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Siracidas (Ecclesiasticus)
Išminties Jėzaus sūnus Siracidas arba Ecclesiasticus
Pagamintas iš neaiški autoriaus prologas
Šis Jėzus buvo Siracidas ir anūkas Jėzaus sūnus
to paties pavadinimo su juo: todėl šis žmogus gyveno,
Pastaruoju metu, po to, kai žmonės buvo buvo į nelaisvę, ir
tai namai dar kartą, ir beveik visi pranašai. Dabar
jo senelis Jėzų, kaip jis pats witnesseth, buvo vyras
dideliu atidumo ir išminties tarp hebrajų, kas tai padarė
ne tik surinkti išminčių, rimtą ir trumpi sakiniai
Tai buvo prieš jį, bet pats taip pat kalbėjo apie
jo paties, pilnas daug supratimą ir išmintį. Kai kaip
Todėl pirmasis Jėzus mirė, paliekant šią knygą beveik
tobulumo, Siracidas savo sūnų, ji gavusi jį paliko jo
savo Sūnų Jėzų, kuris, turintys Dotarłeś savo rankas,
surinkti visi tvarkingai į vieną tome, ir pavadino jį
Išmintis, intituling tiek pagal savo pavadinimą, jo tėvas

vardas, o jo senelis; masinantis iš klausytojo į labai
Išminties turėti didesnės meilės šio tyrimo pavadinimas
knyga. Jis containeth todėl patarlės, tamsiai sakinius,
ir palyginimais ir tam tikras ypatingas senovės religinis istorijas
vyrams, kurie džiaugiasi, Dievas; taip pat jo malda ir daina; Be
to,
Kokia nauda Dievo buvo vouchsafed savo tautą, ir kas
opa, jis buvo kaupinas ant savo priešų. Šis Jėzus
imituoti Saliamono, ir buvo ne mažiau garsus už išmintį ir
mokymasis, abu yra iš tiesų puikus mokymosi, vyras ir taip
taip pat galinga.
Išminties Jėzaus sūnus Siracidas prologas.
Kadangi daug ir puikių dalykų buvo pristatyti:
mums įstatymas ir pranašai, o kiti asmenys, kurie turi
po jų veiksmus, dėl kurių dalykų Izraelis turėtų būti
pagirti už mokymąsi ir išminties; ir patvirtindami ne tik
skaitytojai turi poreikius tapti sumaniai patys, bet ir
tie, kurie nori išmokti nebegalės pasinaudoti jais, kurie yra
Be, tiek kalbėjimo ir rašymo: mano senelis
Jėzus, kada jis buvo daug davęs pats skaityti,

įstatymo ir pranašų ir kiti knygų pavidalo mūsų tėvai, ir
įsigijo jame gerą sprendimą, buvo brėžiama taip pat
pats rašyti kažką apie mokymosi ir
išminties; kad tyčia kad tie, kurie pageidauja mokytis,
ir yra priklausomi nuo šių dalykų, gali pasipelnyti daug daugiau
Gyvenimas pagal įstatymą. Taigi leiskite man jums intreat
skaityti naudai ir dėmesį, o dovanoti mums, kuriame
mums gali atrodyti, kad kai kurie žodžiai, kuriuos mes turime
stokoja
pasunkėjęs aiškinti. Dėl tų pačių dalykų, kalbėjo
Hebrajų k. ir išversti į kitą kalbą, dėl
ta pati jėga juos: ir ne tik šiuos dalykus, bet įstatymas
pati, ir pranašų ir kitų knygų, neturi
nedidelis skirtumas, kai jie yra tariami savo
kalba. Už aštuonių ir trisdešimt metų, ateinančių į
Egiptas, kai Euergetes buvo karaliaus, ir toliau yra kai
laiku, radau ne mažas mokymosi knyga: todėl aš
maniau, kad labiausiai reikalingas man dovanoti šiek tiek
kruopštumo
ir gimsta aiškintinas; naudojant didelis budrumas ir įgūdžių
šioje erdvėje knyga baigiasi, ir išdėstytus už

juos taip pat, kurie keistų šalyje yra žingeidūs,
rengiamas prieš manieros gyventi po įstatymo.
{1:1} visų išmintis ateina iš Viešpaties, ir su juo
amžinai.
{1:2} kas galite numeruoti smėlio jūros ir lašai
lietaus ir amžinybės dienų?
{1, 3} kas galite sužinoti Aukštis dangaus, ir
Plotis žemę, ir giliai, ir išmintis?
{1/4} išminties Dievas buvo sukurtas prieš visų dalykų, ir
supratimą apie atsargumo nuo amžių.
{1, 5} žodis Dievas pats Aukštasis yra fontanas
išminties; ir jos būdais amžiną Dievo įsakymų.
{1:6} kam davė išminties šaknis buvo atskleista? arba
kas davė, žinoma jos išmintingas docentams?
{1:7} [pas kuriuos išminties žinias buvo
padaryta akivaizdi? ir kas davė suprasti savo Didžiosios
patirtis?]
{1:8} yra vienas Išminčius ir labai turi būti baiminosi, Viešpats
sėdi ant savo sosto.
{1:9} jis sukūrė savo, ir mačiau ją ir sunumeruoti, ir

išlieta jai visus savo kūrinius.
{1:10} ji yra su visas kūnas pagal jo dovana, ir jis
davė jai jiems, kad jį myli.
{1:11} Viešpaties baimė yra garbė ir šlovė, ir
džiaugsmu ir džiaugsmo vainikas.
{1:12} Viešpaties baimė padaro linksma širdimi, ir
duoda džiaugsmą, ir džiaugsmu ir ilgą gyvenimą.
{1:13} whoso feareth Viešpačiui, jis negali eiti su juo
Paskutinis, ir jis turi rasti už jo mirties dieną.
{1:14} Viešpaties baimė yra išminties pradžia: ir
ji buvo sukurta tikinčiųjų įsčiose.
{1:15} ji davė pastatytas makiažo pagrindo šepetėlis su vyrais,
ir ji ir toliau su savo sėklą.
{1:16} bijoti Viešpats yra sotumas išminties, ir filleth
Vyrai su savo vaisių.
{1:17} ji filleth visus savo namus daiktais, pageidautina,
ir garners su savo padidinti.
{1:18} Viešpaties baimė yra išminties, karūna padaryti
taikos ir puiki sveikata klestėti; ir yra dovanos
Dievo: ir jis enlargeth savo džiaugsmo, kad jį myli.

{1:19} išminties raineth įgūdžių ir žinių,
suprasti nuolatinio ir exalteth juos gerbti,
Laikykite savo greitai.
{1:20} išminties šaknys yra bijoti Viešpats, ir
jo šakos ilgą gyvenimą.
{1:21} Viešpaties baimė driveth toli nuodėmes: ir kur
tai yra, ją išvaiko rūstybę.
{1:22} įsiutę žmogus negali būti pateisinti; dėl linguoti
jo zapalczywości turi būti jo sunaikinti.
{1:23} kantrus žmogus bus ašarų laiką, o po to
džiaugsmas turi želti pas jį.
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{1, 24} jis bus paslėpti jo žodžiai laiką ir lūpų
Daugelis pripažįsta, kad jo išminties.
{1:25} žinių palyginimai yra lobiai
išmintis: bet pobożnością yra nekenčiama nusidėjėlis.
{1:26} jei tu nori išmintį, laikytis įsakymų,
ir Viešpats turi suteikti jai pas tave.
{1:27} Viešpaties baimė yra išmintis ir drausmė:
ir tikėjimas bei romumu jo malonumas.

{1:28} nepasitikėti ne Viešpaties baimė, kai tu esi
prasta: ir Ateikite ne pas jį su Dvivietis širdies.
{1:29} būti ne su davatka vyrų akyse, ir
gera klausytis, ką tu speakest.
{1:30} išaukštinti ne save, kad tu rudenį, ir suteikti
negarbingą ant tavo sielai, ir taip Dievo atrasti tavo paslaptis,
ir dauguma tave viduryje kongregacija,
nes tu ežero nėra iš tiesų Viešpaties baimė, bet
tavo širdis yra pilnas apgaulės.
{2:1} mano sūnus, jei tu ateiti tarnauti Viešpačiui, parengti tavo
sielos pagunda.
{2:2} rinkinys tavo širdį teisingai, ir nuolat kentėti, ir
kad ne skuba laiko problemų.
{2:3} Cleave pas jį, ir išvyksta ne toli, kad tu
galima didinti savo galutinio tikslo.
{2:4} kokia atnešė į tave imtis linksmai,
ir būkite kantrūs, kai tu esi pasikeičia į mažai turto.
{2:5} aukso bandė ugnį, ir priimtinas vyrų
krosnis bėdų.
{2:6} tiki į jį, ir jis padėti tau; kad tavo keliu

teisingai, ir į jį.
{2:7} ye, kad bijo Viešpaties, laukti jo malonės; ir eiti ne
žemę, kad jūs nukristi.
{2:8} ye, kad bijo Viešpaties, tiki juo; ir jūsų atlygis
taip nepaliks.
{2, 9} ye, kad bijo Viešpaties, tikiuosi kokybes ir kainos
amžino džiaugsmo ir gailestingumą.
{2:10} pažvelgti į senosios kartos, ir pamatysite; ar kada nors
bet pasitikėti Viešpačiu, ir buvo glumina? ar padarė bet tvirtai
jo baimė ir buvo paliktas? arba kuriems nebuvo jis kada nors
niekina,
Tai vadinama jam?
{2:11} nes Viešpats yra pilnas atjautos ir gailestingumo,
kantrybe, ir labai graudus, ir forgiveth nuodėmes, ir
saveth metu, kančia.
{2:12} Vargas būti bijantis širdis ir silpnumą rankose, ir
nusidėjėlis, kuris eina dviem būdais!
{2:13} Biada jam, kad yra trapioms asmenybės! nes jis tiki
ne; Todėl turi jis negali būti ginamas.
{2, 14} Vargas jums, kurie prarado kantrybę! ir kas

bus daryti kai Viešpats yra pas jus?
{2:15}, tie, kurie bijo Viešpaties nepaklusti savo žodį;
ir jie jį myli, kad bus išlaikyti jo keliais.
{2:16} jos, kad bijo Viešpaties siekia to, kas yra
Na, malonus pas jį; o tie, kurie jį myli
užpildyta įstatymo.
{2:17} jie, kad baiminasi, Viešpats bus parengti savo širdis,
ir nuolankus savo siela jo akyse,
{2:18} sako: mes pateks į Viešpaties rankas
ir ne į vyrų rankas: kaip jo didybę, tai yra jo
malonės.
{3:1} girdi mane savo tėvo, O vaikai, ir ar po to,
kad būtumėte saugūs.
{3:2} nes Viešpats davė tėvo garbę į
vaikai, ir kas turi patvirtinti institucija motinos
per sūnų.
{3:3} whoso kas garbę tėvo padaro tai atpirkimas
už savo nuodėmes:
{3:4} ir jis, kad kas garbę jo motina yra kaip viena,
layeth iki lobio.

{3:5} whoso kas garbę tėvo turi džiaugsmo savo
savo vaikus; ir kai jis daro jo malda, jis turi būti
girdėjau.
{3:6} jis, kad kas garbę tėvo turi ilgą gyvenimą;
ir kad jis yra paklusnus į Viešpatį raminti
jo motina.
{3:7} tas, kuris feareth Viešpats bus įteiktas jo tėvui, ir
padarysime paslaugą pas jo tėvus, kad jo meistrai.
{3:8} garbės tavo tėvas ir motina programoje "word" ir
aktą, kad Benedictionem gali ateiti į tave iš jų.
{3:9} tėvo palaiminimą establisheth namai
vaikų; bet motinos prakeikimas rooteth
pamatus.
{3:10} šlovę ne tavo tėvas; dishonour už tavo
tėvo dishonour yra ne šlovės pas tave.
{3:11} vyro garbei yra iš jo garbę
tėvas; ir motina, dishonour priekaištų, kad
vaikai.
{3:12} mano sūnus, padėti tavo tėvas, jo amžius, ir sielvartauti
jam

ne taip ilgai, kaip jis nemirs per amžius.
{3:13} ir jeigu jo supratimą, turėti kantrybės su
jam; ir niekina jį ne tada, kai tu esi tavo visa jėga.
{3:14} tavo tėvas atleisti negali būti
Pamiršai: ir vietoj nuodėmes jis papildomas statyti tau
į viršų.
{3:15} dienos tavo Karalystė, jis turi būti
prisiminiau; tavo nuodėmes taip pat turi tirpte ištirpsta, kaip
ledas, kad
tikroji šiltas oras.
{3:16} jis, kad forsaketh jo tėvas yra kaip blasphemer; ir
tas, kuris angereth jo motina prakeikė: Dievo.
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{3:17} mano sūnus, eiti su tavo verslo drovumas; Todėl
būsi tu būti mylimam jį, kurie yra patvirtinti.
{3, 18} daugiau tu esi, tuo labiau nuolankus save, ir
tu būsi rasti balsavus prieš Viešpatį.
{3:19} daugelis yra aukštos vietos ir žinomas: bet
paslaptis atskleidė pas nuolankus.
{3:20} Viešpaties galia yra puikus, ir jis yra

garbė, ir Pokorny.
{3:21} ne ieškoti dalykų, kurie yra per daug sunku tau,
nei ieškoti dalykų, kurie yra virš tavo jėgos.
{3:22}, bet koks, įsakė, manau tuoj po to su
pagarba, kad ji nėra stresinė tave pamatyti tavo
dalykų, kurie yra slapta akis.
{3:23} nebus įdomu nereikalingų klausimų: daugiau
Kas yra shewed pas tave ne vyrams suprasti.
{3:24} nes daugelis yra apgauti savo veltui nuomonę;
ir blogio įtarimas Dievas nuverstas priimamus sprendimus.
{3:25} be akių tu būsi nori šviesos: išpažinti ne į
žinių todėl, tu negali.
{3, 26} užsispyręs širdis turi kaina blogio ne paskutinis; ir jis
kad myli pavojų turi mirti ten.
{3:27} užsispirti širdis turi būti pakrauta su rūpesčiais;
ir blogis žmogus turi krūvos nuodėmės į nuodėmę.
{3:28} didžiuotis bausmė nėra priemonės;
blogio augalų turi prigyti jam.
{3:29} širdyje ir protinga supras parabolė;
ir atidūs ausies yra noras išmintingas žmogus.

{3:30} vandens bus numalšinti liepsna gaisro; ir išmaldą padaro
yra apmokėjimas už nuodėmes.
{3:31} ir jis, kad requiteth geras paverčia primindamas, kad
kuri gali būti toliau; ir kai jis opadł, jis turi
rasti viešbutyje.
{4:1} mano sūnus, apgauti ne prastas jo pragyvenimo lygis, ir
kad nebūtų socialiai remtiniems asmenims akis ilgai laukti.
{4:2} padaryti ne išalkusi siela Sopulingosios; nė vienas
išprovokuoti
žmogus – jo baimės.
{4:3} pridėti ne daugiau problemų į širdį, kad yra erzina; ir
atidėti neduoti jam, kad yra reikalingas.
{4:4} atmesti ne malda, kenčia; nei
tavo veidas vargšas nusigręžti.
{4:5} eilė ne už tavo akių nuo socialiai remtiniems asmenims, ir
suteikti
jam nė viena proga tave prakeikė:
{4:6}, jei jis tave prakeikti savo sielą, kartumo jo
maldos išklausomos apie jį, kad padarė jį.
{4:7} gauti save kongregacijos meilės ir lankas
Tavo galva didis žmogus.

{4:8} tegul ji ne graužtis tau nusilenkti tavo ausis,
prasta, ir suteikti jam draugiška atsakymas drovumas.
{4:9} pristatyti jį, kad neteisingai suffereth iš rankų
ciemięzcy; ir būti ne trapioms asmenybės, kai tu sittest
sprendimas.
{4:10} kaip tėvas pas mūsų ir vietoj yra
vyras pas savo motina: Taigi būsi tu būti kaip sūnus,
Dauguma aukštos, ir jis myliu tave daugiau nei tavo motina
Dievas.
{4:11} išminties exalteth savo vaikus, ir layeth turėti
juos kreiptis į ją.
{4:12}, tas, kuris myli ją myli gyvenimą; ir tie, kurie siekia
jos anksti turi būti pripildyta džiaugsmo.
{4:13} dzierżącego jos greitai turi paveldėti šlovės; ir
kur ji entereth, Viešpats palaimins.
{4:14} jie tarnauja jai turi tarnauti šventas:
ir jiems, kad ją myliu myliu Viešpatį.
{4:15} whoso duoda ausis pas ja teis Tautų:
o kad attendeth pas ją jis turi gyventi saugiai.
{4:16} jei vyras padaro pats pas ją, jis paveldės

jos; ir jo kartos turi turėti savo turimą.
{4:17}, iš pradžių ji bus vaikščioti su juo iš kreivas
būdais, atnešti baimę ir bijoti jam ir kančia jam
su savo disciplinos, kol ji gali pasitikėti savo sielą, ir pabandykite
jį
pagal jos įstatymus.
{4:18} tada ji sugrįš tiesia kelią jam:
ir patogumą juo ir parodyti jam savo paslaptis.
{4:19}, bet jei jis suklysti, ji paliko jį, ir suteikti
jam per savo griuvėsiai.
{4:20} stebėti galimybę, ir saugokitės blogio; ir
būti ne gėda kai taip concerneth tavo siela.
{4:21} nes ten yra gėda, kad neša nuodėmės; ir nėra
gaila, yra šlovės ir malonę.
{4:22} priimti joks asmuo prieš tavo sielai, ir tegul ne su
pagarba, bet vyras sukelti tau sumažės.
{4:23} ir nenori kalbėti, kai yra proga
daryti gera, ir slėpti nėra tavo išminties savo grožiu.
{4:24} iš kalbos turi būti žinomos išmintis: ir
mokymasis iš liežuvio žodis.

{4:25} ne išmintingą kalbėti prieš tiesą; Tačiau būti sugėdintas
tavo nežinojimo klaidų.
{4:26} nebus gėda išpažinti savo nuodėmes; ir ne
Žinoma upės.
{4:27}, kad ne mane žmogelis į kvailas žmogus;
nė vienas priimti asmenį herojams.
{4:28} siekiame tiesos prie mirties, ir Viešpats turi
kova už tave.
{4:29} negali būti skubotas savo liežuvį, ir tavo darbais parafino
ir atvangus.
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{4:30} būtų ne kaip liūtas – tavo namuose, taip pat frantick tarp
savo tarnus.
{4:31} tegul ne tavo ranką ištiesė gauti, ir
uždaryti kai tu shouldest grąžinti.
{5:1} nustato tavo širdį ant tavo prekės; ir ne, sako, aš turiu
pakankamai mano gyvenime.
{5:2} Sekite ne tavo proto ir tavo stiprybės, iki
vaikščioti, kaip tavo širdis:
{5:3} ir sako ne, kurie turi controul mane nakti, ispudi paliko?

nes Viešpats tikrai keršto tavo pasididžiavimą.
{5:4} sako ne, aš nusidėjau, ir kas kenkia kas
nutiko man? Viešpats yra kantrybe, jis bus
joks protingas tegul tau eiti.
{5, 5} dėl nuraminimas, negali būti be baimės pridėti
nuodėmės: nuodėmės:
{5:6} ir sako ne, jo gailestingumas yra didelis; jis bus
Spacyfikowany
už mano nuodėmes daugybė: gailestingumo ir rūstybė ateis
iš jo, ir jo pasipiktinimą resteth ant nusidėjėlių.
{5:7} padaryti ne laukdami kreipiasi į Viešpatį, ir negalima
atidėti
kiekvieną dieną: staiga turi Viešpaties rūstybė
ateina atgal ir tavo tu būsi sunaikintas, saugos ir
gesti diena pomsty.
{5:8} rinkinys ne tavo širdį nuo neteisėtai įgytas prekes už
jie turi ne pelno tau nelaimės dieną.
{5:9} winnow ne su kas vėjas, ir eiti ne į kiekvieną
būdas:, Taigi nieko nusidėjėlis, kas dvigubai liežuvio.
{5:10} būti stedfast tavo supratimą; ir tegul tavo žodis
būti vienodi.

{5:11} reikia skubiai nagrinėti; ir tegul tavo gyvenime, būti
nuoširdus; ir
su kantrybe duoti atsakymą.
{5:12} jei tu suprasti, atsakyti į savo artimą;
Jei ne, paguldykite tavo ranką ant tavo nagų.
{5:13} garbė ir gėda yra bendravimas: ir kalba,
žmogus yra savo kritimą.
{5:14} negali būti vadinamas a ausinės, ir slypi ne laukti
tavo kalba: blogo gaila yra vagis ir blogis
nuteistųjų nuo dvigubo liežuvį.
{5:15} negali nežinoti, kad bet ką puikus klausimas ar yra
mažas.
{6:1} vietoj to draugo tapti ne priešas; už
[taip] tu būsi paveldėti yra blogai pavadinimas, gėda, ir
priekaištų: vis tiek yra nusidėjėlis, kas dvigubai liežuvio.
{6:2} extol ne save į gynėjo tavo širdies;
kad tavo siela bus ne neveikiančių į gabalus kaip jautis [straying
atskirai.]
{6:3} tu būsi suvalgyti tavo lapai, ir prarasti tavo vaisių, bei
palikti save kaip sausas medis.
{6:4} A blogis sielos sunaikinti jį, kad Dievas jį, ir

turi padaryti jį juoktis su panieka savo priešų.
{6:5} saldus kalba bus daug friends: ir
fairspeaking liežuvio padidins natūra sveikinimai.
{6:6} būti taikoje su daugeliu: vis dėlto buvo tik vienas
konsultantas iš tūkstančio.
{6:7} Jei tu galėsi gauti draugui, įrodyti, kad jam pirmas ir būti
ne skubotas kredito jam.
{6:8} kai vyras yra draugas savo proga, ir
ne laikosi per dieną tavo bėdų.
{6:9} ir yra draugas, kuris yra kreipėsi į priešiškumas,
ir nesantaika bus atrasti tavo priekaištas.
{6:10} dar kartą, kai draugas yra pagalbinė priemonė, prie stalo,
ir toliau nėra tavo kančia dieną.
{6:11}, bet tavo gerovė, jis bus kaip save patį, ir bus
būkite drąsūs per savo tarnus.
{6:12}, jei tu būti pareiškiamas mažas, jis bus su tavimi, ir
bus paslėpti save nuo tavo veido.
{6:13} atskirti save nuo tavo priešų, ir venkite
tavo draugai.
{6:14} faithfull draugas yra stipri gynyba: ir jis,

Kas turi rasti tokio vieno kas rasti lobį.
{6:15} nieko nekompensuoti ištikimas draugas, ir jo
didybė yra neįkainojama.
{6:16} ištikimas draugas – vaistas, gyvenimą; ir jie
kad baiminasi, Viešpats turi jį rasti.
{6:17} whoso feareth Viešpats vadovauja savo draugystės
teisingai:, kaip jis yra, todėl jo kaimynė yra taip pat.
{6:18} Mano sūnau, tavo jaunystės nurodymą surinkti: taip
tu būsi ieškoti išminties, iki tavo senatvėje.
{6:19} ateiti pas ja kaip vienas, kad ploweth ir kas soweth,
ir laukti, kol jos geras vaisių: nes tu būsi ne triūsas daug
darbuotojas apie ją, bet tu būsi valgyti teisę jos vaisių
netrukus.
{6:20} ji yra labai nemalonus, nemokyti: kad jis yra
Be supratimo neliks su ja.
{6:21} ji bus gulėti ant jo kaip galingas akmuo, bylos
nagrinėjimą;
ir jis retai jį iš jo ere jis bus ilgai.
{6:22} išminties pagal savo pavadinimą, ir ji yra
ne atiduosiu daug.

