulják,
és függők, hogy ezek a dolgok, lehet nyereség sokkal inkább
a törvény szerint él. Tehát hadd intreat, hogy
Olvasd el mellette, és a figyelmet, és kegyelmet nekünk,
melyben
Mi úgy tűnik, hogy néhány szót, amit nem jön
utókezelésre értelmezni. Ugyanazokat a dolgokat, az elhangzott
Héber, és egy másik nyelvre, lefordított már nem a
ugyanolyan bizonyító erővel őket: és nem csak ezeket a
dolgokat, de a törvény
magát, és a próféták, és a többi, a könyvek, nincs
kis különbség, saját élőbeszédben

nyelv. Az a nyolc és a harmincadik év jön be
Egyiptom, amikor Euergetes király, és továbbra is ott volt
néhány
idő, találtam egy könyvet, nem kis tanulás: ezért
úgy gondolta, hogy a legtöbb szükséges számomra, hogy
ajándékozni némely szorgalom
és travail kell értelmezni nagy éberségét és ügyességi
ezt a helyet, hogy a könyv véget, és ez oda
őket is, ami egy furcsa ország hajlandó tanulni,
előkészületben előtt modor élni a törvény.
1:1 minden bölcsesség eljön az Úr, és vele együtt
örökké.
{1:2} aki sorszámmal láthatja el a homok, a tenger, és a csepp
az eső, és a nap az örökkévalóság?
1:3 aki tud megtud a magasság az ég, és a
szélessége a föld, és a mély, és a bölcsesség?
1:4 bölcsesség kinek hoztak létre, mielőtt mindent, és a
öröktõl prudence ismerete.
{1:5} a Magasságos Isten szava a fiatalság forrása
bölcsesség; és ő módon örök parancsolatait.
{1:6}, kinek kinek a gyökér a bölcsesség tártak fel? vagy

Kinek ismert ő bölcs tanácsait?
{1:7} [szólt, akit a tudás, a bölcsesség volt
nyilvánvaló? és aki kinek megértette vele a nagy
tapasztalatot?]
1:8 egy okos, és nagyon is féltek, az Úr
ül a trónján.
1:9 ő készített vele, és látta, és számozott neki, és
kiöntötte neki, ő dolgozik.
1:10 ő az ő ajándéka, és ő minden test
adott neki hogy szeretem őt.
1:11} a félelem, az Úr, a becsület és dicsőség, és
öröm, és a koronát az örvendezés.
1:12 a félelem az Úr Fűves boldog szív, és
öröm, boldogság, a hosszú életet ad.
{1:13} Aki féli az Urat, hogy menjen is vele
az utolsó és úgy találja javára a halála napján.
1:14} félelmet az Úr a bölcsesség kezdete: és
jött létre a hívők az anyaméhben.
1:15 ő épített egy örök Alapítvány a férfiak,
és ő továbbra is a mag.

{1:16} a félelem az Úr a bölcsesség teljességét, és éhezõ
férfiak neki gyümölcsöt.
{1:17} ő éhezõ a ház dolgokat kívánatos,
és a csűr a növekedés.
{1:18} a félelem, az Úr, a korona, a bölcsesség, hogy
béke és a tökéletes egészségre fellendítéséhez; mind az
ajándékok, amelyek
Isten: és ez enlargeth az öröm, hogy szeretem őt.
{1:19} bölcsesség raineth le a készségek és ismeretek
megértés állandó, és mindenki, a ki őket, hogy tartsák
tiszteletben, hogy
tartsa lenyomva a gyors.
1:20 a gyökér, a bölcsesség, hogy a félelem az Úr, és a
ágait a hosszú élet.
{1:21} a félelem az Úr driveth el bűneit: és hol
jelen, hogy elfordul el haragját.
{1:22} egy dühös ember nem igazolható; uralmát
a dühét kell az elpusztítására.
{1:23} egy beteg ember lesz szakadás, egy ideig, és utána
öröm kell tavasszal fel néki.
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{1:24} ő elrejti a szavait egy ideig, és az ajkak
sok nyilvánítja az ő bölcsessége.
{1:25} a példabeszéd a tudás van a kincseit
bölcsesség: de istenfélelem utálatos, hogy bűnös.
{1:26} ha te vágy a bölcsesség, parancsolatait,
és az Úr megadja neki neked.
{1:27} mert az Úr félelme a bölcsesség és a oktatás:
és a hit és a szelídség örömét.
{1:28} bizalmatlanság nem a félelem, az Úr, amikor te
rossz:, és nem szólt neki egy dupla szív.
{1:29} nem egy képmutató az emberek szemében, és
figyelembe
jó számoljunk, amit te beszélsz.
{1:30} magasztaljátok nem magad, nehogy te tartoznak, és hogy
hogy lelked kivánságaiban, és így Isten Fedezze fel a te titkok
és a leadott téged a gyülekezet közepén
mert te camest, nem az igazság, hogy a félelem, az Úr, de
szíved tele csalás.
2:1 fiam, ha te szolgálják az Urat, hogy készítsen te
a lélek a kísértés.

{2:2}-be szívedet helyesen, és folyamatosan elviselni, és
Siess nem a nyomorúság idején.
{2:3} Cleave néki, és nem el, hogy te
fájáról te utolsó végén kell növelni.
{2:4} semmiféle hozta reád hogy vidáman,
és légy türelmes, ha te vagy-é változtatott-hoz egy alacsony
ingatlan.
{2:5} arany próbált, a tűz, és elfogadható férfiak
a kemence a balsors.
{2:6} hisznek neki, és ő segít neked; hogy te
helyesen és bíznak benne.
{2:7} félitek az Úr, várjon kegyelmét. és nem megy
félre nehogy ti esik.
{2:8} félitek az Úr, hisz neki; és a jutalom
nem kell.
2:9 félitek az Úr, remélem, a jó és a
örök öröm és a kegyelem.
{2:10} nézni az a régi, és lássatok; volt valaha
bármely bíznak az Úrban, és zavarba? vagy bármilyen tartja
magát

a félelem és volt elhagyott? vagy kinek volt ő valaha is
megvetik,
hogy felszólította őt?
{2:11} mert az Úr tele van együttérzés és irgalom, a
béketűrés, és nagyon szánalmas, és megbocsátja bűneinket, és
megszabadítja a megpróbáltatás idején.
{2:12} jaj kell félelmetes szívét, és halvány kezét, és a
bűnös, hogy kétféle módon megy!
{2:13} jaj hogy fainthearted! mert ő hisz
nem; Ezért kell ő nem kell védeni.
{2:14} jaj nektek, hogy elvesztette a türelmét! és mi
lesz teszitek, ha az Úr Ön látogat?
{2:15 azt, hogy a félelem az Úr nem megszegik a szavát;
és azt, hogy szeretem őt, ő útjai.
2:16, a félelem az Úr törekszik, ami
Nos, kedves neki; azt, hogy szeretem őt, és
tele van a törvény.
{2:17} azt félik az Urat, hogy előkészíti a szívüket,
és alázatos a lelküket, az ő szemében,
{2:18} mondván: mi fog esni az Úr kezébe

és nem a férfi kezébe: a mint ő felsége, így az ő
irgalmas, irgalom.
3:1 hallani, nekem apád, O gyermekek, és ezt követően
hogy legyetek biztonságos.
{3:2} mert az Úr az Atya tiszteletére adott a
a gyermekek, és kinek a hatóság az anya
több, mint a fiai.
3:3 aki honoureth apja tészen egy vágy és vezeklés
bűneit:
3:4 és azt, hogy honoureth az anyja, az egyik, hogy
amely kincseket.
{3:5} aki honoureth apja kell öröm az ő
saját gyermekei; és amennyiben Fűves imáját,
hallottam.
{3:6} ő, hogy az apja honoureth van egy hosszú élet;
ő, hogy engedelmeskedni az Úrnak, és a kényelmet, hogy az
az anyja.
3:7 aki féli az Urat fogja tiszteletére apját, és
fog tenni nektek a szülei, hogy mesterei szolgáltatás.
{3:8} tiszteletére atyád és Word anya és

tettet, hogy áldás reád tőlük.
{3:9} az áldás az Atya establisheth a házak
a gyermekek; de az anya átka rooteth
alapjait.
3:10 dicsőség nem a gyalázat, atyád; a te
apja gyalázat az nem dicsőség néked.
{3:11} dicsőségét egy ember, az a megtiszteltetés ért, a
apa; és az anya, a gyalázat az a szemrehányás, hogy a
gyermekek.
{3:12} fiam, atyád a kor, és fáj neki segíteni
nem, amíg ő él.
{3:13}, és ha nem az ő megértése, hogy türelemmel
neki; és megvetni őt, nem, ha te vagy a teljes elmédből.
{3:14} atyád tehermentesítő nem kell
elfelejtette: és nem bűnök építeni neked kell hozzá
fel.
3:15 a nap, te szenvedéseidre kell
emlékezett; bűneid is kell elolvad, mint a jég a
szép meleg időben.

3:16 azt, hogy abűnbánatot apja van, mint egy Istent
káromló; és
azt, hogy angereth az anyja van átkozva: Isten.
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{3:17} fiam, menj a te üzleti szelídség; így
leszel te szeretett tőle, hogy jóváhagyja.
{3:18} annál nagyobb te vagy, annál inkább alázatos, és
megtalálod, mellette az Úr előtt.
{3:19} számos, magas, és a hírnév: de
titkait feltárta, szólt a szelídek.
3:20, az Úr hatalma nagy, és ő
Tisztelt, az alázatos.
{3:21} nem keresik a dolgokat, hogy túl nehéz neked,
sem keresni a dolgokat, amelyek felett elmédből.
{3:22}, de mi azt parancsolta neked, gondolom, ezután a
tisztelet, mert ami nem téged lát, tiéd
szemét a dolgok, amelyek titokban.
{3:23} nem lehet kíváncsi felesleges ügyekben: a további
dolgok, néked cselekedtem, mint férfiak megértsék.
{3:24} a sok megtévesztette a hiú véleményét;

és egy gonosz gyanú kinek megdöntötték az ítéletét.
{3:25} szemek nélkül te fogsz akar fény: vallom, nem a
tudás ezért amit te nem.
{3:26} egy makacs szív kell viteldíj gonosz az utolsó; és ő
hogy szereti a veszélyt el fognak veszni benne.
{3:27} egy makacs szív kell megrakott bánat;
és a gonosz ember kell halom bűn fel a bűn.
{3:28} van a büntetés a büszke nem orvosolják;
a növény a gonoszság hozott neki a gyökér.
{3:29} szívében a körültekintő fogja érteni a példázat;
egy figyelmes fül és a vágy, egy bölcs ember.
{3:30} víz oltja a lángoló tűz; abban az esetben, és alamizsnát
tészen
az engesztelés a bűnök.
{3:31} és aki jó fordul requiteth, szem előtt tartva
ami jöhet és amikor ő lehull,
talál egy szálláshelyén.
4:1 fiam, megtévesztés nem a szegények, az élő és
hogy nem a rászoruló szemét, hogy sokáig várni.
{4:2}, hogy nem egy éhes lélek szomorú; sem provokálni

egy ember a bajban.
{4:3} nem több baj hozzáadása egy szív, hogy a bosszús; és
elhalaszthatja, hogy nem ad neki, hogy van szüksége.
{4:4} elutasítja, nem a könyörgés, a nyomorultaknak; sem
fordítsa el az arcod, egy szegény ember.
{4:5} viszont nem tiéd a rászorulók a szem, és adja meg
neki nincs alkalom, hogy megátkozzon téged:
{4:6} Ha ő átok, téged a keserűség, s a lelke, ő
ima a neki, hogy tette kell hallgatni.
4:7 kap magad a szeretet, a gyülekezet, és íj
a fejedet, egy nagy ember.
{4:8} hagyja, hogy ez nem bánt téged, hogy meghajoljon füled,
hogy a
szegény, és ad neki egy barátságos választ a szelídség.
4:9 szállít neki, amely szenved rosszul magára vétkeikért a keze
az elnyomó; és nem lehet fainthearted, amikor trónon
ítélet.
4:10 kell, mint egy apa az árvákat, és ahelyett, hogy egy
szólt az anya férje: tehát te leszel, mint a fia, a
a legtöbb nagy, és Szeresd téged mint anyádat

űz.
{4:11} bölcsesség mindenki, a ki a gyerekeit, és amely
ragaszkodik-ból
őket, hogy keresni neki.
{4:12} hogy szereti őt szereti élet; és azok, amelyek célja, hogy
neki korán eltelnek az öröm.
{4:13} ő, hogy rendelkezik a gyors örökölni dicsőségét; és
bárhol is ő entereth, az Úr meg fogja áldani.
{4:14} őket, hogy őt szolgálják fog szolgálni, hogy Szentje:
és az Úr őket, hogy szeretem szeretem.
4:15 aki ad néki fül megítéli a Nemzetek:
és ő, hogy néki attendeth biztonságosan lakni.
4:16 ha az ember elkövet maga szólt neki, hogy örökölni
neki; és ő generációja tart neki birtokában.
{4:17}, mert az első lány fog járni vele, a görbe
módon, hogy félelem és rettegés reá és fordultunk
a fegyelem, amíg ő bízik a lelkét, és próbálja meg neki
a törvények.
{4:18} majd visszatér ő néki, egyenes út
és megvigasztalni, és megfoghatatlanokat, titkát.

{4:19}, de ha ő megy rossz, ő elhagyja őt, és hogy
őt a saját tönkre.
4:20 Figyeljük meg a lehetőséget, és vigyázz a gonosz; és
esetén nem szégyellem azt concerneth a lelked.
{4:21} a szégyen, hogy véghezviszi a bűn; és nincs
az szégyen, mely van a dicsõség és a kegyelem.
{4:22} személy ellen lelked nem fogadja el, és nem hagyja, hogy
a
Tisztelettel minden ember okoz neked hogy esik.
{4:23} és nem beszélni, ha van alkalom arra, hogy
nem jó, és nem te bölcsesség szépsége elrejtése.
{4:24} a beszédet bölcsesség ismerni kell: és
a word a nyelv tanulás.
{4:25} nem beszél ellen az igazság; zavarba jött, de
a hiba a te tudatlanság.
{4:26} nem kell szégyenkeznie, be kell vallanom bűneid; és nem
kényszerít
a tanfolyam a folyami.
{4:27} hogy nem magad egy hangsúlyozva, hogy egy ostoba
ember;
sem fogadja el a személy, a hatalmas.

{4:28} az igazság halála, és az Úr nektek kell törekedni
harc a téged.
{4:29} nem kell elsietni, a te nyelved, és a te tettekkel laza
és hanyag.
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{4:30} nem lehet, mint egy oroszlán, te house, sem a frantick
között
szolgáid.
{4:31} hagyja, hogy nem kap, elnyúlt kezedet és
becsukta, amikor te hagytalak visszafizetni.
5:1 a szíved Tavronitisben te áruk; és, hogy nem,
elég az életem.
{5:2} Kövesse nem a saját elme és a te erő, hogy
séta a szíved szerint:
5:3, és azt mondják, nem kell controul a munkámat?
az Úr biztosan bosszút te büszkesége.
Say {5:4} nem követtek el bűnt, és kinek mi rosszat
történt hozzám? mert az Úr béketűrés, ő lesz a
nem hagyja, hogy neked megy.
{5:5} vonatkozó vezeklés, nem lehet hozzáadni a félelem nélkül

bűn bűn nektek:
5:6, és azt mondják, nem ő kegyelme nagy; ő lesz Gusztávné
a a bűnök sokasága: a kegyelem és a harag
tőle és a felháborodás, bűnösök resteth.
5:7, hogy nem, hogy miért maradt az Úrhoz fordulni, és nem le
napról napra: a hirtelen kell az Úr haragja
jönnek oda, és a te te fogsz pusztulni, biztonsági és
vesszen el a bosszú napja.
5:8 készlet szíved nem azon áruk igazságtalanul ütött, a
hogy kell nem nyereség neked a szerencsétlenség napján.
5:9 keresztségben nem a minden szél, és menj nem minden
módon: az így űz a bűnös, hogy egy dupla nyelv.
5:10 kell, ezért a te megértése; és legyen szavad
lehet azonos.
{5:11} gyors a hallásra; és hagyja, hogy életed, hogy őszinte; és
türelemmel ad választ.
{5:12} te megértés, ha választ felebarátodat;
Ha nem, feküdt a szádat te kezét.
{5:13} tiszteletére és a szégyen is beszélni: és a nyelv, a
az ember az ő bukása.

{5:14} nem hívható meg egy suttogó, és nem várja meg a
hazugság
te nyelved: mocskos szégyen az a tolvaj, és a gonosz
elítélése után a dupla nyelv.
5:15 minden dolog, a nagy kérdés nem tudatlanok, vagy egy
kis.
{6:1} helyett egy barátja lesz, nem ellensége; a
[így] Te fogsz örökölni egy beteg neve, a szégyen, és
szemrehányást: még így is kell egy bűnös, hogy egy dupla nyelv.
{6:2} extol nem magad a Tanácsra, saját szívedben;
hogy lelked nem szakadt darabokra mint egy bika [kóbor
egyedül.]
{6:3} te fogsz te levelek enni, és elvesztik te a gyümölcsöket, és
hagyjuk magadat, mint a száraz fa.
{6:4} egy gonosz lélek kell elpusztítsa őt, hogy kinek, és
kell, hogy neki kell kinevették az ellenségei.
{6:5} édes nyelv szaporodnak meg: a
fairspeaking nyelv növelni fogja a kedves üdvözletet.
{6:6} a béke sok: mégis van, de egy
ezer tanácsosa.
{6:7} Ha te kérted kap egy barát, bizonyítani neki első és

nem elhamarkodott hitelt neki.
{6:8} néhány ember van egy barátom a saját alkalomra, és
nem marad meg a nap a te baj.
{6:9}, és van egy barátom, aki a lény megfordult, hogy
ellenségeskedés,
és viszály rájössz te feddhetetlen.
{6:10} újra, néhány barátom egy társa, az asztalnál
és nem is a nap, te szenvedéseidre.
{6:11}, de te a jólét, azt mint magadat, és a térképen
Érdemes merésznek lenni mint te szolgáid.
{6:12} te hozzák alacsony, ha ő lesz ellened, és
elrejti magát a te arcod.
{6:13} külön magadat ellenségeid, és vigyázzatok
a te meg.
{6:14} faithfull barátom egy erős védelmi: és azt hogy
Kinek talált egy ilyen ember megtalálta a kincset.
{6:15} nem egyenlítik ki, egy hű barát, és az ő
Uram felbecsülhetetlenül értékes.
{6:16} egy hűséges barátja a gyógyszer, az élet; és ők
Ez a félelem az Úr találni neki.

{6:17} aki féli az Urat irányítja a barátság
helyesen: a mint ő, így a padtársa kell is.
{6:18} fiam, összegyűjteni a fiatal oktatás: így
fogsz te még bölcsesség, amíg te a régi kor.
{6:19} jöjjetek neki, mint egy ploweth, és arat,
és ő jó gyümölcsöt várni: a te miattad nem küszködik sok a
munkás, róla, de fogsz eszel a neki megfelelő gyümölcsök
hamarosan.
{6:20} ő is nagyon kellemetlen, hogy a tanulatlan: aki
megértés nélkül nem marad vele.
{6:21} ő feküdjön rá, mint egy hatalmas kő próba;
és ő fog vetni neki, tőle mielõtt hosszú lenne.
{6:22} mert bölcsesség szerint a neve, és ő
nem nyilvánvaló, hogy sokaknak.
{6:23} hallgass, fiam, kap az én tanácsom, és megtagadják
nem az én-m jogtanácsos,
{6:24} és a bilincseket, és a te nyakad a lábaidról üzembe
a lánc.
{6:25} íj le te a vállát, és viselnie őt, és nem lehet
fájt az ő kötvények.

{6:26} jöjjetek neki egész szívedet, és tartsa őt
módon minden hatalmad.
{6:27} keresése, és keresni, és ő tudomására kell hozni
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neked: és te tettél szereztem neki, amikor hagyta, hogy nem.
{6:28} az utolsó te fogsz találni pihenni, és hogy
kell elfordítani, hogy örömöd.
{6:29} ő bilincsbe akkor egy erős védelmi,
és vele láncok egy köntöst a dicsőség.
{6:30} mert van neki, és neki egy arany dísz
összeköt lila csipke.
{6:31} te fogsz tesz őt-ra mint egy köntöst, becsület, és
Tedd rá a téged mint egy korona, az öröm.
{6:32} fiam, ha akarsz, te fogsz tanítani: és ha
te hervadás alkalmazni nyugtalankodik elméd, körültekintő
leszel.
{6:33} ha te szeretnek hallani, fogadd
megértése: Ha te íj füled, lészsz te bölcs,
{6:34} állni a sokaság a vének; Ragaszkodjatok és
néki, hogy bölcs dolog.

{6:35} hajlandó hallani minden isteni diskurzus; és hagyja, hogy
nem a példabeszéd a megértés menekülés neked.
{6:36} és ha látod, hogy egy ember, a megértés, Eredj
betimes szólt neki, és hagyd, hogy te láb kopás a lépéseket az
ajtót.
{6:37} hagyja, hogy nyugtalankodik elméd a szertartások, az Úr
legyen
és elmélkedni folyamatosan a parancsolatait: ő
létrehozza a szíved, és adjon neked bölcsességet tiéd
tulajdonosa
a vágy.
7:1 csinál nem rossz, így nem árt jön hozzád.
{7:2} Depart forrása az igazságtalan, és a gonoszság kell
elfordulni
tőled.
7:3 fiam, koca, nem arra a barázdák, a
gonoszságtól, és te miattad nem élvezhetjük azokat hétszeres.
{7:4} törekednek, nem az Úr napfényhez, sem a
király tiszteletére a székhelye.
{7:5} indokolja, nem a magadat az Úr előtt; és nem a
a te bölcsesség a király előtt.

{7:6} keres, hogy nem bíró, nem tudja, hogy elvegyék
gonoszság; nehogy bármikor te félelem a személy, a hatalmas,
egy stumblingblock, ahogy te a becsületesség.
{7:7} megbántani nem ellen, a sokaság, a város, majd
te miattad nem öntött magad az emberek között.
{7:8} kötés, nem egy bűn kövön; mert egy
nem lehet büntetlenül.
7:9 mondja nem, Isten fog kinézni sokasága, az én-m
oblations, és amikor az nyújtani a Magasságos Isten, ő lesz
elfogadják azt.
7:10 nem fainthearted lehet, ha te makest a te imádság,
és nem, hogy alamizsnát.
{7:11} nevetni senki, hogy az ő keserű gúny
lélek: mert van egy humbleth, és mindenki, a ki.
{7:12} dolgozzon ki nem hazugság ellen fivéred; sem a
mint te barátom.
{7:13} nem, hogy bármilyen módon hazugság: az egyéni
azok nem jó.
{7:14} nem sok szavakat használni, hogy számos vének, és
nem sok, csobogó, ha te imádkozol.

7:15 utálom nem fáradságos munka, sem a tartási, amely
a Magasságos bImmánuel.
{7:16} szám nem magad között számos
bűnösök, de ne feledje, hogy wrath hosszú nem késik.
{7:17} alázd magad nagyban: a bosszú az a a
istentelen a tűz és a férgek.
{7:18} módosítása nem egy barátomnak, hogy valami jó
egyáltalán;
sem a hű testvére Ophir aranyért.
{7:19} lemond nem egy bölcs és jó nő: az ő kegyelme
felett arany van.
7:20 mivel a te szolgád munkálkodik, könyörgök neki nem
gonosz. sem a hireling, hogy bestoweth magát, teljes egészében
téged.
{7:21} hagyd, hogy lelked szeretem egy jó szolga, és őt
megtévesztés
nem a szabadság.
{7:22} mondtál, te marha? van egy szem, hogy őket: és ha ők
a te nyereség, tartsa őket veled.
{7:23} mondtál, te gyerek? utasítsa őket, és meghajol
a nyak, az a fiatalok.

{7:24} te tetted lánya? van egy, a test, ellátás
és megfoghatatlanokat nem magad vidám feléjük.
{7:25} te lányát feleségül, és így te néked
végre egy súlyos kérdés: de neki, hogy egy ember,
megértése.
{7:26} mondtál te a feleség után te elme? ő nem hagy el:
de nem magad egy könnyű nő.
{7:27} Tiszteld atyádat, te egész szívvel, és felejtsd el
nem a bánat anyádat.
{7:28} ne feledje, hogy te voltál egyszülött; és
hogyan tudsz te jutalom őket a dolog, hogy van
tenni neked?
{7:29} félik az Urat, a te a lélek, és tisztelettel az ő
papok.
{7:30} szerelem neki, hogy téged teljes elmédből, és
miniszterei nem hagy el.
{7:31} félik az Urat, és a becsület a pap; és neki
ő, hiszen része megparancsoltam neked; a zsenge és a
vétkezik, felajánlás, és az ajándék a vállát, és a
a megszentelődésről, és a zsenge a Szent áldozat

a dolgok.
{7:32} és nyújtsd a kezedet a szegényeknek, hogy te
áldás lehet tökéletes.
7:33 egy ajándék kegyelem kinek szemében minden ember él;
és a halottak visszatartani, hogy nem.
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{7:34} nem nem kell velük, hogy sírni, és gyászolni
velük, hogy gyászolni.
{7:35} nem lassú, hogy látogassa meg a beteg lehet: hogy kell,
hogy
téged szeretett.
{7:36} semmiféle te takest a kezét, ne feledje, a
vége, és te fogsz soha nem baj.
8:1 igyekszik nem a hatalmas ember ' nehogy te alá, az ő
kezét.
{8:2} ellentétben egy gazdag ember, nem lehet, nehogy ő
overweigh téged: az arany kinek elpusztult sok, és
perverz a király szívét.
{8:3} igyekszik nem az az ember, hogy tele van a nyelv, és
halom nem fa, a tűz.

{8:4} jest nem az egy goromba ember, nehogy te ősei kell
kegyvesztett.
{8:5} szemrehányás nem az ember, hogy elfordul a bűntől, de
Ne feledje, hogy mi vagyunk minden méltó büntetés.
{8:6} gyalázat, nem egy ember, aki öregségi: még néhány
nekünk a régi viasz.
{8:7} örülni nem több, mint te legnagyobb ellensége, hogy
meghalt, de
Ne feledje, hogy meghalunk, minden.
8:8 megvet nem a diskurzus a bölcs, de ismerkednek
magadat, a közmondások: a közülük te fogsz tanulni
oktatás, és hogyan szolgálja a nagy emberek könnyedén.
8:9 Miss nem a diskurzus a vének: mert ők is
tanult atyáik, és közülük te fogsz tanulni
megértés, és választ kell adni annak az életét követeli.
{8:10} kindle nem a parazsat a bűnös, nehogy te lenni megégett
a tűz lángja.
{8:11} fel kell emelkedni nem [harag]: jelenléte egy
kárt okozó személy, nehogy ő lesben zárhat be téged, te
szavak

{8:12} kölcsön nem szólt neki, hogy hatalmasabb magad; a
Ha te lendest rá, számít de elveszett.
{8:13} kezességi feletti hatalmad nem lehet: Ha te a
kezességi, vigyázzon, hogy fordítson.
{8:14} nem megy és egy bíró; mert ők fogják megítélni a
neki szerint ő tiszteletére.
8:15 utazni nem az úton egy bátor ember, különben ő
lesz gyötrelmes néked: a fog tenni szerint
saját akarat, és te fogsz elpusztul-vele keresztül dőreségét.
{8:16} igyekszik, nem pedig egy dühös ember, és megy vele
egy magányos helyére: a vér szerint nem az ő szemében, és
Ha nem segít, ő téged fog megdönteni.
{8:17} nem konzultáljon egy bolond; mert ő nem tud lépést
tartani a tanácsot.
{8:18} nem nem titkos dolog előtt egy idegen; mert te
tudod, nem mi ő hozza oda.
{8:19} nyissa meg a szíved nem minden ember, különben ő
jutalmaz
neked egy ravasz be.
{9:1} lehet nem féltékeny-át a feleség a kebled, és
tanítani neki nem egy gonosz lecke ellen magadat.

{9:2} ad nektek egy nő lábát, hogy lelked nem
te anyag.
{9:3} nem találkozni egy szajha, nehogy te esik neki csapdáját.
{9:4} használata nem sokkal a társaság, egy nő, hogy egy
énekes, nehogy te hozni neki kísérletek.
{9:5} tekintete nem a egy szobalány, hogy te nem csökken azok
dolog, hogy az ő értékes.
{9:6} hogy lelked nem szólt paráznák, hogy te nem veszít
örökségül.
{9:7} megjelenés nem körös-körül téged a város utcáin
sem te vándorol a magányos helyen annak.
{9:8} elfordulni szemed, egy gyönyörű nő, és
ne nézzetek egymás szépségét; sokan már
megtévesztette a szépség egy nő; Ezúton szeretettel
mert tüzet gyújtottam.
{9:9} ülj egyáltalán nem egy másik férfi felesége, és nem ülnek
le
vele te fegyverek és nem te pénzt költenek el őt
a bor; nehogy szívedben lejtő néki, és így keresztül
te vágy te alá, a megsemmisítés.

{9:10} elhagy nem egy régi barát; az új nincs
hasonló neki: egy új barátja, mint új bor; Mikor-a '
régi, te fogsz inni ez öröm.
{9:11} irigység nem bűnös a dicsőség: a megpróbáltatások
közepette
nem, mit kell a vége.
{9:12} nem gyönyörködünk a dolog, hogy az istentelenek
öröm; de ne feledje, hogy kell nem maradhatnak büntetlenek
szólt a sírba.
{9:13} tartani téged, messze az ember, hogy van hatalma, hogy
megöl;
így leszel te nem kétséges, a félelem, a halál: és Ha jöttél
néki hogy sem hibája, hogy ő vegye el életed
jelenleg: ne feledje, hogy mégy közepén snares
és hogy te walkest fel a mellvéd a város.
{9:14} mint mellett ahogy te tudsz, hiszem, hogy a
felebarátodat, és
konzultáljon a bölcs.
9:15 let te beszélni kell a bölcs, és minden te
közlemény a törvény a Magasságos.
{9:16}, és hagyjuk csak férfiak, enni és inni; és hagyja, hogy

a félelem az Úr a te glorying kell.
{9:17} a kezét a mesterember, a munka
dicséretet: beszéde a nép bölcs ura.
{9:18} egy ember, egy beteg nyelv veszélyes a város; és
aki beszédében kiütés kell gyűlölt.
{10:1} A bölcs bíró utasítani fogja népét; és a
egy okos ember kormánya is elrendelte.
{10:2}, a bíró a nép maga, tehát az ő
tisztviselői; és milyen módon az ember a város uralkodója,
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olyanok ők, ott laknak.
{10:3} egy bölcs király elpusztítja népét; de keresztül
az óvatosság, ami a hatóság a város kell
lakott.
10:4 az Úr keze van a hatalom, a föld
és kellő idő, ő állítja, rajta az egyik, hogy nyereséges.
{10:5} Isten kezében a jólét, az ember: és
az írástudó személy ő megállapítja ő tiszteletére.
{10:6} medve nem gyűlölet felebarátodat, minden rossz;
és nem csinál semmit, a káros gyakorlatok.

10:7 büszkesége a gyűlölködő, Isten és ember előtt: mindkettő,
és
s egy commit gonoszság.
{10:8} mert becstelen kereskedés, sérülések, és
gazdagság van megtévesztéssel, a Királyság egy fordítása
a másik ember.
10:9 Miért van a föld és a hamu büszke? Nincs több
mint egy kapzsi ember gonosz dolog: ilyen egy semmibe veszi a
a saját lelkét eladó; mert amíg ő él, ő casteth
van a belek.
10:10 az orvos cutteth, le egy hosszú betegség; és ő
Ez a nap a király, holnap meghal.
{10:11} mert ha egy ember meghalt, ő kúszik
dolgokat, a vadállatok és a férgek.
10:12 kezdetén a büszkeség, amikor egy magodnak nevezni
Istentől és a szíve elfordult a gyártó.
{10:13} mert büszkesége az elején, a bűn, és azt, hogy kinek
azt kell kiönteni utálatos: és ezért az Úr
hozta fel őket furcsa szerencsétlenségek és megdöntötte őket
teljesen.

{10:14} az Úr kinek lesütötte a Trónok büszke
hercegek, és beállítása a szelíd helyükön.
10:15 az Úr kinek kopasztott fel a gyökerei a büszke
Nemzetek, és az alázatos ültetett a helyére.
10:16 az Úr megdöntötte a pogány, országok és
megsemmisült a föld alapjait.
10:17 vett néhány közülük el, és megsemmisítették őket,
és kinek a memorial, hogy hagyjon fel a földről.
{10:18} büszkeség nem arról, hogy a férfiak, sem a dühös harag
számukra, hogy egy nő született.
{10:19} félik az Urat, hogy ők egy biztos mag, és
hogy szeretem őt, egy tiszteletre méltó növény: azok, e
tekintetben nem a
joga a becstelen mag; azt, hogy áthágják a
te egy deceivable mag.
10:20 testvérek között aki vezető a tiszteletre méltó; így
Ők azok, hogy a félelem az Úr szemében.
{10:21} a félelem az Úr megy a megszerzése előtt
hatóság: de érdesség és a büszkeség a vesztes annak.
{10:22} hogy ő gazdag, nemes, vagy szegény, dicsőség az

a félelem az Úr.
{10:23} nem találkoznak, hogy megvetik a szegényeket a '
ember, kinek
megértése; nem is kényelmes nagyít a bűnös
az ember.
{10:24} nagy ember, és a bírák és a csontvázöntvények,
Tisztelt; még van egyikük nagyobb, mint ő,
aki féli az Urat.
{10:25} a szolgának, hogy bölcs dolog azok, amelyek
ingyenes csinál szolgáltatás: és tudás akié lesz nem harag
Mikor református.
{10:26} ne overwise te üzleti; és
nem magadat a te szorongás idején.
{10:27} jobban az, aki laboureth, és az összes aboundeth
a dolgok, mint ő, hogy boasteth magát, és wanteth a kenyeret.
{10:28} fiam, lelked dicsőítsék a szelídség, és adja meg
szerint azok a méltóság tiszteletére.
{10:29} aki igazolni fogom őt, a saját ellen vétkezik
lélek? és aki tiszteletben tartja őt, hogy dishonoureth a saját
az élet?

{10:30} a szegény ember is megtiszteltetés a készség, és a
gazdag ember az megtiszteltetés a vagyonát.
{10:31} ő, megtiszteltetés, a szegénység, hogy mennyivel
többet
a gazdagság? és aki feldúlta a gazdagság, hogy mennyit
több a szegénység?
11:1 bölcsesség lifteth fel őt a fejét, hogy az alacsony
diploma, és tészen neki nagy emberek között.
{11:2} Nyújtsd nem ember az ő szépségét; sem utál
egy ember a külseje.
{11:3} a méh a kis körében, mint a repülni; de ő gyümölcs
a főnök az édes dolgokat.
11:4 dicsekedni, nem a te ruházat és ruházatért, és felemel
nem magadat a becsület napja: az Úr munkákhoz
csodálatos, és az ő munkája, férfiaknál rejtettek.
{11:5} sok király leült a földre; és
az egyik, hogy soha nem úgy gondolták, kinek viselt a koronát.
11:6, sok hatalmas ember már nagyban kegyvesztett;
és a Tisztelt más emberek kezébe.
11:7 hibáztatni, még azelőtt, hogy te tetted megvizsgálta az
igazság:

megérteni az első, és majd rászól.
11:8 Válasz nem, mielőtt hallottad az oka:
se szakítsa meg a férfiak közepén a nyelvüket.
11:9 igyekszik nem az a kérdés, hogy concerneth téged nem; és
ülni nem ítéletét a bűnösök.
11:10 a fiam, nem beleavatkozni sok kérdések: Ha
te sokkal beavatkozni, nem vallasz ártatlan; és ha te
Miután te miattad nem beszerzéséhez kövesse sem fogsz te
menekülés
elől.
{A 11:11} van az egyik, hogy laboureth, és elveszi a fájdalmak,
és
sietve tészen, és tehát sok több mögött.
11:12 újra, van egy másik, hogy lassú, és kinek kell
Idézetet (idézetet) oldal 606
Segítség, akarnak képesség, és a teljes szegénység; még a szem
az Úr nézett rá a jó, és állítsa be őt az ő
alacsony estate,
{11:13} és felemelte a fejét, a nyomor; így ennyi
amit láttam tőle a béke, az összes a
{11:14} jólét és a balsors, az élet és halál, szegénység

és gazdagság, jön az Úr.
11:15 bölcsesség, a tudás és a megértés, a
törvény, az Úr van: szerelem, és a jó cselekedetek, ahogy van
tőle.
11:16 hiba és a sötétség volt a kezdet együtt
a bűnösök: és gonosz kell velük, hogy dicsőség régi
ott.
11:17 az Úr ajándéka megmarad, az istentelen,
és ő javára jólét örökre.
{11:18} ott, hogy waxeth gazdag által az óvatosság és a
csípés, és ez az a része a jutalma:
{11:19} mivel monda, találtam a többi, és most lesz
folyamatosan eszik az én áruk; és még nem tud, nem mi
eljön az idő, rá, és hogy ő kell hagyni
dolog, hogy mások, és meghal.
11:20 részeseivé te Szövetségben, és Ismerje
ott és a te munkád régi viasz.
{11:21} nem gyönyörködjön a munkálatok, a bűnösök; de a
bizalom
az Úr, és te munkaerő: a ' egy könnyű dolog

a látvány, az Úr, a hirtelen, hogy egy szegény ember gazdag.
{11:22} az Úr áldása van a jutalmát a
isteni, és hirtelen Fűves áldása virágzik.
{11:23} nem, mondom, mi nyereség van nálam? és
milyen jó dolgokat kell rendelkeznie a továbbiakban?
{11:24} újra, azt mondják, nem elég, és sokan rendelkeznek
dolgokat, és milyen gonosz kell már a továbbiakban?
{11:25} azon a napon, a jólét van a feledékenység, a
csapás:, és a nap tüzével nincs többé
emlékezés a jólét.
{11:26} mert könnyű dolog az Úrnak napja
halál a jutalom egy ember szerint ő útjai.
{11:27} a szenvedés egy óra tészen egy ember felejtsd el
öröm: és a végén a tettei felfedezésre.
{11:28} bíró sem boldog halála előtt: az ember
ismeritek a gyermekeit.
{11:29} hogy nem minden ember te: az a
álnok ember kinek sok vonatok.
{11:30} mint mint egy fogoly venni [és tartott] egy ketrecben,
így

a szíve a kevélyeket; és mint egy kém, mint watcheth azt a
te esik:
{11:31} ő hazudik, a várakozás, és elfordul a jó a gonosz,
és a dolgok méltó dicséret lefektetik hibáztatni reád.
{11:32} az a szikra a tűz egy halom-ból parázs felgerjedt: és a
bűnös ember amely vér várni.
11:33 vigyázzatok egy huncut ember, mert ő
gonoszság; nehogy azt hogy reád örökös blot.
11:34 kap egy idegen te házba, és ő lesz
zavar téged, és kapcsolja be téged, a saját.
{12:1} ha jót akarsz tudni, akinek te cselekszel
; így leszel te megköszönte te előnyeit.
{12:2} nem jó, istenfélő ember, és te fogsz találni egy
recompence; és ha nem tőle, de a Magasságos.
{12:3} ott lehet nem jó jött, hogy neki, hogy mindig
elfoglalt gonosz sem neki, sem adó nem alamizsnát.
{12:4} ad az istenfélő ember, és a Súgó nem bűnös.
{12:5} do jól szólt neki, hogy alázatos, de ne adjon a
istentelen: tartsa vissza a kenyeredet, és ad ez nem neki,
nehogy

ő overmaster téged így: [más] fogadd be a
kétszer annyi a jó gonosz te fogsz tenni
néki.
{12:6} mert a leg--bb magas gyûlöli a bűnösök, és fogja
visszafizetni
szólt az istentelen, bosszú és betartja őket, szemben a
Mighty büntetését napja.
{12:7} ad nektek a jó, és a Súgó nem a bűnös.
{12:8} egy barátnak nem ismert, a jólét: és egy
ellenség, balsors nem rejthető.
{12:9} a jólét egy ember ellenségei lesz fogadta a hírt:
de a balsors, sőt, egy barátja indul.
12:10 soha ne bízz ellenségetek: a mint a vas rusteth,
Ezért Káint.
{12:11} bár ő alázza meg magát, és megy, guggolás, még
hogy jó számoljunk, és vigyázni kell vele, és te leszel, szólt
neki, ha te hadst megtörölte a lookingglass, és te
tudom, hogy a rozsda kinek nem volt teljesen letörölte.
{12:12} határozza meg neki nem neked, nehogy, mikor
tudománya
megdöntötték téged, ő felállni a te helyén; se hadd üljön

a te hogy ő arra törekszik, hogy te ülés, és a
az utolsó emlékszik a szavaimat, és azok is megszúrta.
{12:13} aki kár, hogy egy aranyos, hogy a a megharapott egy
kígyó, vagy olyan, mint a vadállatok közel jön?
{12:14} egy hogy megy, hogy bűnös, és a lelkiismeretök
őt a bűneit, akik lesz kár?
{12:15} egy darabig ő marad veled, de ha te
csökkenni kezd, ő nem késik.
12:16 az ellenség édesen szól a szája, de a
a szíve, ő imagineth hogyan kell dobni neked egy gödörbe: ő
lesz
sírni a szeme, de ha ő talál lehetőséget, nem lesz
elégedett a vérben.
{12:17} ha balsors reád, te fogsz megtalálni őt
ott első; és mégis úgy tesz, mintha segít neked, mégis azt kell
aláássa téged.
{12:18} ő fogja rázni a fejét, és tapsol a kezét, és
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rendkívül sokat, és módosítsa az arca.
13:1 azt, hogy gyötör pályán kell lennie szennyezték

és ösztöndíj egy büszke ember, kinek kell lennie, mint a
néki.
{13:2} terhet nem magad feletti hatalmad, miközben te
élsz; és nem ösztöndíjat egy hatalmasabb és
gazdagabb, mint saját magadat: Hogyan elfogadja a kannát és
az agyag
pot együtt? Ha az egyik szemben a másik, ez rátok
fel kell törni.
13:3 végzett a gazdag ember rossz, és mégis
Ráadásul threateneth: a szegény sértett, és ő kell intreat
is.
13:4 Ha te a profitot, ő fogja használni téged: de ha
te nincs semmi, ő is elhagy téged.
{13:5} ha te bármilyen dolog, ő fog élni veled: igen,
ő csupasz tesz téged, és nem lesz szomorú, hogy.
13:6 Ha van szükség a téged, ő fog becsapni téged, és
mosoly neked, és tesz téged a remény; ő fog beszélni hozzád
tisztességes, és azt mondják, mit wantest te?
13:7 és ő fog szégyen neked által a húsok, amíg ő
készült száraz téged kétszer vagy háromszor, és a végén ő fog
nevetni

téged, hogy gúny utána, ha ő lát téged, ő is elhagy
téged, és rázza a fejét, téged.
13:8 vigyázz, hogy te nem csalódtam, és hozott
le a te vidámság.
{13:9 ha te meg kell hívni egy hatalmas ember, visszavonja
magadat, és annyira annál inkább ő meghív téged.
13:10 nyomja meg te nem rá, nehogy te kell visszatenni;
állni nem messze le, nehogy te szabad elfelejteni.
{13:11} érinti, hogy nem egyenlő néki beszélni, tenni és
gondolom, nem a sok szó: a sok kommunikáció
ő csábít téged, és mosolyogva reád kap ki te
titkai:
13:12, de kegyetlenül ő halmozza fel a szavaid, és nem fog
tartalék, hogy neked fáj, és hogy téged a börtönben.
{13:13} Figyeld meg, és hogy jól számoljunk, a te walkest, a
a te megdöntése veszedelem: amikor hallod ezeket a dolgokat,
Ébredj, te aludni.
{13:14} az Úr te élet szerelem, és felhívja a
te megváltás.
13:15 madarainak szeret ő szeret, és minden ember szereti

a szomszédja.
13:16 minden test consorteth jellegű, és az ember
majd Ragaszkodjatok, hogy ő szeret.
13:17 ösztöndíj kinek milyen a Farkas a bárányt? így
a bűnös, az isteni.
{13:18} milyen megállapodás van között a hiéna és a
kutya? és mi a béke, a szegények és a gazdagok között?
{13:19} mint a vadszamár ragadozó az oroszlán a
vadonban: így a gazdagok a szegények enni.
13:20, a büszke utálom alázat: így űz a gazdag abhor
a szegények.
{13:21} egy gazdag ember, kezd csökkenni felemelte az ő
meg: a szegény ember is le tolóerő el az ő, de
meg.
{13:22} egy gazdag ember esett, amikor ő kinek sok segítők:
ő szól a dolog, hogy nem beszélt, és még igazolni a férfiak
neki: a szegény ember csúszott, és még azokat megfeddte őt
is; ő
szólt bölcsen, és nincs helye.
{13:23} egy gazdag ember mond, amikor minden ember
rendelkezik a

nyelv, és nézze meg, mit szól, hogy magasztalta a felhők:
de ha a szegény ember, azt mondják, milyen ember ez? és
Ha ő botlás, segítenek neki megdönteni.
{13:24} vagyonát a jó neki, hogy nincs bűn, és
szegénység a gonosz, az istentelen szájából.
{13:25} a szív egy férfi arca, changeth
legyen az jó vagy rossz: és a vidám szív tészen egy
vidám arccal.
{13:26} derűssé ' jelképes-ból egy szív,
a prosperitás útjára; és a megállapítás a példabeszéd az a
fárasztó munka az elme.
{14:1 áldott az az ember, a kinek nem csúszott az ő
száj, és a bűnök sokasága nem megszúrta.
{14:2} áldott az, akinek a lelkiismerete, kinek nem
elítélték őt, és aki nem leesett a remény a
Úr.
{14:3} vagyonát nem a csinos, az a niggard: és mi
tegyen egy irigy ember pénzt?
{14:4} ő, hogy a csalást, a saját lelkét gathereth
gathereth mások számára, hogy kell költeni az áruk lázadóan.