{6:23} nastawcie ausų, mano sūnus, gauti mano patarimų ir
atsisakyti
ne mano patarimas,
{6:24} o tavo kojas į jos pančių ir tavo kaklą į
jos tinklas.
{6:25} lankas žemyn tavo peties, ir duoti savo, ir būti negali
gėlė su savo obligacijas.
{6:26} ateiti pas ja su visa širdimi, ir išlaikyti savo
būdų, kaip su visa tavo galia.
{6:27} iešką ir ieškoti, ir ji turi būti informuojama
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pas tave: ir kai tu padarei turiu atiduoti jai, tegul ne eiti.
{6:28}, ne paskutinį kartą tu būsi rasti savo poilsio, ir kad
turi būti pasukti į tavo džiaugsmą.
{6:29} tada jos sukaustytas yra stiprios gynybos už tave,
ir jos grandines per chalatas šlovės.
{6:30} nes ten yra aukso Ornamentas ant jos, ir jos
juostose yra violetinės spalvos nėriniai.
{6:31}, tu būsi įdėti ją kaip garbės, drabužius ir
būsi įdėti ją apie tave kaip džiaugsmo vainikas.

{6:32} mano sūnus, jei nori, tu būsi vykti: ir jei
tu nori taikyti tavo protas, tu būti atsargi.
{6:33} jei tu meilλ girdλti, priimsi
suprasti: ir jei tu lankas tavo ausų, tu būti išmintingas,
{6:34} stovi daugybė įvairių senų; ir skilti
jam tai yra protinga.
{6:35} norėtų išgirsti kiekvienas religinis diskursas; ir tegul
negali suprasti przypowieściach pabėgti tave.
{6:36} ir jeigu tu matai žmogaus supratimo, eik
betimes pas jį, ir tegul tavo koja dėvėti savo durų veiksmus.
{6:37} Tegul tavo galvą ant Viešpaties įsakymų
ir medituoti nuolat jo įsakymų: jis turi
nustatyti širdies, ir duoti tau išminties tavo valdo
noras.
{7:1} ar nieko blogo, Taigi jokios žalos turi ateiti pas tave.
{7:2} šalin nuo neteisinga, o kaltę turi nusigręžti
nuo tavęs.
{7:3} mano sūnus, sėti ne tam, latakai
netiesos, ir tu būsi ne pasinaudoti jų sevenfold.
{7:4} ieškoti ne iš Viešpaties primatas, nei iš to

sėdynės garbės karalius.
{7:5} pateisinti ne save prieš Viešpatį; ir pasigirti negali
tavo išmintis iki karaliaus.
{7:6} ieškoti nereikėtų teisėjas, negalinčioms atimti
kaltę; kad bet kuriuo metu tu bijoti asmuo galiūnų,
tai stumblingblock kaip tavo dorumą.
{7:7} Offend ne prieš miestą, daugybė ir tada
tu būsi ne mesti save tarp žmonių.
{7:8} jungiasi ne vienos nuodėmės į kitą; nes viena tu būsi
būti bausmės.
{7:9} sako ne, Dievas atrodys ant daugybė įvairių mano
oblations, ir kai aš galiu siūlyti labiausiai Aukščiausiojo Dievo, jis
bus
jį priimti.
{7:10} būtų ne trapioms asmenybės, kai tu makest tavo malda,
ir nekreipti dėmesio į kad duoti išmaldą.
{7:11} juoktis niekas panieka jo kartumo
siela: nes ten yra tas, kuris žeminti ir exalteth.
{7:12} sugalvoti ne melas prieš tavo brolis; irgi su
kaip tavo draugas.

{7:13} naudoti negalima, kad bet kokiu būdu melas: u˛
individualizuotos
jos nėra gerai.
{7:14} naudoti ne daug žodžių daug seniūnų, ir
kad ne per daug plepu kai tu meldžiatės.
{7:15} neapykantos ne sunkus darbas, nei žemės ūkį, kuris
Auk kas nulemta.
{7:16} skaičius ne save tarp daugelio
nusidėjėliai, bet atminkite, kad gniewu ne pabūti ilgiau.
{7:17} nuolankus save labai: keršto, kad
bezbożnych yra ugnies ir kirminų.
{7:18} keisti ne draugas, bet gerai jokiu būdu;
nei ištikimas brolis Ophir aukso.
{7:19} atsisakyti ne protinga ir gera moteris: jos malonės
yra kaip auksas.
{7:20} kadangi tavo tarnas veikia tikrai, maldauti jį ne
blogis. Be to, prisimena, kad bestoweth save visiškai nuolaidus.
{7:21} Tegul tavo sielos patinka geras tarnas ir apgauti jį
nėra laisvės.
{7:22} tu galvijų? turėti akis į juos: ir, jei jie

tavo pelnas, išlaikyti juos su tavimi.
{7:23} tu vaikams? juos ir nusilenkti
jų kaklas iš savo jaunystės.
{7:24} tu dukrai? jų kūno priežiūra
ir parodysiu ne save linksmas link jų.
{7:25} vesti savo dukterį, ir dėl to būsi tu
atliekama svarus dalykas: bet Duok jai vyras
supratimas.
{7:26} tu tu žmona po tavo galvoje? paliko jai ne:
bet duoti ne save šviesi moteris.
{7:27} garbės tavo tėvas su visa širdimi, ir pamiršti
ne tavo motina kančios.
{7:28} prisiminti, kad tu buvai pradēti iš jų; ir
kaip ar tu zaplata jų, ką jie turi
padaryta už tave?
{7:29} bijoti Viešpats, visa siela, ir pagarba jo
kunigai.
{7:30} myli jį, kad tave su tavo stiprybės, ir
paliko ne jo ministrai.
{7:31} bijoti Viešpats, ir garbę kunigas; ir suteikti jam

savo dalį, nes ji yra įsakė; pirmojo, o
peržengti siūlymui ir pečių, dovanų ir
aukos šventumo ir pirmojo iš Šventojo
dalykų.
{7:32} ir ruožas tavo ranką pas prasta, kad tavo
palaiminimo gali būti tobulinami.
{7:33} dovana davė malonės, akyse, kiekvieną žmogaus
gyvenimo;
ir už mirusiuosius sulaikyti jį nėra.
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{7:34} nesugeba būti su jais, kad verkti ir apraudoti
su jiems, kad gedėti.
{7:35} sulėtėti ne aplankyti ligonius: tai turi būti
tave bus mylimas.
{7:36} kokia tu takest į ranką, Atminkite, kad
Galų gale, ir tu būsi niekada daryti negerai.
{8:1} siekia ne su galingas vyras "kad tu patenka į jo
rankas.
{8:2} negali prieštarauti turtingas žmogus, kad jis
antsvoriu tau: dėl aukso Dievas sunaikino daugelį, ir

iškrypę širdžių karalių.
{8:3} siekia ne su vyru, kuris yra pilnas kalba, ir
krūvos ne medienos nuo savo ugnies.
{8:4} juokauja ne su grubus vyras, kad tavo protėviai būti
pažemintas.
{8:5} priekaištų ne žmogus, kuris turneth nuo nuodėmės, bet
Atminkite, kad visi esame verti bausmė.
{8:6} dishonour ne savo amžiaus žmogus: net kai
mūsų vašką senus.
{8:7} džiūgaukite ne per tavo didžiausias priešas buvo miręs, bet
Atminkite, kad visi mirsime.
{8:8} Despise ne protingas, bet diskurso supažindinti
save su savo patarlės: dėl jų tu būsi mokytis
instrukcija ir kaip tarnauti didžių žmonių lengvai.
{8:9} mis ne vyresnieji diskursas: jie taip pat
išmoko iš savo tėvo, ir iš jų tu būsi mokytis
supratimas, ir atsakyti, nes reikia requireth.
{8:10} pakurti ne nusidėjėlis, anglis, nes tu būti deginamos
su savo ugnies liepsna.
{8:11} pakilti ne [pykčio], dalyvaujant yra

žalingo asmenį, kad jis laukia wait į pinkles tave, tavo
žodžiai
{8:12} skolinti ne pas jį, yra stipresnis už save; už
Jei tu jį lendest, tikėtis jį bet prarastas.
{8:13} nebūti laidavimo virš tavo galia: jei tu būti
laidavimo, rūpintis jį sumokėti.
{8:14} eiti ne į teisės teisėjas; nes jie teisia už
jam pagal jo garbę.
{8:15} keliauti ne beje su paryškintu bendradarbis, kad ne jis
tampa sunkus pas tave: jis bus daryti pagal jo
savo valią, ir tu būsi žuvo su juo per jo Szaleństwo.
{8:16} siekia ne su piktas žmogus, ir eiti ne su juo
į vienišas vieta: kraujo yra, nieko jo akyse, ir
tais atvejais, kai nėra paaiškinimų, jis bus nuversti tave.
{8:17} konsultuotis ne su kvailas; nes jis negali išlaikyti
advokatas.
{8:18} ar ne slaptas dalykas prieš svetimas; dėl tu
Žinai, ne ką jis duoda.
{8:19} atidaryti ne tavo širdies kiekvienam vyrui, kad jis
Odpłacić
tau apsukrūs įšilimo.

{9:1} per tavo Krūtinė, žmona negali būti pavydus ir
mokyti ją ne blogis pamoką prieš save.
{9:2} duoti ne tavo sielos pas moteris nustatyti koją ant
tavo medžiaga.
{9:3} susitikti ne su nierządnicą, kad ne tu patenka į savo kilpos.
{9:4} naudojimo ne daug moters, kuri yra bendrovės,
dainininkas, kad ne tu užgerti savo bandymus.
{9:5} žvilgsnis ne ant tarnaitė, kad tu ne iš tų
dalykus, kurie yra vertingas savo.
{9:6} duoti ne tavo sielos pas nierządnicami, kad tu negali
tavo paveldėjimo.
{9:7} išvaizdą nesumalta apie tave į gatves ir miesto,
nei tu klajoja vieniša vietoje.
{9:8} nusigręžti tavo akių nuo graži moteris, ir
žiūrėti ne į svetimą grožio; daugeliui buvo
apgauti grožio moteris; Šiuo dokumentu yra meilė
užsidegti kaip ugnis.
{9:9} sėdėti visai ne su kito vyro žmona, nei sėdėti
su ja į tavo glėbį ir praleisti ne tavo pinigai su jai
vynas; kad tavo širdis nuolydis pas ją, ir per

tavo norą tu patenka į sunaikinimą.
{9:10} nepaliks ne senas draugas; naujas nėra
panašus į jį: naujas draugas yra kaip naujas vyno; kai jis yra
seni, tu būsi jį gerti su malonumu.
{9:11} pavydas ne nusidėjėlis šlovės: nes tu žinai
Kas turi būti jo pabaigos.
{9:12} malonumas ne į tai, kad Neticīgs turi
malonumą; Tačiau nepamirškite, kad jie turi neliktų nenubausti
pas savo kapo.
{9:13} saugo tave nuo žmogaus, kuris turi galią nužudyti;
Taigi būsi tu negali abejoti mirties baimė: ir jei tu
pas jį, kad be kaltės, nes jis atimti tavo gyvenimas
Šiuo metu: Atminkite, kad tu goest viduryje kilpos,
ir kad tu walkest nuo miesto blank.
{9:14} taip gražu, kaip tu ar tavo kaimyne, spėlioti, ir
konsultuotis su Išminčius.
{9:15} Tegul tavo bendravimas su išmintingas, ir visi tavo
ryšių įstatyme Wyniosly.
{9:16} ir tegul tik vyrams valgyti ir gerti su tavimi; ir tegul
tavo glorying būti Viešpaties baimė.

{9:17} už darbą turi būti artificer ranka
pagirti: ir išmintingas valdovas savo kalboje žmonės.
{9:18} blogai kalba žmogus yra pavojingas savo mieste; ir
kad jis yra bėrimas jo žodyje nekenčiami.
{10:1} A išmintingas teisėjas bus pavesti savo tautai; ir į
Na užsakomas vyriausybės atsargus žmogus.
{10:2} kaip teisėjas žmonių yra pats, tai yra jo
pareigūnai; ir kokiu būdu žmogaus miesto valdovas,
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tokie yra visi tie, kurie gyvena ten.
{10:3} yra neprotinga karalius destroyeth savo tautai; Tačiau
per
iš jų, kurie yra valdžioje miesto atsargumo turi būti
gyvena.
{10:4} žemės galia yra Viešpaties ranka
ir tinkamu laiku, jis bus nustatytas per jį vieną, kuri yra pelninga.
{10:5} Dievo ranka yra žmogaus gerovė: ir
raštininkas asmeniui jis nustato savo garbę.
{10:6} lokys ne neapykanta savo artimą, kas neteisinga;
ir nieko neveikti žalingą praktika.

{10:7} pasididžiavimas yra neapykantą prieš Dievo ir žmogaus: ir
tiek
Dievas vienas įsipareigoti kaltę.
{10:8} nes nepelnytas reikalus, traumų, ir
turtus gavo apgaulės būdu, Karalystė yra išverstas iš vienos
žmonės į kitą.
{10:9} kodėl yra žemės ir pelenų didžiuotis? Ten yra ne daugiau
blogis dalykas nei pavydus vyras: už tokį vieną setteth
savo sielą į pardavimo; nes kol jis nemirs per amžius jis casteth
nuo jo viduriai.
{10:10} gydytojas cutteth ne per ilgą ligos; ir jis
Tai dieną karaliumi rytoj mirs.
{10:11} nes kai vyras yra miręs, jis paveldės šliaužti
dalykų, žvėrys ir kirminų.
{10:12} pasididžiavimas pradžia yra kai vienas departeth
iš Dievo, ir jo širdis nusigręžė nuo jo virimo aparatas.
{10:13} pasididžiavimas yra pradžioje nuodėmės, ir jis kas
jis turi išlieti pasibjaurėjimas: ir todėl Viešpats
atnešė jiems keista, stichinės nelaimės, ir juos nuvertė
visiškai.

{10:14} Viešpats Dievas nublokštas į didžiuotis
princai ir pasirinkite nuolankus savo vietoj.
{10:15} Viešpats Dievas nupešti iki šaknų, didžiuotis
Tautų, ir jų vietoje pasodinti ir Pokorny.
{10:16} valdovas nuvertė šalių pagonis, ir
sunaikino žemės pamatus.
{10:17} jis paėmė juos, ir sunaikinti juos,
ir Dievas padarė jų atminimo nutraukti nuo žemės.
{10:18} pasididžiavimas buvo ne dėl vyrų, nei įsiutę pyktis
dėl tų, kurie gimė moteris.
{10:19}, kad baiminasi, Viešpats jie tikrai sėklos ir jie
kad mylėti gerbiamą augalų: jie šiuo klausimu neturi,
teisės yra negarbinga sėklos; tie, kurie peržengtų į
įsakymai deceivable sėklos.
{10:20} tarp brolių, kad jis yra vyriausiasis yra garbingas; Todėl
yra tie, kurie bijo Viešpaties, savo akimis.
{10:21} Viešpaties baimė eina pirm gauti
institucija: bet šiurkštumas ir pasididžiavimas yra ir prarasti dalį.
{10:22} ar jis būtų turtingas, tauriųjų arba prastas, yra jų šlovės
Viešpaties baimė.

{10:23}, tai ne susitikti su panieka prastas žmogus, kas
supratimą; nei tai patogus perdėti į nuodėmingą
vyras.
{10:24} didžių žmonių, ir teisėjai ir potentates, turi būti
pagerbtas; dar nėra nė vienas iš jų didesnis už jį,
feareth Viešpats.
{10:25} pas tarnautojas, kuris yra protingas, yra tie, kurie yra
nemokamai ar paslaugas: ir tas, kas žinių nėra grudge
Kada jis reformuoti.
{10:26} būtų ne overwise į tavo verslą; ir pasigirti
ne mane tavo nelaimės metu.
{10:27} geriau yra tas, kuris laboureth, ir aboundeth visus
ko, nei tas, kuris pats boasteth, ir wanteth duona.
{10:28} mano sūnus, šlovinti tavo sielos romumu ir suteikti jai
garbės pagal jų orumą.
{10:29} kuris pateisins jam, kad nusideda prieš savo paties
siela? ir kas bus įteiktas jam, kad dishonoureth jo paties
gyvenimas?
{10:30} vargšas yra pagerbtas už savo įgūdžių, ir į
turtingas žmogus yra pagerbtas už savo turtus.

{10:31} tas, kuris yra pagerbtas skurdo, kiek daugiau
turtingas? ir kad jis yra negarbinga, turtus, kiek
daugiau Vietovė skurdo?
{11:1} išminties lifteth iki jo galvą, kad yra mažai
laipsnio, ir daro jį sėdėti tarp didžių žmonių.
{11:2} Commend ne žmogus dėl savo grožio; nė vienas abhor
žmogus, jo išvaizdą.
{11:3} bičių yra mažai tarp pvz skristi; bet jos vaisiai
vyriausiasis saldėsiai.
{11:4} pasigirti ne tavo apranga ir apdaras, ir išaukštinti
ne mane garbės dienoje: Viešpaties darbų
yra nuostabus ir jo darbai tarp vyrų yra paslėpti.
{11:5} daug karalių jau sėdėjo ant žemės; ir
vienas, kad niekada buvo manoma, turi dėvėti karūną.
{11:6} daug stiprių vyrų buvo labai pažemintas;
ir į gerbiamą pristatyti į kitų žmonių rankas.
{11:7} kaltinti ne anksčiau kaip tu padarei ištirti tiesą:
suprasti, pirmą kartą, ir tada bausti.
{11:8} atsakymas ne anksčiau kaip tu padarei išgirsti priežastis:
nei nutraukti vyrų tarp jų aptarimas.

{11:9} siekia ne į klausimą, kuris concerneth tave ir
sėdėti ne sprendimas su nusidėjėliai.
{11:10} mano sūnus, kištis ne su daugeliu klausimų: jei
tu daug kištis, tu negali būti nekalta; ir jei tu
atlikite po tu būsi ne gauti, nei tu būsi pabėgti
bėga.
{11:11} čia yra vienas, kad laboureth ir Plonam skausmai, ir
padaro skubotai ir yra tiek daug daugiau atsilieka.
{11:12}, yra dar vienas, kad yra lėtas, ir ką reikia
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pagalbos, norinčių galimybes ir visiškai skurdą; dar akis
Viešpats pažvelgė jam gera, ir nustatyti jį iš savo
mažai turto,
{11:13} ir pakėlė galvą nuo kančių; Todėl, kad daugelis
kad pamatė iš jo yra taikos virš visų,
{11:14} gerovę ir priešiškumą, gyvenimo ir mirties, skurdo
ir turtus, ponai.
{11:15} išminties, žinias ir supratimą,
teisės, yra Viešpaties: meilės ir gerų darbų, kaip yra
iš jo.

{11:16} klaida ir tamsos turėjo savo pradžioje kartu
su nusidėjėlių: ir blogis turi vašką senus su jais, kad šlovės
jame.
{11:17} Viešpaties dovana likučiai su grzesznika,
ir jo naudai neša gerovę per amžius.
{11:18} čia yra, kad waxeth turtingas iš jo atsargumas ir
pigesniu, ir šią jo dalį savo apdovanojimus:
{11:19} kadangi jis sako: aš rasiu poilsio, ir dabar bus
nuolat valgyti mano prekių; ir dar jis nežino ką
laikas ateis į jį, ir kad jis turi palikti tuos
ką kitiems, ir mirti.
{11:20} stedfast tavo Sandoros ir būti susipažinęs
jame ir vašką senus tavo darbe.
{11:21} marvel ne darbų nusidėjėlių; bet pasitikėjimas
Viešpatie, ir tvirtai tavo darbas: tai paprastas dalykas,
Viešpats dėl staiga, kad vargšas žmogus turtingas akyse.
{11:22} Viešpaties palaiminimas yra už atlygį, ir
religinis, ir staiga jis daro jo palaiminimą klestėti.
{11:23} pasakyti ne, kas pelno ar yra mano paslaugos? ir
Tai geras, ką aš pats toliau?

{11:24} vėl, sako, ne, aš turiu pakankamai, ir turi daug
dalykų, ir kokio blogio aš toliau pats?
{11:25} dienos gerovės yra užmaršumas,
kančia: ir dieną, kančia yra ne daugiau
atminimo gerovės.
{11:26} tai lengvas dalykas į Viešpatį per dieną
mirties apdovanoti žmogų pagal jo keliais.
{11:27} valandą kančia padaro žmogų pamiršti
malonumo: ir jo pabaigoje atrado savo poelgius.
{11:28} teisėjas, nė vienas palaimintas prieš mirtį: žmogus
turi žinoti savo vaikams.
{11:29} ne kiekvienas žmogus priima tavo namuose: už ir
apgaulingas žmogus davė daug traukinių.
{11:30} kaip kaip a Kurapka imtis [ir nuolat] narve, todėl
yra širdies didžiuotis; ir kaip šnipas, kaip watcheth jis
tavo patenka:
{11:31} jis lieth palaukti, ir turneth geras į blogį,
o ką verta pagirti bus nustatyti kaltę į tave.
{11:32} ir ugnies kibirkštis tai užsidegti žarijų krūvą: ir
Nuodėmingas žmogus layeth laukti kraujo.

{11:33} Saugokis išdykęs vyras, nes jis veikia
blogio; kad jis atneša į tave amžinai dėmė.
{11:34} priimti svetimas į tavo namus, ir jis bus
tave trikdo, ir paversti tave iš tavo paties.
{12:1} kai nori daryti gera žinoti kam tu darai
ji; Taigi būsi tu padėkojo už tavo nauda.
{12:2} daryti gera, šventu žmogumi, ir tu būsi rasti a
recompence; ir jei ne nuo jo, dar nuo auk.
{12:3} ten gali gera ateiti jam, kad visada
okupuoti, blogis, nei jam kad duoda ne išmaldą.
{12:4} duoti šventu žmogumi, ir pagalbos nebuvo nusidėjėlis.
{12:5} do Na pas jį, yra kuklus, bet suteikti ne į
bezbożnych: stabdo tavo duona ir skirti jį ne pas jį, kad
jis overmaster tau taip: [kita] tu būsi gauna
dvigubai daugiau blogio ir visi geri, tu būsi padarei
pas jį.
{12:6} dauguma aukštos nekenčiama nusidėjėliai, ir bus grąžinti
keršto pas grzesznika, ir saugo juos nuo to
mighty dieną jų bausmė.
{12:7} duoti pas gera, ir pagalbos nebuvo nusidėjėlis.