{14:5} ő, hogy a gonosz ő maga, akihez lesz, ő lesz
jó? ő nem veszi a öröm, az árut.
{14:6} ott nincs rosszabb, mint ő, hogy envieth magát;
Ez pedig egy recompence, Káint.
{14:7}, és ha azt cselekszi jó, ő cselekszi azt akaratlanul is; és
az utolsó ő deklarálja a gonoszság.
{14:8} az irigy ember van a gonosz szem; ő elfordul
el az arca, és férfiak megvet.
{14:9} egy kapzsi ember szeme nem elégedett a
részét; és a gonoszság, a gonoszok drieth fel a lelkét.
{14:10} egy gonosz szem envieth [a] a kenyeret, és ő egy
niggard az asztalnál.
{14:11} a fiam, te képes jót hoz-szerint
magadat, és adja az Úr ő esedékes kínál.
{14:12} ne feledje, hogy a halál nem lesz hosszú-ban jövő,
és hogy a Szövetség a sír nem cselekedtem néked.
{14:13} nem jó neked te barátom, mielőtt te meghalni, és
te képes nyújtsd ki a kezedet és ad neki.
{14:14} megtévesztés nem magad a jó nap, és nem hagyja
Idézetet (idézetet) oldal 608

egy jó vágy része felüljáró téged.
14:15 fogsz te nem hagyják el a másiknak te vajúdásait?
és te munkájuk gyümölcsét, hogy sok el kell osztani?
{14:16} ad, vesz, és szenteljétek meg lelked; mert van
nem keresek csemegét a sírban.
{14:17} minden test waxeth régi, mint egy ruhadarab: a a
Szövetség a kezdetektől fogva az, hogy te fogsz meghalni.
{14:18}, a zöld levelek vastag fa, néhány,
és néhány nő; Tehát az a generáció, a test és vér,
jön-hoz véget ér, és egy másik született.
{14:19} minden munka rotteth, és consumeth el, és a
munkavállaló annak kell menni, ráadásul.
14:20 áldott az az ember, hogy meditálni jó dolog
a bölcsesség és hogy érvel, a szent dolgok az ő
megértése. ing.
{14:21} ő, considereth ő módon a szíve
is van megértés titkát.
{14:22} megy utána, az egyik, hogy traceth, és a hazugság, a
várakozás, a
ő módon.

{14:23} ő, hogy prieth az ő ablakok is kell
hallgatnak a neki ajtót.
{14:24} aki házikó a házát is kell
rögzítse a PIN-kódot a falak.
{14:25} ő kell, ő pitch sátor közel néki, és kell
benyújtania a szállást, ahol a jó dolog van.
{14:26} ő hoznak gyermekeit az üvegházban, és
ő ágak szerinti letétbe.
{14:27} a lány ő vonatkozik a tűzről, és az ő
dicsőség kell ő lakik.
15:1 aki féli az Urat akarat csinál jó, és hogy
Kinek a törvény ismerete kell szerezni neki.
{15:2} és anyaként ő találkozni vele, és kap
őt, mint egy feleség vette feleségül, egy szűz.
{15:3} a kenyér, a megértés a kell ő takarmány
neki, és ad neki a víz, a bölcsesség inni.
{15:4} fel kell függeszteni, rá, és nem kell
költözött; és neki kell hagyatkoznia, és nem szégyenültök.
{15:5} ő kell felemel neki fent a szomszédok, és a
közepette a gyülekezet ő nyit a száját.

{15:6} ő találni öröm és öröm, és ő a koronát
kell okoz neki, hogy örökölje az örökkévaló nevét.
{15:7} de ostoba férfiak nem érik el néki, és
bűnösök nem látja őt.
{15:8} az ő büszkeségét, és a férfiak, hogy hazudnak
nem emlékszem rá.
15:9 dicséret nincs csinos egy bűnös, mert a szájban
nem küldtek neki az Úr.
15:10 a dicséret kell hallatott, a bölcsesség, és a
Úr ez lesz boldogulni.
{15:11} azt mondják nem te, ez az Úr, hogy elestem
Re: a te oughtest, hogy ne tegye a dolgokat, ő gyûlöli.
{15:12} azt mondják nem te, kinek meghagyta nekem, hogy err:
az ő
Kinek nem kell a bűnös ember.
{15:13} az Úr gyûlöli minden utálatosságban; és hogy
a félelem Isten nem tetszik.
{15:14} ő maga az embert az elején, és
otthagyta a kezét ő tanácsot;
{15:15} ha akarsz, hogy betartják a parancsolatait, és

végre elfogadható hűség.
{15:16} ő megpecsételte, tűz és víz eléd: stretch
oda szólt hogy akarsz kezedet.
{15:17} előtt az ember az élet és a halál; és kell-e neki
liketh kell adni neki.
{15:18} a bölcsesség, az Úr nagy, és ő
hatalmas erő, és minden dolog 24Mert:
{15:19} és a szeme rájuk, hogy félek tőle, és ő
minden munka az ember tudja.
15:20 megparancsolta, hogy senki, gonoszul,
sem adott nékünk az ő minden ember engedélyt bűn.
{16:1} vágy nem veszteséges gyerekek sokasága
sem gyönyörködni istentelen fiai.
{16:2} bár szaporodnak, örülni nem őket, kivéve
az Úr félelmében kell velük.
{16:3} bizalom nem te az életben, sem a tekintetben a
sokaság: az egyik, hogy csak jobb, mint ezer; és
jobb is, hogy a gyermektelen, mint-hoz volna őket, hogy
meghaljon
istentelen.

{16:4} az egyik, hogy megértést kell a város
pótolni:, de a rokon a gonoszok kell gyorsan
sivár jövôjérôl.
{16:5} sok ilyen dolgot láttam a szemében, és
ennél nagyobb dolgokat hallotta a fülemet.
{16:6} a gyülekezet az istentelenek tüzet kell
gyújtottam; és egy lázadó nemzet haragját a tüzet.
{16:7} nem volt pacifikálása felé a régi óriások, akik csökkent
el az erejét az ostobaság.
{16:8} sem kímélték, ő az a hely, ahol a sok sojourned,
de irtózott őket a büszkeségüket.
{16:9} ő sajnálta, nem az emberek, a kárhozat, akik
elvették a bűneiket:
16:10, sem a hatszázezer talpasok, akik
összegyűlt a szívük keménysége.
{16:11}, és ha lesz egy merevnyakú között a
emberek,-a ' csoda ha ő menekülés büntetlenül: kegyelemért és
harag van vele; ő hatalmas megbocsátani, és öntse ki az
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nemtetszését.

{16:12} mint ő kegyelme nagy, tehát a korrekció is: ő
azt mondja, egy ember szerint ő dolgozik
{16:13} a bűnös nem menekülni a saját zsákmányt: és
a türelem az isteni nem kell meghiúsítsa.
{16:14} csináljanak minden munka a kegyelem: a minden
ember szerint a műveit találni.
16:15 az Úr megkeményítette a fáraó, hogy ő nem kell
ismerem, erős művei is ismert, hogy a
a világ.
{16:16} ő pedig minden teremtménynek; és ő
Kinek választja el a fény a sötétség, az adamant.
{16:17} azt mondják nem te akarat eldug magam az Úr:
kell bármilyen Emlékezz rám a fenti? Nem kell
eszébe jutott, oly sok nép között: az én lelkem, ami
többek között ilyen a végtelen számú lények?
{16:18} Íme, az ég, és a mennyeknek országában,
a mély, és a föld, és minden, ami ott van, meg kell
át, amikor ő látogat.
{16:19} a hegyekben is, és a föld alapjai
kell rázni, reszkető, amikor az Úr azt nézi, rájuk.

{16:20} nem szív hiszem ezen dolgok méltán:
és aki tudja elképzelni a módja?
{16:21} egy vihar, amelyekre nem ember lehet látni: a a
műveinek nagy része kerülnek hid.
{16:22} kik deklarálhatnak a művek, az ő ítéletét illetően? vagy
aki
bírja őket? szövetségét, messziről ki, és a tárgyalás
minden dolog van a végén.
{16:23} ő, hogy megértést wanteth gondolnak
hiábavaló dolog: és egy ostoba ember tévedő imagineth
ostobaságot.
{16:24} fia, hallgassatok engemet, és a tanulni tudás,
és mark szavaimat a szíved.
{16:25} megmutatom oda-Tan, a tömeg, és kijelentik
tudását pontosan.
{16:26} az Úr műveinek történik az ítélet
kezdete: tette őket időről nehéznek,
a részei.
{16:27} ő körítve, ő működik, mint valaha, és a kezében
a vezérkari őket nektek minden nemzedék: ők sem
a munkaügyi, sem olyan fáradt, sem megszűnik a műveik.

{16:28} egyik sem tartóztatja fel egy másik, és ők
soha nem megszegik a szavát.
{16:29} után ez az Úr a földön, nézett és
megtöltötte az áldás.
{16:30} mindenféle élőlény kinek ő borított
annak színén; és ők ismét visszatérnek rá.
17:1 az Úr megteremtette az embert a föld, és megfordult vele
bele újra.
{17:2} ő adott nekik néhány nap, és egy rövid időre, és
erő is át a dolgokat, ott.
17:3 ő rendelkezik őket erővel magukat, és
tette őket, a kép szerint
17:4 és a félelmet, az ember minden húsvér testet, és adott
neki a vadállatok és a lég madarai uralkodik.
{17:5} kaptak az öt műveleti felhasználásának a
Uram, és a hatodik helyen ő ruházta fel őket
megértése, és a hetedik beszéd, tolmács
annak a cogitations.
{17:6} tanácsot, és nyelv, szeme, füle és a szíve,
ő adta őket, hogy megértsék.

{17:7}, ráadásul ő töltötte el őket a tudás
a megértés és cselekedtem őket a jó és a rossz.
17:8, ő meg a szívüket, hogy szeme
24És őket művei nagyságát.
17:9 adta őket, hogy csodálatos tettei a dicsőség
valaha előfordulhat, hogy állapítsa meg műve, a megértést.
17:10 és a megválasztott kell dicsérni az ő szent nevét.
{17:11} mellett ez nekik tudás, és a törvény
az élet egy örökség.
17:12 tette velük, örök szövetséget és
cselekedtem őket ítéletei.
{17:13} szemük látta az ő dicsőségét, a fenséges és a
fülek a dicsőséges hangot hallott.
{17:14} és monda nékik, vigyázz az összes
gonoszságtól; és ő minden ember parancsolatot adott
tekintetében az ő szomszédja.
{17:15} útjaik valaha neki, és nem kell
elrejteni a szeméből.
17:16 minden ember ifjúkorában adott gonosz; sem
is teszik magukat húsos szívét köves.

17:17 az az osztály, az egész nemzet
föld, ő meg a vonalzó minden nép felett; Izrael, de a
Úr része:
{17:18} akinek az elsőszülött, hogy ő nourisheth
fegyelem, és ad neki a fény az ő szeretete nem űz
elhagyja őt.
{17:19} tehát minden cselekedetüket, mint a nap előtt
őt, és a szeme folyamatosan útjaik vannak.
17:20 egyik hamislelkű elõl,
neki, de minden a bűneiket, az Úr előtt
{17:21}, de az Úr, hogy kegyes és tudta, hogy ő
kivitelezés, sem a bal, sem elhagyta őket, de megkímélt
őket.
{17:22} az alamizsnát, egy ember, mint a signet vele, és ő
akarat eltartás a jó cselekedetek, az ember, mint az apple, a
szem, és
bűnbánat adni az ő fiai és leányai.
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{17:23} utána fog felemelkedni és jutalmazza őket, és
teszik a recompence, a fejükre.

{17:24} de nekik, hogy tartsanak bűnbánatot, ő nekik nyújtott
vissza, és vigasztalta azok, amelyek nem a türelem.
{17:25} vissza az Úrhoz, és bűneid, tagadja, hogy
te imádság, mielőtt ő szembe, és bánt kevesebb.
{17:26} fordítsa újra a Magasságos, és fordítsa el
gonoszság: mert ő vezet téged a sötétségből a Fénybe
az egészség és utálom, te utálatos hevesen.
{17:27} ki kell dicsérni a legtöbb magas a sírban,
helyettük melyik él, és hálát adni?
{17:28} Hálaadás vész el a halálból, mint a
az egyik, hogy nem: a nappali és a hang a szív kell dicsérni a
Úr.
{17:29} Hogyan jó a lovingkindness, az Úr a
Isten, és együttérzése szólt, mint pedig néki, a
szentség!
{17:30} mert mindent nem lehet a férfiak, mert a fia
az ember, nem halhatatlan.
{17:31} mi a fényesebb, mint a nap? még a fény
annak faileth; és hús-vér fogja képzelni a gonosz.
{17:32} ő vieweth a hatalom, a magasság az ég;

és minden ember, de a föld és a hamu.
18:1, aki él a valaha nem volt teremtett minden dolgot, a
általános.
{18:2} az Úr csak igaz, és nincs más
de ő,
{18:3} aki jár a világban, a tenyér, az ő
kezét, és minden dolog engedelmeskednek az ő akarata: mert ő
a király is,
az ő hatalma, elosztjuk a szent dolgok, köztük a profán.
{18:4}, kinek kinek adott hatalmat állapítsa meg a
működik? és aki megtalálja, nemes tettei?
{18:5} ki kell szám Őfelsége erejét? és
aki is megmondja ki kegyelmességét?
{18:6} a csodálatos működik, az Úr, ott lehet
semmi sem kell venni tőlük, sem bármely dolog kerülhetnek
nekik sem a földön, közülük található.
{18:7} Ha egy ember megtette, majd ő kezd; és
Amikor az ő leaveth, ő akkor kétséges.
{18:8} mi ember, és ahova ő Micsoda? Mi az ő
jó, és mi a gonosz?

{18:9-es} a számát egy férfi a napokban a legtöbb van egy
száz éve.
{18:10} mint egy csepp víz a tenger, és egy gravelstone
-ban összehasonlítás, a homok; tehát van egy ezer éve, hogy a
nap az örökkévalóság.
{18:11} ezért Isten beteg őket, és poureth
oda irgalommal őket.
{18:12} láttam, és érzékeli a vége, hogy gonosz;
ezért ő szorozva a részvét.
{18:13} a kegyelem az ember a felé a padtársa; de
a kegyelem az Úr van, minden húsvér testet: ő aki, és
nurtureth, és tanítja a terem újra, mint egy pásztor a
Flock.
{18:14} aki irgalommal van irántuk őket fogadó fegyelem,
és hogy szorgalmasan keresik, miután ő ítéletei.
18:15 fiam, folt nem te jó cselekedetek, sem a használata
kényelmetlen szavai, amikor te givest minden dolog.
{18:16} a hő nem a harmat asswage kell? tehát van egy szó
jobb, mint egy ajándék.
{18:17} lo, nincs szó jobb, mint egy ajándék? de mindkettő

egy kedves ember.
{18:18} egy bolond lesz Megszid megtámadásához, és az
ajándék a
irigy consumeth szemében.
{18:19} tudjon meg, mielőtt te beszélni, és használja a physick
vagy soha
te a beteg.
18:20 előtt ítélet vizsgálja meg magadat, és a nap
a láthatás megtalálod, irgalom.
{18:21} alázatos magad előtt a beteg leszel, és a
idő a bűnök 24És bűnbánat.
{18:22} hogy semmi sem akadályozza meg téged, te fogadalom
fizetni kellő
időt, és nem indokolt haláláig elhalasztja.
{18:23} előtt te imádkozol, készítsen magad; és nem lehet
mint az egyik, hogy tempteth az Úr.
{18:24} gondolja meg a harag, hogy a végén, és
bosszú, amikor ő kell elfordulni az arcát idő.
{18:25} ha te elég, ne feledje az idő
éhség: és ha te gazdag, szerintem meg szegénység és
kell.

{18:26} reggeltől estig az idő
megváltozott, és mindent hamarosan kész az Úr előtt.
{18:27} a bölcs ember minden dolog, és a félelem a
nap sinning ő fog vigyázni a bűncselekmény:, de nem fog egy
bolond
Figyeljük meg az idő.
{18:28} a megértés minden ember tudja, bölcsesség,
és a dicséret neki, hogy talált rá.
{18:29} valának a megértés közmondások
lett is bölcs magukat, és öntött oda gyönyörű
példabeszéd.
{18:30} nem te kívánságaival után megy, de tartózkodik
magadat a
te étvágyuk.
{18:31} ha te givest a lelked, a vágyak, hogy kérjük őt,
ő lesz, hogy neked egy nevetség ellenségeid,
rosszindulatú téged.
{18:32} gyönyörködjön nem sok jó kedvű, sem
kötődik a expence annak.
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{18:33} nem készítette egy koldus bankett

hitelfelvétel, mikor te semmi te táskában: a te
fogsz lesben a saját életét, és kell beszélt.
{19:1} egy munkás ember, hogy A részegség az adott
nem kell, hogy gazdag: és azt, hogy contemneth a kis dolgok
kis és kis esik.
{19:2} bor és a nők, hogy férfiak a megértés
esik el: és aki ragaszkodik a paráznák lesz
szemtelen.
{19:3} lepkék és férgek kell, neki az örökségét, és egy
merész ember elvétetik.
{19:4} ő, hogy elhamarkodott ad hitelt a lightminded; és
aki bűnt követ el kell sérti a saját lelkét.
{19:5} aki elveszi öröm-ban gonoszságnak kell
Condemned: de aki ád örömök crowneth élete.
{19:6} azt, amit tud szabály nyelvét kell élni
viszályba; és aki gyûlöli, csobogó kevésbé gonosz.
{19:7} próbáljuk nem önmagamért, ami azt mondta,
téged, és te fogsz fare soha rosszabb.
{19:8} függetlenül attól, hogy barát vagy ellenség, beszélni nem
más

férfi élete; és ha te tudsz, nem bűncselekmény, feltárja azokat
nem.
{19:9} hallottam, és tartani téged, és ha időben
eljön ő utál téged.
19:10 ha hallottad, hogy a szó, hadd meghalni téged; és
merész, hogy nem tört ki téged.
{19:11} a bolond travaileth, egy szó, mint egy nő
munkaerő a gyermek.
{19:12} egy nyíl, hogy sticketh egy férfi, combján, tehát van egy
szó egy bolond hasa.
{19:13} elmarasztalhatja egy barátom, lehet, hogy nem mûvelt,
hogy:
és ha ő volna rá, hogy ő ezt nem több.
{19:14} elmarasztalhatja te barátom, lehet, hogy nem mondott
Ez: és ha ő kell, hogy szóljon, hogy nem újra.
19:15 elmarasztalhatja egy barátjának: az sokszor a rágalom,
és gondolom nem minden mese.
{19:16} az egyik, hogy slippeth az ő beszédében, de nem
a szíve; és ki az, aki, hogy kinek nem sértve-ő
a nyelv?

{19:17} elmarasztalhatja felebarátodat, mielőtt te fenyeget
neki; és dühös, hogy nem ad helyet a legtöbb joga
Magas.
{19:18} a félelem, az Úr, az első lépés, hogy
elfogadott [neki], és a bölcsesség obtaineth szeretetét.
{19:19} a tudás, a parancsolatok a
Úr az a Tan, az élet: és azt, hogy a dolgok, hogy
Kérjük őt megkapja a gyümölcs a fán, a halhatatlanság.
19:20 a félelem, az Úr, minden bölcsesség; és az összes
bölcsesség, teljesítmény és a törvény, és a tudás
az ő omnipotency.
{19:21} ha a szolga a gazdája mondani, nem fog tenni, mert
örömére szolgál téged; utána ő csinál ez, bár ő angereth neki
hogy nourisheth őt.
{19:22} a tudás, a gonoszság nincs bölcsesség,
sem bármikor bűnösök óvatosság tanácsát.
{19:23} ott a gonoszság, és ugyanazt a
utálatos; és van egy bolond, hiányzik a bölcsesség.
{19:24} kinek kis megértése, és aki féli

Isten, az jobb, mint az egyik, hogy kinek mennyi a bölcsességet,
és
a törvény a Magasságos félrelép.
{19:25} van egy gyönyörű subtilty, és ugyanezt
igazságtalan; és van olyan, hogy elfordul félre, hogy ítéletet
jelennek meg; és van egy okos ember, hogy még az ítélet.
{19:26} ott egy gonosz ember, hogy hangeth le a
fejét szomorúan; de befelé ő tele a csalás,
{19:27}, casting le az arcát, és így, ha
nem hallotta: ő nem ismert, ahol ő csinál neked egy
bajt előtt te tisztában lennie.
{19:28} és ha akar, a hatalom a szabad akadályozni a
vétkezik, még ha ő talál lehetőséget fog tenni gonosz.
{19:29} egy ember is ismert a tekintete, és az egyik,
Kinek megértéséhez, az arca, amikor te meetest
neki.
{19:30} egy férfi ruházat, és túlzott nevetés, és a járás,
24És mit is.
{20:1} ott a szemrehányást, hogy nem csinos: újra, néhány
ember rendelkezik a száját, és ő bölcs.

Sokkal jobb, hogy rosszall, mint hogy dühös {20:2}
titokban: és ő, confesseth ő hibája, hogy meg kell őrizni
a sérült.
20:3 milyen jó az, ha te vagy-é megfeddi, hogy megmutatni
bűnbánat! mert így fogsz Te menekülni szándékos bűnt.
{20:4}, a vágy egy eunuch szüzességétől megfoszt szűz; így
az, aki, hogy abosszút áll ítéletet erőszakkal.
{20:5} ott az egyik, hogy betartja a csend, és megtalálható
bölcs: és egy másik a sok csobogó gyűlölködő.
{20:6} néhány ember rendelkezik a száját, mert nem
a választ: és néhány betartja a csend, Ismerve az idejét.
20:7 egy bölcs ember fog tartani a száját, amíg ő jelenik
lehetőség: de a gagyogó és egy bolond lesz tekintettel nincs idő.
20:8 azt, hogy useth sok szót kell irtózott; és
ő, aki maga a hatóság abban kell gyűlölt.
20:9, egy bűnös, hogy kinek jó siker a gonosz
a dolgokat; és a nyereség, hogy elfordul a veszteség.
{20:10} ott egy ajándék, hogy nem profit téged; és ott
van egy ajándékot, akinek recompence dupla.
{20:11} ott egy lealacsonyítás miatt dicsőségét; és
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van, hogy lifteth fel a fejét, az alacsony estate.
{20:12} ott, hogy buyeth sok egy kicsit, és
repayeth, hétszeres.
{20:13} egy bölcs ember szavait tészen őt szeretett:
de a Jóisten kegyelmei, bolondok árad ki.
{20:14} az ajándék egy bolond ezt neked nem jó, ha
te egyik sem még az irigy a szükségesség: a
ő rongyokba, sok mindent kap egy.
20:15 keveset ad, s upbraideth sok; ő elnyeljen
a száját, mint egy tiszt; a nap lendeth, és holnap lesz
Kérdezze meg újra: olyant, hogy Isten és az ember kell
gyűlölték.
20:16 a bolond szól, már nincs meg, már nem köszönöm
az én jó cselekedetek és ők eszik a kenyeret, beszél a gonosz
nekem.
{20:17} milyen gyakran és hány kell ő is nevetett
gúny! a nem helyesen ő tudja, mi az, hogy; és ez
Mindegy neki, ha ő volt, hogy nem.
{20:18}, a járda, csúszik ez jobb, mint a slip

a nyelv: így jön az ősz, a gonoszok
gyorsan.
{20:19} egy unseasonable mese mindig lesznek a szájban
a bölcs.
20:20 egy bölcs mondatot kell utasítani, ha ez jön
egy bolond szájából; mert ő nem beszél a megfelelő season.
{20:21} ott, hogy gátolja a sinning keresztül
akarom: és amikor ő elveszi a többi, nem lesz zavaros.
{20:22} ott, hogy elpusztítja a saját lelkét keresztül
szégyenlősség, és elfogadta a személyek overthroweth
magát.
{20:23} nem az, hogy a szemérem promiseth ő
barátom, és tészen neki ellensége a semmiért.
{20:24} a hazugságot undorító blot egy ember, mégis
folyamatosan
a szájából a tanulatlan.
{20:25} a tolvaj jobb, mint az ember, hogy megszokta, hogy
hazugság: de mindketten örökség pusztítás.
{20:26} a hajlam egy hazug a becstelen, és az ő
szégyen ez valaha is vele.