{12:8} draugas negali būti žinomas, gerovė: o
priešas negali paslėpti bėdų.
{12:9}, gerovė, žmogaus priešai bus grieved:
Tačiau savo priešiškumą net draugas išvyks.
{12:10} niekada pasitikėti tavo priešai:, pvz., kaip geležies
rusteth,
Taigi yra jo blogio.
{12:11} jei jis pats kuklus, ir eiti Przyczajony, dar
Paimkite geros paisyti ir saugokitės jį, o tu būti pas
jį, jei tu hadst sunaikinti, lookingglass, ir tu būsi
Žinau, kad jo rūdžių kas ne buvo visiškai sunaikino kelio.
{12:12} nustatyti jo ne iš tavęs, nes kada jis davė
nuverstas tave, jis atsistoti į tavo vietą; tegul jį
Tavo dešinėje, kad jis siekia tavo vieta, o tu ne
Paskutinis atsimenu mano žodžių, ir stačios su juo.
{12:13} kas bus gaila kerėtojas, įkando su a
gyvatės, arba bet kaip priartėti žvėrimis?
{12:14}, vienas eina į nusidėjėliai, ir suteršė su
jam jo nuodėmes, kuris bus gaila?
Kurį laiką jis laikosi su tavimi, bet jei tu {12.15}

pradeda mažėti, jis negali pabūti.
{12:16} priešas saldžiai sako su jo lūpų, bet
savo širdyje jis imagineth kaip išmesti tave į duobę: jis bus
verkti jo akimis, tačiau jeigu jis rasti galimybę, jis nebus
patenkintas kraujo.
{12:17} jei bėdų ateis į tave, tu būsi surasi
ten pirmas; ir nors jis apsimeta, kad padėtų tau, tačiau jis turi
tau pakenkti.
{12:18}, jis bus purtyti savo galva, ir ploti savo rankomis, ir
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daug šnabždesys, ir keisti jo veidas.
{13:1} tas, kuris toucheth pikis turi būti suteršė su jais;
ir tas, kas su pasididžiavimu žmogus turi būti panašus į
pas jį.
{13:2} apsunkina ne save virš tavo galios, o tu
livest; ir neturi jokių bendravimo su tokiu yra galingesnis ir
turtingesnė už save: apie tai, kaip sutinkate, virdulys ir to molio
katile? nes jei būti sumušė vieną prieš kitą, tai
turi būti nutrauktas.
{13:3} turtingas žmogus padarė negerai, ir dar jis

threateneth jais: nuskriausti skurdžiai, ir jis turi intreat
taip pat.
{13:4} Jei tu būti savo pelno, jis bus naudojamas tau: bet jei
tu neturi nieko, jis nepaliks tavęs.
{13:5} Jei tu turi ką nors, jis bus gyventi su tavimi: taip,
jis padarys tave pagimdė, ir nebus Atsiprašome už tai.
{13:6} jei jis jau reikia tave, jis bus apgauti tave, ir
šypsena į tave, ir įdėti tau vilties; jis kalbės tau
sąžininga, ir pasakyti, kas tu wantest?
{13:7} ir jis bus gėda tau iš jo mėsa, tol, kol jis
sudarytas tau sausas, du kartus arba tris kartus, ir jis juoksis
Paskutinis
tave su panieka po to, kai jis mato tave, jis nepaliks
tave, ir purtyti galvą ne tau.
{13:8} Saugokis, kad tu ne apgauti ir atnešė
žemyn į tavo jollity.
{13:9} jei tu pakviesti ir galingas vyras, atšaukti
save, ir dar tuo labiau jis bus pakviesti tave.
{13:10} paspauskite tu ne į jį, nes tu būti atidėti;
stovi ne toli, kad ne tu užmiršti.

{13:11} poveikio nėra, kad būtų vienodas pas jį kalbėti, ir
Manau, ne jo daug žodžių: už daug bendrauti
jis vilioja tave, ir šypsena į tave bus išeiti tavo
paslaptis:
{13:12}, bet žiauriai jis gulėjo tavo žodžių, ir nebus
atsarginių daryti tau skauda, ir įdėti tau į kalėjimą.
{13:13} stebėti ir imtis gerai paisyti, nes tu walkest
pavojus tavo nuversti: kai tu girdi šiuos dalykus,
miega tavo miego.
{13:14} mylėti Viešpatį visas tavo gyvenimas, ir paprašyti jo
gelbėjimas.
{13:15} kas žvėrys myli jo kaip ir kiekvienas žmogus myli
jo kaimynas.
{13:16} visas kūnas consorteth pagal rūšis, ir žmogus
bus skilti į jo kaip.
{13:17} kas bendra tarp kas su ėriena vilkas? Todėl
nusidėjėlis su Ventas.
{13:18} kokia sutartis yra tarp su hiena ir
šuo? ir kas taika tarp turtingųjų ir vargšų?
{13:19} kaip laukinis asilas yra liūto grobį,

dykumoje: todėl turtingas suvalgyti vargšams.
{13:20} kaip didžiuotis hate kuklumas: Taigi nieko daug abhor
prasta.
{13:21} turtingas žmogus pradeda mažėti vyks iki jo
friends:, bet vargšas neveiksnumo prastumiamas kelio jo
's friends.
{13:22} kai turtingas žmogus nukrito, jis turi daug pagalbininku:
jis sako dalykų, negali būti kalbama, ir dar vyrai pateisina
jam: vargšas paslydo, ir dar jie priekaištavo jam per daug; jis
kalbėjo protingai, ir gali turėti ne vieta.
{13:23} kai turtingas žmogus sako, kiekvienam žmogui holdeth
jo
liežuvį, ir, atrodo, ką jis sako, jie extol iki debesų:
bet jei vargšas kalbėti, jie sako, ką kolegos tai? ir
Jei jis suklupti, jie padės jį.
{13:24} turtai yra geri pas jį, kas be nuodėmės, ir
skurdas yra blogis, Neticīgs burnoje.
{13:25} vyro širdyje changeth jo veidas,
ar tai būtų gera ar bloga: ir Džiugi širdis daro tam
linksmas veidas.

{13:26} linksmas veidas yra širdies raktas,
yra gerovė; ir iš palyginimai yra a
varginantis darbo protas.
{14:1} palaimintas yra tas žmogus, kad Dievas nėra primirštas su
savo
burnos, o ne pricked su daugybė įvairių nuodėmių.
{14:2} palaimintas yra tas, kurio sąžinę turi ne
pasmerkė jį, ir kurie ne nukrito nuo jo viltis,
Viešpats.
{14:3} turtus nėra mielas, niggard: ir kas
pavydus vyras turi daryti su pinigais?
{14:4} tas, kuris renka iš apgauti savo sielą
renka, kiti, kad turi praleisti savo prekių riotously.
{14:5} jis, kuris yra blogis pats, kuriam bus jis būti
geras? jis nesiima malonumą savo prekėmis.
{14:6} nėra nieko blogiau, nei tas, kuris envieth pats;
ir tai yra recompence apie savo nedorumą.
{14:7} ir jei jis daro gera, jis daro tai nenorom; ir
Paskutinį kartą jis bus pareikšti savo nedorumą.
{14:8} pavydus vyras kas bloga akimi; jis turneth

už jo veido ir despiseth vyrų.
{14:9} A pavydus žmogus akis nėra patenkinta savo
dalis; o nedorėlių kaltę drieth iki savo sielą.
{14:10} bloga akis envieth [jo] duona, ir jis yra
niggard prie to paties stalo.
{14:11} mano sūnus, atsižvelgiant į tavo gebėjimas daryti gera
save, ir Viešpats jo tinkamai aukos.
{14:12} prisiminti, kad mirties nebus ilgai laukti,
ir kad Merų pakto kapo nėra shewed pas tave.
{14:13} daryti gera pas tavo draugas, kol tu mirti, ir
pagal tavo galimybes ištiesti tavo rankų ir duoti jam.
{14:14} apgauti ne save geros dienos, ir tegul ne
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Geras noras dalis viadukas tave.
{14:15} būsi tu negali palikti tavo travails pas kitą?
ir tavo darbuose reikia padalinti iš partijos?
{14:16} duoti, ir imtis, ir pašventino tavo sielai; nes ten yra
Be ieško dainties kapo.
{14:17} visas kūnas waxeth senas kaip drabužis: dėl to
sandorą nuo pradžios yra, mirte numirsi mirties.

{14:18}, žalius lapus ant storo medžio, dalis patenka,
ir kai kurie auga; Taigi yra kūnas ir kraujas, viena karta
eina į pabaigą, o kitas yra gimęs.
{14:19} kiekvieną darbo rotteth ir consumeth, ir
jos darbuotojas negali eiti jais.
{14:20} palaimintas yra tas žmogus, kad medituoti gerų dalykų
išminties, ir, reasoneth į šventovę iš jo
supratimas. mas.
{14:21} jis considereth savo būdus, savo širdyje
taip pat išmanytų savo paslaptis.
{14:22} eiti po juo kaip vienas, kad traceth, ir laukia wait
jos būdai.
{14:23} tas, kuris prieth savo langus, taip pat
Klausyk ne savo durų.
{14:24} jis, kurie pateikti prie savo namo, taip pat
užsegamas pin jos sienose.
{14:25}, jis turi pikis jo palapinė naktį pas ją, ir turi
pateikti užstatą tais atvejais, kai yra gerų dalykų.
{14:26} jis nustato savo vaikus po savo stogu, ir
turi pateikti pagal jos šakas.

{14:27} jos jis apima nuo karščio, ir jos
šlovės turi jis gyvens.
{15:1} jis, feareth Viešpats padarys gerai, ir jis
Kas turi įstatymo žinias gauna ją.
{15:2} ir kaip motina turi ji susitikti su juo, ir gauti
jo žmona susituokė iš Mergelės.
{15:3} su duona supratimas turi ji pašarų
jo, ir suteikti jam išminties vandens gerti.
{15:4} jis turi būti sustabdytas nuo jos, ir negali būti
perkelti; turi remtis jos ir negali būti glumina.
{15:5} ji išaukštins jį virš savo kaimynus, ir į
viduryje kongregacija turi ji atidaryti savo burna.
{15:6} jis turi rasti džiaugsmo ir džiaugsmu, o ji vainikas
turi pasirūpinti, kad jam paveldės amžiną pavadinimas.
{15:7} bet kvailas vyrai turi susikūrusios pas ja, ir
nusidėjėlių negali pamatyti jos.
{15:8} nes ji toli gražu nėra pasididžiavimas, ir vyrams, kurie yra
melagiai
negaliu prisiminti ją.
{15:9} girti nėra padorus nusidėjėliai, už jį burnoje

neišsiųstas jam Viešpaties.
{15:10} nes pagirti turi būti ištarė ir išmintis, ir
Viešpats ji klestės.
{15:11} sako ne tu, tai per Viešpatį, kad aš įsimylėjau
kelio:, tu privalėjai ne daryti dalykų, kad jis nekenčiama.
{15:12} pasakyti ne tu, jis davė man klaidos sukėlė: nes jis
Kas turi nereikalinga Nuodėmingas žmogus.
{15:13} valdovas nekenčiama visas bjaurastis; ir jie,
Dievas myli jį ne baimės.
{15:14} jis pats sukūrė žmogų nuo pat pradžių, ir
rankoje jį savo advokatą;
{15:15} jei tu., laikytis Dievo įsakymų, ir
vykdyti priimtini ištikimybės.
{15:16} jis parodē ugnis ir vanduo prieš tave: ruožas
atgal pas ar tu. tavo ranka.
{15:17} prieš žmogus yra gyvybės ir mirties; ir ar jam
liketh turi būti pateikta jam.
{15:18} Viešpaties išmintis yra puikus, ir jis yra
galinga jėga, ir beholdeth visus dalykus:
{15:19} ir jo akys yra jiems, kad bijo juo, o jis

Kiekvienas darbo žmogus nežino.
{15:20}, jis įsakė niekas nedorybes,
nei jis davė žmogui vairuotojo pažymėjime į nuodėmę.
{16:1} noras ne daugybės nepelningų vaikams,
nė vienas malonumas bezbożnych sūnūs.
{16:2} nors jie dauginasi, džiaugtis ne į juos, išskyrus atvejus
Viešpaties baimė būti su jais.
{16:3} pasitikėti ne tu savo gyvenime, nei pagarbos savo
daugybė: vieną, kad yra tiesiog yra geriau nei tūkstantis; ir
geriau ji turi mirti be vaikų, nei turėti juos, kurie yra
bezbożnych.
{16:4} iš kas supratimas turi miesto
galima papildyti: bet kilmę blogis greitai
tapti dykuma.
{16:5} daug tokių dalykų aš mačiau su mano akimis, ir
mano ausis kas negirdėjo daugiau dalykų nei tai.
{16:6} tauta Neticīgs gaisras yra
užsidegti; ir maištingas tautos rūstybės ant ugnies.
{16:7} jis nebuvo Spacyfikowany link senosios gigantus, kurie
nukrenta

kelio į jų beprasmiškumas stiprumą.
{16:8} nei gailima jis toje vietoje, kur daug atvyko,
bet znienawidzonym juos už jų pasididžiavimas.
{16:9} jis pitied ne į pražūtį, žmonės, kurie buvo
paimti į savo nuodėmes:
{16:10}, nei šešių šimtų tūkstančių virėjus, kurie buvo
susibūrę jų širdies kietumo.
{16:11} ir jeigu yra vienas stiffnecked tarp į
žmonės, tai yra stebuklas, jei jis išvengti bausmės:
gailestingumo ir
rūstybė yra su juo; jis yra galingas atleisti ir išlieti
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nepasitenkinimas.
{16:12} kaip jo gailestingumas yra didelis, todėl yra jo pataisos
taip pat: jis
Teismas žmogui pagal jo darbus
{16:13} nusidėjėlis turi ne pabėgti su savo grobio: ir
Ventas kantrybė nėra turi būti žlugdomos.
{16:14} padaryti kiekvieną gailestingumo darbus: už kiekvieną
žmogus turi rasti pagal jo darbus.
{16:15} valdovas sukietėjęs faraono, kad jis neturėtų būti

žinoti jam, kad jo galingų darbų gali būti žinoma, kad į
pasaulyje.
{16:16} jo gailestingumas yra akivaizdus visiems padaras; ir jis
Kas turi atskirti jo šviesą nuo tamsos su yra tvirtai laikosi
nuomonės.
{16:17} pasakyti ne tu, aš paslėpti save nuo Viešpaties:
bet prisiminti mane iš viršaus? Aš negali būti
prisiminiau tarp tiek daug žmonių: kas yra mano siela
tarp tokių begalinį skaičių būtybių?
{16:18}: Štai, dangų ir dangų, dangaus
gilus, ir žemę, ir visa tai ten yra, turi būti
persikėlė, kai jis lankosi.
{16:19} į kalnus taip pat ir žemės pamatai
reikia suplakti su drebulys, kai Viešpats žiūri į juos.
{16:20} nėra širdies šauna ant šių dalykų pelnytai:
ir kas galėtų įsivaizduoti jo keliais?
{16:21}, tai jokie žmogus gali pamatyti audra: dėl to
Didžioji dalis jo kūrinių yra paslėpti.
{16:22} kas gali paskelbti savo Teisingumo darbai? arba kurie
jiems nekenkia? savo sandorą yra Afarų išjungti, o tyrimo

Viskas yra, galų gale.
{16:23} jis wanteth suprasti pagalvos, kai
tuščių dalykų: ir kvailas žmogus klystanti imagineth follies.
{16:24} sūnus, Klausyk pas mane, ir išmokti žinias,
ir mano ˛od˛ius su širdimi.
{16:25} aš jums parodysiu atgal doktriną, svoris, ir paskelbti
savo žinių lygiai.
{16:26} Viešpaties darbus turi atlikti teismo sprendimu iš
Pradžia: ir nuo to laiko jis padarė juos jis realizuoti
jų dalys.
{16:27} jis przyozdobionym jo veikia per amžius, ir rankoje
yra jų vadovas pas visas kartas: jie nei
darbo, nei yra pavargęs, nei nutraukti iš jų darbų.
{16:28} nė vienas iš jų hindereth kitą, ir jie turi
niekada nepaklusti savo žodį.
{16:29} po to Viešpats pažvelgė į žemę, ir
jis alsuoja savo palaiminimus.
{16:30} su visų gyvų būtybių būdu Dievas jis taikomas
veido ir jie grąžina į jį dar kartą.
{17:1} Viešpats sukūrė žmogų žemėje, ir pasuko jį

į jį dar kartą.
{17:2} jis davė keletą dienų, ir per trumpą laiką, ir
galios taip pat per dalykų jame.
{17:3} jis juos gudri su jėgą patys, ir
pagaminti juos pagal savo paveikslą,
{17:4} ir įdėti baimė žmogų ant visas kūnas, ir davė
jam viešpatauti žvėrių ir paukščių.
{17:5} jie gavo penkias operacijas naudojimas,
Viešpatie, ir į šeštą vietą jis sugertos jiems
supratimą, ir septintąją kalboje, vertėjo paslaugas
cogitations jų.
{17:6} advokatas, ir kalba, ir akys, ausys ir širdies,
jis davė suprasti.
{17:7} jais jis alsuoja jų žinias apie
supratimo ir shewed juos gėrio ir blogio.
{17:8} jis nustatyta akis į savo širdį, kad jis gali
parodysiu joms jo kūrinių didybė.
{17:9} atidavė juos į šlovę savo nuostabu aktų, susijusių su
Kada nors, kad jie gali deklaruoti savo darbų supratimą.
{17:10} ir išrinktųjų garbintų jo šventą vardą.

{17:11} šalia to jis davė jiems žinių, ir įstatymo
europietiškas paveldas gyvenimo.
{17:12} padarė amžina su jais, ir
shewed juos savo sprendimų.
{17:13} savo akimis matėme jo šlovės didybę ir jų
ausys išgirdo jo šlovingą balsas.
{17:14} ir jis pasakė jiems, Saugokitės visų
netiesos; ir jis davė kiekvienam žmogui įsakymų
dėl savo artimojo.
{17:15} jų būdų yra kada nors prieš jį, ir negali būti
pasislėpė nuo jo akių.
{17:16} kiekvienas žmogus nuo pat savo skiriamas blogis; nei
jie galėtų patys mėsingos širdis akmenuota.
{17:17}, visos tautos pasidalijimas
žemėje jis pastatė liniuote per kiekvieną žmonių; bet Izraelis yra
į
Viešpaties dalis:
{17:18} kam yra jo pirmagimis, jis nourisheth su
disciplinos, ir suteikti jam savo meilės šviesą nieko ne
turime jį apleisti.

{17:19} todėl visų jų darbai yra kaip saulė prieš
jam ir jo akys yra nuolat ant savo kelių.
{17:20} nė vienas iš jų nepelnytas poelgius yra paslėpti nuo
jį, bet visas jų nuodėmes yra Viešpaties akivaizdoje
{17:21}, bet Viešpats buvo maloningas ir žinant jo
kokybė, nei kairėje, nei paliko juos, bet neišleidžiant
juos.
{17:22} žmogaus išmalda yra kaip signet, su juo, ir jis
išlaikys gerus darbus žmogus kaip akies obuolio ir
duoti savo sūnumis ir dukterimis atgaila.
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{17:23} Afterwards jis pakilti ir atsilyginti, ir
sutrikdyti jų recompence ant jų galvų.
{17:24}, bet jiems, kad atgailauti, jis suteikė
Grįžkite ir paguosti tuos, kurie neįvykdė kantrybės.
{17:25} grįžti į Viešpatį, ir nepaliks tavo nuodėmes, kad
tavo maldos, prieš jo veidą, ir mažiau įžeisti.
{17:26} vėl grįžtame į patį aukštąjį, ir atsitraukia nuo
kaltę: nes jis veda tave iš tamsos į šviesą
sveikatos, ir nekenčiu tu bjaurastis ryžtingai.

{17:27} kurie garbintų dauguma aukštos kapo,
vietoj jų, gyventi ir dėkoti?
{17:28} Padėkos žūsta iš mirusiųjų, kaip nuo
vienas, kad nėra: gyvenimo ir garso širdyje garbintų ir
Viešpats.
{17:29} kaip didelis yra Viešpaties lovingkindness mūsų
Dievas, ir jo gailestingumas pas tokius kaip kreiptis pas jį į
šventumo!
{17:30} visų dalykų negali būti vyrams, nes sūnus
žmogus nėra nemirtingas.
{17:31} kas šviesesnė nei saulės? Tačiau šviesos
jos trūksta; ir kūnas ir kraujas bus įsivaizduoti blogis.
{17:32}, jis vieweth galia, Aukštis dangaus;
ir visi žmonės yra tik žemės ir pelenų.
{18:1} kad gyvas, kada nors Argi jis sukūrė viską
bendra.
{18:2} Viešpats yra teisus, ir ten yra niekas kitas
bet jis,
{18:3} kurie governeth delnu, jo pasaulio
ranka ir viskas paklūsta savo valią: jis yra karalius,

iš jo galią, dalijant šventovę tarp jų nuo profanum.
{18:4}, kuriems Dievas jis suteikta teisė paskelbti jo
veikia? ir kurie turi sužinoti jo tauriųjų veikia?
{18:5} kurie sunumeruoja jo DIDENYBĖ stiprumas? ir
kurie taip pat turi pasakyti, jo gailestingumas?
{18:6} kaip nuostabų kūrinių Viešpaties, gali
nieko imtis, nei ką nors galima išleisti
pas juos, nei žemės, iš jų galima rasti.
{18:7} kai žmogus padarė, tada jis beginneth; ir
kai jis leaveth, tada jis gali būti abejotinas.
{18:8} kas yra žmogus, ir kurį bus serveth jis? Kas yra jo
Geras, ir koks jo blogis?
{18:9} žmogaus skaičius 's dienų labiausiai yra dėl
šimtus metų.
{18:10} kaip lašas vandens į jūrą, ir yra gravelstone
palyginti su smėlio; Negi per tūkstančius metų,
dienų nuo amžinybės.
{18:11} todėl yra Dievo kantrus su jais, ir poureth
atgal jo malonės jiems.
{18:12} jis pamatė ir suvokė jų pabaigoje, yra blogis;

Todėl jis dauginamas savo užuojautą.
{18:13} žmogus gailestingumas yra link jo kaimynas; bet
Viešpaties gailestingumas yra visas kūnas: jis reproveth, ir
nurtureth, ir teacheth ir gimdo dar kartą, kaip piemens jo
pulko.
{18:14} jis davė jiems malonės, gaunate drausmės,
ir kad uoliai stengtis po jo sprendimai.
{18:15} mano sūnus, dėmės ne tavo geri darbai, nei naudoti
nemalonūs žodžiai, kai tu givest bet ką.
{18:16} turi ne Rasos asswage šilumą? Taigi yra žodis
geriau nei dovana.
{18:17} lo, yra ne žodis, geriau nei dovana? bet abu yra
Maloningas žmogus.
{18:18} kvailas bus upbraid churlishly, ir dovanų,
pavydus consumeth akis.
{18:19} Sužinokite prieš tu kalbėti, ir naudoti physick ar kada
nors
tu sirgs.
{18:20} prieš sprendimo išnagrinėti save, o per dieną
lankymosi tu būsi rasti gailestingumą.