{20:27} egy bölcs ember elősegítik magát, hogy tartsa
tiszteletben
szavait: és kinek megértését kérjük, nagy
a férfiak.
{20:28} ő, hogy tilleth földjét megnövelik a halom:
és azt, hogy a férfiak nagy örömére szolgál a gonoszság
kegyelmet kap.
{20:29} ajándékokat, és ajándékokat vak a szemét, a bölcs, és
hagyjanak fel a száját, hogy ő nem rosszall.
{20:30} bölcsesség, hogy a hid, és a kincs, amit felhalmozott
fel a mi nyereség, a kettőt?
{20:31} jobban is rejti dőreségét, mint egy ember,
rejti a bölcsessége.
{20:32} szükséges türelem keres ing az Úr
jobb, mint ő, hogy pusztulásba visz, élete, vezető nélkül.
{21:1 fiam, mondtál te vétkezett? erre többé, de kérdezd meg
egykori bűneid bocsánatot.
{21:2} menekülj a bűntől, az arc, a kígyó-től: Ha
te is jössz, közelében, ez fog harapni téged: a fogak.
a fogak egy oroszlán, mint megölte az emberek lelkét.
{21:3} minden gonoszság, mint a két éles kard, a sebek

whereof nem gyógyítható.
{21:4}, hogy megijeszt, és nem rossz csak pazarolja a gazdagság:
így a
büszke ember ház elhagyatott kell tenni.
{21:5} A prayer egy szegény ember szájából reacheth, hogy
a fülek, az Isten, és ő ítélet jön gyorsan.
{21:6} ő, hogy megfeddi gyûlöli az, ahogy az
bűnösök: de aki féli az Urat az ő bűnbánatot tartotok
szív.
{21:7} egy sokatmondó ember eddig ismert és közelében; de
egy ember
a megértés tudja, mikor ő slippeth.
{21:8} ő, hogy épít a házát a többi ember pénzt
olyan, mint az egyik, hogy gathereth magát a köveket az ő sírja
temetés.
{21:9} a gyülekezet, a gonoszok, mint kóc
csomagolt össze: a végét pedig a tűz, a láng
elpusztítani őket.
{21:10} az utat a bűnösök készült sima kövek, de
a végén van a gödör a pokol.
{21:11} aki megtartja a törvényt, az Úr getteth a

annak megértése:, és a félelem, a
Úr a bölcsesség.
{21:12} ő, hogy nem bölcs dolog nem tanította: de van
a bölcsesség, amely megsokasítja keserűség.
{21:13} egy bölcs ember ismerete elhatalmasodik, mint egy
árvíz: és ügyvédje, mint az élet tiszta szökőkút.
{21:14} a belső részeit a bolond, mint egy törött hajó,
és ő tart nincs tudomása mindaddig, amíg ő él.
{21:15} ha egy ügyes ember Hall egy bölcs szót, ő
dicsérni is, és adjunk hozzá, azt kérdezte: de, amint az egyik
nem
megértés hallja, hogy azt displeaseth neki, és ő casteth
mögött a hátán.
{21:16} a beszélő bolond, mint, ahogy teher:
de kegyelem kell található az ajkak, a bölcs.
{21:17} érdeklődik, a bölcs ember a szája a
gyülekezet, és gondold át az szavait a szívükben.
{21:18}, mint egy ház, hogy megsemmisül, tehát az
bölcsességet, hogy a
bolond: és a tudás a bölcs beszéd nélkül
értelemben.

{21:19} TAN bolondok szólt a bilincseket, a láb, és
mint manacles a jobb kezét.
{21:20} egy bolond lifteth fel a hangját a nevetéstől; de a
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a bölcs ember tudata mosoly egy kicsit.
{21:21} tanulás, azt a bölcs emberhez, mint egy dísz, a
arany, és mint egy karkötő, fel a jobb karját.
{21:22} egy ostoba ember láb van hamarosan ő [szomszéd]
ház:, de egy ember tapasztalata szégyenkeznie neki.
{21:23} egy bolond lesz kukucskál a az ajtóban a házba: de
azt, hogy jól táplált fog állni nélkül.
{21:24} ez a durvaság, egy ember, hogy hallgassanak az ajtóban:
de a bölcs ember állásába az a szégyen.
{21:25} az ajkak, a beszélő fogja mondani olyan dolgok, mint
vonatkoznak, nem szólt nekik: de azokat a szavakat, mint
például van a
megértése a mérleg le kell mérni.
{21:26} bolondok szívében áll a szája:, de a
a bölcs szája van a szívükben.
{21:27} az istentelen megátkozza nekik ezt Sátán, amikor ő
megátkozza nekik ezt a

saját lélek.
{21:28} a suttogó defileth lelkét, és a gyűlölt
bárhol is lakik.
{22:1} A tunya ember képest egy mocskos kő, és
mindegyik hiss neki, ki az az ő szégyene.
{22:2} egy tunya ember képest a mocsok, a
trágyadomb: minden ember, hogy veszi fel is rázza a kezét.
{22:3} egy evilnurtured ember a becstelen apja
hogy nemzette őt: és [ostoba] lánya született, hogy a
veszteséget.
{22:4} A bölcs lánya léptetik az örökséget neki
férj:, de ő él tisztességtelenül apja
nehézség.
{22:5} ő, hogy a merész dishonoureth, mind az apja, és
a férje, de mindkét kell megvetni őt.
{22:6} A mese szezonon kívül [a] musick a gyász:
de a csíkok és a korrekció a bölcsesség soha nem az idő.
{22:7} aki tanítja a bolond, mint az egyik, hogy glueth a
potsherd együtt, és ahogy hogy felserkent egy-egy hang
aludni.

{22:8} ő, hogy azt mondja a mese egy bolond, szól egy-egy
Slumber: amikor azt mondta a mese, azt fogja mondani, mi az a
számít?
{22:9 ha gyermekek őszintén él, és rendelkezik a szükséges
eszközöket,
Ezek vonatkoznak az aljasság, a szülők.
{22:10} de gyermekek, gőgös, a megvetés és
akar ápolják foltot a nemesség rokonaik.
{22:11} sírni a halottak, mert ő kinek elveszett a fény: és
sírni a bolond az ő wanteth a megértés: hogy kis
sírás a halottak, mert ő a többit: de a bolond az élet
Ez rosszabb, mint a halál.
{22:12} do férfiak gyászolni neki, hogy hét napig halott;
de egy bolond, és egy istentelen ember élete minden napján.
{22:13} nem beszélnek sokat egy bolond, és hogy neki, hogy
nem megy
Kinek nem értette: vigyázz, nehogy te
baj, és a rendszer soha nem az ő fooleries fogsz szennyezték:
indulnak neki, és te fogsz találni pihenni, és soha nem lesz
nyugtalan, őrület.
{22:14} Mi a nehezebb, mint a vezető? és mi a név

de egy bolond?
{22:15} homokot, és sót és a vas tömege könnyebb-hoz
medve, mint egy ember megértése nélkül.
{22:16} a fa girt, és köti össze egy épületben
nem oldva, a remegés: így a szíve, hogy
berendezésekenergiafogyasztásánakcímkézése
ajánlott ügyvédi kell a félelem, nincs idő.
{22:17} a szív megtelepedtek egy gondolat megértése
a Galéria falán egy tisztességes plaistering.
{22:18} Páles készlet-ra egy nagy hely soha nem fog állni.
a szél ellen: így egy félénk szív a képzelet egy
bolond a félelem ellen nem bírja.
{22:19} ő, hogy pricketh a szem teszi könny esik:
és azt, hogy a szív pricketh tészen, hogy megmutatni neki
a tudás.
22:20 frayeth aki casteth egy kő: a madarak őket
Re: és ő, hogy a barátja upbraideth széttöri a barátság.
{22:21} bár te drewest te barátom, még egy kard
kétségbeesés nem: az lehet, hogy egy visszatérő [előnyben.]
{22:22} ha te tetted nyitni szádat te barát,

Ne félj; mert lehet, hogy a megbékélés: kivételével
szemére hányta, vagy büszkeség, vagy feltárása titkait, vagy egy
áruló seb: számára ezek a dolgok mind barát lesz
indulnak.
{22:23} hűséges felebarátodat, a szegénység, hogy
te igazlelkűséged, ő a jólét: tartja magát, ezért, hozzátok
neki az idő a baj, hogy te légy az örökös
neki az ő öröksége: olyan ingatlan esetében nem mindig kell
contemned: sem a gazdagok, hogy bolond volt
csodálattal.
{22:24} megy a pára és a füst egy kohó
mielőtt a tűz; így reviling előtt vért.
{22:25} nem szégyenül megvédeni egy barátja; sem
majd elrejtem magam tőle.
{22:26} és ha akármi rossz történik hozzám őt, minden
egyik, hogy hallja, hogy fog vigyázni kell vele.
{22:27} ki kell beállítani egy óra előtt a számat, és a
a bölcsesség, a számat, hogy hirtelen nem esik a pecsét
őket, és hogy az én nyelvem elpusztítani engem nem?
23:1 Ó Uram, apa és kormányzó az egész életemet,

nem bízza rám tanácsaikat, és hadd nem esik nekik.
{23:2} aki meg megelőzése át az én gondolataim, és a
fegyelem bölcsesség mint bánya szív? hogy ők kímél én
nem, a bánya ignorances, és ez nem az én bűneim át:
{23:3} nehogy az enyém ignorances növekszik, és az én bűneim
bővelkedik a pusztulásba, és esik az enyém előtt
ellenfelek, és ellenségem örvendeznek nekem, akinek a remény
te kegyelmet messze van.
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23:4 Ó Uram, apa és az én-m élet, Isten adjon nekem nem egy
büszke úgy néz ki, de fordulnak el szolgáid mindig egy
gőgös elme.
{23:5} tőlem turn hiú remények és
concupiscence, és te fogod tartani őt fel, hogy azzal az óhajjal
mindig szolgálni téged.
{23:6} let nem a kapzsiság, a hasa és nem a vágy a
test megragadja nekem; és ad át nekem a te szolgád
egy szemtelen elme.
23:7 halld meg, Ó ti, gyermekek, a fegyelem, a száj:
aki azt soha nem veszik a száját.

{23:8} a bűnös kell hagyni az ő bolondság: mind a
gonosz hangszóró és a büszke ezáltal tartoznak.
23:9 Accustom nem szádat káromkodás; sem a használat
magad a the Holy One elnevezési.
23:10 mint egy szolga, hogy folyamatosan verték kell
a kék jelzés nélkül nem lehet: tehát azt, hogy sweareth és
nameth
Isten folyamatosan nem hibátlan.
{23:11} az ember, hogy a sok káromkodás useth kell kitölteni
a gonoszság és a pestis az ő soha nem térhet
ház: ha ő kell megbántani, a bűn kell reá: és ha ő
tudomásul veszi a bűn Fűves dupla bűncselekmény: és ha
azt esküszöm, hiába, ő nem lehet ártatlan, de a házát
csapások tele lesz.
23:12} ott szó, amely öltözött a halál:
Adja Isten, hogy ez nem található az örökség Jákób; a
minden ilyen dolog lesz messze az isteni, és ők
nem gázol a bűneiket.
{23:13} nem szádat zabolátlan, káromkodás, használja a
ott az a szó, a bűn.

{23:14} emlékszik atyádat és anyádat, amikor te
trónon nagy emberek között. Nem lehet feledékeny, előttük, és
így te, a te egyéni légy bolond, és kívánom, hogy te
hadst nem született, és az átok, hogy te születés nap.
23:15 az ember megszokta, hogy hitetlenek szavak
lesz soha kell reformálni az élete minden napján.
23:16 két féle ember szaporodnak a bűn, és a harmadik lesz
hogy a haragja: egy forró elme egy égő tűz, soha nem lesz
alszik, amíg ez fogyasztható: a test, az ő parázna
test soha nem szűnik meg, amíg ő kinek gyújtottam a tűz.
23:17 minden kenyér édes, hogy a whoremonger, ő nem fog
abbahagyni, amíg ő meghal.
{23:18} az ember, hogy kísértésbe házasságban, így szólván az ő
szív, aki lát engem? Én vagyok körülvesznek a sötétség,
a falak kiterjed majd rám, és a test nem lát engem; Mit kell azt,
hogy
a félelem? a Magasságos nem fog emlékezni az én bűneim:
{23:19} egy ilyen ember csak aki féli az emberek szemei előtt, és
nem tudja, hogy az Úr szemében is tízezerszer
fényesebb, mint a nap, minden szempontból szemlélvén az
emberek, és

figyelembe véve, a legtöbb titkos részeket.
23:20 tudta, hogy minden dolog, mielőtt valaha is ők hozták
létre; így
is, után ők voltak tökéletes nézett rájuk minden.
{23:21} ez az ember az utcán a büntetésben részesülnek a
város, és ahol ő suspecteth, nem azt veszik.
{23:22} így házamtól is, a felesége, hogy leaveth
a férje, és az örökös a másikkal.
{23:23} első, ő kinek nem engedelmeskedett a törvény a
legtöbb
Magas; és Másodszor, ő kinek becsülethez, szemben a saját
férje; és Harmadszor, kinek játszotta a kurva a házasságtörés,
és hozott egy másik ember.
{23:24} ő lehet bevinni a gyülekezet,
és inkvizíció tétetik az ő gyermekei.
{23:25} gyermekei nem veszi meg a gyökér, és ő ágak
kell nem gyümölcsöt hoz.
{23:26} ő sem hagyhatja el, emlékét, átkozott, és az ő
szemrehányás nem töröltetik ki.
{23:27} és továbbra is tudni fogják, hogy
semmi sem jobb, mint a félelem, az Úr, és hogy

semmi sem édesebb, mint hogy szívleld meg a parancsolatokat
az Úr.
{23:28} nagy dicsőség követniük kell az Urat, és hogy
kapott rá a hosszú élet.
{24:1} bölcsesség kell dicsérni magát, és dicsőség kell a
közepéből rá az emberek.
{24:2} a gyülekezet a kell ő
nyitotta a száját, és a diadal, mielőtt hatalmát.
{24:3} jött ki a szájából, a Magasságos, és
a föld alá tartozó egy felhő.
{24:4} én lakott, a magas helyeken, és az én trónra a
felhős pillér.
{24:5} egyedül én körülvesznek a pálya, az ég, és
elindult a mély alján.
{24:6} a hullámok a tenger és a föld, és a
minden nép és nemzet van a birtokában.
{24:7}-val minden ezek kerestem a többi: és akinek
öröklési kell betartani?
{24:8} úgy a teremtő minden dolog adott nekem egy
parancsolatot, és azt, hogy engem okozott hajlékom

pihenés, és azt mondta, hagyja, hogy a te lakás, Jacob, és tiéd
lehet
öröklés, Izrael.
{24:9} ő teremtett engem a kezdetektől, mielőtt a
világ, és soha nem kell.
{24:10} a Szent sátorban, én szolgáltam, előtte; és így
jött létre, a Sion.
{24:11} Hasonlóképpen a szeretett város adta nekem a többi, és
Jeruzsálem volt a hatalom.
{24:12} és eresztett gyökeret egy tiszteletre méltó emberek,
még a
az Úr örökség része.
{24:13} voltam magasztos, mint a cédrus, Libanon, és mint egy
Cypress fa Hermon hegyeken.
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{24:14} voltam magasztos, mint egy pálmafa, En-gaddi, és mint
egy Rózsa üzem, Jericho, mint egy tisztességes olajfa kellemes
területén,
és nőttem fel, mint egy platánfa, a víz.
{24:15} adtam egy édes szaga, mint a fahéj és a
aspalathus, és hozott egy kellemes szag, mint a legjobb

mirhát, galbanum, és Ónix, és édes storax, valamint a
a hajlék tömjén füst.
{24:16} a terpentin fa feszített ki az én-m
ágak, és az ágak a becsület ága és
kegyelem.
{24:17}, a szőlő hozta és a oda kellemes kóstolja meg, és
az én-m virágai a gyümölcs, a becsület és a gazdagságot.
{24:18} vagyok az anya, a tisztességes szeretet és a félelem, és
tudás, és a Szent remény: tehát, hogy örök, vagyok
az én gyermekeim, melyik van nevezett, a neki adott.
{24:19} jöjjetek hozzám, ti mind, hogy azzal az óhajjal, nekem,
és
Töltse ki magatokat a gyümölcsök.
{24:20} részére az én-m emlékmű édesebb, mint méz, és
az enyém öröklődés elvére, mint a méhsejt.
{24:21} hogy enni én még lesznek éhes, és
az ital nekem még kell szomjas.
{24:22} ő, hogy én obeyeth soha nem fognak zavarodni,
és hogy működik nekem nem baj.
{24:23} ezek a dolgok mind a könyv, a Szövetség a

a Magasságos Isten, még a törvény, amely Mózes parancsolt
a kulturális örökség, a gyülekezetek Jacob-szólt.
{24:24} halvány nem erősödjetek meg az Úrban; hogy lehet
erősítse meg, Ragaszkodjatok néki: mert a Mindenható Isten
egyedül, és mellette van nincs más megmentő.
{24:25} ő éhezõ mindent az ő bölcsessége, mint Phison
és az idő az új gyümölcsök a Tigris.
{24:26} Fűves azzal a feltétellel, hogy bőven van, mint
Eufrátesz, és mint Jordánia a betakarítás időpontjában.
{24:27} Fűves a tanítás, a tudás jelennek meg
a fény, és mint Geon a szüret idején.
{24:28} az első ember tudta, hogy ő nem tökéletesen: nincs
több
az utolsó találni õt.
{24:29} gondolatai vannak, több, mint a tenger, és az ő
tanácsokkal, mélyebb, mint a nagy mélység.
{24:30} is jöttem mint egy patak a folyó, és mint egy
Conduit a kertbe.
{24:31} mondtam, majd a víz a legjobb kertemben, és majd a víz
kerti ágyam bőségesen: és ímé én patak lett egy

folyó, és az én-m folyó lett a tenger.
{24:32} mégis lesz, hogy tan ragyogni, mint a reggel,
és küldök neki könnyű messziről.
{24:33} még fogom kiönteni Tan, mint a prófécia, és
hagyd, hogy minden korosztály számára.
{24:34 Íme, én már nem fáradoztál magam csak,
de minden számukra, hogy bölcsességet kér.
{25: 1} a három dolog volt, szépséges, és felállt
gyönyörű, mind Isten és emberek előtt: testvérek, egysége
a szeretet, a szomszédok, az ember és a felesége, hogy
megállapodnak abban, hogy együtt.
{25:2} három féle férfiak gyûlöli az én lelkem, és én vagyok
nagyban bántotta a élet: egy szegény ember, büszke arra, hogy
a
gazdag ember ez a hazug, és a régi házasságtörő hogy doateth.
{25:3} Ha te tetted gyűlt össze semmi fiatalon, hogyan
tudsz te talál akármi dolog, te kor?
25: {4} O hogyan csinos, egy dolog az ítélet szürke szőr,
és az ókori emberek számára, hogy tanácsot!
25: {5} O hogyan csinos az öregek, a bölcsesség és a
megértés és a tanácsot, hogy a férfi a becsület.

{25: 6} sok tapasztalata a korona, a régi férfiak, és a
félelem az Isten a dicsőség.
{25:7} van-e kilenc dolog, amit kell megítélni, az enyém
szív, hogy boldog legyen, és a tizedik fogja kimondani, az én
nyelvem:
Egy ember, hogy örömöt gyermekeinek; s hogy még él
ősszel az ellenség:
{25:8} is neki, hogy lakik a feleségével, a
megértés, és hogy kinek nem csúszott a nyelvét,
és hogy kinek nem szolgált egy ember több méltatlan magát:
{25:9} is neki, hogy megtalálta óvatosság, s hogy
szól a fülében, őket, hogy hallja:
25: {10} Ó, mily nagy az ő, hogy aki megnyerte a
bölcsességet! mégis
ott sem felette, féli az Urat.
{25:11} de a szeretet az Úr eljõ minden dolog
megvilágítás: aki rendelkezik, ahova kell ő lehetne hasonlítani?
{25:12} a félelem az Úr kezdetén a szeretetének:
és hit a kezdete a cleaving néki.
{25:13} [t] a pestis, de a pestis, a szív:
és minden gonoszság, de egy nő a gonoszság:

{25:14} és minden csapás, de a csapás őket
hogy utálom én: és a bosszú, de a bosszú, az ellenség.
{25:15} nincs feje fölött a feje a kígyó; és
van nincs harag felett az ellenség haragját.
{25:16} volt inkább lakom egy oroszlán és egy sárkány, mint a
tartsa ház egy gonosz nő.
{25:17} egy nő a gonoszság changeth arcát,
és darkeneth mint ezerkétszázhatvan arcza.
{25:18} a férje ülni között a szomszédos országok; és
Ha ő hallja azt kell sóhajtott keserűen.
{25:19} minden gonoszság az kevés, hogy a gonoszsága miatt,
de a
nő: hagyja, hogy a bűnös része esik rá.
{25:20} a felkapaszkodott egy homokos út, hogy a lábát
az öreg, ezért egy tele van szó, hogy egy nyugodt férfi felesége.
{25:21} botlás, nem pedig a szépség, a nő, és a vágy
őt nem öröm.
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{25, 22} egy nő, ha ő a férje, tele
harag, arcátlanság és sok szemrehányást.

{25:23} A gonosz nő abateth a bátorságot, Fűves egy
nehéz arca és egy megsebzett szív: egy nő, hogy
nem a kényelem a veszélyben lévő férje tészen gyenge kezet és
gyenge a térde.
{25: 24} a nő jött az elején, a bűn, és
révén, neki mi mindannyian meghalunk.
{25:25} hogy a víz nincs átjárás; sem gonosz
nő bátorságot, hogy külföldön gad.
{25:26}, ha ő megy, nem, mint te kérted volna neki, vágott neki
le a te húst, és ad neki egy számlát, a válás, és hagyta, hogy
megy.
{26:1} boldog az az ember, hogy asszonyt, a
a napok számát kell dupla.
{26:2} egy erényes nő elolvadnak a férje, és ő
meg kell felelnie a béke éveiben.
{26:3}-A jó feleség egy jó része, amely
adni nekik, hogy a félelem az Úr része.
{26: 4 e egy ember lenni, gazdag vagy szegény, ha ő van egy jó
szív felé az Úr, ő mindenkor örvendezni egy
vidám arccal.