{18:21} nuolankus save prieš tu sirgs ir į
nuodėmių parodysiu atgailos laikas.
{18:22} tegul nieko trukdo tau mokėti tavo vedybos tinkamu
laikas, o atidėti ne iki mirties yra pagrįstas.
{18:23} kol tu meldžiatės, paruošti save; ir ne
kaip vienas, kad tempteth Viešpaties.
{18:24} manau nuo rūstybės, kuri turi būti tuo tikslu ir
laikas keršto, kai jis turi nusigręžti savo veidą.
{18:25} kai tu pakankamai, prisiminti metu
Badu: ir kai tu esi turtingas, manau nuo skurdo ir
reikia.
{18:26} nuo ryto iki vakaro, laikas
pakeitė, ir viskas greitai daroma prieš Viešpatį.
{18:27} išmintingas žmogus bus bijo bet ką, ir be to
dieną nuodėmės jis bus saugokitės nusikaltimas: bet kvailas ne
stebėti laiką.
{18:28} kiekvieno žmogaus supratimo nežino išminties,
ir duos pas jį pagirti, kad rasti ją.
{18:29} jie buvo suprasti, posakiai
taip pat tapau išmintingas patys, o pilamas atgal išskirtinį

palyginimais.
{18.30} eiti ne po tavo norus, o save susilaikyti nuo
tavo apetitas.
{18:31} Jei tu givest tavo siela trokšta, kad pradžiuginti savo,
ji padės tau per laughingstock tavo priešams,
piktas tave.
{18:32} nėra malonu daug geros nuotaikos, nei būti
susiję su jų expence.
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{18:33} nėra atliekamų elgeta organizuojami pagal
skolinimosi, kada tu nieko tavo rankinėje: kad tu
būsi laukia wait for tavo gyvenimas, ir kalbėjo apie.
{19:1} yra darbuotojas vyras girtumo pateikiamą A
neturi būti turtingas: ir tas, kuris contemneth mažų dalykų
patenka mažai ir mažai.
{19:2} vynas ir moterys padarys vyrų supratimo
atkrenta: ir tas, kuris cleaveth prie nierządnicami taps
įžūlus.
{19:3} kandys ir kirmėlės turi jį paveldu, ir yra
drąsus žmogus imasi kelio.

{19:4} tas, kuris yra skubotas suteikti kreditą yra lightminded; ir
tas, kuris nusideda taip įžeisti savo sielą.
{19:5} whoso Plonam malonumas nedorumo, turi būti
pasmerkė: bet tas, kuris resisteth malonumų crowneth savo
gyvenimą.
{19:6} jis, kad galλtψ priimti jo kalba turi gyventi be
nesantaika; ir jis, kad nekenčiama plepu turi mažiau blogio.
{19:7} pateiktis ne pas kitą, kuris pasakė:
tave, ir tu būsi kaina niekada blogiau.
{19:8}, ar tai būtų draugas ar priešas, kalbama ne apie kitus
vyrų gyvenimo; ir jei tu ar be nusikaltimo, atskleisti jų
nėra.
{19:9} jis išgirdo ir pastebėjo tave, ir kada laikas
ateina jis bus neapykantos tau.
{19:10} jei tu padarei girdėję žodį, tegul jis net mirti su tavimi; ir
būkite drąsūs, ji ne sprogo tave.
{19:11} kvailas travaileth su žodį, kaip moteris
darbo vaiko.
{19:12} kaip strėlė, sticketh žmogaus šlaunies, Taigi yra a
žodis per fool's pilvo.

{19:13} įspėti draugui, gali būti, jis ne taip padarė:
ir jei jis padarė tai, kad jis tai jau nebe.
{19:14} įspėti tavo draugas, tai gali būti ne kas sakė
ji: ir jei jis yra, kad jis sako jis negali dar kartą.
{19:15} įspėti draugui: daug kartų tai šmeižtas,
ir manau ne kiekvienas pasakos.
{19:16} čia yra vienas, kad slippeth savo kalboje, bet ne
iš jo širdies; o kas yra tas, kuris davė ne įžeidė su savo
liežuvis?
{19:17} įspėti savo artimą, kol tu kelia grėsmę
jam; ir ne pyktis, užleisti savo vietas labiausiai, teisė
Didelis.
{19:18} Viešpaties baimė yra pirmasis žingsnis, kad būtų
Priimta [jam] ir išminties obtaineth savo meilę.
{19:19} įsakymų žinių,
Viešpats yra apie gyvenimą: ir jie, kurie dalykai, kurie
Prašome jį gauna nemirtingumo medžio vaisius.
{19:20} Viešpaties baimė yra visi išminties; ir iš viso
Išmintis yra įstatymas, ir žinių
iš jo omnipotency.

{19:21} jei tarnautojas sako savo šeimininkui, aš ne daryti kaip
jis
Kam tik panori tave; Tačiau po to jis ar ji, jis angereth jį
kad nourisheth jam.
{19:22} žinias apie blogio nėra išmintis,
nei bet kuriuo laiko gynėjo nusidėjėliai atsargumo.
{19:23} čia yra yra nedorumo, ir tas pats yra
bjaurastis; ir yra kvailys nori išmintį.
{19:24} tas, kas turi mažą supratimą, ir feareth
Dievas, yra geriau nei vienas, kad jums daug išminties, ir
transgresseth auk, teisė.
{19:25} čia yra prabangus subtilty, ir tas pats yra
neteisinga; ir ten yra vienas, kad turneth nuošalyje, kad teismo
sprendimo
skelbimas; o išmintingas žmogus išteisina sprendime.
{19:26} čia yra blogis žmogus, kad hangeth jo
galva Deja; bet viduje jis yra pilnas apgaulės būdu,
{19:27} liejimo žemyn jo veidas, ir todėl, jei
jis išgirdo ne: jeigu jis nežinomas, jis padarys tave,
bėdų kol tu reikia žinoti.
{19:28} ir jei nori galios jis būti kliudoma

nuodėmės, dar kai jis suranda proga jis darys blogį.
{19:29} žmogus gali būti žinomas iš jo išvaizdą, ir vienas,
Kas turi suprasti iš jo veidas, kai tu meetest
jam.
{19:30} vyro apranga, ir per daug juoko ir eisena,
parodysiu kas jis yra.
{20:1} čia yra pabarimas, tai nėra mielas: Vėlgi, kai
žmogus holdeth savo liežuvį, ir jis yra protingas.
{20:2} yra daug geriau akinti, nei būti piktas
slapta: ir tas, kuris confesseth savo kaltės išlieka
nuo skauda.
{20:3} kaip gerai yra, kai tu esi reproved, ir parodyti
atgailos! nes taip tu būsi išvengti tyčinio nuodėmės.
{20:4} kaip yra kastratas geismas malonu Deflorēt
nekalta; Todėl
yra tas, kuris executeth sprendimas su smurtu.
{20:5} ten yra vienas, kad sprend˛ia tyla, ir randamas
protinga: ir kitą iš daug plepu becometh neapykantą.
{20:6} kai žmogus holdeth savo kalba, nes jis davė ne
atsakyti: ir kai sprend˛ia tylos, žinant savo laiku.

{20:7} A išmintingas žmogus bus turėti savo liežuvį, kol jis žr.
galimybės: bet per Plepys ir kvailas laiko ne kartą.
{20:8} tas, kuris useth daug žodžių turi būti znienawidzonym; ir
tas, kuris Plonam sau institucija joje nekenčiami.
{20:9} yra nusidėjėlis, kuris turi gerą sėkmės, blogis
dalykų; ir yra naudos, kad turneth nuostolių.
{20:10} čia yra dovana, kuri turi ne pelno tau; ir ten
yra dovanų, kurios recompence yra dvigubai didesnis.
{20:11} čia yra yra degradacija dėl šlovės; ir
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yra, lifteth galva nuo mažai turto.
{20:12} čia yra kad buyeth daug, mažai, ir
repayeth tai Septinkartis.
{20:13} jo žodžiais išmintingas žmogus daro jį mylimas:
bet kvailiai malones turi būti išpilstomas.
{20:14} kvailas dovana tau tai nieko gero, kai
tu nė vienas dar iš pavydus, jo būtinumas: už
jis žiūri daug dalykų gauti vieną.
{20:15} jis duoda mažai, ir upbraideth daug; jis openeth
jo burna, kaip crier; dieną jis lendeth, ir kad rytoj bus

jis paprašyti jį dar kartą: tokia viena yra nekenčiama, Dievo ir
žmogaus.
{20:16} kvailys sako: aš neturiu draugų, aš neturiu jokių Ačiū
už savo gerus darbus, ir tie, kurie valgo mano duona kalbėti
blogio
apie mane.
{20:17} kaip da˛nai, ir, kiek turi jis būtų juoktis Norėdami
panieka! nes jis negali teisingai nežino, kas tai yra turėti; ir tai
yra
Visi vienas, pas jį taip, tarsi jis būtų ne.
{20:18} slydimo ant nelygios kelio dangos yra geriau negu
slydimo
su liežuvio: kad ateis rudenį blogis
greitai.
{20:19} unseasonable pasakos visada bus į burną
ir neprotinga.
{20:20} išmintingą sakinį turi būti atmestas, kai ji ateina
iš fool burna; nes jis bus ne kalbėti tinkamu sezoną.
{20:21} čia yra, kad yra trukdoma nuodėmės per
nori: ir kai jis paims poilsio, jis negali būti neramus.
{20:22} čia yra, kad destroyeth savo sielą per

bashfulness, ir priimdami asmenų overthroweth
pats.
{20:23} čia, kad bashfulness promiseth jo
draugas, ir daro jį savo priešų nieko.
{20:24} melas yra Nepadorumas dėmė – žmogus, tačiau jis yra
nuolat
į burną ir Nemācīts.
{20:25} vagis yra geriau nei žmogus, kuris yra įpratęs versti
guli: bet jie abu turi naikinimo paveldu.
{20:26} iš melagis yra negarbinga, ir jo
gėda yra kada nors su juo.
{20:27} išmintingas žmogus pats skatina vykdyti su
jo žodžiai: ir tas, kas supratimas labai patiks
vyrai.
{20:28} tas, kuris tilleth savo žemę turi padidinti savo krūvos:
ir tas, kam tik panori didžių žmonių turi gauti atleidimo už kaltę.
{20:29} dovanos ir dovanos aklas akis, protingas, ir
užsisėdėti savo burnos, kad jis negali akinti.
{20:30} išminties, kuri yra paslėpti, ir lobis, kuris hoarded
iki, kokia pelno ar juos abu?

{20:31} geriau yra tas, kuris hideth jo nei žmogaus kvailumas,
hideth savo išmintimi.
{20:32} reikia kantrybės ieškant ing Viešpats yra
geriau nei jis veda savo gyvenimą be vadovo.
{21:1} Mano sūnau, tu padarei nusidėjo? tai padaryti ne
daugiau, bet paklausti
Malonė tavo buvęs nuodėmes.
{21:2} Bėgimas nuo nuodėmės nuo gyvatės veidą: jei
tu comest per šalia jo, jis Kanda tau: jų dantys
kaip liūtas dantims, pergalės vyrų sielas.
{21:3} visą kaltę yra dviem kraštais kardas, žaizdos
tame tarpe neįmanoma išgydyti.
{21:4} baimės ir daryti negerai bus atliekų turtus: Taigi,
namas didžiuojasi vyrai atliekami dykuma.
{21:5} malda iš prastos vyro burnos reacheth į
į Dievo ausis, ir jo sprendimas ateina greitai.
{21:6} jis, kad nekenčiama būti reproved yra jiems teisę
nusidėjėliai: bet tas, kuris feareth Viešpats atgailauti iš savo
širdies.
{21, 7} iškalbingas žmogus yra žinomas toli ir arti; Tačiau
žmogus,

supratimo nežino, kada jis slippeth.
{21:8} tas, kuris buildeth savo namų su kitais vyrais pinigų
kaip vienas, kad renka pats jo kapo akmenys
Laidotuvės.
{21:9} kongregacijos blogis yra kaip pakulos
suvynioti kartu: ir jų pabaigos yra ugnies liepsna į,
juos sunaikinti.
{21:10} kaip nusidėjėlių yra padarė paprastą su akmenimis, bet
jos gale yra pragaro gelmės.
{21:11} jis saugo įstatymas Viešpaties, kad getteth,
suprasti jų: ir baimės tobulumo,
Viešpats yra išmintis.
{21:12} jis, kad nėra prasmės nėra mokoma: bet yra
išminties, kuri multiplieth kartumo.
{21:13} žinias apie išmintingą gausu kaip tam
potvynis: ir jo advokatas yra kaip grynas fontanas gyvenimo.
{21:14} vidinis kvailas dalys kaip skaldytų laivas,
ir jis vyks tol, kol jis nežino nemirs per amžius.
{21:15} jei sumanus žmogus išgirsti išmintingas žodis, jis
rekomenduočiau jį ir pridėti pas ji: bet greičiau kaip viena Nr.

supratimą jis klausosi, jis displeaseth jį ir jis casteth
už jo nugaros.
{21:16} Kalbėdamas apie kvailas yra tarsi našta tokiu būdu:
bet malonė, yra pateiktos Išminčius lūpų.
{21:17} jos klausti žiočių, išmintingas žmogus, kad
tauta, ir jie turi apmąstyti savo žodžius į savo širdį.
{21:18} kaip namai bus sunaikintas, todėl yra išminties,
kvailys: ir žinių, kad neprotinga yra kaip kalbėti be
prasme.
{21:19} doktrina: kvailiai yra sukaustytas ant kojų, kaip ir
kaip pančiai dešinėje.
{21:20} kvailas lifteth iki jo balsas juoko; Tačiau yra
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išmintingas žmogus menki šypsena mažai.
{21:21} mokymasis yra į išmintingą žmogų, papuošimui
Auksas, ir kaip apyrankę ant jo dešinės rankos.
{21:22} kvailas žmogaus pėda yra greičiau į jo [kaimyno]
namas: bet patirties žmogus yra gėda apie jį.
{21:23} kvailas bus žiūrėjimas į prie durų į namus: o
tas, kuris gerai puoselėti stovės be.

{21:24} tai primityvumas žmogui klausytis prie durų:
o išmintingas žmogus bus Zasmucony su į nemalonę.
{21:25} lūpų kalba pasakoja tokius dalykus, kaip
priklausyti ne pas juos: bet žodžiai, pvz., turėti
suprasti sveriami balansas.
{21:26} kvailiai yra jų burnoje: bet
nagų išmintingą yra savo širdyje.
{21:27} kai Neticīgs curseth Šėtonas, jis curseth jo
savo sielą.
{21:28} a defileth savo sielą, ir yra nekenčiami
kur jis gyvena.
{22:1} A tingus žmogus yra palyginti su purvinas akmens, ir
Kiekvienas bus sušnypšti jam, kad jo nemalonę.
{22:2} A tingus žmogus yra palyginti su šlykštynė,
trąša: kiekvienas žmogus, kad ji užima bus purtyti ranką.
{22:3}, evilnurtured žmogus yra jo tėvas dishonour
kad trisde jam: ir [kvailas] dukra gimė jo nuostolius.
{22:4} A protinga dukra priima palikimą jai
vyras: bet ji kad gyvas nesąžiningai tėvo
sunkumo pojūtis.

{22:5} ji, tai drąsiai dishonoureth ir jos tėvas ir
jos vyras, bet jie abu turi niekinti ją.
{22:6} A pasakos ne sezono metu, [yra] musick żałoby:
bet juostelės ir korekcijos išminties yra niekada pavėluotai.
{22:7} whoso teacheth kvailys yra vienas, kad glueth yra
potsherd kartu, ir kaip jis tą waketh vienas iš garso
miego.
{22:8} tas, kuris telleth pasakojimas kvailas sako vienas iš a
Slumber: kai jis Dievas pasakė savo pasaka, jis pasakys kas yra,
svarbu?
{22:9} jei vaikams gyventi sąžiningai, ir turi būtinas priemones,
jos apima jų tėvai baseness.
{22:10} bet vaikų, yra išdidus, per panieka ir
auklėjimas nori dažyti didikų ir jų kilmę.
{22:11} verkti už mirusiuosius, nes jis davė prarado šviesą: ir
verkti kvailas, nes jis wanteth suprasti: padaryti šiek tiek
verkti dėl mirusiųjų, nes jis yra ramybės būsenoje: bet kvailas
gyvenimas
yra blogiau už mirtį.
{22:12} septynias dienas, kad jam verkti ar vyrai yra mirę;

bet kvailys ir yra bezbożnych vyras visas savo gyvenimo dienas.
{22:13} kalbate ne daug su kvailas, ir eiti ne į jį
Argi ne suprasti: saugokitės jį, kad tu turi
problemų, ir tu būsi niekada būti suteršė su savo fooleries:
išvykti iš jo, ir tu būsi rasti poilsio, ir niekada negali būti
susirūpinusioms beprotybė.
{22:14} kas yra sunkesni už švino? ir koks pavadinimas
dalį, bet kvailas?
{22:15} smėlio, ir druska ir masė yra geležies, yra lengviau
lokys, nei žmogus, be supratimo.
{22:16} kaip medienos girt ir suvienyti pastate
negali būti atsirišo kratyklės: taip širdį, kad yra sutvirtinta
patarė advokatas turi bijoti jokiu metu.
{22:17} širdies apsigyveno ant minties supratimą
yra tikroji plaistering ant sienos galerija.
{22:18} pales ant aukštos vietos niekada stendas
nuo vėjo: taip bijantis širdies vaizduotę,
kvailas negali atsilaikyti prieš jokios baimės.
{22:19} jis, kad pricketh akies padarys ašaros patenka:
ir tas, kuris pricketh širdis padaro ją ir parodyti jai

žinių.
{22:20} whoso casteth akmenį į paukščių frayeth juos
kelio: ir tas, kuris upbraideth jo draugas sulaužo draugystė.
{22:21} nors tu drewest kardas ne tavo draugas, dar
ne neviltis: gali būti grįžti [į palankus.]
{22:22} jei tu tu atidarė prieš tavo draugus, tavo burna
Nesijaudink; gali būti suderinti: išskyrus
upbraiding, ar pasididžiavimas, arba atskleisti paslaptis, arba
klastingai žaizdos: dėl šių dalykų bus kiekvieną draugą
išvyksta.
{22:23} būti ištikimas savo artimą – jo skurdo, kuri
tu galima džiaugtis savo klestėjimą: tvirtai stedfast pas
jam laikas savo bėdų, kad tu būsi paveldėtojui kartu su
jį į savo paveldą: vidurkio turto yra ne visada turi būti
contemned: nei turtingas yra kvaila, reikia atsižvelgti į
susižavėjimą.
{22:24} kaip garų ir dūmų krosnis eina
prieš gaisrą; taip reviling iki kraujo.
{22:25} man nebus gėda ginti draugo; nei
bus paslėpti save nuo jo.

{22:26} ir jeigu bet kokio blogio, pas mane jo, kas
vienas, kad ji klausosi saugokitės iš jo.
{22:27} kas turi nustatyti laikrodį prieš mano burna, ir
antspaudą, išminties ant mano lūpų, kad aš ne staiga iš
juos, ir, kad mano liežuvis sunaikinti mane ne?
{23:1} Viešpatie, tėvas ir gubernatorius mano visą gyvenimą,
Palik man nereikia jų advokatų, ir leiskite man nepriklauso jų.
{23:2} kas bus nustatyti nulemiančių per mano mintis, ir
drausmės išminties per mano širdis? kad jie atsarginių man
ne dėl mano ignorances, ir jis praeina ne iš mano nuodėmes:
{23:3} kad mano ignorances padidinti, ir mano nuodėmes
gausu prie mano sunaikinimo, ir aš rudenį prieš mano
priešininkų, ir mano priešas džiaugtis per mane, kurių viltis
toli gražu nėra tavo gailestingumo.
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{23:4} Viešpatie, tėvas ir Dievas mano gyvenime, man ne per
didžiuojamės atrodo, bet visada nusigręžti nuo savo tarnus,
išdidus proto.
{23:5} posūkis nuo manęs bergždžios viltys ir
concupiscence, ir tu būsi laikykite jį į viršų, norėdamos

visada turi tarnauti tau.
{23:6} tegul ne pilvo gobšumas, nei geismo, prie
kūnas laikykis man; ir ne per mane tavo tarnas į
įžūlus proto.
{23:7} girdi, O jūs vaikai, burnos disciplinos:
niekada jis saugo jį, kad atsižvelgiama į jo lūpas.
{23:8} nusidėjėlis turi likti jo kvailystė: tiek,
Tokiu būdu atkrenta blogio garsiakalbio ir didžiuotis.
{23:9} Accustom ne tavo burna priesaiką; taip pat naudoti
save pavadinimų suteikimo Šv.
{23:10} tarnautoju, yra nuolat mušami turi
negali būti be mėlynas ženklas: todėl tas, kuris sweareth ir
nameth
Dievas nuolat turi būti nepriekaištingos.
{23:11} žmogus, kuris useth daug keiksmažodžių turi būti
užpildyti
su kaltę, ir maras niekada turi išvykti iš savo
namas: jei jis yra įžeisti, jo nuodėmės turi būti jam: ir jei jis
pripažinti ne savo nuodėmės, jis padaro dviguba veika: ir jei
jis veltui, prisiekiu, jis negali būti nekalto, bet jo namuose
turi būti visiškai stichinės nelaimės.

{23:12} ten yra žodis, kuris yra drabu˛iais apie mirtį:
Dievo suteikti, kad jis negali rasti paveldu Jokūbo; už
Visi tokie dalykai turi būti toli nuo to religinis, ir jie turi
ne smagintis savo nuodėmes.
{23:13} naudoti ne tavo burna nesaikingas barimas, už
Jame yra žodis nuodėmės.
{23:14} prisiminti tavo tėvas ir tavo motinos, kai tu
sittest tarp didžių žmonių. Būti ne pamiršęs prieš juos, ir
Taigi tu tavo papročius tampi kvaile, ir norėčiau, kad tu
ne hadst buvo gimęs, ir prakeikė jie tavo gimimo diena.
{23:15} vyras priprato prie opprobrious žodžių
bus niekada būti reformuota visas savo gyvenimo dienas.
{23:16} dviejų rūšių vyrai daugintis nuodėmės, ir trečia bus
pareikšti rūstybė: karšta protas yra kaip ugnis, jis niekada nebus
užgęsta kol jį sunaudoti: Cudzołożnik jo organizme
kūnas niekada nustoja kol jis turi užsidegti ugnį.
{23:17} duoną yra saldus, whoremonger, jis nebus
palikti išjungti, kol jis miršta.
{23:18} vyras, kuri sulaužo santuokoje, sakydamas: Taigi, jo
širdies, kurie mato mane? Man kainavo apie su tamsa,

sienos viršelis mane, o ne kūno mato mane; ko reikia I
baimė? pats Aukštasis ne prisiminti savo nuodėmes:
{23:19} toks žmogus tik feareth akis, vyrai, ir
ne žino, kad Viešpaties akyse yra dešimt tūkstančių kartų
ryškesnis nei saulė, pažvelgė visus būdus, kaip ir vyrai, ir
atsižvelgiant į slapčiausius dalys.
{23:20} jis žinojo viską, ere kada nors jie buvo sukurti; Todėl
taip pat po to, kai jos buvo tobulos, jis pažvelgė į juos visus.
{23:21} šis žmogus turi būti baudžiamas gatvėse,
miestas, ir tais atvejais, kai jis suspecteth ne jis priimamas.
{23:22} Taigi jis eis taip pat su žmona, kad leaveth
vyru, ir gimdo magnato kitu.
{23:23} pirmą kartą, ji davė nepakluso labiausiai, teisė
Didelis; ir antra, ji turi trespassed su savo
vyras; ir trečia, ji davė vaidino kekše neištikimybe,
ir atnešė vaikams iš kito žmogaus.
{23:24} ji turi išvedė į kongregacija,
ir inkvizicijos gaminama iš savo vaikų.
{23:25} jos vaikai nėra atsižvelgiama šaknis, ir jos filialai
turi gimdyti be vaisių.