{26:5} van-e három dolog, ami az enyém, szív féli; és
a negyedik én félek volt fájó: a rágalmazás, a város, a
egybegyűjtött egy rakoncátlan sokaság, és egy hamis
a vád: ezek mind rosszabb, mint a halál.
{26:6} a bánat, a szív és a szomorúság, de egy nő, hogy
féltékeny, egy másik nő, és a csapás a nyelv
ami communicateth, minden.
{26:7} egy gonosz felesége egy igát, ide-oda rázva: ő,
Kinek tart rá, mintha ő tartott egy skorpió.
{26:8} egy részeg nő és egy Éva külföldi afelforralja
nagy haraggal, és ő nem fedezi saját szégyen.
{26:9} a paráznává egy nő is ismert, az ő
gőgös úgy néz ki, és a szemhéjak.
{Könyve 26,10} ha te lánya szemtelen, tartani vele a straitly,
különben ő maga visszaélések szerfölött liberty.
{26:11} néz több mint egy szemtelen szem: és ha nem
ő vétkezik.
{26:12} ő nyitja a száját, mint a szomjas utazó
amikor ő megtalálta egy szökőkút, és minden vizet inni

neki a következő látványosság közelében: minden fedezeti fog ő
üljön le, és neki
tegez szembeni minden nyíl.
{26:13} a kegyelem, a feleség gyönyörködik a férje, és
ő belátása szerint csontjait is hizlal.
{26:14} egy csendes és szerető nő egy ajándéka az Úr;
és nincs semmi annyira érdemes, mint egy elme is
utasította.
{26:15} egy szemérmes és hű nő egy kettős
kegyelem, és a kontinens agya nem kell értékelni.
{26:16} mint a nap, amikor ez hasadékaiba, a magas
mennyben; így
Ez a szépség, a jó feleség, a megrendelő a házát.
{26:17}, a tiszta fény, a Szent gyertyatartót; így
Ez a szépség, az arc az érett kor.
{26:18} mint a golden pillér alapján gyártani
ezüst; tehát van egy állandó szív tisztességes láb.
{26:19} fiam, tartsa a virág te kor hang; és
hogy nem az elmédből idegenekkel.
{26:20} amikor te voltál ütött egy gyümölcsöző birtokában
keresztül az a mező koca, saját mag, bízva

a jóság, te állomány.
{26:21} te faj, amely a te leavest így
nagyított, tekintettel a bizalom, a jó származású.
{26:22} egy szajha kell elszámolni a nyál; de a
férjes asszony, a torony a halál ellen, hogy férje.
{26:23} A gonosz nő adott egy részét képezi, hogy a
gonosz ember: de egy Istenfélõ asszony adott neki, hogy aki féli
az Úr.
{26:24} egy becsületes nő contemneth szégyen: de egy
becsületes nő férje is tisztelettel.
{26:25} egy szemérmetlen nő kell számítani, mint egy kutya;
de ő, hogy szemérmes a félelem az Úr.
{26: 26} egy nő, hogy honoureth a férje kell
megítélni, hogy bölcs dolog de ő, hogy dishonoureth őt az ő
büszkeség istentelen is kell számítani.
{26:27} A hangos sírás nő, és szid törekedni kell
arra, hogy elhajt az ellenséget.
{26: 28} van-e két dolog, hogy fáj a szívem; és a
harmadik szólja meg dühös: egy ember, a háború, hogy szenved
magára vétkeikért szegénység;

és megértése, hogy a férfiak nem határozzák meg; és hogy
returneth az igazság, hogy bűn; az Úr utat készít, ilyen
egy, a kard.
{26:29} A kereskedő kell tartani magát csinál
rossz; és nem egy ószeres kell megszabadult a bűntől.
{27: 1} sok bűnt követtek el egy kis illeti; és ő,
arra törekszik, a bőség, akkor elfordítom a szemét.
{27:2}, a köröm sticketh gyors között a kötéseket, a
kövek; tehát néki zárja be a bűn stick közötti vételi és eladási.
{27:3} kivéve, ha egy ember szorgalmasan tartsa magát a
félelem a
az Úr házát hamarosan kell megbuktatták.
{27:4}, mikor egy sifteth a szitán, a hulladék
megmarad; így az ember az ő mocsok beszélni.
27: {5} a kemence bebizonyítja a fazekas edények; így a
próba az ember az ő érvelését.
{27:6} a gyümölcs hirdeti, ha a fa már öltözött; így
a megnyilatkozás a hiúság, ember szívében van.
{27:7} dicséret senki előtt hallod, hogy neki beszél; a
Ez a próba, a férfiak.
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{27:8} ha a te followest igazság, te fogsz szerezni
neki, és tegye őt, mint egy dicsőséges hosszú köpenyt.
{27:9} a madarak igénybe szólt hozzájuk hasonlók; így lesz az
igazság
vissza nekik, amelyek az ő.
{27:10} mint az oroszlán hazudik, várni a zsákmányt; oly bűn, ha
őket, hogy a munka gonoszságot.
{27:11} egy istenfélő ember diskurzus mindig az
bölcsesség; de bolond changeth, mint a Hold.
{27:12} ha te között az indiszkrét, tartsa be az idő;
de folyamatosan a megértés emberek között.
{27:13} a diskurzus a bolondok bosszantó, és a sport
a bujaság a bűn van.
{27:14} a beszélgetés vele, hogy sweareth sok tészen a
haj áll egyenes; és azok brawls egyablakos a fülét.
{27:15} a viszály, a büszke az bloodshedding, és
szidalmaik gyötrelmes fül.
{27:16}, aki discovereth a titkok loseth hitelét; és
soha nem kell találni a barátja elméjében.

{27:17} szerelem te barátom, és legyetek hűségesek, néki: de
ha
te betrayest a titkait, nincs több utána neki.
{27:18}, mint egy ember kinek elpusztult ellensége; így tettél
te elvesztette a szeretet a szomszédod.
{27:19} mint egy madár, megy ki a kezét, így letteth
adtál te hadd felebarátodat, megy, és újra nem fogsz neki kap
{27: 20} kövesse utána többé, mert túlságosan ki; ő
az egy őz szökött ki a csapda.
{27:21} a seb, ami azt is köti; és után
reviling ott lehet reconcilement: de azt, hogy betrayeth
Titkok a remény nélkül.
Azt, hogy a szem winketh munkálkodik a gonosz {27:22}: és
aki ismeri ôt indul tőle.
{27:23} amikor te vagy jelen, ő fog beszélni édesen, és
csodálni szavaid:, de a végén ő vonaglik a
száj, és te mondások rágalom.
{27:24} is gyűlöltem, sok mindent, de semmi, mint ő;
mert az Úr fogja utálni.
{27:25} aki casteth egy kő, a nagy casteth az ő

saját fejét; és egy álnok stroke sebek.
{27,26} ott aki bvermet a gödör tartoznak: és azt hogy
semmibe veszi a csapda ott kell venni.
{27:27} ő bajt, véghetetlen megmártotta neki,
és ő nem tudni Honnan ez jön.
{27:28} megcsúfolása, és a gyalázat, a büszke; de
bosszú, mint egy oroszlán, kell lesben a őket.
{27:29} ők örvendeznek az őszi az igazak kell
kell venni a csapda; és a kínt felemészti őket
előtt meghalnak.
{27:30} rosszindulat és a harag, még ezek az utálatosságok;
és a bűnös ember őket mind.
{28: 1} ő, hogy revengeth kell találni a bosszú a
Úr, és ő biztosan fogja bűnei [emlékezés.]
28: {2} bocsáss felebarátodat, a fájdalmat, amit mûvelt
néked, így kell bűneid is megbocsátható, ha te
imádkozol.
{28:3} egy ember kizöldülnek a gyűlölet ellen, egy másik, és
bölcsen
ő kérjen az Úrtól bocsánatot?

28: {4} ő sheweth nincs irgalom, egy ember, olyan, mint
magát: és Vajon ő kérdez a saját bűnök bocsánata?
{28:5} ha ő, de testben ami táplálja a gyűlölet, aki
intreat kegyelmet bűneit?
{28:6} emlékszem te vége, és hagyja, hogy ellenségeskedés
megszűnik;
[emlékszik] a korrupció és a halál, és a
a parancsolatokat.
{28:7} emlékszik a parancsolatait, és nem viseli
a felebarátodat, rosszindulat: [emlékszik] a szövetségét a
Legmagasabb, és kacsintás a tudatlanság.
{28:8} Abstain a viszály, és te fogsz csökkenni te
bűn: a dühös ember gyújtok viszály,
{28:9} egy bűnös ember disquieteth meg, és tészen
vita közöttük, hogy békében.
{28:10} mint az ügyet, a tűz, így azt akár: és mint egy
férfi ereje van, tehát az ő haragjának; és ő
gazdagság, a düh riseth; és az erősebb ők amely
azt állítják, hogy minél több lesz gyulladt.
{28:11} egy elhamarkodott viszálykodás felgerjed tűz: egy
elhamarkodott és

harcok a vér sheddeth.
{28:12} ha te fújja a szikra, hogy égjen: Ha te nyárson
rá kell lesz kioltva: és mindkét jön ki a te
száj.
{28: 13} átok a suttogó és doubletongued: az ilyen
megsemmisítik a sok, hogy békében voltak.
{28:14} A rágalmazás nyelv kinek disquieted sok, és
hajtja őket a nemzet nemzet: erős városok kinek ez
húzta le, és megdöntötte a házak, a nagy emberek.
{28:15} A rágalmazás nyelv kinek kiűzni erényes
a nők, és megfosztotta őket a munkájuk gyümölcsét.
{28:16} félelmétõl, soha nem látja a többi,
és soha nem laknak, csendes helyen.
{28:17} a stroke, az ostor tészen jelek a testben:
de a stroke, a nyelv széttöri a csontot.
{28:18} sokan estek, a szélén a kardot: de
nem annyi mint a nyelv által estek el.
{28: 19} is az, aki védte a méreg keresztül
; aki kinek nem húzott az igát annak, és nem volt
ő kötözték.

{28:20} az igát annak van egy igát a vas, és a
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zenekarok annak sárgaréz zenekarok.
{28:21} a halál annak egy gonosz halál, a sír
jobb, mint ez.
{28:22} nincs szabály őket, hogy Istent,
sem ők el kell égetni, annak a láng.
{28:23}, mint például el az Urat tartoznak bele; és ez
elégeti majd őket, és nem lesz kioltva; el kell küldeni
rájuk, mint egy oroszlán és megemészti őket, mint egy leopárd.
{28:24} néz ki, hogy te te birtokában a fedezeti kapcsolatban
tövis, és a bind fel te arany és ezüst,
{28:25} és szavaid súlya egyensúlyt, és a
ajtó- és bár a szádat.
{A 28: 26} vigyázz te csússzanak nem, nehogy te alá csökken
neki, hogy hazudik, a várakozás.
{29: 1} azt az irgalmas kölcsönöznek, szólt a szomszéd;
és hogy strengtheneth kezében betartja a
a parancsolatokat.
{29:2} Lend felebarátodat, ő kell, és a fizetés idején

te felebarátodat, újra a megfelelő season.
{29:3} megtartani a szavad, és hűségesen foglalkozik vele, és
Te mindig megtalálod a dolog, ez szükséges, neked.
{29:4} sok, ha egy dolog volt kölcsönzött nekik, számolni, hogy
megtalálható, és tedd a baj, hogy segített nekik.
{29:5} amíg ő kinek kapott, ő fogja csókolni a férfi kezét;
és a padtársa pénzért beszélt submissly: de
ő kell visszafizetni, ha azt az idõt, és vissza
szavak, a bánat, és panaszkodnak az idő.
{29:6} Ha ő, ő alig részesülnek a fele, és
ő számít, ha ő találta: Ha nem, kinek megfosztották
neki a pénzt, és ő kinek ütött neki egy ellenséges nélkül
okozhat: ő payeth őt átkok és korlátok; és a
megtiszteltetés, hogy fog fizetni neki szégyen.
{29:7} sok ezért nem volt hajlandó hitelezni, egyéb
férfi beteg kezelése, attól tartva, hogy lehet becsapott.
{29:8} még te türelem az ember a szegény estate,
és késedelem nem kívánja megmutatni neki kegyelmet.
{29:9} segítség a szegény, az a parancsolat kedvéért, és
fordít neki-nem a szegénység miatt.

{29:10} fivéredet, és te barátom, te pénzt veszít
és hagyjuk, hogy nem a rozsda, a kő, hogy elveszett.
{29: 11} halmozza fel a te kincs szerint a
a Magasságos, és parancsolatokat léptetik téged
több hasznot, mint az arany.
{29: 12} te raktárakban alamizsnát kuss: és azt kell
szállít téged minden csapás.
{29:13} hogy neked ellen harcol ellenségeid jobb
mint egy hatalmas-pajzs és lándzsa erős.
{29:14} egy becsületes ember a kezességi az ő szomszédja:, de ő
Ez szemtelen is elhagyja őt.
{29:15} felejtsd el te kezességi, mert ő nem a barátság
élete adott neked.
{29:16} bűnös fogják megdönteni az ő jó ingatlan
kezesség:
{29:17} és azt, hogy egy hálátlan elme elhagyja
neki [veszélyben] Ez szállított neki.
{29:18} Suretiship kinek megszüntették sok jó estate, és
rázni őket, mint egy hullám a tenger: hatalmas emberek kinek
ez vezérelt

a házaikat hogy vándoroltak között furcsa
Nemzetek.
{29:19} egy gonosz ember áthágásának parancsolatai
az Úr suretiship tartozik: és azt, hogy undertaketh
és followeth más férfi üzleti, a nyereség kell esik
öltöny.
{29:20} Súgó felebarátodat, szerint a hatalmad, és
vigyázz, hogy te magad esik nem ugyanaz.
{29:21} a legfőbb dolog az élet víz, és a kenyeret, és
ruhát, és egy ház szégyen fedezésére.
{29:22} jobb, az élet egy szegény ember, egy átlagos ház
mint a finom ételeket, egy másik ember házában.
{29:23} lehet, hogy kevés vagy sok, tartsa téged elégedett, hogy
hallani nem a szemrehányás házadat.
{29:24} mert menni a házba, hogy a nyomorult életet
ház: ahol te vagy egy idegen, te darest nem nyissa meg
a szádat.
{29:25} te fogsz szórakoztatás, lakoma, és nem
Köszönet: továbbá te fogsz hallani a keserű szavakat:

{29:26} Gyere, te idegen, és szolgáltat a táblázattá, és
takarmány
nekem, hogy te készen áll.
{29:27} ad helyet, te idegen, egy tiszteletre méltó ember;
az én-m fiútestvér eljön kell benyújtani, és van az enyém
ház.
{29:28} ezeket a dolgokat olyan súlyos, hogy egy ember
megértése; a szemére hányta, a férőhely, és
a a hitelező zaklatva.
{30: 1}, aki szereti a fiát afelforralja neki, hogy sokszor érzem a
rúd, hogy lehet, hogy öröm neki a végén.
{30:2}, chastiseth fia, hogy öröm neki,
és örvendezni őt aki között.
{30:3} aki tanítja a fiát elkeseríti az ellenség: és
a barátai előtt ő kell örülni neki.
{30:4} bár apja meghal, még ő is mintha
nem halott: a kinek elhagyta, egy mögötte, hogy olyan, mint
maga.
{30:5}, míg élt, ő látta, és örvendezett neki: és
Mikor meghalt, ő nem volt szomorú.
{30:6} hagyta háta mögött egy bosszúálló ellen ellenségei,

és az egyik, hogy kell jutalmaz kedvesség a barátainak.
{30:7} ő Fűves túl sok fia kötelező
sebeit; és a belek zavarta: minden sírni.
Page 619 idézetet (Ecclesiasticus)
{30:8} egy nem tört ló lesz hírnökei: és a
magára hagyott gyermek lesz szándékos.
{30:9} Cocker te gyermek, és ő tesz téged félnek:
játszani vele, és ő hozza neked nehézség.
{30:10} nevetni vele, nehogy te is a bánat,
neki, és nehogy te gnash a te fogak, a végén.
{30:11} ad neki nincs szabadság fiatalkorában, és nem
kacsintanak
az ostobaságot.
{30:12} íj, le a nyakát, miközben ő fiatal és beat
neki az oldalán, míg egy gyerek, nehogy ő makacs, viasz
lenni engedetlen néked, és így hozza a bánat a tiéd
szív.
{30:13} megbüntet a fiad, és tartsa őt, a munkaerő, nehogy a
erkölcstelen magatartás bűncselekménynek, neked kell.
{30:14} jobb is szegény, hogy egészséges és erős

alkotmány, mint egy gazdag ember, hogy teste sújtott.
{30:15} egészségügyi és a test jó estate is mindenek felett
arany, és egy erős szervezet, végtelen vagyon felett.
{30: 16} ott, nincs gazdagság, a test felett, és nem
öröm, az öröm, a szív felett.
{30:17} halál is jobb, mint a keserű élet vagy folyamatos
betegség.
{30:18} kényes öntötte, a száj, fogd be a szád, mint
szórakozik, beállítása után egy sírba hús.
{30: 19} milyen jó cselekszi a felajánlást egy bálvány? a
sem nem esznek, sem illata: tehát az, aki azt üldözik, a
Úr.
{30:20} a szemével lát és bsötétség, mint egy
eunuch, egy szűz teszi magáévá, és sigheth.
{30:21} nem több, mint te arra, hogy a nehézség, hogy, és
sanyargassa
nem magad saját tanácsot.
{30:22} az öröm, a szív a az ember élete, és
a joyfulness, az ember prolongeth a nap.
{30:23} a saját lelki szerelem és a kényelem a szívedet,

távolítsa el a bánat téged messze: a bánat kinek megölt,
és nincs benne a nyereség.
{30:24} irigység és a harag lerövidíti az élet, és gondossággal
véghezviszi, életkor idő előtt.
{30:25} egy vidám és jó szív lesz a gond, az ő
hús és a diéta.
{31:1} figyelni a gazdagság consumeth a testben, és a
ellátás annak driveth el aludni.
{31: 2} Watching ellátás nem engedi meg egy ember, mint egy
fájó slumber
betegség pöröly alvás,
{31:3} a gazdag kinek nagy munkaerő összegyűjtése riches
együtt; és amikor ő resteth, ő tele van a kényes.
{31: 4} a szegény laboureth, a szegény birtokára; és mikor ő
leaveth le, azért még rászorulók.
{31:5}, aki szereti az aranyat nem indokolni kell, és ő
hogy followeth a korrupció van elég annak.
{31:6} arany volt a romlás, a sok, és azok
megsemmisítése volt jelen.
{31:7}-a ' egy stumblingblock nekik, hogy áldozatot szólt

Ezzel, és minden bolond kell venni.
{31:8} áldott az a gazdag, amely megtalálható hibátlan,
és kinek nem ment arany után.
{31: 9} kicsoda ő? és fogjuk nevezni neki áldott: a
csodálatos dolgokat ő megtette népe között.
{31:10} ki kinek már próbáltam ezáltal, és megállapította, hogy
tökéletes?
akkor hadd dicsőség. Ki lehet megbántani, és kinek nem
megsértődött? vagy a gonosz, és kinek nem csinálta?
{31:11} az árut kell létrehozni, és a
gyülekezet nyilatkoznak az alamizsnát.
{31:12} ha te bőkezű asztalhoz ül, nem lehet kapzsi,
és azt mondják, nem sok hús rajta.
{31:13} ne feledje, hogy egy gonosz szem egy gonosz dolog: és
Mi jön létre több gonosz, mint egy szem? Ezért azt
weepeth meg minden alkalommal.
{31:14} szakaszon nem kezedet ahova ez rongyokba,
és ez nem vele az edénybe.
{31:15} bíró felebarátodat nem a magadat: és
diszkrét, minden pontban.

{31:16} enni, mert lesz egy ember, azok a dolgok, amelyek
mielőtt téged; és felfalják Megjegyzés, nehogy te is utáltam.
{31:17} hagyja ki először a modor kedvéért; és nem lehet
unsatiable, nehogy azt megsérteni.
{31:18} amikor trónon között számos, a reach nem tiéd
kézzel ki először.
{31:19} nagyon kevés a elegendő, ha egy férfi is ápolni,
és ő fetcheth nem a szél rövid az ágyán.
{31:20} egészséges alvás eljön mérsékelt táplálkozás: ő riseth
korai és elméje van vele: a fájdalom nézni, de
és choler, és a lelkiismeret, a hason, a unsatiable
az ember.
{31:21} és ha te voltál kénytelen enni, kelj fel, menj
oda hányni, és te néked többi.
{31:22} fiam, hall engem, és megvetik, én nem, és az a
utolsó megtalálod, mint mondtam neked: te dolgaid lehet
gyors,
Tehát ott nem betegség jön hozzád.
{31:23} aki a liberális, az ő hús, beszélnek az emberek
Nos, a neki; a jelentés a jó háztartás, és

hittek.
{31:24} ellene, hogy a niggard az ő hús, de a
egész város kell folytatták a zúgolódást; és a tanúvallomások az
ő
niggardness nem vitatható a.
{31:25} 24És nem te valiantness a bor; a bor kinek
sok elpusztult.
Idézetet (idézetet) oldal 620
{31:26} a kemence bebizonyítja szélén a lehajló: olyan s
bor a szívét a büszke drunkeness.
{31:27} bor olyan jó, mint az élet egy ember, ha azt részegen
mérsékelten: Mi az élet, majd egy ember hogy a bor nélkül?
Ez történt, örülök, hogy a férfiak.
{31:28} mérhetően részeg és szezonban bor terem
öröm, a szív és az elme vidámság:
{31:29}, de részeg többletet bor Fűves keserűség
az elme, a verekedés és veszekedés.
{31:30} részegség increaseth a düh, amíg ő bolond
bánt: diminisheth erejét, és tészen sebek.
{31:31} nem felebarátodat, a bor, rászól, és

Vesd meg nem az ő vidámság: neki nincs dölyfösek szó,
és nyomja meg nem reá a sürgetve őt [az ital.]
{32: 1} ha te ura [a lakoma] lift nem
magad fel, de közöttük, mint a többi; hogy
szorgalmas törődik őket, és így ül.
{32:2} és ha tettél, te office, te
hely, hogy népek sokaságává légy boldog velük, és kap egy
a korona a te is az ünnep.
{32:3} beszélni, te, hogy a művészet az elder, ez lesz neked,
de a hang ítélet; és nem musick akadályozzák.
{32:4} Pour nem, Szóval ha van egy zenész, és
24És nem oda bölcsesség az idő.
{32:5} A koncert musick-egy banketten a bor, mint a
pecsét a karbunkulus beállítás aranyban.
{32:6} egy pecsét egy smaragd meghatározott, a munka, az
arany, így
Ez a dallam musick kellemes borral.
{32: 7} beszél, fiatal férfi, ha van-e szükség van neked: és
még alig Mikor te vagy-é kétszer kérte.
{32:8} Let te beszéd, rövid, megértő, sok

pár szót; lesz, mint amit tud, és még rendelkezik a
nyelv.
{32:9} ha te vagy a nagy férfiak körében, hogy magadat nem
egyenlő; és amikor ősi férfiak vannak érvényben, nem
sok szót.
{32:10} előtt a mennydörgés villám megy; és mielőtt a
szemérmes ember megy mellette.
{32:11} betimes emelkedik, és nem lehet az utolsó; de Eredj
Home késedelem nélkül.
{32: 12} van hogy te időtöltés, és nem azt, amit akarsz:
de bűn, nem a büszke beszédet.
{32:13} és a ezeket a dolgokat meg őt, hogy téged,
és kinek pótolni neked a jó dolgokat.
Aki féli az Úr fog kapni a {32:14}
fegyelem; és azt, hogy keresni neki korán találja javára.
{32:15} aki a törvény azzal kell kitölteni:
de a képmutató lesz sértve szemlén.
{32:16} hogy félik az Urat lelnek ítélet, és
kell kindle igazságosság, mint a fény.
{32:17} egy bűnös ember nem megfeddi, de talál egy

Elnézést az ő akarata szerint.
{32:18} egy ember tanácsot lesz figyelmes; de a
furcsa és büszke ember nincs daunted a félelem, akkor is, ha
maga a mûvelt, anélkül, hogy tanácsot.
{32:19} Do semmi nélkül tanácsot; és ha te
egyszer megtett, nem tart bűnbánatot.
{32:20} menj egy módon nem wherein te fájáról esik, és
megbotlik, nem a kövek között.
{32:21} nem lehet benne egy egyszerű módon.
{32: 22} és vigyázz a saját gyermekei.
{32:23} minden jó cselekedetre bíznak saját lelked; Ez az
tartani a parancsolatokat.
{32:24}, aki hisz az Úr elveszi a figyelmet, hogy a
parancsolatot; és ő bízik benne, hogy soha nem kell viteldíj
a rosszabb.
{33: 1} ott kell nem rossz történik néki, aki féli
az Úr; de a kísértés még újra ő meg fog szabadítani őt.
{33:2} egy bölcs ember gyûlöli nem a törvény; de azt, hogy egy
képmutató ott, mint egy hajó a vihar.
{33:3} egy ember megértése bizodalma a törvényt; és

a törvény a hűséges néki, mint az oracle.
{33:4} előkészítése, mit mondjak, és így te fogsz hallani:
és bekössem utasítást, és majd választ.
{33:5} a szívében, a bolond, mint a cigánykerék; és az ő
gondolatok, mint egy gördülő axletree.
{33:6} A mén ló van, mint egy gúnyos barát, ő
neigheth alatt minden, amelyik ül rá.
{33:7}-miért űz egy nap az excel egy másik, amikor, mint
minden a
minden nap az évben fény van, a nap?
{33:8} a tudás, az Úr, voltak
megkülönböztető: és ő megváltozott, évszakok és ünnepek.
{33:9} néhány közülük úgy tett nagy nap, és
megszentelt őket, és néhányan közülük kinek tette a rendes
a napokban.
{33:10} minden ember a földön, és Ádám volt
készítette: Föld:
{33:11} a sok tudás az Úr kinek osztotta őket,
és útjaik változatos.
{33:12} néhány közülük kinek ő boldog és magasztos és

néhány közülük megszentelt, s közel magát: de néhány
közülük kinek ő átkozott hozott alacsony és ki van kapcsolva
helyükre.
{33:13}, mint az agyag a Fazekas 's viszont, a divat, a
örömét: így az ember a kezét neki, hogy tette, hogy
Render, mint liketh vele legjobb.
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{33:14} jó beállítása ellen a gonosz, és az élet-halál ellen: így
az isteni ellen a bűnöst, és a bűnösök ellen a
isteni.
{33:15} úgy tekintsetek a munkálatok, a Magasságosnak; és
vannak két-két, egymás ellen.
{33:16} awaked én megjelöl végül is, mint az egyik, hogy
gathereth után
a grapegatherers: az áldás az Úr, én profitált,
és tred az én winepress, mint a tartalomgyűjtő szőlő.
{33:17} fontolja meg, hogy én nem fáradoztál magam csak, de
az összes nekik, hogy törekedjetek a tanulásra.
{33:18} Hall engem, Ó ti, nagy emberek, az emberek, és
hallgatnak a fülével, ti uralkodói a gyülekezet.