{23:26}, ji turi palikti savo atmintyje, kad prakeiktas, ir jos
priekaištų nėra turi būti perkeliama.
{23:27} ir jie lieka turi žinoti, kad yra
nėra nieko geriau nei baimės šventė, ir kad
nieko saldesnis nei išgerti paisyti pas įsakymų
Viešpaties.
{23:28} tai šlove sekti Viešpatį ir yra
gauti jį yra ilgaamžiai.
{24:1} išminties turi girti save, o turi šlovę,
tarp savo žmonių.
{24:2} Wyniosly tauta turi ji
atidaryti savo burna, ir triumfas prieš jo galią.
{24:3} aš atėjau iš burnos Wyniosly, ir
tas žemės kaip debesis.
{24:4} aš gyveno aukštų vietų ir yra mano Sostas a
drumstas ramstis.
{24:5} aš tik supo dangaus, grandinės ir
plaukiojo giliai apačioje.
{24:6} į jūros bangas ir visą žemę, ir į
Kas tautos ir tautos, aš turiu turėjimas.

{24:7} su visa tai aš ieškojau poilsio: ir, kurių
paveldėjimo man laikosi?
{24:8}, kad iš visų dalykų kūrėjas davė man per
įsakymas, ir jis, kad mane dėl mano skinai
pailsėti, ir sakė: Tegul tavo būstą, Jokūbas, ir tavo
paveldėjimo Izraelyje.
{24:9} jis sukūrė mane nuo pat pradžių iki to
pasaulyje, ir aš taip niekada nepavyks.
{24:10} Šventosios skinai aš dirbau prieš jį; ir tiek
buvo įkurta Sion.
{24:11} lygiai taip pat mylimas mieste jis man poilsio, ir
Jeruzalėje buvo savo galios.
{24:12} ir man prigijo Gerbiami žmonės, net ir
Viešpaties paveldėjimo dalis.
{24:13} man buvo išaukštintas kaip Kedras, Libanus, ir kaip yra
kiparisas medis Hermon kalnuose.
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{24:14} man buvo išaukštintas kaip palmė En-gaddi, ir kaip
rožių augalų Džerikas, kaip tikroji alyvmedžio malonus srityje,
ir užaugo kaip platanas iš vandens.

{24:15} daviau saldus kvepia cinamonu ir
aspalathus, ir aš davė malonus kvapas patiko
miros, galbanum, ir oniksas ir saldus storax, ir kaip į
traukos Smilkalai Padangtę.
{24:16} kaip terpentino aliejaus medis aš ištemptas mano
šakas, ir mano filialai yra garbės filialų ir
malonės.
{24:17} vynmedžių atvežta aš atgal malonų prieskonį, ir
mano gėlės yra vaisių, garbės ir turtų.
{24:18} aš esu motina tikrosios meilės, ir baimės, ir
žinių ir Šventoji viltis: aš todėl yra amžinas, esu
skiriamas visiems savo vaikams, kurie vadinami apie jį.
{24:19} ateiti pas mane, visi jūs, kad norėdamos mane, ir
Užpildykite save su savo vaisių.
{24:20} mano paminklo yra saldesnis už medų, ir
mano paveldėjimo nei korio.
{24:21} jie, kad valgyti man dar turi būti alkanas, ir jie
to gėrimo man dar yra troškulį.
{24:22} kad obeyeth man jis niekada neturi būti glumina,
ir tie, kurie dirba pagal mane neturi daryti negerai.

{24:23} visi šie dalykai yra testamento knyga
pats Aukštasis Dievo, net pagal teisę, kuri Mozė įsakė
dėl paveldo pas Jokūbo parapijos.
{24:24} silpną ne daryti Viešpats; kad jis gali
jus, skilti pas jį: Viešpats visagalis yra Dievas
vieni, o šalia jo yra kitų Gelbėtojas.
{24:25}, jis filleth visų dalykų su savo išmintimi, kaip Phison
ir kaip Tigro metu naujų vaisiai.
{24:26} jis padaro apstu kaip suprasti
Eufrato, ir kaip Jordanija, derliaus nuėmimo laikas.
{24:27} jis padaro išryškėja žinių doktrina
šviesos, ir kaip Geon derliaus laikas.
{24:28} pirmasis žmogus žinojo, kad jai ne puikiai: ne daugiau
Paskutinį kartą pas mus jos atlikti.
{24:29} dėl savo mintis yra ne prie jūros, ir jos
patarėjai, profounder kaip didinga Gelmė.
{24:30} aš taip pat išėjo kaip upelis nuo upės, ir kaip yra
vamzdis į sodą.
{24:31} aš sakiau, aš bus vandens mano geriausias sodas ir bus
vandens

gausiai mano sodo lova: ir, Štai, mano upelis tapo a
upės ir mano upės tapo jūra.
{24:32} aš dar padarysiu doktrina spindi kaip ryto,
ir bus pasiųsti savo šviesą toli.
{24:33} bus dar išlieti doktrina kaip pranašystė, ir
palikite jį į visų amžiaus grupių ir visam laikui.
{24:34} Štai, aš jau ne pasunkėjęs sau,
Tačiau visus juos, siekti išminties.
{25:1} trijų dalykų buvau pakreipiami, ir atsistojo
gražus tiek prieš Dievą ir vyrai: vienovę, broliai,
meilę kaimynų, vyras ir žmona, kuri susitaria kartu.
{25:2} trijų rūšių vyrai mano siela nekenčiama, ir aš
labai įžeidė savo gyvenimą: vargšas žmogus, kuris didžiuojasi
tuo, kad
turtingas vyras tai yra melagis, ir senas Cudzołożnik, doateth.
{25:3} Jei tu padarei susirinko nieko tavo jaunimo, kaip
ar tu rasti ką nors tavo amžius?
25: {4} O kaip mielas dalykas yra sprendimas dėl pilkos spalvos
plaukus,
ir senovės vyrams pažinti gynėjas!
{25:5} O kaip mielas yra senukams, išminties ir

supratimą ir vyrų garbės patarėjo.
{25:6} daug patirties yra senukams, karūna ir
Dievo baimė yra savo šlovę.
{25:7} yra devyni dalykų, kurie man buvo vertinami mano
širdies laimingas ir dešimtąsias man bus su mano liežuvis ištarti:
Žmogus, kuris turi džiaugsmo savo vaikų; ir jis kad gyvas
pamatyti
jo priešas patenka:
{25:8} Na yra jam, kad gyvena su žmona
supratimą, ir kad Dievas negali paslydo su savo kalba,
ir kad Dievas nebuvo įteiktas vyras daugiau nevertas nei pats:
{25:9} Na yra jam, kad Dievas nustatė atsargumo, ir jis
sako į ausis iš jų bus girdėti:
25: {10} O kaip didelis yra tas, kuris suranda išminties! dar yra
ten nė vienas virš jo, kad feareth Viešpaties.
{25: 11} bet Viešpaties meilės passeth visų dalykų
apšvietimas: dzierżącego, kurį bus jis turi būti sulygintas?
{25: 12} Viešpaties baimė yra pradžia jo meilės:
ir tikėjimas yra pradžioje šliejasi pas jį.
{25:13} [man] bet Maras, bet maras širdies:

ir bet koks blogio, bet nejaugi moteris:
{25:14} ir jokių bėdų, bet iš jų kančia
kurie manęs nekenčia: ir jokių keršto, bet kerštas priešų.
{25:15} yra be galvos virš galvos gyvatės; ir
nėra jokių rūstybė virš priešo rūstybė.
{25:16} aš turėjo gana gyventi su liūto ir drakono, nei
laikyti namuose su bloga moteris.
{25:17} nedorumą, moteris changeth savo veidą,
ir darkeneth jos veide kaip wór.
{25:18} vyru turi sėdėti tarp savo kaimynus; ir
kai jis klausosi, jis turi aikčioti karčiai.
{25:19} visų blogio yra bet nedaug nedorumą, a
moteris: tegul dalis nusidėjėlis, patenka ant jo.
{25:20} kaip smėlio taip Atsikeliant kojomis
amžiaus, Taigi yra pilna žodžius žmogus žmona.
{25: 21} potknie ne grožio moteris, ir noras
jai ne dėl malonumo.
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{25:22} moteris, jei ji išlaikyti savo vyrui, yra visiškai
pyktis, impudence ir daug priekaištų.

{25:23} bloga moteris abateth drąsos, padaro,
sunkiųjų užjaučiantis ir širdis sužeista: moteris, kuri bus
ne komfortas vyru nelaimės padaro silpnas rankas ir
silpnas kelio.
{25:24} moteris atėjo pradžioje nuodėmės, ir
per jos mes visi miršta.
{25:25} duoti vandens ne ištrauka; nei bloga
moteris laisvai gad užsienyje.
{25:26} jei ji eiti ne taip, kaip tu galėsi jos, sumažinti jos
ir nuo tavo kūną, ir suteikti jai įstatymo projektą dėl santuokos
nutraukimo, ir tegul ji
eiti.
{26:1} palaimintas yra tas žmogus, kas dorą žmoną, už
jo dienų skaičius turi būti dvigubas.
{26:2} A doro moteris rejoiceth savo vyrą, ir jis
atlieka savo taikos gyvenimo metų.
{26:3} A gera žmona yra gera dalis, kuri turi būti
atsižvelgiant į dalis, kad baiminasi, Viešpats.
{26:4} ar žmogus būtų turtingas ar vargšas, jei jis turi gera
širdies link Viešpaties, jis visą laiką džiaugtis su a

linksmas veidas.
{26:5} yra trys dalykai, kad mano širdies feareth; ir
ketvirtais man buvo gerklės bijo: miestas, šmeižtas,
rinkti kartu nepaklusnūs daugybę ir yra klaidinga
kaltinimai: visa tai yra blogiau už mirtį.
{26:6}, bet kalno širdies ir liūdesys yra moteris, kuri yra
pavydi per kita moterimi, o liežuvio blogis
kuris communicateth su visais.
{26:7} blogio žmona yra Jungo sukrėtė pirmyn ir atgal: jis,
Kas turi turėti jos kaip nors jis vyksta į Skorpionas.
{26:8} A girtas moteris ir gadder užsienyje iškils
labai pyktis, ir ji neapima savo hańbę.
{26:9} moteris prostitucija gali būti žinomas savo
išdidus išvaizda ir vokų.
{26:10}, jei tavo dukra begėdis, laikyti ją straitly,
kad ji piktnaudžiauja sau per perdaug laisvės.
{26:11} žiūrėti per įžūlus akis: ir stebuklas nebūtų, jei
ji nusižengimą prieš tave.
{26: 12} ji bus atidaryti savo burna, kaip ištroškęs keliautojas
kai kas rado fontanas, ir kiekvieną vandens gėrimas

netoli jos –: kas gyvatvorių bus ji susėsti ir atidaryti savo
virpesys su kas rodyklę.
{26:13} malonę, žmona patinka vyrui, ir
savo nuožiūra bus atšerti jo kaulus.
{26:14} A tylus ir mylintis moteris yra dovana Viešpaties;
ir nėra nieko labai verta kaip proto gerai
nurodymus.
{26:15} A susigėdęs ir ištikima moteris yra dvigubai
malonę, ir savo žemyne mintis negali būti vertinamas.
{26:16} kaip saulė, kai ji teka iš aukšto dangaus; Todėl
yra gera žmona savo namuose užsakymo grožį.
{26:17} kaip šviesoje yra šventa Žvakidė; Todėl
prinokusių amžius yra veido grožį.
{26:18} kaip aukso stulpai yra gavusi lizdams
Sidabras; Taigi yra tikroji kojų su pastovaus širdies.
{26:19} mano sūnus, laikyti tavo amžiaus gėlių garso; ir
suteikti ne tavo stiprybės su nepažįstamais žmonėmis.
{26: 20 sakydamas} kai tu padarei įsigijo vaisingas turėjimas
per visą lauką, sėti, jis su tavo sėklos, pasitikėdamas
gerumas tavo rankų.

{26:21} kad tavo lenktynes, kurios tu leavest turi būti
padidintos, turintys savo geras nusileidimas pasitikėjimą.
{26:22} nierządnicą priemones turi būti apskaitomas kaip
seilių; Tačiau yra
ištekėjusi moteris yra bokštas prieš mirtį savo vyrui.
{26:23} A bloga moteris yra pateiktas kaip jo dalį, kad
blogis žmogaus: bet religinis moteris skiriamas jam, kad feareth
Viešpats.
{26:24} nesąžiningi moteris contemneth gaila:, bet yra
Honest moteris bus pagarba savo vyrui.
{26: 25} A begėdis moteris yra skaičiuojamos kaip šuo;
Tačiau ji yra susigėdęs bijo Viešpaties.
{26:26} A moteris, kuri vyro kas garbę turi būti
vertinami Išminčius bet ji, kad dishonoureth jam savo
pasididžiavimas, skaičiuojama bezbożnych visų.
Siekiama {26:27} A garsiai verkia moteris ir yra bartis
iš išvaryti priešų.
{26:28} yra du dalykai, kurie sielvartauti mano širdis; ir į
Trečia, padaro mane piktas: vyras karo, kad suffereth skurdą;
ir vyrams suprasti, kad nėra nustatyti ir vienas,

returneth nuo tiesos į nuodėmę; Viešpats prepareth, tokių
vienas kardas.
{26:29} A prekybininkai vargu ar saugo save nuo
neteisinga; ir tai huckster ne turi būti išlaisvinti iš nuodėmės.
{27:1} daugelis yra nusidėję mažų klausimu; ir jis,
seeketh už gausa odwrócicie savo akis.
{27:2} kaip vinis sticketh greitai tarp audinio siūles, kad
akmenys; Taigi Dievas nuodėmės klijuoti uždaryti tarp pirkimo ir
pardavimo.
{27:3} nebent žmogus laiko save uoliai baimė
Viešpats, jo namuose greitai turi būti nuverstas.
{27:4} kaip kada vienas sifteth su sietą, kad atliekų
likučiai; Taigi žmogus, jo šlykštynė kalbėti.
{27: 5} krosnies proveth ir Poteris laivais; Todėl
tyrimo metu žmogus yra, jo motyvavimas.
{27:6} vaisiaus declareth, jei medis buvo apsirengęs; Todėl
yra ištarimas išdidumą į žmogaus širdį.
{27:7} pagirti nė vienas žmogus, kol tu girdi jį kalbėti; už
tai tyrimas dėl vyrų.
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{27:8} jei tu followest tiesos, tu būsi gauti
jos, ir įdėti ją į, kaip šlovingą sutana.
{27:9} paukščiai bus poilsio pas jų panašūs; tai bus tiesa
grąžinti jiems, kad ja verstis.
{27:10} kaip liūtas lieth palaukti grobį; Taigi nuodėmė
juos, kad dirbti kaltę.
{27:11} ir šventas žmogus diskursas yra visada su
išminties; bet kvailas changeth kaip mėnulis.
{27:12} jei tu tarp to nekuklus, stebėti laiko;
Tačiau nuolat būti tarp žmonių supratimo.
{27:13} Kvailių diskursas yra nusibodę, ir jų sporto
yra nuodėmė wantonness.
{27:14} kalbėti jam, kad sweareth daug padaro dėl
plaukų stovėti vertikaliai; ir jų brawls padaryti vieno langelio
savo ausis.
{27:15}, didžiuotis nesantaika yra bloodshedding, ir
jų revilings yra sunkus prie ausies.
{27:16} Whoso discovereth paslaptis loseth kreditą; ir
niekada pas mus prie draugų, kad jo protas.
{27:17} myliu tavo draugas, ir būti jam ištikima: bet jei

tu betrayest savo paslaptis, ne daugiau sekti paskui jį.
{27: 18}, kaip žmogus turi sunaikinti savo priešų; Taigi tu
tu prarasta meilė tavo artimui.
{27:19} kaip vienas, kad letteth eiti iš jo rankų, todėl paukštis
tu tu tegul savo artimą eiti, ir būsi ne gauti jį dar kartą
{27:20} Sekite paskui jį ne daugiau, nes jis yra per toli nuo; jis
yra kaip Stirna, pabėgo iš kilpą.
{27:21} kaip žaizda, jai gali būti privalomi; ir vėlesni
reviling ten gali būti reconcilement: tik tas, kuris betrayeth
paslaptis yra be vilties.
{27:22}, kad winketh į akis jis veikia blogis: ir
tas, kuris nežino jam išvykti iš jo.
{27:23} kai tu esi šiuo, jis kalbės saldžiai, ir
bus žaviuosi tavo žodžiai: bet ne paskutinį kartą jis bus riestis jo
burnos ir apkalba tavo posakiai.
{27:24} nemėgstu daug dalykų, tačiau nieko panašaus jam;
nes Viešpats bus neapykantą jam.
{27:25} Whoso casteth ant didelio akmens casteth ant jo
savo galva; ir Kłamliwy insultas sudaro žaizdos.
{27:26} Whoso diggeth duobės pasibaigia jame: ir jis,

setteth spąstus turi prisiimti.
{27:27} jis, kad veikia blogis, jis sumažės jam,
ir jis turi žinoti iš kur ji ateina.
{27:28} yra pasityčiojimas ir priekaištų iš didžiuotis; bet
keršto, kaip liūtas, taip guli palaukti už juos.
{27:29} jie teisus rudenį džiaugtis, kad turi
atsižvelgti į kilpą; ir skausmo turi juos išnaikinti
anksčiau jie miršta.
{27:30} pagieža ir gniewu, net jie yra bjaurasčių;
ir Nuodėmingas žmogus privalo turėti juos abu.
{28: 1} jis, kad revengeth pas mus keršto iš to
Viešpats, ir jis tikrai liks jo nuodėmes [atmintis.]
28: {2} atleisti savo skausmą, kad jis padarė artimą
tau, taigi turi tavo nuodėmes taip pat galima atleisti kai tu
meldžiatės.
{28:3} vienas žmogus įspaustos neapykantos prieš kitą, ir nieko
jis siekia iš Viešpaties malonę?
{28:4} jis abyscie ne malonės, kad žmogus, kuris yra tarsi
pats: ir Dievas jis prašyti atleidimo už savo nuodėmes?
{28:5}, jei jis yra, bet kūnas maitina neapykantą, kurie bus

intreat atleidimo už savo nuodėmes?
{28:6} prisiminti tavo pabaiga, ir tegul priešiškumas nutraukti;
[prisiminti] korupcija ir mirtis, ir rezidentu į
įsakymų.
{28:7} prisiminti įsakymų ir padengia Nr
blogis į savo artimą: [prisiminti] Merų pakto,
Didžiausias, ir merkti ne nežinojimo.
{28: 8} Abstain nuo nesantaikos, ir tu būsi sumenkinti tavo
nuodėmes: dėl įsiutę vyras bus pakurti nesantaika,
{28:9} A Nuodėmingas žmogus disquieteth friends, ir padaro
diskusijos tarp jų, būti taika.
{28:10} kaip ugnies klausimas yra, kad ji burneth: ir kaip yra
žmogaus jėgos yra, taip yra jo rūstybę; ir pagal jo
turtai jo pyktis riseth; ir tuo labiau jie yra
susidurti, tuo labiau jie bus uždegimas.
{28:11} skubotas teigia uždega ugnis: ir yra skubotas
kova su sheddeth kraujo.
{28:12} jei tu smūgis kibirkštis, ji degs: jei tu nerija
jai, ji turi būti užgęsta: ir abu jie ateina iš tavo
nagų.

{28:13} prakeikimas ausinės ir doubletongued: tokių
Daugelis, kurie buvo taikos sunaikinti.
{28:14} tai slaptas kalba davė daug, disquieted ir
skatina juos iš tautos į tautą: stiprios miestams kas tai
nugriauta, o nuverstas didžių žmonių namus.
{28:15} tai slaptas kalba davė išvaryti doro
moterims, ir jų pelna atėmė.
{28:16} Whoso hearkeneth pas ji niekada rasti poilsio,
ir niekada gyventi ramiai.
{28:17} plakti insulto daro ženklų kūne:
Tačiau insulto liežuvio sulaužo kaulus.
{28:18} daugelis sumažėjo kardas krašto: bet
ne tiek daug kaip sumažėjo liežuvį.
{28: 19} Na yra tas, kuris ginamas per nuodai
dalį; kurie davė nepatektų Jungo jo, nei buvo
sukaustyti savo juostos.
{28:20} Jungo jos yra jungą iš geležies, ir
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jos juostų yra juostų iš žalvario.
{28:21} jo mirtis yra blogis mirtis, kapas buvo

geriau nei jis.
{28:22} ji neturi taisyklė per juos, kad garbinti Dievą,
taip pat turi būti sudegindavo liepsna, jo.
{28:23} tokių kaip paliko ponai patenka į jį; ir jis
turi įrašyti į juos, o ne užgęsta; jis siunčia
jiems kaip liūtas, ir valgyti juos kaip leopardas.
{28:24} atrodo, kad tu gyvatvorių tavo apie su
erškėčių ir įpareigoti iki tavo sidabro ir aukso,
{28:25} sveria tavo žodžiai pusiausvyrą ir įsitikinkite, kad
durų ir tavo nagų baras.
{28:26} saugokitės tu skaidrę ne pagal tai, kad tu sumažės iki
jam, kad lieth in laukti.
{29:1}, kad jis yra gailestingas bus paskolinti iki jo kaimynas;
ir tas, kuris stiprina savo ranką sprend˛ia,
įsakymų.
{29:2} Lend į savo artimą – metu, kai jo reikia, ir darbo
užmokesčio
tu tavo kaimynė vėl nustatytu sezoną.
{29:3} laikyti tavo žodis, ir sąžiningai kovoti su juo, ir
tu visada būsi rasti dalykas, kuris tau reikalingas.

{29:4} daugelis, kai dalykas buvo paskolintos, skaičiuojant jį
galima rasti ir įdėti juos į bėdą, kuri padėjo jiems.
{29:5} kol kas gavo, jis bus Bučinys vyro ranka;
ir jo kaimyno pinigų jis kalbės submissly: bet
kai jis turėtų išmokėti, jis bus pratęsti laiką, ir grįžti
žodžiai iš sielvarto, ir gaila laiko.
{29:6} jei jis vyrauja, jis vargu ar gauna pusę, ir
jis skaitysis taip, lyg jis ją radau: jei ne, jis davė netenka
jam savo pinigus, ir jis davė, padavė jam priešas be
sukelti: jis payeth jį su cursings ir turėklai; ir
garbę jis mokės jam gėda.
{29:7} daug todėl atsisakė paskolinti kitam
Vyrai serga bendraujant, baimindamiesi, kad būti oszukani.
{29:8} dar turi tu kantrybės su vyru į prastos turtą,
ir atidėti ne ir parodyti jo gailestingumą.
{29:9} padėti vargšams ir įsakymų labui, ir
ne jam nusigręžti dėl jo skurdo.
{29:10} prarasti tavo brolis ir tavo draugas, tavo pinigus
ir tegul jis nėra rūdžių po akmeniu bus prarasti.
{29:11} Zmagazynować tavo lobis teigimu,

įsakymų Wyniosly, ir tai užtikrina, kad tave
daugiau pelno, nei aukso.
{29:12} užsičiaupk išmaldą, tavo sandėliai: ir ji turi
pristatyti tave nuo visų bėdų.
{29:13} ji turi kovoti už tavęs prieš tavo priešus, geriau
kaip galingas skydas ir stipri ietis.
{29:14} sąžiningas žmogus yra laidavimo už jo kaimyne:, bet jis
tai yra įžūlus ar turime jį apleisti.
{29:15} pamiršti ne tavo laidavimu, jis draugystė
davė savo gyvenimą už tave.
{29:16} nusidėjėlis bus nuversti geras turtas jo
laidavimas:
{29:17} ir kad jis yra nedėkingas proto paliks
jam [į pavojų], pristatyti jį.
{29:18} Suretiship davė nemažai geras turto, anuliuojami ir
juos pakratyti kaip jūros bangos: stiprus vyrai kas jį skatina
nuo savo namus, kad jie klajojo tarp keista
Tautų.
{29:19} blogis žmogus nusižengė įsakymų
Viešpaties patenka į suretiship: ir tas, kuris undertaketh

ir neseka kitų vyrų verslo, kad pelnas patenka į
kostiumai.
{29:20} pagalbos savo artimą pagal tavo valdžia, ir
saugokitės, kad tu save patenka ne į tą patį.
{29:21} pagrindinis dalykas gyvenime yra vandens ir duonos, ir
drabužių ir namas padengti gėda.
{29:22} geriau yra vargšas vidutinis kotedže, gyvenimo
kaip subtilus bilieto į kito žmogaus namą.
{29:23} tai būtų mažai ar daug, palaikykite tavimi patenkintas,
kad tu
esu girdėjusi ne tavo namai priekaištų.
{29:24} tai apgailėtinus gyvenimą eiti iš namų
namas:, kur tu esi svetimas, tu darest atidaryti
tavo burna.
{29:25} tu būsi pramogauti, ir šventė, ir neturi
Ačiū: Be to tu būsi išgirsti kartūs žodžiai:
{29:26} ateiti, tu svetimas, ir pateikti lentelę, ir pašarų
man tai tu pasiruošęs.
{29:27} suteikti vietą, tu svetimas, gerbiamą žmogų;
mano brolis ateina pateikti užstatą, ir man reikia mano

namas.
{29:28} šie dalykai yra sunkus žmogus
supratimą; houseroom, upbraiding ir
reproaching skolintojas.
{30:1} jis, kad myli savo sūnų kelia jam dažnai jaučiasi,
lazdele, kad jis gali turėti džiaugsmą jam, galų gale.
{30:2}, tas, kuris chastiseth jo sūnus turi džiaugsmo į jį,
ir džiaugtis juo be savo pažintį.
30: {3} jis, kad jo sūnus teacheth grieveth priešas: ir
prieš jo draugų jis turi džiaugtis juo.
{30:4} nors jo tėvas miršta, dar jis yra, nors jis buvo
ne miręs: nes jis davė paliko vieną už jį, tai kaip jis pats.
{30:5}, o jis gyveno, jis pamatė ir džiaugėsi juo: ir
kai jis mirė, jis nebuvo liūdinčios.
{30:6} jis paliko jį į Keršytojas nuo savo priešų,
ir vienas, kad yra Odpłacić geranoriškumas savo draugams.
{30:7}, tas, kuris padaro per daug jo sūnus turi įpareigoti
jo žaizdomis; ir jo viduriai bus neramus ne kiekvienas riksmas.
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{30:8} nebuvo pažeista žirgą becometh užsispyręs: ir

paliktas pats vaikas bus darbštumą.
{30:9} Cocker, tavo vaikas, ir jis tave bijo:
žaisti su juo, ir jis atneš tau nusiminimas.
{30:10} juoktis ne su juo, kad tu turi liūdesį su
jo, ir kad tu griežti dantimis tavo dantis, galų gale.
{30:11} duoti jam jokių laisvės jaunystėje, o ne mirktelėti
jo follies.
{30:12} lankas žemyn jo kaklo, o jis yra jaunas ir ritmas
jo pusių, nors jis yra vaikas, nes jis vaškas užsispyręs,
būti Nepaklusnieji pas tave ir taip atkreipti tavo liūdesys
širdies.
{30:13} įspėjant tavo sūnus, ir laikykite jį darbo, kad ne jo
nepadorus elgesys laikomas nusikaltimu pas tave.
{30:14} geriau yra prastas, yra patikimas ir stiprus
Konstitucijos, nei turtingas žmogus, kuris kenčia savo kūne.
{30:15} sveikata ir gera turto, įstaigos yra visų pirma
aukso ir tvirtų virš begalybės turtus.
{30:16} yra ne turtai virš garso kūno ir Nr
džiaugsmo aukščiau širdies džiaugsmas.
{30:17} mirtis yra geriau nei karti gyvenimą arba nuolatinis

ligos.
{30:18} yra gležni, pilamas ant nagų, užsičiaupk
masses mėsos nustatyta ant kapo.
{30:19} kas gera daro siūlymas pas stabas? už
nei jis valgo nei kvapo: Taigi yra tas, kuris yra persekiojami, ir
Viešpats.
{30:20} jis mato savo akimis ir groaneth, kaip yra
kastratas, kad embraceth nekaltas ir sigheth.
{30:21} ne per tavo protas nusiminimas ir kenčia
ne mane, tavo advokatas.
{30:22} širdis džiaugsmu yra žmogaus, gyvenime ir
malonia žmogus prolongeth savo dienas.
{30:23} myliu tavo siela ir patogus tavo širdį,
pašalinti liūdesį toli nuo tavęs: už liūdesį kas nužudė daug,
ir nėra jame jokio pelno.
{30:24} pavydas ir rūstybė sutrumpinti gyvenimą ir
kruopštumas
gimdo prieš laiką amžiaus.
{30:25} A linksmas ir geras širdies turės jo priežiūra
mėsa ir dieta.

{31:1} žiūrėti į turtus consumeth kūne, ir
priežiūra jų driveth nuo miego.
{31:2} žiūrėjimas priežiūros neleis žmogus slumber, kaip skauda
liga viską miego,
{31: 3} turtingas davė puikių darbo rinkti turtus
kartu; ir kai jis resteth, jis yra užpildytas su savo gėrybių.
{31: 4} prasta laboureth į jo prastos turtą; ir kada jis
leaveth, jis yra dar socialiai remtiniems asmenims.
{31:5}, ne tas, kuris myli aukso turi būti pagrįstas, ir jis
kad neseka korupcija turi turėti pakankamai jų.
{31:6} aukso buvo daug, griuvėsiai ir jų
buvo sunaikinti.
{31:7} tai stumblingblock jiems, kad aukos:
su juo atsižvelgiama, ir kiekvienas kvailys.
{31:8} palaimintas yra turtingas, kuris rastas be dėmės,
ir Argi ne dingo po aukso.
{31:9} kas tai? ir mes vadiname jį palaimino: už
nuostabių dalykų jis padarė savo tautoje.
{31:10} kuris davė taip, ir rasti geriausią?
tada tegul šlovės. Kurie gali įžeisti, ir kas ne

įžeidė? ar blogis, ir ne tai padarė?
{31:11} jo prekes turi būti nustatyta, ir
visuomenė pripažįsta, kad jo išmaldą.
{31:12} jei tu sėdi gausus stalo, neturi būti godus ant
taip, ir ne, sako, kad yra daug mėsos ant jo.
{31:13} atsiminti, kad bloga akis yra blogis dalykas: ir
kas sukurta daugiau blogis nei akis? Todėl ji
weepeth, kai kiekviena proga.
{31:14} ruožas ne tavo ranką whithersoever jis žiūri,
ir traukos nėra su juo į indelį.
{31:15} teisėjas negali savo artimą pagal save: o
atsargus kiekviename punkte.
{31:16} valgyti kaip jis becometh vyras, tuos dalykus, kurie yra
nustatyti prieš tave; o SURIS Pastaba, kad ne tu nekenčiama.
{31:17} atostogas ne pirmą manierų labui; ir ne
unsatiable, kad ne tu įžeisti.
{31:18} kai tu sittest tarp daugelio, pasiekti ne tavo
visų pirma, rankų.
{31:19} A labai mažai pakanka, kad vyras gerai puoselėti,
ir jis fetcheth ne savo vėjo trumpas ant savo lovos.

Nefio 31: {20} garso miegas ateis saikingai valgyti: jis riseth
anksti, ir su juo savo Ratio: bet skausmas žiūrėti,
ir choler, ir kančios pilvo, yra su su unsatiable
vyras.
{31:21} ir jei tu padarei buvo priversti valgyti, kyla, eikite
Pirmyn, vemti, o tu neturi poilsio.
{31:22} mano sūnus, girdi mane, ir mane niekina, ne, o ne į
Paskutinį kartą tu būsi rasti, kaip tau sakiau: visiems tavo
darbams galima greitai,
Taigi ten ne ligos ateis pas tave.
{31:23} Whoso yra liberalai jo mėsą, vyrai taip kalba
gerai apie jį; ir jo geras ūkininkavimas ataskaita bus
tikėjo.
{31:24}, bet prieš jį, kad niggard jo mėsą į
visas miestas yra ūžesys; ir jo parodymai
niggardness turi negali būti ginčijamas.
{31:25} parodysiu ne tavo valiantness vynu; vyno Dievas
sunaikino daugelį.
Puslapis Siracidas (Ecclesiasticus) 620
{31:26} krosnies proveth krašto panirimas: taip nieko

vyno didžiuotis širdis drunkeness.
{31:27} vynas yra taip gerai, kaip gyvenimas su žmogumi, jei tai
būtų girtas
saikingai: kas gyvenime yra tada su vyru kuris yra be vyno?
jis buvo sukurtas, kad vyrams malonu.
{31:28} vynas tam tikru mastu girtas ir sezono metu gimdo
džiaugsmu širdies ir džiaugsmu proto:
{31:29}, bet vyno girtas su perteklius daro kartumo
proto, brawling ir nuolatinių barnių.
{31:30} girtumo increaseth pyktis ir kvailas, kol jis
įžeisti: jis diminisheth jėgą, ir padaro žaizdos.
{31:31} priekaištas ne savo artimą ne vynas, ir
niekina jį ne į jo mirth: duoti jam jokių despiteful žodžių,
ir paspauskite ne tam jį paragino jį [gėrimas].
{32:1}, jei tu būti pagaminti meistras [šventė], keltuvas ne
save aukštyn, bet tarp jų, kaip vieną iš poilsio; imtis
darbštus jais rūpinasi, o Taigi atsisėsti.
{32:2} ir kai tu padarei padaryta office visos tavo, tavo
vieta, kad tu būsi linksmai su jais, ir gauti a
karūną tavo gerai užsisakyti šventę.

{32:3} kalbėti, laikydamas, kad seniūnas, už tai tu becometh
tau,
bet su garso sprendimas; ir trukdo ne musick.
{32:4} Pour ne iš žodžių kur yra muzikantas, ir
parodysiu ne atgal išminties iš laiko.
{32:5} A musick į banketą vyno koncertas yra kaip yra
Signet, carbuncle nustatytas į auksą.
{32:6} nes signet, smaragdas, auksas, darbas,
yra musick su maloniu vyno melodiją.
32 {:}, 7 Kalbėk, jaunas vyras, jei ten reikia, tau: ir
Tačiau vargu ar kada tu esi du kartus prašė.
{32:8} Tegul tavo kalboje yra trumpas, suvokti daug
keliais žodžiais; būti kaip vienas, kad nežino ir dar holdeth jo
liežuvio.
{32:9} jei tu tarp didžių žmonių, kad ne mane
vienodas su jais; ir kai senovės žmonės yra vietoje, naudoti ne
daug žodžių.
{32:10} prieš thunder eina žaibai. ir prieš a
susigėdęs žmogus turi eiti naudai.
{32:11} betimes pakilti, ir ne paskutinis; bet eik

namuose be delsimo.
{32:12} imtis tavo pramoga, ir tai, ką tu.:
bet nuodėmė ne iš didžiuotis kalboje.
{32:13} ir tai laimina jį, kad tave,
ir kas tave pasipildyti savo gerų dalykų.
{32:14} Whoso feareth Viešpats gaus jo
drausmės; ir tie, kurie siekia jį anksti suras naudai.
{32:15} tas, kuris seeketh teisės turi būti užpildyti su juo:
bet to davatka įžeidė patikrinime.
{32:16} jie, kad baiminasi, Viešpats turi rasti sprendimo ir
turi pakurti Teisingumo kaip šviesa.
{32:17} Nuodėmingas žmogus negali būti reproved, bet
suranda,
Atleiskit pagal jo valią.
{32:18} advokatas vyras bus atidus; Tačiau yra
keista ir didžiuojasi žmogus nėra daunted baimės, net tada, kai
apie save jis padarė be advokato.
{32:19} Do nieko be konsultacijos; ir kai tu
Kai daroma, atgailauti ne.
{32:20} eiti ne tokiu būdu, kur tu galima patekti, ir

suklupti ne tarp akmenų.
{32:21} nebus tikri paprastu būdu.
{32:22} ir saugokitės tavo vaikai.
{32:23}, kiekvienas geras darbas pasitikėti tavo siela; nes tai yra
laikyti Dievo įsakymų.
{32:24} tas, kuris tiki, kad Viešpats Plonam būtina paisyti,
įsakymų; ir jis, kad pasitiki juo turi tarifas niekada
dar blogiau.
{33: 1} jie nieko blogo atsitikti jam, kad feareth
Viešpats; Tačiau net pagundai dar kartą jis išgelbės, kad jam.
{33:2} A išmintingą nekenčiama ne įstatymas; bet kad jis yra,
davatka jame yra kaip laivas per audrą.
{33:3} supratimą vyras pasitiki įstatyme; ir
įstatymas yra ištikimas jam, kaip oracle.
{33:4} paruošti ką pasakyti, ir todėl tu būsi pasisakyti:
ir privalomos iki instrukcija, o tada, kad atsakymas.
{33:5} kvailas širdis yra kaip cartwheel; ir jo
mintis, kaip sukti axletree.
{33: 6} A Eržilas arklys yra pašiepiamas matytum, jis
neigheth pagal kiekvieną, kuris sėdi ant jo.

{33:7}, kodėl Dievas vieną dieną tobulėti kai kaip visi,
kiekvienas metais dienos šviesą ar saulę?
{33:8} jie buvo Viešpaties žinioms
Gerbiamieji: ir jis pakeitė sezonų ir šventės.
{33:9} kai kuriuos iš jų jis pavertė aukštos dienų, ir
šventas juos, ir kai kurie iš jų kas padarė bendrosios
kompetencijos
dienų.
{33:10} ir visi žmonės yra iš žemės, ir Adomas buvo
sukurta žemės:
{33:11}, daug žinių, Viešpats Dievas padalino juos,
ir padarė savo būdus, kaip įvairi.
{33:12} kai kurie iš jų davė jis palaimino ir išaukštintas ir
kai kurie iš jų jis pašventino ir netoli save: bet kai kurie
iš jų davė jis prakeiktas atnešė mažai ir pasuko iš
savo vietas.
{33:13} kaip Molis yra potter's ranka, tai ne mada
jo malonumas: taip jam ranka, kad padarė jam, kad vyras yra
padaryti juos kuo liketh jam geriausia.
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{33:14} geras rinkinys nuo blogio ir gyvenimą nuo mirties: taip
yra nusidėjėliai, o nusidėjėliai nuo Dievo,
religinis.
{33:15} tiek išvaizdą dėl visi darbai Wyniosly; ir
yra du ir du, vienas prieš kitą.
{33:16} aš pažadinusi iki paskutinės iš visų, kaip vienas, kad
renka po
to grapegatherers: aš pasipelnė, Viešpaties palaiminimą
ir tred mano vynyčios kaip vynuogių rinkėjas.
{33:17} apsvarstyti, kad aš pasunkėjęs ne dėl savęs, bet
visus juos, siekti mokymosi.
{33:18} girdi mane, O jums puikių žmonių, vyrų ir
Klausykite savo ausimis, jūs valdovų kongregacija.
{33:19} duoti ne tavo sūnus ir žmona, tavo brolis ir draugas,
teisė per tave o tu livest, ir ne tavo prekes
kita: kad jis tave atgailauti, ir tu intreat tam pačiam
dar kartą.
{33:20} kol tu livest ir tu kvėpavimą į tave,
sulašinti ne mane bet.
{33:21} geriau tai, kad tavo vaikai turėtų siekti

tau, nei tu shouldest stendas su savo mandagumo.
{33:22}, visi tavo darbai nuolat drožinio primatas;
palikti ne dėmė tavo garbei.
{33:23} tuo metu, kada tu būsi baigiasi tavo dienos, ir
baigti savo gyvenimą, platinti tavo paveldėjimo.
{33: 24} pašarų, lazdelės ir naštą, yra asilas; ir
duona, korekcija ir darbą, tarnautojas. .
{33:25} jei tu vergais darbo tavo, tu būsi rasti
poilsis:, bet jei tu tegul eina nenaudojamas, jis siekia laisvės.
{33:26} A jungą ir apykakle laivapriekio kaklo: taip
kankinimus ir kankina, kad blogis vergais.
{33:27} siųsti jam darbo, kad jis negali veikti laukimo režimu; už
dykinėjimas teacheth daug blogio.
{33:28} nustatyti jį dirbti, nes tinkamas už jį: jei jis ne
paklusnus, įdėti daugiau sunkių pančių.
{33:29}, bet nebūti pernelyg link bet; ir be
savo nuožiūra nieko nedaryti.
{33:30} jei tu vergais, tegul bus tau kaip:
save, nes tu padarei nupirko jam kaina.
{33:31} Jei tu vergais, maldauti jį kaip brolį:

nes tu reikia jam nuo tavo siela: jeigu tu
maldauti jį blogis, ir jis iš tavęs, kokiu būdu nori tu
eiti ieškoti jo?
{34:1} ir suprasti žmogaus tuščia viltis yra veltui
ir klaidingai: ir svajoja pakelti kvailas.
{34:2} Whoso regardeth sapnai yra panašūs į jį, kad catcheth
kartą šešėlis, ir neseka paskui vėją.
{34:3} vizija, sapnai yra vienas panašumas
dalykas, netgi kaip veido prie veido panašumą.
{34:4}, nešvarus, kas gali būti valomi? ir
nuo to dalyko, kuris yra klaidingas kas tiesa gali ateiti?
{34:5} Divinations, ir soothsayings ir sapnai,
veltui: ir širdies fancieth, kaip gimsta moters širdį.
{34:6}, jei jie negali būti išsiųsti iš labiausiai aukšto į tavo
lankymo, nustatyti ne tavo širdies jiems.
{34:7} sapnai yra apgauti daug, ir jie turi
nepavyko, įdėti savo pasitikėjimą jais.
{34:8} įstatymą galima rasti puikiai be melas: ir
Išmintis yra tobulas ištikimas burnoje.
{34:9}, kas keliavo vyras žino daug dalykų;

ir tas, kas daug patirties pripažins išminties.
{34:10} kas patirties žino mažai:, bet jis
kad kas keliavo pilna atsargumo.
{34:11} kai važiavau, aš pamačiau daug dalykų; ir aš
suprasti daugiau, nei galiu išreikšti.
{34:12} man buvo ofttimes gresia mirties: dar buvau
pateikta dėl šių dalykų.
{34:13} tiems, kurie bijo Viešpaties dvasia gyventi;
jų viltis yra juo, saveth juos.
{34:14} Whoso feareth Viešpats nėra baimė ar būti
bijo; jis yra jo viltis.
{34:15} palaimintas yra jo siela, feareth Viešpaties:
Kam Dievas jis atrodo? ir kas yra jo jėga?
{34:16} Viešpaties akyse yra į juos, kad patinka
jo, jis yra savo galinga apsauga ir stiprus viešbutyje, gynybos
nuo šilumos ir priedanga nuo saulės vidurdienį, už išsaugojimą
nuo suklupimo, ir padėti nuo kritimo.
{34:17} jis pakelia siela vargšą, ir lighteneth akis: jis
duoda sveikatos, gyvenimo ir palaima.
{34:18} jis, kad sacrificeth neteisėtai įgytas, daikto

jo aukos yra juokinga; ir nepagrįstas vyrų dovanos yra ne
priimta.
{34:19} Wyniosly nepatiko su aukos
blogis; nei yra jis Spacyfikowany nuodėmės daugybė
apie aukas.
{34:20} Whoso gimdo siūlo prekių,
blogai daro, kaip vienas, kad killeth prieš jo tėvo sūnus
akis.
{34:21} duona socialiai remtiniems asmenims ar jų gyvenimas:
jis,
defraudeth jam jų yra žmogaus kraujo.
{34:22} tas, kuris ima toli jo kaimyno gyvenimo
slayeth ir jis, kad defraudeth jo nuoma darbininkams
yra tam bloodshedder.
{34:23} kai vienas buildeth, o kitą pulleth
kokia pelno jie tada bet darbo?
{34:24} kai vienas prayeth, o kitą curseth, kurio
Viešpaties balsas bus išgirsti?
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{34:25} tas, kuris washeth pats po susilietimas su

kūnas, jei jis jį dar kartą, kas availeth jo skalbimo paliesti?
{34:26} kad tai su vyru, kad fasteth už savo nuodėmes, ir
eina vėl, ir daro tą patį: kas išgirs jo maldą?
ar ką Dievas jo žeminti pelnas jam?
{35:1} jis saugo įstatymas, kad duoda pakankamai aukos:
tas, kuris Plonam dėmesio į įsakymų offereth taikos
siūlo.
{35:2} tas, kuris requiteth su goodturn offereth kvietinių miltų;
ir tas, kuris duoda išmaldą sacrificeth pagirti.
{35:3} nukrypti nuo blogio yra malonus dalykas
Viešpats; ir liepė rustybe, nuraminimas.
{35:4} tu būsi ne tuščias prieš Viešpatį.
{35:5} dėl visų šių dalykų [yra padaryti] dėl to, kad
įsakymų.
{35:6} siūlymas teisiųjų daro altoriaus riebalų,
ir jos saldus prieskonį prieš dauguma aukštos.
{35:7} tik vyro auka yra priimtinas. ir į
memorialinis jos niekada nebus pamiršta.
{35:8} duoti Viešpats Kišiniovą su gera akis, ir
sumažinti ne pirmojo iš tavo rankų.

{35:9}, visi tavo dovanos parodysiu linksmas užjaučiantis, ir
skirti tavo Dešimtinė su džiaugsmu.
{35:10} duoti pas dauguma aukštos pagal kaip jis
Praturtintas tave; ir kaip tu padarei įgytas, duoti su linksmą
akių.
{35:11} nes Viešpats recompenseth ir duos tau
septynis kartus daugiau.
{35:12} nemanau, kad korumpuotiems su dovanomis; dėl tokio
jis
negausite: ir pasitikėjimo nėra nepelnytas aukas; už
Viešpats yra teisėjas, ir su juo yra asmenų atžvilgiu.
{35:13}, jis nebus priimti asmenų, dėl prastos
vyras, tačiau girdėsite užguitas malda.
{35:14} jis sudužusios malda, kad
mūsų; nei našlė, jei ji poureth, jos
skundą.
{35:15} tai ne ašaros partrenkti našlės skruostų?
ir nėra jos riksmas, prieš jį, kelia jiems kristi?
{35:16} tas, kuris serveth Viešpats turi būti priimtas su
naudai, ir jo malda turi pasiekti iki debesų.