{33:19} nem fiad felesége, te és a barátod, hogy
hatalmat feletted, miközben te élsz, és hogy nem te áruk
egy másik: nehogy azt Térjetek meg téged, és te intreat,
ugyanazon
újra.
{33:20} ameddig megéled és hast levegőt benned,
ad nem magad sem.
{33:21} mert jobb hogy gyermekeid törekednie kell arra, hogy
téged, mint te hagytalak állványt az udvariasság.
{33:22} a te dolgaid tartani magad napfényhez;
nem te tiszteletére foltot hagy.
{33:23} abban az időben, mikor te fogsz vége napjaid, és
befejeztük az életed, terjeszteni a te örökséged.
{33:24} takarmány, egy pálca, és a terhek, az a seggét; és
kenyér, korrekció, és a munka, a szolga. .
{33:25} ha te szolgád, munkaerő, megtalálod
pihenés:, de ha te hadd menjen üresjáratban, ő törekszik a
szabadság.
{33:26} A igát és egy gallér íj nyak: igen
kínozza, és az a gonosz szolga kínjait.
{33:27} küld neki a munkaerő, hogy azt nem lehet tétlen; a

semmittevés tanítja sok rosszat.
{33:28} engedte dolgozni, mint alkalmas rá: ha ő nem lehet
engedelmes, tegye több nehéz bilincseket.
{33:29}, de nem túlzott felé bármely; és anélkül, hogy
belátása szerint nem csinál semmit.
{33:30} ha te egy szolga, hadd legyen néked, mint
magadat, mert te voltál vásárolt neki egy ár.
{33:31} ha te egy szolga, könyörgök neki mint egy testvér:
a te szükség van rá, mint a saját lelkét: Ha te
könyörgök neki, gonosz, és ő fut tőled, hogyan leszel
megy keresni neki?
{34:1} a reményben, hogy egy ember void a megértés hiú
és hamis: és álmok felemelni bolondok.
{34:2} aki regardeth álmok, mint neki, hogy catcheth
az árnyék és a szél után followeth.
{34:3} a látás, az álmok is a hasonlóság az egyik
dolog, hogy egy másik, éppen úgy, mint egy arc arc
hasonlatosságára.
{34:4} egy tisztátalan dolog, amit lehet tisztítani? és
a dolog melyik a hamis jöhet a mi az igazság?

{34:5} Divinations, és a soothsayings és az álmok,
hiába: és a szív fancieth, mint egy nő travail szív.
{34:6}, ha nem a ajánlattevőtől a legtöbb magas te
láthatás, állítsa be a szívedet nem rájuk.
{34: 7} álmok megtévesztette Sok, és azok
nem tudta, hogy tesz-uk bízik bennük.
{34:8} a törvény talált tökéletes hazugság nélkül: és
bölcsesség arra, hogy egy hűséges száj.
{34:9} egy ember, hogy ki tudja, sok dolgot;
és kinek sok tapasztalat deklarálja a bölcsesség.
{34:10}, kinek nincs tapasztalata kicsit ismeri:, de ő
hogy kinek utazott az óvatosság megtelt.
{34:11} amikor utaztam, láttam sok mindent; és én
ért több mint tudom kifejezni.
{34:12} voltam ofttimes halálos veszélyben: még én voltam
leszállított dolgok miatt.
{34:13} azon, hogy a félelem az Úr Lelke él;
mert a reményük neki, hogy megszabadítja őket.
{34:14}, aki féli az Úr nem félni nem kell
fél; mert a remény.

{34:15} boldog az a lélek őt féli az Urat:
akinek űz néz ki? és ki az erejét?
{34:16} az Úr szemében van rájuk, hogy a szerelem
neki, ő egy hatalmas védelmük és erős szálláshelyén, a védelmi
a hő, és egy a nap délben, egy megőrzése
botladozó és egy Súgó leessen.
{34: 17} ő raiseth fel a lélek, és a szem lighteneth: ő
ad az egészség, az élet és az áldás.
{34:18} azt, hogy egy dolog jogtalanul ütött, sacrificeth
ő kínál a nevetséges; az ajándékok, igazságtalan emberek, nem
elfogadott.
{34:19} a Magasságos nem elégedettek a felajánlás
a gonoszok; sem az ő pacifikálta a bűn a sokaság
az áldozatokat.
{34:20} aki véghezviszi felajánlást, az áruk, a
szegény cselekszi, mint az egyik, hogy a fia az apja előtt öl
szemét.
{34:21} a kenyér, a rászoruló, az életük: ő,
defraudeth neki, annak van egy ember vére.
{34:22} ő, hogy elveszi a padtársa élő

slayeth őt; és azt, hogy defraudeth a munkás az ő bérére
van egy bloodshedder.
{34:23} amikor egy épít, és egy másik pulleth
Mi nyereség volna ők majd, de a munkaerő?
{34:24} amikor egy imádkozik, és egy másik megátkozza nekik
ezt, akinek
az Úr hangja fog hallani?
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{34:25} ő, hogy washeth magát a megérintése után egy
holttestét, ha ő érintse meg újra, mi mit a mosás?
{34:26} így ez az ember, hogy fasteth a bűneiért, és
megy megint, és ugyanaz: aki meghallgatja az imáját?
vagy mi űz a megalázó haszna neki?
{35: 1}, aki megtartja a törvényt terem kínálatát elég:
ő, hogy elveszi figyelmet a parancsolat offereth a béke
kínál.
{35:2} ő, hogy requiteth a goodturn offereth finom Liszt;
és ő, hogy ad alamizsnát sacrificeth a dicséret.
{35:3} gonoszság térni egy kellemes dolog
az Úr; és hamisság elhagy egy engesztelő áldozat.

{35:4} te miattad nem jelenik meg üres az Úr előtt.
{35:5} [is-elvégzendő] Mindezek miatt a
parancsolat.
{35:6} a felajánlás, az igazlelkűek tészen oltár zsír
és az édes kóstolja meg azok előtt a legtöbb magas.
{35:7} az áldozatot egy ember is elfogadható. és a
annak az emlékmű kell soha nem szabad elfelejteni.
{35:8} ad az Úr ő tiszteletére egy jó szemmel, és
nem a zsenge kezetekben csökken.
{35:9} a minden te ajándékok 24És vidám arccal, és
ajánlom te tizedet öröm.
{35:10} ad nektek a legtöbb High-End szerint, mert
dúsított téged; és ahogy te tetted ütött, hogy egy vidám
szem.
{35:11} mert az Úr recompenseth, és adok neked
hét-szer annyi.
{35:12} nem hiszem, hogy korrupt ajándékokkal; az ilyen ő
nem kap: és a bizalom nem hamislelkű áldozatokat; a
az Úr bíró, és vele nem tiszteli a személyek.

{35:13} ő nem fogad el minden olyan személy ellen, a
szegényeket
az ember, de meghallgatja az imádságot, az elnyomott.
{35:14} ő nem megvetem a könyörgés, a
apátlan; sem az özvegy, ha ő poureth ki neki
panasz.
{35:15} nem nem a könnyek fut lefelé az özvegy arcán?
és nem kiáltása, vele szemben, ami őket esik?
{35:16} ő, aki szolgálja az Úr el kell fogadni
szívességet, és imáját kell eljuttatni hozzátok a felhők.
{35:17} imája a szerény pierceth a felhők: és
amíg el nem jön közel van, nem lesz vigasztalta; és nem fog
indulnak, míg a Magasságos kell Íme, hogy megítélje
hajmeresztően,
és végre az ítéletet.
{35:18} mert az Úr nem lesz laza, sem fog a
Hatalmas kell feléjük, beteg, míg ő lesújtottak az
Becz ágyékának gyümölcséből az irgalmatlan és coachképzés
bosszú
hogy a pogány; amíg ő elvették sokasága a
büszke, és a birodalmad a becstelen;

{35:19} amíg ő tette minden embernek szerint
a tettei, és a férfiak szerint a
eszközök; amíg ő van megítélni az oka a népét, és
tette őket örvendezni az ő kegyelme.
{35:20} irgalom az seasonable, az idő a csapás, mint
felhők, eső, a szárazság idején.
{36:1} könyörülj rajtunk, Uram Isten, és
Íme, velünk:
{36:2} és Küldj te félelem a nemzeteket, hogy keresni
nem után téged.
{36:3} Lift fel kezedet ellen az idegen nemzetek, és
hagyd, hogy lásd a hatalmad.
{36:4} mint te voltál megszentelt minket előttük: legyen
te nagyítva, köztük előttünk.
{36:5} és hagyd, hogy tudom, téged, mint már ismert,
hogy, nem Isten, hanem csak te, Ó Isten.
{36:6} 24És új jelek, és más furcsa csodák, hogy:
dicsőítsék a kezed, és te jobb karját, hogy általuk megállapított
odacsodálatos cselekedeteidet.

{36:7} felháborodás támasztok, és öntsük ki a harag: hogy
el az ellenség, és pusztítsd el az ellenséget.
{36:8} kedvéért az idő rövid, ne feledje, hogy a Szövetség, és
hagyd, hogy állapítsa meg a csodálatos cselekedeteidet.
{36:9} hagyd, hogy escapeth a düh a fogyasztani
a tűz; és hagyd, hogy elvesszenek, elnyomni az embereket.
{36:10} SÚJTOM a Becz a fejek az uralkodók a
pogány, hogy azt mondják, nincs más, de.
{36:11} összegyűlnek a törzsek, Jákób és örökölni
te őket, a kezdetektől.
{36:12} Uram, könyörülj meg az emberek, hogy
meg a te neved, és Izráelre, akit te mondtál nevű
te elsőszülött.
{36:13} O légy irgalmas a Jeruzsálem, te szent város, a
te a pihenés helye.
{36:14} Sion töltse ki a te kimondhatatlan jóslatok, és a te
dicsőséged emberek:
{36:15} ad bizonyságot nektek ezeket, hogy te
kezdettől rendelkezett, és emelje fel a próféták,
már a te nevedben.

{36:16} jutalmazza őket, hogy várni téged, és hagyja, hogy te
próféták hűséges található.
{36:17} Uram, hallja az ima szolgáid,
szerint a áldása, Aaron át a néped, hogy minden
a földön laknak, azok tudják, hogy te vagy a
Uram, az örökkévaló Isten.
{36:18} a hasa devoureth minden húsok, mégis egy hús
jobb, mint a másik.
{36:19}, a szájat tasteth különféle típusú szarvashús: így
s egy szív, a megértés a hamis beszédek.
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{36:20} A makacs szív afelforralja nehézség: de egy ember
tapasztalat lesz jutalom neki.
{36:21} egy nő kap minden ember, még egy
lánya jobb, mint a másik.
{36:22} egy nő szépsége cheereth a
arca, és egy férfi szereti, semmi sem jobb.
{36:23} ha ott lenni a kedvesség, a szelídség és a kényelem, a
a száját, akkor az nem a férje, mint más emberek.
{36:24} azt, hogy a felesége getteth kezd a birtokában lévő, a

segít mint maga, és a többi pillére.
{36: 25} ha nem fedezeti, birtokában van
elkényeztetett: és kinek nincs felesége akarat vándorol felfelé
és lefelé
gyász.
{36:26} ki megbízhatóként egy tolvaj is nevezik ki, amely
skippeth városról városra? így [akik hisznek] egy ember,
Kinek nincs a házban, és lodgeth bárhol az éjszaka elveszi
őt?
{37:1} minden barátom mondja, én vagyok a barátja is: de van
egy barát, ami csak egy barátom nevében.
{37:2} Ez nem egy bánat halálra, amikor a társa, és
barátom van kapcsolva, az ellenség?
{37:3} O gonosz képzelet, ahonnan camest, hogy
terjed ki a föld-a megtévesztés?
{37: 4} ott egy társa, amelyek elolvadnak az a
jólét egy barátom, de az idő a baj lesz
ellene.
{37:5}-egy társa, amely helpeth a barátja
a hasa, és elveszi fel a buckler, az ellenség ellen.

{37:6} felejtsd el nem te barátom, te szem előtt tartva, és nem
lehet
feledékeny neki a te gazdagság.
{37:7} minden tanácsadó extolleth tanácsot; de van
bizonyos, hogy counselleth magának.
{37:8} Óvakodj a tanácsadó, és előtt mi tud
kell tudománya; az ő tanácsot adok majd magának; különben ő
öntött a
sok reád,
{37:9}, és azt mondják neked, te jó: és
utána ő állni, a másik oldalon, hogy mi történik majd
téged.
{37:10} Consult nem az egyik, hogy suspecteth téged: és
elrejtése te tanácsot mint irigység téged.
{37:11} sem konzultáljon egy nő megérintette őt a
akit ő is féltékeny; sem a gyáva ügyekben
háború; sem a kereskedő vonatkozó cseréje; sem a
vevő eladás; sem az irigy ember a hála;
sem egy gonosz ember megérintette a jóság; sem a
tunya, bármilyen munka. sem egy hireling, egy év
befejezték a munkát; egy üresjárati szolga sok üzleti, sem:

hallgassatok nem ezek bármely kérdésben tanácsot.
{37:12}, de folyamatosan egy istenfélő ember, akit te
hogy az Úr parancsolatait, amelynek
nyugtalankodik elméd szerint mind búsulni fognak veled, ha
te miattad elvetél.
{37:13} és hagyja, hogy a tanácsát, a saját szívében áll: a
nincs senki hozzád hű mint.
{37:14} az ember agyában, valamikor szokás mondani neki,
több, mint hét watchmen, hogy üljön a fenti egy magas torony.
{37:15} és mindenekelőtt ezen imádkozom, hogy a Magasságos,
hogy ő
az igazat megvallva közvetlen utadra.
{37:16} Let ok megy előtt minden vállalat és
minden intézkedés előtt tanácsot.
{37:17} az arca annak a jele az változó a
szív.
{37:18} négy módon dolog, jelennek meg: jó és a rossz élet
és halál:, de a nyelv uralkodik felettük folyamatosan.
{37:19} az egyik, hogy bölcs dolog, és sok, tanítja és
még pedig magának.

{37: 20} van az egyik, hogy sheweth bölcsesség szavait, és
a gyűlölt: szegény, az összes élelmiszer-állapítja meg.
{37:21} a kegyelem nem adta meg, neki az Úr,
mert ő megfosztott minden bölcsesség.
{37:22} másik a bölcs, magát; és a gyümölcse
megértése a dicséretes a szájában.
{37:23} egy bölcs ember instructeth népe; és a gyümölcsök
az ő megértése nem megbukik.
{37:24} egy bölcs ember kell kitölteni áldásával; és az összes
azt látom, hogy számít neki boldog.
{37:25} a napon az ember élete is számozva:
de a napon Izrael számtalan.
{37:26} egy bölcs ember öröklik a dicsőség, a nép között,
és az ő neve az örökös.
{37:27} fiam, bizonyítani az életed a lelked, és mi
gonosz, és nem az, hogy ez nektek.
{37: 28} a minden dolog nem kifizetődő minden ember,
sem kinek minden lélek öröm minden dolog.
{37:29} unsatiable, a kecses dolog, nem lehet sem túl
kapzsi, húsok:

{37:30} a felesleges húsokat véghezviszi a betegség, és
dobzódásnak átalakul choler.
{37:31} dobzódásnak van sok elpusztult; de ő,
elveszi figyelmet prolongeth az életét.
{38:1} tiszteletére egy orvos az a megtiszteltetés ért esedékes
néki
a felhasználás, melylyel lehet tőle: mert az Úr
készítette: neki.
{38:2} mert a Magasságos eljön a gyógyítás, és ő
kap a király tiszteletére.
{38:3} a képesség az orvos emeljék fel a fejét:
és nagy emberek szemében csodálat lesz.
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{38:4} az Úr teremté gyógyszerek a földből;
és ő, hogy bölcs dolog akarat nem utál őket.
{38:5} nem volt a víz édes, fa-, hogy a
erény erről lehet ismert?
{38:6} és ő adott férfiak készség, hogy lehet, hogy
Tisztelt csodálatos munkáit.
{38:7} az ilyen Vajon ő gyógyít [férfi], és elveszi

a fájdalmak.
{38:8} az ilyen a patikus teszi a konfekció;
és műve nincs vége; és tőle a béke felett
a föld,
{38:9} a fiam, a te betegség nem lehet hanyag: imádkozni, de
az Úrhoz és ő fogja tenni neked az egész.
{38: 10} hagyja ki a bűntől, és hogy kezetekben helyesen,
és szíved tisztít a minden gonoszság.
{38:11} hogy édes kóstolja meg, és egy emlékmű, bírság
fehér liszt; és hogy egy felajánlás, hogy nem kövér.
{38:12} akkor adjatok helyet az orvos, mert az Úr
teremté őt: hagyd, hogy nem megy neked, mert te
szükség van rá.
{38:13}-egy idő mikor a kezükben van jó
a siker.
{38:14} mert ők is imádkozzatok az Úrhoz, hogy ő
kíván boldogulni, amit adnak a könnyű, és orvosolni kell
meghosszabbítja az életet.
{38:15} vétkezik a gyártó előtt hagyta neki esik
az orvos keze.

{38:16} fiam, hagyja, hogy leesik a halottak felett könnyek és
kezd-hoz panaszkodik, mintha te hadst szenvedett nagy kárt
magad;
és ekkor fedezi a szervezet szerint az egyéni és
elhanyagol-nem a temetés.
{38:17} sírni, keservesen, és nagy nyögés, és használata
siránkozás, mert méltó rá, hogy egy nap vagy kettő, nehogy te
gonoszak beszélt: és akkor magad, a te
nehézség.
{38:18} a nehézség jön a halál, és a nehézség
a szív pöröly erejét.
{38:19} a szenvedés is megmarad a szomorúság: és az élet
a szegények az az átok, a szív.
{38:20} hogy nincs nehézség szív: ez elhajt, és
tagja az utolsó vége.
{38:21} felejtsd el nem, mert nincs fordítás újra: te
miattad nem neki jó, de fáj magad.
{38:22} emlékszik az én-m határozat: a tied is
így; tegnap nekem, és téged a nap.
{38: 23} ha a halott a rest, legyen és emlékezet

többi; és vigasztalódjatok neki, amikor a lelke eltávozott
tőle.
{38:24} a bölcsesség egy ember által jön el, hogy
szabadidős lehetőség: akié a kis üzlet, és
lesz bölcs.
{38:25} hogyan ő kap bölcsesség, amely papságnál az eke
és hogy glorieth az ösztöke, driveth ökröt, és a
megszállt továbbvigye, és akinek talk bullocks?
{38:26} ád a fejében, hogy a barázdák; és
szorgalmas, hogy a tehenet takarmány.
{38:27} minden Ács- és workmaster, hogy
laboureth éjjel-nappal: és azt, hogy a vágott grave tömítések,
és szorgalmas, hogy változatos, és adják magukat
hamis képekkel, és nézni, hogy befejezze a munkát:
{38:28} is ül az üllő, smith és
figyelembe véve, a vas-munka a vízgőz, a tűz wasteth, a
hús, és ő fighteth a meleg, a kemence: a zaj
az üllő és kalapács van valaha a füle és szeme
még mindig nézni a minta a dolog, hogy Fűves; ő

a fejében, hogy befejezze a munkáját semmibe veszi, és
watcheth, Lengyel
tökéletesen:
{38:29} igen bölcsen a Fazekas, ül az ő munkáját, és a fordulás
a kerék a lábát, akinek mindig figyelmesen:
ő dolgozik, és tészen munkája a telefonszámát;
{38:30} ő fashioneth az agyag, a karját, és bakonyizsofia1991
le az erejét, mielőtt a lábát; ő applieth magát vezetni
felett; és ő szorgalmas, hogy tiszta a kemence:
{38:31} minden ezek megbízható kezüket:, és minden
bölcs az ő munkája.
{38:32} ezek nélkül nem lehet a város lakott: és
ők nem lakni, hol fog, nem megy fel és le:
{38:33} nem kell keresni a publick tanácsot,
sem ül magas a gyülekezetben: ők nem kell ülni a
bírók ülés, nem érti a mondat ítélet: ők
nem deklarálható, igazság és ítélet; és nem kell
található, ahol a példabeszéd beszélnek.
{38:34}, de azt állítják, hogy az állam a világ, és
[all] a vágy, a munka, a vízi jármű.

{39:1} de aki elméje ad a törvény a legtöbb
Magas, és a meditáció annak elfoglalt, arra törekszik,
ki az ősi bölcsesség, és az elfoglalt
próféciák.
{39:2} megtartja a közmondások, híres ember:
és ha subtil példabeszéd, ő lesz ott is.
{39:3}, He will keres ki a titkokat a súlyos mondatok,
és ismerje a sötét parables.
{39:4} kell szolgálni nagy emberek között, s úgy tűnik
herceg előtt: ő utazik keresztül idegen országokban; a
Kinek próbálta, a jó és a gonosz emberek között.
{39:5} megadja a szíve, hogy korai az Úr
hogy tette, és imádkoznak előtt a Magasságos, és lesz
nyitott szájjal, az imádságban, és hogy a könyörgés a bűneiért.
{39:6} amikor az nagy úr, ő eltelnek
egyetértés szellemét: ő kell kiönteni a bölcs mondatok,
és az imádságban hálát az Úrnak.
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{39,7} irányítja a Tanácsot és a tudás, és a
titkait ő meditálni.