{35:17} nuolankiesiems malda pierceth debesų: ir
kol jis yra arti, jis bus paguostas; ir bus ne
išvyksta, kol pats Aukštasis yra Štai teisti teisingai,
ir vykdyti teismo sprendimą.
{35:18} nes Viešpats bus laisvi, nė vienas bus,
Galingas Būkite kantrūs link jų, kol jis buvo sumušė į
Irmina, Nielitościwy, strėnų ir repayed keršto
pas pagonus; kol jis atima daug,
didžiuotis, ir skaldytų skeptras, bedieviai;
{35:19} kol jis tapo kiekvienam žmogui pagal
jo poelgius, darbus žmonių pagal jų
įrenginiai; kol teisėjavo savo tautos, priežastis ir
padarė juos džiaugtis jo gailestingumą.
{35:20} gailestingumas yra sezoninių trukmės kančia, kaip
debesys, lietus sausros metu.
{36:1} pasigailėk mūsų, O Viešpaties Dievo, ir
Štai mums:
{36:2} ir siųsti tavo baimės nuo visos tautos, kad ieškoti
ne po tavęs.
{36:3} Lift tavo ranka nuo keistų Tautų, ir

leiskite jiems pamatyti tavo galią.
{36:4} kaip tu buvai pašventino mus prieš juos: taip galima
tu padidintos tarp jų prieš mus.
{36:5} ir leiskite jiems žinoti, kad tau, kaip mes žinome tave,
tai ne Dievas, bet tik tu, O dieve.
{36:6} parodysiu nauja pasirašo ir kitų keistų stebuklų, kad:
šlovinti tavo rankas ir tavo dešinė ranka, kad jie gali išdėstytos
tavo nuostabų darbus.
{36:7} pakelti iki pasipiktinimas ir Lieti rūstybę: imtis
už priešininką, ir sunaikinti priešą.
{36:8} Sake trumpas, laikas prisiminti paktas, ir
Tegul jie paskelbti tavo nuostabius darbus.
{36:9} leiskite jam, kad escapeth suvartotas rage
prie laužo; ir tegul jie gesti, engti žmonės.
{36:10} Smite – Irmina valdovai ir vadovai,
pagonių, kad pasakyti, yra niekas kitas, bet mes.
{36:11} surenka visų genčių, Jokūbo ir paveldėti
tu jų, nuo pat pradžių.
{36:12} Viešpatie, pasigailėk ant žmonių, kurie yra
tavo vardas, o Izraelis, kuriam tu tu pavadinimu vadinamas

tavo pirmagimis.
{36: 13} O Būkite gailestingi: Jeruzalė, tavo Šventąjį miestą, į
tavo poilsio vieta.
{36:14} Sion užpildyti su tavo neapsakomas žodžius, ir tavo
žmonių su tavo šlovės:
{36:15} duoti parodymus pas tuos, kurie tu
turėjo nuo pat pradžių, ir pakelti iki pranašai,
jau tavo vardas.
{36:16} atsilyginti, kad laukti, kol tau, ir tegul tavo
pranašai rasti ištikimas.
{36:17} Viešpatie, išgirsti savo tarnus, malda
pagal Aaron palaiminimą per tavo tauta, kurios visi
tie, kurie gyvena žemėje gali žinoti, kad tu esi,
Viešpatie, amžinasis Dievas.
{36:18} pilvo devoureth visus mėsos, tačiau yra vienas mėsa
geresnė už kitą.
{36:19} kaip gomurio tasteth narai rūšių elniena: taip
Dievas širdyje suprasti klaidingai pasisakymai.
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{36:20} A Kaprizingų širdį verčia sunkumas: bet vyras

patirtis zaplata jam.
{36: 21} A moteris gauna kiekvienas žmogus, dar yra viena
dukra geresnė už kitą.
{36:22} iš moters grožio cheereth,
veidas, o vyras myli nieko geriau.
{36:23} jei ten būti malonės, romumu ir komforto,
savo kalba, tada nėra jos vyras kaip visi.
{36:24}, tas, kuris getteth žmona beginneth turėjimas, kad
padėti kaip pas save, ir poilsio ramstis.
{36:25} kai nėra rizikos, turėjimas nėra
sugedęs: ir tas, kas nėra žmona bus vaikščioti aukštyn ir žemyn
gedulo.
{36:26} kurie pasitiki vagis gerai skiria, kad
skippeth nuo miesto iki miesto? Todėl [kurie tikės] žmogus,
Argi ne namas, o lodgeth kur naktį Plonam
jam?
{37:1} kiekvieną draugą sako, aš taip pat esu jo draugas: bet yra
draugas, kuris yra tik draugas, vardu.
{37:2} ar ne pucia iki mirties, kai draugės ir
draugas kreipėsi į priešą?

{37:3} O blogis vaizduotę, iš kurios ežero tu – į
apima žemės su apgaule?
{37:4} yra kompanionas, kuris rejoiceth, kad
gerovės draugas, bet laiku bus
prieš jį.
{37:5} yra pagalbinė priemonė, kuri helpeth jo draugas
pilvas, ir Plonam iki buckler nuo priešų.
{37:6} pamiršti ne tavo draugas tavo galvoje, o ne
pamiršti apie jį, tavo turtai.
{37:7} kas konsultantas extolleth advokato pagalbą; Tačiau yra
tam, kad counselleth sau.
{37:8} patarėju, saugokitės ir žinoti prieš ką
reikia jis davė; nes jis bus atstovas pats; kad jis mesti į
daug į tave,
{37:9} ir sakau tau, tavo būdas yra geras: ir
po to jis stovi iš kitos pusės, norėdami pamatyti, kas turi atsitikti
tave.
{37:10} konsultuotis ne su vienu, kuri tave suspecteth: ir
paslėpti tavo patarimo pvz. pavydas tau.
{37:11} nei konsultuotis su moteris liesdami ją,

kam ji pavydi; nei su bailys klausimais
karo; nei su partneriu dėl keitimo; taip pat su tam
pirkėjas pardavimo; nei su pavydus vyras dėkinga;
nei su Nielitościwy vyras, neliesti malonės; nei su į
tingus už atliekamą darbą; sendinimą, prisimena per metus,
apdailos darbai; nei su prastovos darbuotojas – daug verslo:
Klausyk ne pas juos bet kurioje byloje advokatas.
{37:12}, bet nuolat būti su šventu žmogumi, kurio tu
Žinai laikytis Dievo įsakymų šventė, kurios,
protas yra pagal tavo protas, ir bus liūdesys su tavimi, jei
tu būsi išsimesti.
{37:13} ir tegul tavo širdies stendas gynėjas: už
nėra jokio žmogaus ištikimas tau: nei ji.
{37:14} vyro protas kartais yra įpratęs pasakyti jam
daugiau nei septynis sargas, kuris sėdi virš aukščio bokšte.
{37:15} ir visų pirma melstis į Aukščiausiojo, kad jis
nurodys kelią tavo tiesa.
{37:16} tegul priežastis eiti prieš kiekvieną enterprize, ir
Patarimas prieš kiekvieną veiksmą.
{37:17} veidas yra ženklas keitimas į

širdies.
{37:18} keturių būdu dalykų atrodo: gėris ir blogis, gyvenimas
ir mirtis: bet liežuvį Augščiausis viešpatauja žmonių juos nuolat.
{37: 19} čia yra vienas, kad yra protingas ir teacheth daug, ir
dar yra nepelningas sau.
{37:20} yra viena kad abyscie išminties žodžiai, ir
znienawidzili: jis turi būti visų maisto produktų skurstantiems.
{37:21} dėl malonės neduota, jam iš Viešpaties,
nes jis yra atimta visi išminties.
{37:22} kitą yra protingas, kad pats; ir vaisiai
supratimas yra sveikintina jo burną.
{37:23} išmintingas žmogus instructeth savo tautai; ir vaisiai
jo negali suprasti nepavyksta.
{37:24} išmintingą pripildoma palaiminimas; ir visi
tie, kurie jį pamatyti turi skaičiuoti jį laimingas.
{37:25} dienų žmogaus gyvenime gali būti sunumeruoti:
bet Izraelio dienos yra be galo daug.
{37:26} išmintingas žmogus turi paveldėti šlovės savo tarpe,
ir jo vardas turi galioti neribotą laiką.

{37:27} Mano sūnau, tavo sielą tavo gyvenime pasirodyti, ir
pamatyti, kas yra
blogis, ir ne todėl, kad pas jį.
{37:28} Visa, kas nėra naudinga visiems žmonėms,
nei kas Kiekviena siela malonumas bet ką.
{37:29} nebus unsatiable į ką nors skanėstas, nei per daug
godus ant mėsos:
{37:30} dėl mėsos perteklius gimdo ligos, ir
surfeiting taps choler.
{37:31} surfeiting turi daugelis žuvo; Tačiau jis,
Plonam būtina paisyti prolongeth savo gyvenimą.
{38:1} garbę gydytojas su garbę tiesiai pas jį
pagal tą paskirtį, kurią jūs jam: nes Viešpats Dievas
sukurta jam.
{38:2}, Wyniosly ateina gijimą, ir jis turi
gauti karaliaus garbei.
{38,3} gydytojo įgūdžių pakėlė galvą:
ir didžių žmonių akyse jis yra susižavėjimo.
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{38:4} Viešpats Dievas sukūrė vaistai iš žemės.

ir kad jis yra išmintingas ne abhor juos.
{38:5} nebuvo vandens saldus su mediena, kuri pagal
jo dorybė, gali būti žinomas?
{38:6} ir jis davė vyrų įgūdžių, kad jis gali būti
garbė jo nuostabu darbuose.
{38:7} su tokiu jis Dievas gydo [vyrų] ir Agnus
jų skausmai.
{38:8} tokių nieko vaistininkas padaryti a gaminti moteriško
tualeto reikmenis;
ir jo darbų yra be galo; ir iš jo yra taikos per
visą žemę,
{38, 9} Mano sūnau, tavo ligos negali būti aplaidžiai: bet girdi,
Atsivertimas į Viešpatį, ir jis padarys tave visą.
{38:10} palikti išjungti iš nuodėmių, ir kad tavo rankas tiesia,
ir tavo širdis apvalytų nuo visų blogio.
{38:11} duoti per saldus prieskonį, o paminklas baudos
miltų; ir siūlo, kad tiesės nėra riebalų.
{38:12} tada duoti vieta su gydytoju, nes Viešpats
Dievas sukūrė jį: tegul ne eiti iš tavęs, nes tu
reikia jam.

{38:13} yra laikas, kai į rankas yra geras
sėkmės.
{38:14}, jie taip pat turi melstis į Viešpatį, kad jis
galėtų klestėti, kurioje jie duoda siekiant palengvinti ir pagerinti
pratęsti gyvenimą.
{38:15} tas, kuris nusideda prieš jo virimo aparatas, tegul
patenka į
gydytojas ranką.
{38,16} mano sūnus, leisti kristi žemyn per mirusiųjų, ašaros ir
pradeda verkti, nes jei tu hadst patyrė didelę žalą save;
ir tada uždenkite savo kūną pagal užsakymą, ir
nekreipti dėmesio į ne jo palaidojimo.
{38:17} valdovai karčiai verks, ir padaryti didelį dejuoti ir
naudoti
raudos, nes jis yra vertas, ir kad per dieną ar dvi, kad ne tu
būti blogio kalbėjo: tada save už patogumą ir tavo
sunkumo pojūtis.
{38:18}, sunkumas ateis mirties ir nusiminimas
širdies sulaužo stiprumo.
{38:19} kančia, taip pat liūdesys likučiai: ir gyvenimas
blogas yra iš širdies.

{38:20} imtis jokio sunkumo pojūtis širdies: jį išvyti, ir
valstybės tikslu.
{38:21} pamiršti apie tai nėra, nes nėra kelio vėl: tu
būsi daryti jam gera, bet skauda save.
{38:22} atsiminti mano sprendimas: tavo taip pat turi būti
taip; vakar man, ir tau diena.
{38:23} kai mirę yra ramybės būsenoje, tegul jo atminimas
Poilsio; ir bus paguosti jį, kai jo dvasia yra išvyko
iš jo.
{38:24} sužinojo vyras išmintis ateina iš
laisvalaikio galimybės: ir tas, kas mažai įmonių turi
tapti protingas.
{38:25}, kaip jis gali gauti išminties, kuri holdeth Plūgai,
ir kad glorieth Bikstāmais, kuris driveth valios, ir yra
okupuotoje pelna, ir kurių bendravimas yra jautukai?
{38:26} jis duoda savo proto, kad latakai; ir yra
darbštus duoti pašarų, karvė.
{38:27} tiek kiekvieną dailidė ir workmaster, kad
laboureth dieną ir naktį: ir jie, ir ypač plombos,
ir yra darbštus, kad daugybė, ir suteikti jiems

padirbtus vaizdus, ir žiūrėti baigti darbą:
{38:28} taip pat sėdi priekalo, smith ir
geležies darbai, atsižvelgiant gaisro garų wasteth jo
kūnas, ir jis fighteth su krosnies šiluma: triukšmas
plaktuko ir priekalo yra kada nors jo ausis ir akis
dar žiūriu, modelis, reikalas tas, kad jis daro; jis
setteth savo protą, kad baigti savo darbą, ir į lenkų, watcheth
puikiai:
{38:29} taip nieko Poteris sėdi prie savo darbo, o tekinimo
rato apie kojas, kuris yra visada atidžiai nustatyti
jo darbas, ir daro savo darbą pagal numerį;
{38:30} jis fashioneth molio su jo rankos, ir boweth
žemyn jo jėga prieš jo kojas; jis pats vadovauti applieth
kad per; ir jis yra darbštus, kad švarus krosnis:
{38:31} visa tai pasitikėti savo rankas: ir kiekvienas iš jų yra
Išminčius į savo darbą.
{38:32} be jos negali miestas būti gyvenamos: ir
jie ne gyvensiu, kur jie bus, nei eiti aukštyn ir žemyn:
{38:33} jie neturi būti publick gynėjui, ieškoma
nei sėdėti didelė tauta: jie yra ne sėdi ant to

teisėjų sėdynės, nei suprasti sprendimo sakinį: jie
negalima paskelbti Teisingumo ir sprendimą; ir jie negali būti
rasti, kur vartojamos palyginimais.
{38:34}, bet jie bus išlaikyti būseną pasaulyje, ir
[visi] jų noras yra savo amato darbe.
{39:1} bet tas, kuris duoda savo proto praktika labiausiai
Didelis, ir užima dalį meditacijos, sieks
iš visos senovės išminties ir užimti
pranašystės.
{39:2} jis liks žinomų žmonių posakiai:
ir kai subtil palyginimais, jis bus ten taip pat.
{39:3} jis sieks rimtą sakinius, paslaptis
ir mokėti dark palyginimais.
{39:4} jis tarnauti tarp didžių žmonių, o pasirodo
prieš kunigaikščių: jis keliaus per keista šalis; už
jis davė teisiamas dėl gėrio ir blogio, tarp vyrų.
{39:5} jis duos savo širdyje, kad anksti griebtis Viešpaties
kad padarė jį, ir bus melstis prieš patį aukštąjį, ir bus
atidaryti savo burna, malda, o malda už savo nuodėmes, kad.
{39:6} kai labai Viešpats, jis turi būti užpildyti

Dvasios supratimo: jis turi išlieti išmintingą sakinius,
ir dėkoti Viešpačiui savo maldoje.
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{39:7}, jis turi nukreipti jo advokatas ir žinių, ir be
savo paslaptis, jis turi medituoti.
{39:8}, jis turi parodyti pirmyn, kurį jis davė sužinojau,
ir šlovės Viešpaties Sandoros įstatyme.
{39:9} Daugelis turi pagirti savo supratimą; ir tiek
kol pasaulyje endureth, jis ne turi būti perkeliama jo
paminklas negali išvykti toli, ir jo vardas turi gyventi
iš kartos į kartą.
{39: 10} Tautų turi parodyti atgal savo išmintimi ir
visuomenė pripažįsta, kad jo pagirti.
{39: 11} jei jis mirė, jis palieka didesnį pavadinimas nei per
tūkstančių: ir jei jis gyvas, jis turi jį padidinti.
{39:12} dar galiu daugiau pasakyti, kurios aš pagalvojau
kai; nes aš esu užpildyti kaip mėnulis visu.
{39:13} Hearken pas mane, jūs Šventoji vaikus, ir pumpurų atgal
kaip rožė auga iš lauko upelis:
{39:14} ir suteikti jums kaip Smilkalai, saldus prieskonį ir

klestėti kaip Lelija, Atsiusk kvapas ir dainelę
pagirti, Šlovinkite Viešpatį, visi jo darbai.
{39:15} padidinti jo vardą, ir parodysiu atgal savo Dievą su
lūpų, ir su arfomis ir giriasi jo dainas
Jūs turi pasakyti po tokiu būdu:
{39:16} visų Viešpaties kūrinių yra nei geras,
ir kokia jis commandeth turi būti atlikta
dėl sezono.
{39:17} ir nė vienas gali pasakyti, kas tai yra? Todėl yra
kad? nes tuo metu patogu jie visi teiraujamasi: ne
jo įsakymų vandenyse stovėjo kaip į krūvą, o ne į
žodžius savo burna vandens talpyklas.
{39:18} ne jo įsakymų, yra padaryta kokia
Kam tik panori ir nė vienas gali trukdyti, kai jis bus įrašyti.
{39:19} darbus, visas kūnas yra prieš jį, ir
nieko gali būti paslėpti nuo jo akys.
{39:20} jis mato iš amžių amžių; ir
nėra nieko labai geras prieš jį.
{39:21} A vyras reikia ne sakyti, kas tai yra? Todėl yra
kad? nes jis pavertė visų dalykų savo reikmėms.

{39:22} jo palaiminimą, kuriems kaip upė, sausumoje ir
laistyti ją kaip potvynis.
{39:23} kaip vandenų Dievas pavertė į saltness: taip
prie pagoniško paveldės jo rūstybės.
{39:24} kaip jo būdai yra paprastas: Šventoji; Taigi jie
stumblingblocks pas bloga.
{39:25} gera yra geras ką sukūriau iš to
Pradžia: Taigi bloga nusidėjėliai.
{39:26} pagrindinės dalykų žmogaus visą naudojimo
gyvenimas yra vandens, ugnies, geležies, ir druska, miltai,
kvietiniai, medaus,
pienas ir kraujas vynuogių, ir aliejaus, ir drabužių.
{39:27} visi šie dalykai yra gera Ventas: taip
nusidėjėliai, jie pasuko į blogį.
{39:28} yra Dvasios, kurios kuriamos keršto,
kurios savo Fury gulėjo ant gerklės smūgių; laiko
jie išlieti savo jėgą, ir nuraminti rūstybė sunaikinimo
jam, kad padaryti juos.
{39:29} ugnį, ir sveika, ir bado ir mirties, visi šie
buvo sukurta keršto;

{39:30} žvėrimis, o skorpionai, gyvatės, dantų ir
kardas bausti blogis į pražūtį.
{39:31} jie turi džiaugtis jo įsakymų, ir jie
turi būti paruoštas ant žemės, kai reikia yra; ir kada jų
atėjo laikas, jie turi ne peržengtų savo žodį.
{39:32} todėl iš pat pradžių buvo išspręstas, ir
maniau ant šių dalykų, ir paliko juos raštu.
{39:33} visų Viešpaties kūrinių yra gerai: ir jis bus
suteikti būtinas viską tinkamu sezoną.
{39:34}, kad žmogus negali pasakyti, tai yra blogiau negu:
už laiku jie visi gerai patvirtina.
{39:35} ir todėl giriasi Viešpats su visa
širdį ir burna, ir laimina Viešpaties vardu.
40: {1} puikus gimsta yra sukurta kiekvienam vyrui, o
sunkus Jungas yra grąžinęs Adomo, nuo tos dienos,
jie išeina iš motinos įsčių, iki dienos,
grįžti į visų dalykų motina.
{40:2} savo vaizduotę, ką ateiti, o dieną
mirties, [problema] savo mintis ir [priežastis] baimės širdis;
{40:3} iš jo, kad sėdi ant sosto šlovės, pas

jam, kad yra pažemintas žemės ir pelenų;
{40:4} iš jo, kad weareth violetine ir karūną, pas
jam, kad yra drabu˛iais lininė suknelė.
{40:5} rūstybę, ir pavydas, problemų ir unquietness, baimė
mirties, ir pykčio ir nesantaikos, ir likusią savo laiku
lovos savo miegą, pakeisti savo žinias.
{40:6} mažai arba nieko yra jo poilsio, o po to jis yra
savo miego, kaip per dieną, išlaikant žiūrėti, nerimauja kad
viziją savo širdyje, nes jei jis buvo pabėgęs iš mūšio.
{40:7}, kai visi yra saugus, jis awaketh, ir marvelleth
baimė buvo nieko.
{40:8} [tokių dalykų atsitikti] pas visas kūnas, tiek vyras ir
žvėris, o tai yra sevenfold daugiau ant nusidėjėliai.
{40:9} mirties ir kraujo praliejimo, nesantaika ir kardas,
stichinės nelaimės, bado, vargai ir neganda;
{40:10} šie dalykai yra sukurti pagal wicked, ir už
jų sakes atėjo potvynio.
{40:11} turi sukti visus dalykus, kurie yra žemėje,
žemės dar kartą: ir tas, kuris yra vandenų grįžti į
į jūrą.

{40:12} kyšininkavimu ir neteisybės turi būti perkeliama: bet
tiesa, spręsti turi kentėti per amžius.
Siracidas (Ecclesiasticus) puslapis 626
{40:13} neteisinga prekes turi būti sudžiūvęs kaip tam
upės, ir turi išnykti su triukšmo, kaip puikus perkūnas,
lietus.
{40:14} o jis openeth ranką, jis turi džiaugtis: taip
veltui atsiranda piktadarių.
{40:15} Neticīgs vaikai negali atne
daugelyje šakų:, bet kaip nešvarūs šaknis ant kietos uolos.
{40:16} piktžolių, auga kiekvieną vandens ir banko
upė turi būti išrautas prieš visus žolės.
{40:17} Bountifulness yra kaip labiausiai vaisingas sodas, ir
mercifulness endureth amžinai.
{40:18} su darbo, ir turi būti turinio su kad vyras davė,
saldus gyvenimas: bet tas, kuris suranda lobį virš jų
abu.
{40:19} vaikų ir miesto pastatas per
vyro vardas: bet nepriekaištingai žmona yra skaičiuojami virš jų
abu.

{40:20} vyno ir musick džiaugtis širdies: bet meilė
Išmintis yra virš jų abiejų.
{40:21} vamzdį ir, ar psalteriumas padaryti saldus melodiją:
bet tai malonus kalba yra aukščiau juos abu.
{40:22} tavo akių desireth naudai ir grožio: bet daugiau
nei tiek kukurūzų, o jis yra žalia.
{40:23} A draugas ir kompanionas niekada patenkinti negerai: o
tiek yra žmona su vyru.
Su laiku, problemų yra {40:24} broliai ir pagalbos: bet
išmaldą pristato daugiau nei juos abu.
{40:25} aukso ir sidabro, kad koja stovi tikrai: o
advokatas yra Gerbiami virš jų abiejų.
{40:26} turtus ir jėgą pakelti širdies: bet baimė
Viešpats yra virš juos abu: nėra trūkumas, baimė
Viešpaties, ir kad reikmėms ne ieškoti pagalbos.
{40:27} Viešpaties baimė yra vaisingas sodą, ir
covereth jį visų pirma šlovės.
{40:28} mano sūnus, būti ne elgeta 's gyvenimo; geriau tai
mirti nei į elgetauti.
{40:29} jam gyvenimą, kad Leviathan kito vyro

lentelė yra neskaičiuojamas gyvenimui; nes jis polluteth pats
su kitais vyrais mėsa:, bet išmintingas žmogus gerai puoselėti
bus
Saugokitės jos.
{40:30} Begging yra saldaus į burną, begėdis:
Tačiau jo pilvas degs ugnis.
{41:1} O mirtis, kaip karti yra tau atminimas
vyras kad gyvas ramybės į savo nuosavybe, pas žmogų,
Dievas nieko kelti apmaudą jį, ir, kas klestėjimą visose
dalykų: taip, pas jį, tai dar gali gauti mėsos!
{41:2} O mirtis, priimtina yra tavo sakinys pas socialiai
remtiniems asmenims,
ir pas jį kurių jėgų trūksta, tai dabar per pastaruosius
amžiaus, ir yra vexed su visų dalykų, ir jam, kad despaireth,
ir kas prarado kantrybę!
{41:3} baimė nėra mirties, bausmę prisiminti juos
Tai buvo prieš tave, o, kad ateis po; nes tai yra
sakinio Viešpaties per visas kūnas.
{41:4} ir kodėl tu prieš labiausiai malonumą
Didelis? nėra jokių inkvizicijos kapo, ar tu
gyveno dešimt, ar šimtą, ar tūkstantį metų.