{39:8} megfigyelõ 24És oda, ami ezt megtudta,
és dicsőség a szövetséget az Úr törvénye.
{39:9} sok kell dicsérni felfogását; és így
amíg tart a világ, ez nem töröltetik el; ő
Memorial nem térhet el, és az ő neve kell élni
nemzedékről nemzedékre.
{39:10} Nemzetek kell 24És oda bölcsességét, és a
gyülekezet nyilvánítja az ő dicséretét.
{39: 11} Ha ő meghal, ő sem hagyhatja el a nagyobb név, mint a
ezer: és ha ő él, ő kell növelni.
{39:12} még i. még mondani, hogy én azt hittem,
; mert mint a Hold a teljes.
{39:13} hallgassatok ide hozzám, ti Szent gyermek, és oda bud
mint egy Rózsa nő a patak a mező:
{39:14}, és ti egy édes illat, mint tömjén, és
virágozni fog, mint egy liliom, küldje tovább a szag, és énekelni
egy dalt a
dicséret, áldja meg az Úr összes művei.
{39:15} magasztalja a nevét, és megfoghatatlanokat oda a
dicséret,
a dalok, a száját, és a hárfák és dicsérve Istent

mondjátok, ily módon:
{39:16} az Úr összes művei túllépik jó,
és egyáltalán azt parancsolja nektek kell megvalósítani
esedékes szezon.
{39:17} és sem lehet mondani, mi ez? tehát
hogy? a megfelelő időben ők minden törekedni kell: a
a parancsolat a vizek állt, mint egy halom, és az a
az ő szavai száj vizek palackok.
{39:18} az ő parancsa történik semmiféle
örömére szolgál és senki sem akadályozhatja, amikor ő fogja
megmenteni.
{39:19} a munkálatok minden test van előtte, és
semmit sem lehet elrejteni a szeméből.
{39:20} ő lát öröktől; és
nincs semmi csodálatos, előtte.
{39:21} A férfi nem kell mondani, mi ez? tehát
hogy? mert olyanná tette minden dolog azok felhasználását.
{39:22} áldása vonatkozik a száraz földön, mint egy folyó, és
mint egy árvíz öntözte meg.
{39:23}, kinek megfordult a vizek saltness: így

a pogányok fogják örökölni haragját.
{39:24} mint ő útjai sima szólt a Szent; így ezek
stumblingblocks, a gonoszoknak.
{39:25} a jó vannak jó dolgok készült a
elején: tehát a gonosz dolgokat a bűnösökért.
{39:26} a fő dolgok, férfi egész használatra
élet a víz, a tűz, a vas, és a só, a búza, liszt, méz
tej, és a vér, a szőlő, olaj és ruházat.
{39:27} ezek a dolgok mind a jó, az isteni: igen
a bűnösök ők fordult gonosz.
{39:28} van-e szeszes italok, a bosszú, létrehozott
ami a düh feküdt fájó stroke; az idő
megsemmisítése, öntsük ki az erő és megnyugtassák haragja
őt, tette őket.
{39:29} a tűz, és jégeső, és éhínség és halál, mindez
jött létre a bosszú;
{39:30} fogak vadállatok, és a scorpions, kígyók, és
a kard, bünteti a gonosz a pusztulásba.
{39:31} akkor örvendezni az ő parancsa, és
kell készen áll a földön, amikor szükség van; és amikor a

elérkezett az idő az, hogy a szavának nem hágod át.
{39:32}, ezért a kezdetektől fogva úgy oldotta meg, és
gondoltam, ezeket a dolgokat, és elhagyták őket, írásban.
{39:33} az Úr összes művei jók: ő
hogy minden szükséges dolgot a megfelelő season.
{39:34} úgy, hogy az ember nem mond, ez rosszabb, mint hogy:
mert az idő minden is jóvá kell hagyni.
{39:35} és ezért Dicsérjétek az Urat az egész
szív és száj, és áldja meg az Úr nevét.
40: {1} nagy travail jön létre, minden férfi, és egy
nehéz igát a fiai Ádám, attól a naptól kezdve, hogy
menjen ki az anyjuk méhében, amíg a nap, hogy
térjen vissza az anya minden dolog.
{40: 2} a képzelet, a dolgok jönnek, és a nap
a halál, [baj] gondolataikat, és [ok] a félelem, a szív;
{40:3} tőle, hogy ül a trónon, a dicsőség, szólt
neki, hogy van megalázta, föld és a hamu;
{40:4} tőle, amit weareth purple és korona, szólt
neki, hogy öltözött egy vászon ruhát.
{40:5} haragját, és az irigység, a baj és a unquietness, félelem

halál, és a düh és a viszály, és az idő a többi az õ
szoba éjszaka álmában, a tudását.
{40:6} egy keveset vagy semmit sem a többi, és utána ő
nyugtalan alvás, mint egy nap őrködik, a
jövőkép a szívét, mintha voltak megszökött a csatát.
{40:7} amikor minden biztonságos, ő felébred, és marvelleth
a félelem nem volt semmi.
{40:8} [ilyen dolgok] szólt minden test, mind az ember és
Beast, és hogy hétszeres több alapján bűnösök.
{40:9} halált és vérontást, viszály, és a kard,
elemi csapások, az éhínség, a nyomorúság és a csapás;
{40:10} ezek a dolgok jönnek létre, az a gonosz, és a
miattuk jött az özönvíz.
{40:11} olyan dolgokat, amelyek a föld kell fordulni a
Föld újra: és azt, ami a vizek visszatér-ba
a tenger.
{40:12} minden vesztegetés és igazságtalanság töröltetik el: de
igaz szó örökké kell elviselni.
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{40:13} az áru, az igazságtalan kell kiszáradt, mint a

folyó, és a zaj, mint egy nagy mennydörgés az kell eltűnik
eső.
{40:14}, míg ő elnyeljen a kezét ő örvendezni: így
eljön a vétkesek haszontalan.
{40: 15 Károli} a gyermekek, az istentelenek nem hozza oda
számos:, de a tisztátalan gyökerek, a hard rock.
{40:16} a gyom nő minden víz és a bank
a folyó előtt minden füvet kell húzni.
{40:17} Bountifulness, mint a legeredményesebb kert, és
mercifulness örökké tart.
{40:18} a munkaerő, és a tartalmat, hogy az ember kinek,
édes élet: fölöttük, de ő az, aki megnyerte a kincs
mindkettő.
{40:19} a gyermekek és az épület a város továbbra is a
férfi név: feddhetetlen felesége számít fölöttük, de
mindkettő.
{40:20} bor és musick örül a szív: de a szerelem
a bölcsesség a fölöttük is.
{40:21} a cső és a Kalocsai, hogy édes dallam:
de a kellemes nyelv fölöttük is.

{40:22} szemed aratni kíván, kegy és szépségét: de több
mint mind a kukorica, míg a zöld.
{40:23} A barátja és társa soha nem találkozik baj: de
fent is van a felesége, férje.
{40:24}-testvérek, és segít az idő a baj: de
ALMS nyilvánít több mint kettőt.
{40:25} arany és ezüst, hogy a láb állni benne:, de
jogtanácsos neves fölöttük is.
{40: 26} gazdagság és erő Emeld fel a szív: de a félelem
az Úr a fölöttük is: ott van a félelem nem akar
az Úr és hogy needeth nem kérjenek segítséget.
{40:27} a félelem az Úr is termékeny kert, és
takarja neki mindenekelőtt dicsőség.
{40:28} fiam, életet nem egy koldus; jobb is, hogy
meghal, mint hogy könyörögni.
{40:29} az élet neki, hogy dependeth egy másik ember
táblázat a nem számít az élet; az ő polluteth magát
a többi ember hús: egy bölcs ember fog gondoskodni, de
vigyázz annak.
{40:30} kolduló édes, a száj a szemtelen:

de a hasát kell égetni a tűz.
{41:1} O halál, hogyan keserű neked az emléke
egy ember él a vagyon, a emberhez nyugalomban,
Kinek semmi vex neki, és hogy kinek jólét minden
a dolgok: igen, néki, hogy még van képes-hoz kap a hús!
{41:2} O halál, elfogadható a te mondat nektek a rászorulóknak,
és néki, akinek ereje faileth, hogy most az utolsó
kor, és ideges, minden dolog, és neki, hogy despaireth,
és kinek elveszett türelem!
{41:3} félelmet nem a halál, mondata emlékezni rájuk
hogy már előtted, és amit jön után; Ez az
a mondat az Úr, minden test felett.
{41:4} és miért csüggedsz ellen az örömben, hogy a legtöbb
Magas? van nem inkvizíció a sírban, hogy te
tíz, vagy száz, vagy ezer éve éltek.
{41: 5} a gyermekek, a bűnösök a gyalázatos gyermekek,
és azok, akik Ismerje a lakásban, valamint az istentelenek.
{41:6} a bűnösöket gyermekeinek örökösödési veszni,
és az utókor számára egy örökös szemrehányás.
{41:7} a gyerekek akarat panaszkodik-ból egy istentelen apja,

mert az ő kedvéért szemrehányást tett.
{41:8} jaj néktek, istentelen ember, amelyek
a törvény a Magasságos Isten háta mögötti! mert ha ti növeli,
hogy
kell, hogy a megsemmisítés:
{41: 9} és ha ti nem születik, ti kell született, hogy egy átok: és
Ha meghaltok, átok kell a része.
{41:10} minden, hogy a föld újra fordul a földre:
így az istentelen kell menni egy átok megsemmisítése.
{41:11} a gyász a férfiak szól, a testük: de
a beteg neve, a bűnösök töröltetik el.
{41:12} tekintettel a te nevedben; hogy továbbra is
teveled ezer arany nagy kincsek felett.
{A 41: 13} A jó élet kinek, de kevés napok: de egy jó név
örökké tart.
{41:14} az én gyermekeim, ne fegyelem béke: a
bölcsesség, hogy a hid, és a kincs, amit nem láttam, mit
profit van őket mindkettő?
{41:15} A férfi rejti a Ostobaság jobb, mint egy
az ember bölcsessége rejti.

{41:16} tehát legyen szemérmes, szavam szerint:
mert nem jó, hogy megtartja az összes zavarodottság; nem is
összesen jóváhagyott minden dolog.
{41:17} kell szégyenkeznie paráznává Atya előtt, és
Anya: és a hazugság, a herceg és egy hatalmas ember;
{41:18} bűncselekmény elkövetése előtt, a bíró és a vonalzó; a
gonoszság előtt egy gyülekezet és az emberek; igazságtalan
foglalkozó
mielőtt te partner és barátja;
{41:19} és a lopás-e tekintetben az a hely ahol te
sojournest, és e tekintetben az igazság Isten és az ő
Szövetség; és a te könyök, a hús; és
a lenézve adni és venni;
{41:20} és a csend, mielőtt őket, hogy köszönt téged; és
az emberek egy parázna;
{41:21} és elfordulni arcod, a te Jobbjával; vagy
hogy vegye el egy része vagy egy ajándékot a; ránézni egy
másik, vagy
férfi felesége.
{41:22}, vagy hogy kell overbusy a lány, és nem jön
közel az ágy; vagy a szemére hányta, előtt meg; és

Miután megadtad, szemrehányás nélkül nem;
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{41:23} vagy iterációjával és beszél újra, hogy melyik
Hallottad; és felfedi titkait.
{41:24} így leszel igazán szemérmes és még mellette
előtt minden ember.
{42:1} ezeket a dolgokat nem lehet te szégyellem, és fogadja el
nincs, aki bűnt, és ezáltal:
{42:2} a törvény, és a legtöbb magas szövetségét; és
az ítélet, hogy igazolja az istentelen;
{42:3} Reckoning te partnerekkel és az utasok; vagy a
az ajándék az örökség meg;
{42:4} a pontossággal egyensúly és súly; vagy a szerzés
sok vagy kevés;
{42:5} és a kereskedők közömbös értékesítés; sok
korrekció a gyermekek; és, hogy az oldalon egy gonosz
szolga, hogy vérzik.
{A 42: 6} biztos vezetése is jó, ha egy gonosz felesége; és
fogd be a szád, ahol sok kéz van.
{42:7} szállít minden dolgok száma és súlya; és tegye

az írásban, hogy te givest, vagy a receivest.
{42: 8} nem kell szégyenkeznie, hogy tájékoztassa a bölcs és a
bolond,
és az extrém idősek, akik veszekednek, hogy
fiatal: így leszel igazán tanult, és az összes jóváhagyott
ember él.
{42:9} az Atya felserkent a lányát, amikor senki
tudja; és az ellátás neki elveszi alvás: ha ő
a fiatal, nehogy ő elmúlik a virág lány életkora; és
házas, nehogy gyűlölték kell:
{42:10} a szüzességét, nehogy azt kell szennyezték és
ütött a gyermek apja házába; és miután egy
férje, hogy ő kell illetlenül viselkedik magát; és amikor ő
házas, hogy ő legyen a kopár.
{42:11}-tartani egy biztos néz, mint egy szemtelen lánya,
nehogy azt, hogy téged egy nevetség ellenségeid, és egy
szállóige a város, és a gyalázat, a nép között, és
hogy téged szégyelli a sokaság elé.
{42:12} Íme a szépség nem minden szervezet, és nem ül a
közepette a nők.

{42:13} az úti ruhák eljön egy lepke, és a
nők a gonoszság.
{42:14} jobban a churlishness, egy ember, mint egy
udvarias nő, egy nő, azt mondom, mely véghezviszi a szégyen
és szemrehányást.
{42:15} most emlékezni fog a munkálatok, az Úr, és
a dolgokat, amit láttam: az Úr szavai
a művei.
{42:16} a nap, hogy világosságot szolgának fel minden dolog,
és a munka annak teljes, az Úr dicsősége.
{42:17} az Úr nem adott hatalma a szentek
állapítsa meg a csodálatos művek, amelyek a Mindenható Úr
határozottan rendezni, hogy egyáltalán lehet megállapítani
dicsőségében.
{42:18} mert a mély és a szíved, és
considereth a furfangos eszközök: a az Úr tudja, minden
Ez is ismert, és ő 24Mert a világ jeleit.
{42:19} ő hirdeti a dolgokat, hogy a múlt, és a
Gyere, és a lép-ból rejtett dolgok revealeth.
{42:20} nem gondoltam escapeth őt, sem bármely szó

rejtett tőle.
Ő kinek körítve a kiváló szerkezet az ő {42:21}
bölcsesség, és azt az öröktől: néki
semmi sem lehet adni, sem lehet csökkenteni ő és ő
Kinek nem kell semmilyen tanácsadó.
{42:22}-Oh mennyire kívánatos az összes művei! és hogy a
ember lehet, hogy még egy szikra.
{42:23} ezeket a dolgokat él, és örökre marad minden
használ, és ők is minden engedelmes.
{42:24} minden dolog vagy dupla, egymás ellen: s
Kinek készült semmi tökéletlen.
{A 42: 25} egy dolog establisheth a jó, vagy egy másik: és
aki eltelnek szemlélvén dicsőségében?
{43:1} a büszkeség, a magasság, a tiszta égbolt, a
szépség, az ég, az ő dicsőséges 24És;
43: {2} a nap, amikor úgy tűnik, jelentést készítő: a felkelő egy
csodálatos eszköz, a munka, a legtöbb magas:
{43:3} délben parcheth, az ország, és aki tud
az égető hőség annak tartja magát?
{43:4} A férfi fúj a kemence is működik a hő, de

a nap, akár a hegyek háromszor nagyobb; légzés
ki a tüzes gőzök, és küld tovább világos gerendák, hogy
dimmeth a szeme.
{43:5} nagy az Úr, hogy tette; és az ő
parancsolat runneth sietve.
{43:6} tette a Hold is szolgálni a szezon egy
alkalommal nyilatkozatot, és a világ jele.
{43:7} a Hold annak a jele, az ünnepek, a fény,
decreaseth vele a tökéletesség.
{43:8} a hónap neve után a nevét, növekvő
csodálatosan, ő változik, hogy egy eszköz a
seregei fölött, ragyog az ég boltozatán;
{43:9} a szépség, az ég, a dicsőség, a csillagok, egy
Dísz, giving a fény a legmagasabb helyeken az Úr.
{43:10} a parancsolat Szentjének fognak:
ahhoz, hogy állni, és soha nem halk az órák.
{43: 11} megjelenés után a szivárvány, és a dicséret neki, hogy
; nagyon szép van annak fényessége.
{43:12} Havilah az ég körülbelül egy dicsőséges
kör, és a kezek, a legtöbb magas hajlított van ez.

{43:13} a parancsolat által Fűves esik a hó
hely, és még gyorsan a villámlás az ő ítéletének.
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{43:14} ezen keresztül nyílnak meg a kincsek: és a felhők
repül oda, mint a tyúk.
{43:15} nagy hatalma által Fűves felhők cég
és a pestissel, most kis.
{43:16} a látásra, a hegység is megrendült, és az ő
lesz a déli szél fú.
{43:17} a zaj, a mennydörgés tészen a föld
reszketni: tehát néki az északi vihar és a forgószél: mint
ő adakozik a hó, és a lehulló le repülő madarak
annak, mint a szöcskék világítás:
{43:18} a szem marvelleth a szépséget a fehérség
és a szív az, meglepett a rá eső.
{43:19} a Dér is, mint ő poureth, a földön, só
és hogy alvadt, hogy hazudik, tetején éles tét.
{43:20} amikor a hideg északi szél fú, és a víz
az alvadt a jég, ez megmarad minden összegyűjtése,
együtt a víz és a víz, mint a clotheth egy

a mellvért átvételére.
{43:21} devoureth a hegyek, és akár a
vadonban, és consumeth a fűben, mint a tűz.
{43:22} A jelen orvosság az összes, a köd, jönnek
gyorsan a harmat után hő refresheth.
{43:23} a jogtanácsos, ő appeaseth a mély, és
planteth-szigetek ott.
{43:24} hogy vitorlázni a tengeren mondják a veszély
; és amikor azt halljuk, hogy a fülünket, mi csoda
szemlén.
{43: 25} ott furcsa és csodálatos szerkezet,
a vadállatok és a bálnák létre mindenféle különböző.
{43:26} őt a végét virágzó siker, kinek
és szava által minden dolgot.
{43:27} is beszél sokat, és még jön rövid:
tehát Összefoglalva, ő az egész.
{43:28} Hogyan kell képes nagyítani neki? mert ő
nagy feletti összes művei.
{43:29} az Úr is szörnyű, és a nagyon nagy, és
csodálatos az ő hatalma.

{43:30} amikor ti dicsőíteni az Urat, magasztaljátok őt, mint
ti is; a még ő messze meghaladja: és mikor ti magasztaljátok
neki, kinyújtotta minden erejét, és nem fáradt; mert ti is
soha nem megy elég messzire.
{43:31} ki kinek látta őt, hogy ő lehet, hogy mondja el
nekünk? és
aki magasztalja őt, mint ő?
{43:32} van még ennél nagyobb dolgokat hid kell, a
láttunk, de néhány műve.
{43:33} mert az Úr szabadítását minden dolgot; és a
isteni kinek ő kap bölcsesség.
{44:1} menjünk most dicséret híres férfiak, és a mi atyáink
hogy nemzett minket.
{44:2} az Úr vitt véghez nagy dicsőség őket
keresztül a nagy hatalmát a kezdetektől.
{44:3}, mint volt tüntetni szabály királyságokat, férfiak
neves a hatalmukat, ad tanácsot a saját
megértés, és a próféciák nyilvánító:
{44:4} tanácsaikat, és a vezetőknek
a tudás a tanulás felel meg az embereknek, bölcs és

Ékes vannak az utasítások:
{44:5}, mint kiderült, zenei dallamok, és elmondott
vers írás:
{44: 6} gazdag ember berendezett képesség, békésen él
az az ő örökségök:
{44:7} minden ezek díjaztak a generációk, és
a dicsőség a szer volt.
{44:8} van-e a őket, hogy elhagyták a név mögött
őket, hogy dicséretét lehet jelenteni.
{44:9} és néhány van, amelyeknek nincs-emlékmű; ki
elpusztultak, mintha soha nem volt; és
vált, mintha ők sosem született; és a
gyermekek után őket.
{44:10}, de ezek voltak a könyörületes emberek, akiknek
igazságosság nem is elfeledkezett.
{44:11} a magvető, folyamatosan marad egy jó
öröklés, és gyermekeik is a Szövetség.
{44:12} a magvető el gyorsan, és a gyermekek számára
miattuk.
{44:13} a magvető marad örökre, és a dicsőség

bizonyság nem töröltetik.
{44:14} a testük van eltemetve békét; de a név
örökké él.
{44:15} az emberek akarat mond a bölcsesség, és a
gyülekezet megmutatom oda dicséretet.
{44:16} Énók tetszett az Úrnak, és a volt lefordítva,
is egy példa a bűnbánat, hogy minden generáció számára.
{44:17} Noé találták, tökéletes és igazságos; a a
idő, a harag, ő volt elvett-cserébe [a világon;
ezért ő maradt a maradék a földnek, mint amikor a
árvíz jött.
{44:18} örök szövetséget történt vele, hogy
minden test többé vesszen az árvíz.
{44:19} Ábrahámnak volt egy nagy apa, sok ember:dicsőség volt ott sem mint néki;
{44:20} aki tartott a Magasságos törvényét, és a
szövetséget kötött vele: megalapította a Szövetség a testben;
és amikor ő bizonyította, találtak hűséges.
{44:21} tehát ő biztosított neki az esküt, hogy ő
áldja meg a népek utódai, és hogy ő kíván

szorzás neki, mint a por, a föld, és utódai, mint magasztaljátok
a csillagok, és okoz számukra, hogy örökli a tengeren, és
a folyó nektek a legnagyobb része a föld.
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{44:22} a Izsák volt ő bevezetése hasonlóképpen [
Ábrahám apja kedvéért] az áldást, minden ember, és a
szövetséget, és tette, hogy megpihenjen a fejét Jacob. Ő
a kislányom is elismeri, és adott neki egy
örökség, és ő adag; között a tizenkét törzs
ő része őket.
{45:1} hozta ki neki egy irgalmas ember, amely
mellette található a látvány minden test, még a Mózes,
szeretett
Isten és az ember, akinek memorial áldott.
{45:2} tette őt, mint a dicsőséges szentek, és
nagyított neki, úgy, hogy ellenségei állt a félelem róla.
{45:3} a szavakat, meghagyta az csodája megszűnik, és
ő tette dicsőséges királyok szemében, és adott neki egy
emberek és cselekedtem parancsolat neki az ő része
dicsőség.

{45:4} ő megszentelt neki a faithfuless és a szelídség,
és úgy döntött, neki ki minden ember.
{45:5} tette, hogy hallja a hangját, és hozott neki
a sötét felhő és adtam neki, mielőtt ő parancsolatait
szembe, még a törvény, az élet és a tudás, hogy talán
Jacob tanítani, ő szövetségek és Izrael ítéletei.
{45:6} ő magasztos Aaron, egy szent ember, mint neki, még
testvére, a Lévi törzs.
{45:7} tette neki örök szövetséget és
adtam neki a papság, a nép között; ő szépséges
őt a csinos díszek, és öltözött neki egy köntös
dicsőség.
{45:8} tette rá tökéletes dicsőségét; és megerősített
neki gazdag ruházat, nadrág, egy hosszú köpenyt
és az efód övével.
{45:9} és ő körülvesznek neki a gránátalma, és
a sok arany harangok körös-körül, hogy nem ment
lehet, hogy egy hang, és a zaj tette, hogy lehet, hogy hallott a
a templom, az emlékmű a gyerekek népét;
{45:10} egy Szent ruhanemű, arany és kék selyemmel,

és a lila, a embroidere, és a mellvértet munkájának
az ítélet és az Urimmal és Tummimmal;
{45:11} a csavart scarlet, a munka a ravasz
munkás, a drágakövek faragott, mint a zárak, és állítsa a
arany, a munka az ékszerész egy írás gravírozott egy
Memorial, Izrael törzseinek száma után.
{45:12} elindult egy korona arany után a mitre, melyben
volt vésett szentség, egy dísz, a becsület, a költséges
a munka, a szemek, jó és szép vágyak.
{45:13} előtte ott sem ilyen volt, sem
valaha minden idegen hozta őket, de csak a gyermekei, és az ő
gyerek gyerekek állandóan.
{45:14} az áldozatokat teljes egészében kell fogyasztani minden
nap kétszer folyamatosan.
{45:15} Mózes szentelt neki, és felkentem őt
Szent olaj: ez nevezték ki néki az örök
szövetséget, és az ő magjának, olyan sokáig mint az ég kell
továbbra is, hogy kell néki szolgáljanak, és hajtsa végre a
Hivatal, a papság, és áldja meg az embereket, az ő neve.
{45:16} úgy döntött, neki ki minden ember él, hogy

áldozatokat az Úr, tömjén és egy édes illat, az egy
emlékmű, hogy a megbékélés az ő népe.
{45:17} adta neki a parancsolatait, és
hatóság-az alapszabályban, az ítéletek, hogy ő kell tanítani
Jacob a tanúvallomások, és Izrael tájékoztatja a törvényeit.
{45:18} idegenek összeesküdött ellene, és
maligned neki a vadonban, még a férfiak, hogy voltak
Dathan barátait és Abiron barátait oldalon, és a gyülekezet,
mag,
a düh és a harag.
{45:19} Ez az Úr látta, és úgy tetszett neki, és a
haragos fegyverei voltak fogyasztott: ő
az csodája rájuk, a tüzes láng fogyassza.
{45:20}, de ő tett Aaron több Tisztelt, és adott
neki az örökségét, és neki a zsenge, a
növelése; különösen ő készített kenyeret, bőségesen:
{45:21} a esznek, az áldozatok, az Úr, amely
ő adta neki és nektek.
{45:22} Habár ezen a földön, az emberek nem volt
öröklés, sem volt ő bármely részét, az emberek között:

az Úr maga az adag, és öröklődés.
{45:23} a harmadik dicsőségben az Phinees fia, Szilvia,
mert a lelkesedés volt a félelem, az Úr, és felállt
a jó szív bátorsága: mikor megfordult az emberek
Izrael vissza, s az egyeztetés.
{45:24} tehát ott volt a Szövetség a béke készült
vele, hogy ő legyen a főnök, a szentély és a
népét, és hogy ő és utódainak kell a
méltóság, a papság örökre:
{45:25} azon Szövetség szerint készült Dávid fia
a Jesse, a törzs Erzsébet, hogy az örökség, a király
utódainak egyedül kell: így az öröklési áron
ő magjához is kell.
{45:26} Isten adjon neked bölcsességet megítélni a szívedben
az emberek az igazság, hogy a jó dolgok nem
törölni, és a dicsőség mindörökké elviselni.
{46:1} Jézus, a fia egy volt Vitéz, a háborúk, és
a jogutód Mózes próféciák, volt aki szerint
a neve tette nagy a megtakarítás az Isten választottai,
és vesz bosszú az ellenséget, hogy felkeltek ellen

őket, hogy ő talán meg Izrael örökségük.
{46:2} mekkora dicsőség gat ő, amikor ő volt emelje fel a
kezét, és kinyújtotta a kardját a város ellen!
{46:3} aki előtte így állt hozzá? mert az Úr
maga hozta neki ellenségei.
{46:4} volt nem a nap megy vissza az úton? és nem volt
egy nap, amíg két?
{46:5} szólította a Magasságos úr, amikor a
ellenségek nyomni rá minden oldalról; és az nagy úr
hallottam őt.
{46:6} és a pestissel, most az ő hatalmas ereje a
hevesen esik a nemzeteket, és a süllyedés csata
[a Beth-horon] ő megsemmisítették őket, hogy ellenállt, hogy a
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Nemzetek lehet, hogy minden erejüket, mert harcolt
a látvány, az Úr, és ő követte a Mindenhatóhoz.
{46:7} Mózes idejében ő nem a munkát, az irgalom,
ő és a fia, Jephunne, Caleb, hogy ők ellenálltak a
gyülekezet, és visszatartani az embereket a bűntől, és
megbékélt a gonosz zúgolódás.

{46:8} és hatszázezer ember gyalog, ők
két megőrződtek, hogy azokat az örökség, még
a földre, hogy floweth a tejjel és mézzel.
{46:9} az Úr adott erőt is Hebront, amely
szólt a régi kor vele maradt: úgy, hogy ő lépett
a magas helyeken, és a föld magjának kapott, hogy egy
örökség:
{46:10} hogy Izrael fiai lehet látni, hogy
jól, hogy az Úr.
{46:11} és a bírák, mindegyik neve,
akinek a szíve ment, nem kurválkodás, sem eltért a
Uram hadd emlékük áldott lesz.
{46:12} hagyja, hogy a csontok virágozni fog, a helyüket, és
hagyja, hogy
őket, hogy díjaztak nevét is folytatni kell
a gyermekek.
{A 46: 13} Sámuel, a próféta az Úr szeretett, az ő
Uram létrehozott egy Királyság, és felkent fejedelmek ő
az emberek.
{46:14} a törvényben, az Úr, úgy ítélte meg, a

gyülekezet, és az Úr volt tiszteletben Jákóbnak.
{46:15} által hűségét, kiderült, hogy egy próféta,
és az ő szava volt ismert, hogy hűséges a látás.
{46:16} szólította a hatalmas úr, ha ő
ellenségek nyomni rá minden oldalán, amikor felajánlotta
szopós bárány.
{46:17} és az Úr mennydörgött a mennyből, mind pedig a
nagy zaj tette meg kell hallgatni a hangját.
{46:18} és pusztított az uralkodók a Tyrians, és
minden a fejedelmek cf a filiszteusok.
{46:19} és a hosszú alvás előtt tett tiltakozó
az Úr és az ő felkentjét szemében nem kell venni
minden ember áruk, mint egy cipő:, és senki nem volt azzal
vádolják
neki.
{46:20} után halála prófétált, és cselekedtem, és
a király a végén, és felemelte a hangját a földről
prófécia, hogy töröld ki a nép gonoszsága.
{47:1} és utána emelkedett fel Nathan prófétálni a
David időpontjáról.

{47:2}, a zsírt, elvették a békét kínál,
így választották ki Izráel gyermekei David.
{47:3} játszott oroszlánok, mint a gyerekek, és a medvék
mint a bárány.
{47:4} megölte ő nem egy óriás, amikor még de fiatal?
és ő nem vette el szemrehányás a nép, amikor ő
felemelte a kezét a kő, a parittya, és verte le
Góliát büszkélkedő?
{47:5} a szólította a Magasságos Úr; és ő
adott neki erőt, jobb kezében, hogy megölje, hogy hatalmas
harcos, és állítsa be a kürt, a népe.
{47:6}, így az emberek megtiszteltetés neki tíz ezer,
is elismerően írt róla a áldást az Úr, hogy ő adta, és
neki a koronát, a dicsőség.
{47:7} a megsemmisítette az ellenség minden oldalról, és
haszontalan hozta a filiszteusok, az ellenfelek, és a fék
a kürt leütöm nektek ezen a napon.
{47:8} minden cselekedetében dicsérte Szentje Magasságos
dicséretekkel; ő egész szívvel énekelt dalok,
és szerettem őt, hogy tette.

{47:9} elindult énekesek is az oltár előtt, hogy a
hangokat lehet teszik édes dallamot, és naponta énekelni
dicséri a dalokat.
{47:10} az ünnepek szépséges és rendbe a
Ünnepélyes alkalommal végéig, hogy ők is dicséret a Szent
név, és a templom hangzik, reggel.
{47:11} az Úr elvette a bűneinket, és magasztos szarva
örökké: adott neki királyok szövetséget, és egy trónt
dicsőség, Izrael.
{47:12} utána nőtt fel egy bölcs fia, és az ő kedvéért ő
a nagy lakott.
{47:13} Salamon uralkodott békés idő alatt, és
Tisztelt; mert Isten minden csendes, kerek róla, hogy ő
lehet, hogy épít egy házat az ő nevében, és előkészíti a szentély
örökké.
Milyen okos voltál, te fiatalon, és mint egy árvíz, {47:14}
tele a megértést!
{47:15} lelked terjed ki, az egész földet, és te
filledst a sötét parables.
{47:16} nevedben elment messzire-szigetek; és a te

béke voltál szeretett.
{47:17} az országok csodálták téged, te dal,
és közmondások, példázatokat és értelmezések.
{47:18} a neve az Úr Isten, amely az úgynevezett a
Urunk, Izráel Istene, te tetted gyűjteni arany, ón, és aki
szorozzuk meg a Ezüst vezető.
{47:19} te tetted íj ágyékod, nők, és a te
te voltál hozni alávetettség test.
{47:20} te tetted te tiszteletére, és folt szennyezi magodat:
hogy a te gyermekeid, broughtest haragját és voltál
fájt a te ostobaság.
{47:21}, így a Királyság volt osztva, és Efraim
a lázadó Királyság uralkodott.
{47:22}, de az Úr soha nem hagyja ki az ő kegyelme,
sem veszni bármilyen művei, sem ő megszünteti
az utókor, ő választottait, és őt szereti mag
neki, ő nem fog el: tehát átadta a maradék
Jákóbnak, és ki neki egy gyökér szólt David.
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{47:23} így pihent Salamon, az õ atyáival, és az ő

vetőmag hagyott hátra Roboám, még az ostobaság neki a
emberek, és az egyik, hogy nem értette, aki megfordult
el a nép ügyvédje útján. Nem is volt
Fiának Nebat, akik okozták Izrael bűn, és
cselekedtem Efrém az út a bűn:
{47:24} és bűneik voltak megsokasodtak, hogy
űzték ki őket a föld.
{47:25} mert arra törekedtek, hogy minden gonoszság, míg a
bosszú szállta meg őket.
{48:1} akkor felállt Elias a próféta, mint a tűz, és az ő
szó mint egy lámpa égett.
{48:2} elhozta a fájó éhínség rájuk, és az ő
buzgalommal, hogy csökkent a számuk.
{48:3} a szót az Úr, ő meg becsukta fel az égre,
és háromszor hozta le a tűz.
{48:4} O Elias, hogyan voltál te tiszteletben tartja a te
csodálatos
tettek! és aki is mint neked!
{48:5} aki tetted emelje fel a halott ember halála, és ő
a lélek a halott, a szó a legtöbb helyről

Magas:
{48:6} aki broughtest királyok a pusztulásba, és
tiszteletre méltó férfiak az ágyban:
{48:7} aki hallottad a szemrehányást, az Úr, a Sinai, és
a Hóreb az ítélet bosszú:
{48:8} aki annointedst királyok, hogy bosszút álljon, és
próféták, hogy sikerül neki, miután:
{48:9} ki vette fel a forgószél, a tűz, és az egy
Szekér tüzes lovak:
{48:10} aki voltál felszentelt dorgálásokat idején, a
megnyugtatni a haragjának az Úr ítélete, mielőtt ez a fék
oda a düh, és kapcsolja be a szívét, az Atya, szólt a
fia, és helyreállítsa a törzse Jacob.
{48:11} Áldottak ők, hogy látta, hogy téged, és aludt a szerelem;
mert mi bizony él.
{48:12} Elias volt, aki egy forgószél volt borítva:
és Eliseus lelke tele volt: míg élt, ő volt
nem költözött a jelenléte bármely prince, sem lehetett
bármelyik hogy neki alávetettség.
{48:13} nincs szó lehet legyőzni őt; halála után

a teste prófétált.
{48:14} csodát tett az életében, és az ő halála volt
ő működik, csodálatos.
{48:15} ez a nép nem tartott bűnbánatot, sem
ők eltért bűneiket, amíg ők voltak elrontott és
végezni a földet, és szét lettek szórva, végig a
Föld: még maradt egy kis nép és az uralkodó a
Dávid házának:
{48:16} közül néhány volt, ami kedves volt
Isten, és néhány szorozva bűnök.
{48:17} Ezékiást dúsított a város, és hozta a víz
a közepén annak: ő ásott a hard rock a vas,
és készült kutak vizek.
{48:18} a maga idejében Szanherib jött létre, és küldött
Rabsaces, és felemelte a kezét Sion ellen, és azzal dicsekedett,
büszkén.
{48:19} akkor remegett a szívüket, és kezét, és
volt a fájdalom, mint nő travail.
{48:20} de hívják az Úrra, ami irgalmas,
és kinyújtotta a kezét a feléje: rögtön, és

Szentje hallottam őket a mennyből, és kiszabadította őket
szerint a minisztérium Esay.
{48:21} ő megütötték a fogadó és az asszírok angyalát
megsemmisítették őket.
{48:22} a Ezékiást tette a dolog, hogy tetszett a
Uram, és erős módon Dávid apja volt, mint
Esay a próféta, aki nagy és hűséges a látását,
megparancsolta neki.
{48: 23} az idejét a nap ment hátra, és ő
a király élet meghosszabbodása.
{48:24} egy kiváló szellem látta, mit kell jöhetnek
át, az utolsó, és ő vigasztalta őket, hogy gyászolt a
Sion.
{48:25} ő cselekedtem, mi jön el örökre,
és titkos dolgok, vagy valaha is jött.
{49:1} Jozef emléke, mint a kompozíció
a parfüm, hogy készül a művészet a patikus: ez
édes mint a méz minden szája, valamint musick egy banketten,
a
bor.

{49:2} ő viselkedésű magát egyenes derékkal a átalakításához
az emberek, és elvitte az utálatosságok a gonoszság.
{49:3} irányította a szíve az Úrnak, és az idő
az istentelenek megalapította az istentisztelet az Isten.
{49:4} minden, kivéve a David és Ezékiást és Jozef, voltak
hibás: mert ők elhagyta a Magasságos törvényét, méghozzá
a királyok Erzsébet nem sikerült.
49: {5} ezért adta a hatalmat, és
a dicsőség, hogy egy furcsa nemzet.
{49,6} hogy égett a kiválasztott városnak a szentély, és
készült az utcán sivár, a prófécia szerint
Jeremiás.
{49:7} mert ők könyörgött neki gonosz, aki ennek ellenére
egy próféta, megszenteltetik az anyja méhében, hogy talán
és falvainkban, és gyökerestül elpusztítják; és hogy lehet
felépíteni
is és a növény.
{49:8} volt, Ezékiel, aki látta a dicsőséges látomás, amely
megmutatta neki a szekér a cherubims alapján.
{49:9} az ő tett említést az ellenség alatt a

ábra az eső, és utasította őket, hogy elment.
{49:10} és a tizenkét próféták hagyja az emlékmű kell
áldott, és hagyja, hogy a csontok újra virágozni a helyüket:
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mert vigasztalta Jacob, és kiszabadította őket a biztos
Remélem.
{49:11} Hogyan kell nagyítani Zorobábelt? még ő volt
mint a pecsét a jobb kezét:
{49:12} így volt Jézus, a fia, Josedec: aki a
időben építették a ház, és létrehozott egy Szent templom, a
Uram, amely az örök dicsőség kész volt.
{49:13} és a kiválasztottak között volt a Neemias, amelynek
híres nagy, ki emelt fel minket a fal, amelyeket
csökkent, és állítsa be a kapuk és a bárok, és felemelte a
romok újra.
{49:14}, de a földön volt, senki nem létre, mint a
Énók; a vitték a földről.
{49:15} sem volt egy fiatal férfi, mint József, született
a kormányzó a testvéreit, a tartózkodás a nép, amelynek
csontok tekintették az Úr.

{49:16} Sem, és Seth volt az emberek között, nagy
megtiszteltetés
és így volt Ádám minden élő lény a teremtésben.
{50: 1 értékre} a főpap, Simon fia, Onias, aki az ő
élet a házban újra, és az ő napjaiban dúsított javítani a
templom:
{50: 2} és általa építették, az Alapítvány a
dupla magasságban, a magas vár a fal a templomról:
{50:3} az ő napjaiban a ciszterna, hogy kap vizet, hogy a
iránytű, mint a tenger, a rézlemezekre volt borítva:
{50:4} ő gondját a templom, amely nem kerülhetnek,
és a várost ostromló elleni szeszezni:
{50:5} hogy ő megtiszteltetés volt a nép között
ő jön ki a szentély!
{50: 6} volt, mint a morning star, közepén egy felhő,
és mint a Hold a teljes:
{50:7} a nap süt, a templom a legtöbb
Magas, és mint a szivárvány így fény a fényes felhők:
{50:8} és mint a virág, rózsa, tavaszán a
évben, liliom, a folyók, vizek, valamint az ága

a tömjén fa nyári idő:
{50:9}, mint a tűz és a füstölő, a füstölő, valamint a hajó
kitaposott arany és mindenféle drágakő beállítása:
{50:10} és a tisztességes olajfa kezdő oda gyümölcs, és mint
cypress fa, amely növekszik, a felhők.
{50:11} amikor ő fel a ruhát, a becsület, és volt
öltözete a tökéletesség, a dicsőség, amikor elment, akár a
Szent oltár, tette a ruhadarab Őszentsége a Tisztelt.
{50:12} amikor átvette a részeket a papok'
kezében, ő maga állt a kandalló, az oltár,
körülvesznek, mint egy fiatal cédrus, Libanon; és mint Tenyér
fák körülvesznek úgy rá körös-körül.
{50:13} tehát minden fiai voltak, Aaron dicsőség, és
a oblations az Úr a kezükben, mindenek előtt a
gyülekezet, Izrael.
{50:14} és a szolgáltatás az oltárnál, hogy ő
lehet, hogy díszítik a felajánlás-ból a leg--bb nagy mindenható,
{50:15} ő kinyújtotta a kezét, hogy a kupát, és öntött
a szõlõ vérét ontotta a lábánál a

oltár egy sweetsmelling kóstolja meg, a Magasságos királynak
is.
{50:16} akkor kiabált, áron fiai közül, és úgy hangzott, a
ezüst trombita, és egy nagy zajt hallottam, hogy az egy
a legtöbb nagy Babilonról.
{50:17} akkor az emberek együtt hasted, és esett
le a föld, az arcukat, hogy imádják az Úr
Mindenható Isten, a Magasságos.
{50:18} az énekesek is énekelte a dicséretét a hangjukat,
a sokféle hangok ott készült édes dallamot.
{50:19} és az emberek könyörgött az Úrhoz, a legtöbb
Magas, imádság, előtte az irgalmas, míg a
az Úr ünnepélyesen véget ért, és befejezte az ő
szolgáltatás.
{50:20} akkor ment, és felemelte a kezét, mint
az egész gyülekezet az Izráel gyermekeinek, hogy a
áldást az Úr, a száját, és örvendezni az ő neve.
{50:21} és azok meghajolt magukat le istentisztelet a
Másodszor, hogy lehet megkapni a áldást az
a legtöbb magas.

{50:22} most ezért áldja meg ti az Isten is, amely
csak csodálatos dolgokat cselekszi mindenütt, ahol mindenki, a
ki
Napjainkban a méhében, és dealeth velünk szerint
irgalma.
{50:23} ő megadja nekünk joyfulness, szív, és hogy a béke
lehet, hogy napjainkban az izraeli örökre:
{50:24} hogy ő megerősítené ő kegyelme velünk, és
szabadíts meg minket az időben!
{50:25} van-e két módon Nemzetek ami a szívem
szolgájának, a harmadik pedig nem a nemzet:
{50:26} úgy, hogy beül a mountain of Samaria, és
azok között a filiszteusok, és hogy ostoba
az emberek laknak a Sichem.
{50:27} Jézus fia, Jeruzsálem idézetet írt
Ebben a könyvben az oktatás, a megértés és
tudás, akik a szíve megüresítette bölcsesség.
{50:28} áldott az, aki gyakorolja az e
a dolgokat; és ő, amely őket a szíve válik
bölcs.

{50:29} mert ha ő csinál őket, ő minden dolog erősnek kell
lennie:
a fény, az Úr pusztulásba visz neki, aki ad bölcsességet, hogy
az isteni. Áldott legyen a neve az Úr örökké. Ámen,
Ámen.
Egy ima Jézus fia idézetet.
{51:1} lesz Köszönjük neked, Ó Uram, és a király, és a dicséret
neked, Ó Istenünk az én Megváltó: adok nevednek dicséretet:
{51:2} mert te vagy az én-m védő és segítő, és
megmarad a pusztulástól, és a csapda a testem
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a rágalmazó nyelv és az ajkak, hogy kovácsolni a hazugság, és
már az enyém segítő enyém ellenfelek ellen:
{51:3} és adtál nekem, szerint
ők irgalom, és a te nevedben, a fogak, a nagyság
őket, hogy készen áll a emészteni engem, és ki a kezében
például a keresett után az életemet, és a szívócső
a megpróbáltatásokat, melyek volt;
{51:4} a tűz, minden oldalon, és a fulladás
a közepéből, a tűz, amely én gyújtottam nem;

{51:5} a mélysége a hasa, a pokol, az egy
tisztátalan nyelv, és a fekvő words.
{51:6} által a királynak egy hamislelkű a vád
közel volt a nyelv, lelkem felhívta közelében halálra, az én-m
élet
a pokolba alatt.
{51:7} hogy körülvesznek engem minden oldalról, és nem volt
senki, hogy segítsen nekem: én nézett részére a segít a férfiak,
de
nem volt senki.
{51:8} akkor gondoltam te irgalommal, Ó Urunk, és az
te, öreg, hogyan jár te deliverest vár téged, mint
és savest őket az ellenség kezéből.
{51:9} majd felemelte azt az én könyörgéssel, a föld,
és imádkozott a felszabadulás a halál.
{51:10} felszólította az Úr, az Atya az én Uram,
hogy ő nem hagyja nekem a nap, az én bajom, és a
időpontjában a büszke, amikor nem volt nem segít.
{51:11} dicsérni fogják a te nevedben folyamatosan, és fog
énekelni
dicséri hálaadással; és így az én Imám hallatszott:

{51:12} a te savedst nekem a pusztulástól, és
Szent dolgot adtál bgonosz engem a gonosz ideje: ezért ad
Köszönjük, és téged, és áldja meg név, uram.
{51:13} amikor még fiatal voltam, vagy valaha ment külföldre,
én
kívánt bölcsesség nyíltan az én imámban.
{51:14} imádkozott érte, a templom előtt, és arra törekszik
õt is, hogy a végén.
{51:15} még a virág, amíg a szőlő érett volt kinek
a szívem nagyon örülök neki: lábam ment a helyes utat,
koromban fel legkeresettebb én neki.
{51:16} leborult fülemet egy kicsit, és kapta meg,
és gat sok tanulás.
{51:17} én profitált ott, ezért fog tulajdonítani a dicsőség
néki, hogy ad nekem bölcsességet.
{51:18} mert én szándékozott tenni neki, és buzgón után
követte, ami jó; Szóval én nem fognak zavarodni.
{51:19} lelkem kinek birkózott vele, és az én tetteit
Volt, hogy pontosan: kinyújtottam a kezem, hogy a heaven
felett,
és én ignorances az ő ékesszólással.

{51:20} én rendezte a lelkem néki, és találtam rá, a
moszatból: Elegem van a szívem vele a csatlakozott a
elején, ezért azt nem lehet foresaken.
{Ézsaiás 51: 21} My heart volt zavarta őt keresve: ezért
választottam egy jó birtokában.
{51: 22} az Úr adott nekem egy nyelv a jutalmam,
és dicsérni őt ezzel.
{51:23} felhívni közel hozzám, ti, tanulatlanok, és lakik
a ház a tanulás.
{51:24} tehát ti, lassú, és mit mondotok ezeket
dolgot, lelketeket látta is nagyon szomjas?
{51:25} nyitottam a számat, és azt mondta, veszek neki a
magatokat a pénz nélkül.
{51:26} hogy igája alatt a nyakát, és hagyja el a lélek
utasítást kap: ő az, viszont nehéz találni.
{51:27} Íme a szemed, hogy hogy van, de kis
a munkaerő, és hozzám ütött sok pihenés.
{51:28} tanulás egy nagy halom pénzt, és kap
sok arany neki.

{51: 29} hagyd, hogy lelked örvendezni az ő kegyelme, és nem
lehet
szégyelli, hogy ő dicséretét.
{51:30} munka a munka betimes, és a maga idejében, ő lesz
a jutalmat kapsz
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