{41:5} vaikai nusidėjėlių yra bjaurus vaikams,
ir tie, kurie esame susipažinę iš Neticīgs būste.
{41:6} nusidėjėliai vaikų palikimą turi mirti,
ir jų palikuonių turi amžiną priekaištų.
{41:7} vaikai skundžiasi bezbożnych tėvas,
nes jie turi būti priekaištaujama dėl jo labui.
{41:8} Vargas būti pas jus, bezbożnych vyrų, kurie turi
paliko Wyniosly Dievo įstatymui! nes jei jūs padidinti, tai
turi būti jūsų griauti:
{41:9} ir jeigu jūs gimti, jūs turi gimti prakeikimas: ir
Jei jūs mirsite, prakeikimas turi būti porciją.
{41:10} visa tai yra žemėje turi sukti į žemę vėl:
taip Neticīgs turi eiti iš prakeikimas į pražūtį.
{41:11} gedulo vyrų yra apie savo įstaigas: bet
ligos pavadinimas nusidėjėlių turi būti perkeliama.
{41:12} į tavo vardas; Norėdami, kad toliau
su tavimi virš tūkstančio puikus aukso lobiai.
{41:13} A geras gyvenimas davė, bet kelias dienas: bet geras
vardas
endureth amžinai.

{41:14} mano vaikai nuolat drausmės taikiai: už
išminties, kuri yra paslėpti, ir lobius, kurie nematė, kas
pelno ar juos abu?
{41:15} A man, kad hideth jo kvailystė yra geriau nei per
žmogus, kuris hideth savo išmintimi.
{41:16} todėl būti susigėdęs pagal mano žodį:
tai nėra gerai, kad išlaikytų visus shamefacedness; ji
iš viso patvirtinti bet ką.
{41:17} gėdytis prostitucija prieš tėvą ir
motina: ir melas prieš princu ir galingas vyras;
{41:18}, nusikalstamą veiką, kol teisėjas ir liniuotės; apie
kaltę prieš kongregacija ir žmonės; dėl nepagrįsto
prieš tavo partneris ir draugas;
{41:19} ir vagystės atžvilgiu vietos, kur tu
sojournest, ir šiuo atžvilgiu tiesos apie Dievą ir jo
paktas; ir liesos su tavo alkūnė į mėsą. ir
dėl scorning duoti ir priimti;
{41:20} ir tylos prieš juos pasveikinti tave; ir
žiūrėti į nierządnicą;
{41:21} ir nusigręžti, tavo veidą iš tavo mylimojo; arba

atimti dalį ar dovana; arba žvilgsnis į kitą
vyro žmona.
{41:22} arba į overbusy su jo tarnaitė, o ne ateiti
šalia jos lovos; ar upbraiding Pasisakymai prieš draugų; ir
po tu padarei, upbraid
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{41:23} arba Iteracja ir kalbėti vėl, kuris
tu padarei išklausyti; ir atskleisti paslaptis.
{41:24} toks būsi tu būti tikrai susigėdęs ir rasti naudai
prieš visus žmones.
{Iz 42, 1}, tai Būk ne gėda, ir priimti
niekas taip nusidėti:
{42:2} įstatymo dauguma aukštos, ir jo Sandoros; ir
sprendimo pagrįsti Neticīgs;
{42:3} Bendrijose su savo partneriais ir keleiviai; arba
dovana paveldo draugų;
{42:4}, tikslumą ir balansą; arba gauti
daug ar mažai;
{42:5} ir pirklių abejingi pardavimo; daug
korekcija nuo vaikų; ir, kad blogis pusėje

tarnas, kraujuoti.
{42: 6} tikrai yra geras, kai blogis žmona; ir
užsičiaupk, kai yra daug rankų.
{42:7} pristatyti visų dalykų skaičius ir svoris; ir įdėti
viską, kas yra raštu, kad tu givest arba receivest į.
{42:8} nebus gėda apie tai neišmintinga ir kvaila,
ir ypatingos amžiaus, contendeth su tais, kurie yra
Jauni: Taigi būsi tu būti tikrai išmoko ir patvirtintos visų
vyrų gyvenimas.
{42:9} tėvas waketh dukra, kai nė vienas žmogus
nežino; ir rūpintis savo Agnus miego: kai ji
yra jaunas, kad ji praeis gėlių savo vaikus; ir
buvo vedęs, kad jai nepatiko:
{42:10}, nekaltybe, kad ji turėtų būti suteršė ir
įsigijo su vaiko tėvo namuose; ir atsižvelgdama į
vyras, kad ji turėtų blogai elgtis save; ir kai ji yra
vedęs, kad ji turėtų būti nevaisinga.
{42:11} laikyti tikrai žiūrėti per begėdis dukra,
kad ji tave su laughingstock tavo priešams, ir
priežodis mieste, ir tarp žmonių, priekaištų ir

kad tau gėda prieš minios.
{42:12} Štai ne kiekvienas kūno grožį, o ne sėdėti su
tarp moterų.
{42:13}, iš drabužių ateina drugys, ir iš
moterų blogio.
{42:14} geriau yra kaip žmogus churlishness,
mandagus moteris, moteris, sakau, kuri gimdo gėdą
ir priekaištų.
{42:15} aš dabar prisiminti Viešpaties darbų ir
pareikšti dalykų, kad aš mačiau: Viešpaties žodžiai
yra jo darbai.
{42:16}, kuris duoda šviesą Saulė žiūri į viską,
ir jos darbas yra pilnas šlovės Viešpaties.
{42:17} valdovas ne davė galią į šventuosius
paskelbti visus savo nuostabu kūrinius, kurių visagalis Viešpats
tvirtai apsigyveno, kad kokia gali būti nustatomas
jo šlovės.
{42:18} jis seeketh giliai ir širdies, ir
considereth gudrus įrenginius: nes Viešpats žino visus
Tai gali būti žinomas, ir jis beholdeth pasaulio ženklai.

{42:19} jis declareth dalykų, kurie yra anksčiau, ir į
ateiti ir atveria paslėptus dalykus veiksmus.
{42:20} be minties escapeth jam, nei bet koks žodis yra
Paslėpta nuo jo.
{42:21} jis davė przyozdobionym puikus darbai jo
išminties, ir jis yra nuo amžių amžių: pas jį
nieko galima pridėti, nei gali jis būti naikinami, o jis
Kas turi nereikalinga bet konsultantas.
{42:22} Oi kaip naudinga yra visuose jo darbuose! ir kad yra
žmogus gali pamatyti net į kibirkštis.
{42:23} visa tai gyventi ir išlikti amžinai visiems
naudojimo, ir jie yra visi paklusnus.
{42:24} viskas yra dvivietis vieno prieš kitą: ir jis
Dievas padarė nieko netobulas.
{42:25} vienas dalykas establisheth gera ar kitaip: ir
kurie turi būti užpildyti pažvelgė savo šlovės?
{43:1} aukštis, aišku skliautais, pasididžiavimas,
grožio dangaus su savo šlovingą parodysiu;
{43:2} kai ji appeareth, deklaruojanti ne jo tekančios saulės,
stebuklinga priemonė, Wyniosly darbo:

{43:3} vidurdienį parcheth šalyje, ir kurie gali
laikytis jų degimo šiluma?
{43:4} A vyras pučia krosnis yra darbų, šilumos, bet
saulės burneth į kalnus tris kartus daugiau; kvėpavimas
iš ugnies garai ir atsiuntimo šviesūs spinduliai, jis
dimmeth akis.
{43:5} Didysis yra Viešpats, kuris padarė jį; ir jo
įsakymas bēga paskubomis.
{43:6} padarė Mėnulio taip pat tarnauja savo sezoną a
paskelbimo laiką ir pasaulio ženklas.
{43:7} iš mėnulio yra šventės, šviesos ženklas,
decreaseth savo tobulumo.
{43:8} mėnuo vadinamas po savo vardą, didinti
nuostabiai, jos keičiasi, yra priemonė,
armijos pirmiau, spindi tarp dangaus;
{43:9} dangų, į žvaigždes šlovės grožis yra
Ornamentas suteikia šviesą į aukščiausias vietas Viešpaties.
{43:10} ne įsakymas – šventas jie bus
stovi jų tvarka, ir niekada silpnumą savo laikrodžius.
{43:11} atrodo ant vaivorykštės, ir girti jo, kad

ji; labai gražios tai jos ryškumą.
{43:12} tai compasseth dangaus apie su puikus
apskritimas, o pats Aukštasis rankas jau sulenktą jį.
{43:13} iš jo įsakymų jis padaro kristi sniegas
aplace, ir greitai siunčia žaibus jo sprendimas.
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{43:14} per šį atidaromos lobiai: ir debesys
skristi atgal kaip vištos.
{43:15} iš jo didžiulės galios jis padaro debesys įmonė,
o kad hailstones yra išskaidomas mažas.
{43:16} iš jo žvilgsnio purtomi, kalnai, ir jo
bus Pietų vėjas pučia.
{43:17} thunder triukšmas daro žemės
dreba: Taigi nieko Šiaurės audra ir Viesulas: kaip
paukščių skraidymo jis scattereth sniego, ir klasifikuojami
žemyn
jos yra kaip žiogų apšvietimas:
Marvelleth {43:18} akies baltumas grožio
dalį, ir širdies apstulbino ne lietus jį.
{43:19} šalnos taip pat kaip druska, jis poureth ant žemės,

o congealed, ji lieth ant aštrių akcijų.
{43:20} kai šaltas Šiaurės vėjas pučia, ir vandens
yra congealed į ledo, tai krzewem pagal kiekvieną rinkimas
kartu vandens, ir vanduo kaip su clotheth,
pektorału.
{43:21}, tai devoureth kalnus ir burneth,
dykumoje, ir consumeth ant žolės kaip ugnies.
{43:22} A visų šios teisės gynimo priemonė yra migla ateina
greitai, Rasos, netrukus po to, kai šilumos refresheth.
{43:23} jo advokatas, jis appeaseth giliai, ir
jame planteth salos.
{43:24} jie plaukti į jūrą, kad papasakoti apie pavojų
dalį; ir kai mes jį išgirsti savo ausimis, mes stebuklas
patikrinime.
{43: 25}, jame bus keista ir wondrous darbai,
visų rūšių žvėrių ir banginių, sukūrė įvairovė.
{43:26} jo pabaigos jiems davė klesti sėkmės,
ir iš jo žodis susideda visi daiktai.
{43:27} mes galime kalbėti daug, ir dar būna trumpas:
Taigi trumpai tariant, jis yra viskas.

{43:28} kaip mums bus suteikta galimybė padidinti jį? jis yra
Puikus virš visuose jo darbuose.
{43:29} valdovas yra baisus ir labai puikus, ir
nuostabu yra jo galia.
{43:30} kai jūs šlovinti Viešpatį, išaukštinti jį tiek, kiek
Jūs galite; net dar bus jis gerokai viršyti: ir kada jūs išaukštinti
jo, pasidengti visas savo jėgas, ir negali būti pavargęs; Jūs gali
niekada toli nuėjusi.
{43:31} kurie nematē jam, kad jis gali mums papasakoti? ir
kurie gali padidinti jam, kaip jis?
{43:32} yra dar hid daugiau dalykų nei tai būti, kad
matome tik keletas jo darbų.
{43:33} nes Viešpats Dievas padarė visų dalykų; ir į
religinis jums jis skiriamas išminties.
{44:1} susisiekite su mumis dabar pagirti žinomų vyrų, ir mūsų
protėviai
kad trisde mums.
{44:2} Viešpats Dievas kaustytomis šlove jų
per savo didele galia nuo pat pradžių.
{44:3} pvz ar būti taisyklė, savo karalystes, vyrai

žinomas dėl savo galia, duoti patarėjo iš jų
suprasti, bei paskelbiama, jog pranašystės:
{44:4} lyderiai žmonių pagal jų advokatų, ir
savo žinias apie mokymosi patenkinti žmonių, protingas ir
iškalbinga yra jų nurodymus:
{44:5} kaip paaiškėjo muzikos melodijas, ir skaito
eilėmis raštu:
{44:6} turtingų vyrų su galimybe, gyvena taikiai
į savo habitations:
{44:7} visa tai buvo pagerbtas jų kartų ir
buvo jų kartų šlovės.
{44:8} yra iš jų, kurie jau paliko pavadinimą
jas, kad jų giria gali būti pranešama.
{44:9} ir kai kurie ten būti, kuris turi ne memorial; kas
yra žuvusių, lyg jos niekada nebuvo; ir yra
tapti taip, lyg jie niekada nebuvo gimęs; ir jų
vaikai po jų.
{44:10}, bet tai buvo gailestingas vyrų, kurių
tiesos Dievas nebuvo pamirštas.
{44:11} su jų sėklos nuolat lieka geras

paktas yra paveldėjimo, ir jų vaikai.
{44:12} jų sėklos chrzczę greiti, ir jų vaikams
jų sakes.
{44:13} jų sėklos lieka amžinai, ir jų šlovės
ne turi būti perkeliama.
{44:14} jų kūnai buvo laidojami taikos; bet jų vardas
gyvas būsi per amžius.
{44:15} tauta pasakys savo išminties, ir
kongregacijos jums parodysiu atgal jų pagirti.
{44:16} Enoch džiaugiasi, Viešpatie, ir buvo išverstas,
yra atgailos visas kartas pavyzdį.
{44:17} Nojus buvo nustatyta tobulas ir teisingas; į į
laiko rūstybės, jis buvo priimtas [už pasaulyje;]
Todėl jis liko kaip likutis į žemę, kai į
potvynių atvyko.
{44:18} amžina buvo su juo, kad
visas kūnas turi mirti ne daugiau ūkininkų.
{44:19} Abraomas buvo puikus tėvas daugelio žmonių: į
šlovės ten buvo niekas kaip pas jį;
{44:20} kurie saugomi įstatymo Wyniosly, ir buvo

sandorą su juo: jis įkūrė pakto jo kūnas;
ir kai jis buvo įrodytas, jis buvo rastas ištikimas.
{44:21} todėl jis patikino jį priesaika, kad jis
laimina savo sėkloje Tautų, ir kad jis būtų
padauginkite jį kaip žemės dulkės, ir išaukštinti savo sėklą kaip
žvaigždutės, ir sukelia jiems paveldėti nuo jūros iki jūros, ir
nuo upės pas viską dalį žemės.
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{44:22} su Izaokas jis nustatyti taip pat [už
Abraomo tėvo labui] visi vyrai, palaiminimą ir
pasižadate, ir ji turi priklausyti vadovas Jacob. Jis
pripažino jį savo palaiminimą, ir davė jam yra
paveldą, ir jo dalys; tarp dvylikos giminių
ar jis juos dalis.
{45: 1} ir jis atnešė iš jo yra gailestingas žmogus, kuris
buvo palankiai akyse ir visas kūnas, netgi Mozė, mylimas
Dievo ir vyrai, kurių memorial yra palaiminta.
{45:2} jis padarė jį kaip šlovingą Šventųjų, ir
padidinamas jam, kad jo priešai stovėjo iš baimės jį.
{45:3} jo žodžiais, jis padarė stebuklus nutraukti, ir

jis padarė jam šlovingą akyse ir karalių, ir davė jam yra
įsakymas dėl savo žmonių, ir shewed jam dalį savo
šlovės.
{45:4} jis pašventino jį jo faithfuless ir drovumas,
ir pasirinko jam iš visų žmonių.
{45:5} jis padarė jį girdėti jo balsą, ir davė jam
į tamsus debesys, ir davė jam įsakymų atsa
veido, net teisės gyvenimo bei žinių, kad jis gali
mokyti Jokūbas savo Sandorų, o Izraelis savo sprendimų.
{45: 6} jis išaukštino Aaron, šventas vyras patinka jam, net
jo brolis, Levio giminės.
{45:7} amžina jis padarė su juo ir
suteikė jam kunigystės tarp žmonių; jis pakreipiami
jam su mielas ornamentais, ir Aprengė jį su mantija,
šlovės.
{45:8} iškėlė jam puikiai šlovės; ir stiprinti
jį su turtinga drabužiais, bridžai, su sutana,
ir į ephod.
{45:9} ir jis kainavo jam su granatų ir
su daug aukso varpais aplink apie tai, kaip jis ten

gali būti, garsą ir triukšmą pagamintas, gali būti nagrinėjami
šventykloje, surengė paminklo vaikams savo tautos;
{45:10} su Švento drabužio, su aukso ir mėlyna šilkas,
ir raudonos, embroidere, su su pektorału darbo
teismo sprendimas, ir su Urim ir Thummim;
{45:11} su susukti skaisčiai, darbą, kad gudrus
darbininkas, su brangakmenių Idol kaip plombos, ir nustatyti
Auksas, juvelyras, už rašyti darbą graviruotas su
memorialas, po Izraelio giminių, skaičių.
{45:12} jis pastatė karūna aukso ant Mitra, kuriame
buvo išgraviruotas Šventenybė, garbės ornamentu, brangiai
darbą, troškimus, akių, gražus ir gražus.
{45:13} prieš jį nebuvo nieko tokio, nė vienas nebuvo
nors bet koks svetimas įdėti juos, bet tik jo vaikai ir jo
vaikų vaikai pastoviai.
{45:14} jų aukos, turi būti visiškai išnaikinti kiekvieną
nuolat du kartus per dieną.
{45:15} Mozė jam pašventinta, o namaścił jį su
šventas aliejus: tai buvo paskirti jam yra amžina
paktas ir jo sėklai, taip ilgai kaip dangus turėtų

lieka, kad jie turi tarnauti jam, ir vykdyti su
biuro kunigystės, ir bless žmogus jo vardu.
{45:16} jis pasirinko jį iš visų žmonių gyvenimo pasiūlyti
aukos Viešpačiui, smilkalų ir saldus prieskonį, dėl tam
memorialas, kad susitaikymo savo tautai.
{45:17} atidavė jam savo Dievo įsakymų, ir
institucijos sprendimų, kad jis turėtų išmokyti įstatuose
Jokūbas parodymus, ir apie tai informuoja Izraelį savo
įstatymuose.
{45:18} svetimi kartu sąmokslu prieš jį, ir
maligned jį dykumoje, net vyrai, kurie buvo
Dathan's ir Abiron's pusę, o branduolys, kongregacija
su fury ir gniewu.
{45:19} tai Viešpats pamatė, ir jis nepatiko, ir tokiu
jo rūstus pasipiktinimas jos buvo sunaudotos: jis padarė
stebuklų joms, siekiant juos išnaikinti su ugnies liepsna.
{45:20}, bet jis padarė Aaron daugiau Garbingas, ir davė
jo paveldą, o jam pirmojo iš į
padidinti; ypač jis parengė duonos gausa:
{45:21} nes jie valgo, kad aukas šventė, kuri

jis davė jam ir jo sėklos.
{45:22} bet kai žmonės žemėje jis neturėjo
paveldėjimo, nei buvo jis bet kurią tarp žmonių:
Viešpats pats yra jo dalis ir paveldėjimo.
{45:23} trečią šlovės yra Phinees sūnus Eleazar Novum City
Center,
nes jis buvo uolumas Viešpaties baimė, ir atsistojo
su geros širdies drąsos: Kada žmonės buvo įjungtas
nugaros ir gaminamos susitaikymo su Izraeliu.
{45:24} Taigi ten buvo taikos padarė sandorą
su juo, kad jis turėtų būti šventyklą ir iš vyriausiojo
savo tautos, ir kad jis ir jo palikuonys turėtų būti į
orumo kunigystės amžinai:
{45:25} pagal pakto padarė su David sūnus
apie Jesse, judėjai, giminės, karaliaus palikimas
turėtų būti siekiama vien tik jo palikuonių: Taigi paveldėjimo
Aaronas
taip pat reikėtų pas jo sėklos.
{45:26} Dievo duoti jums išmintis teisti jo širdyje
žmonės į tiesą, kuri savo gerų dalykų būti negali
panaikinti, ir kad jų šlovės gali tęstis amžinai.

{46:1} Jėzaus sūnus, Nave buvo karai, narsus ir
buvo Mozės įpėdinis pranašystėmis, kurie pagal
jo vardas buvo išrinkti iš Dievo, taupydamas didelę
ir atsižvelgiant keršto dėl priešų, kurie wstał prieš
juos, kad jis galėtų nustatyti Izraelis jų palikimą.
{46:2} kaip šlove gat jis, kai jis padarė pakėlė savo
rankas, ir ištiesė savo kalaviją nuo miestų!
{46:3} kas prieš jį taip stovėjo prie jo? nes Viešpats
pats pareiškė savo priešų pas jį.
{46:4} nebuvo ne saulės eiti atgal savo priemonėmis? ir nebuvo
vieną dieną taip ilgai, kaip du?
{46:5} jis vadinamas Wyniosly Viešpačiui, kai į
priešų presuoti jam kiekvienoje pusėje; ir labai Viešpats
girdėjau jį.
{46:6} ir su hailstones galingą energijos jis padarė su
mūšio smarkiai kristi Tautų, ir nusileidimas
[iš Beth-horon] jis sunaikino juos, kurie priešinosi, kad į
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Tautų gali žinoti visas savo jėgas, nes jis kovojo
ir akyse, ir jis po to galingas vieno.

{46:7} Mozės laiko taip pat jis padarė darbo gailestingumo,
jis ir Robertas Jephunne, sūnus, nes jie atlaikė,
tauta, ir sulaikyti žmones iš nuodėmės, ir
patenkintas blogis kaip ir oro dvelkimas.
{46:8} ir šešis šimtus tūkstančių žmonių pėsčiomis, jie
du buvo konservuoti, kad jų paveldą, net
pas floweth su pienu ir medumi žemę.
{46:9} Viešpats davė jėgų taip pat pas Kalebas, kuris
liko su juo iki žilos senatvės: taip, kad jis pradėjo
aukštų vietų žemėje ir jo sėklų gauta jį,
paveldas:
{46:10} kad visi Izraelio vaikai gali matyti, kad tai
Geras sekti Viešpatį.
{46:11} ir dėl teisėjų, kiekvienas pagal pavadinimą,
kurio širdis nuėjo ne whoring, taip pat nukrypo nuo to
Vie patie, duok savo atminties bus palaimintas.
{46:12} tegul jų kaulai klestėti iš savo vietos, ir leisti
pavadinimas iš jų, kurie buvo pastebėti toliau nuo
savo vaikus.
{46:13} Samuel, prana as, Viešpatie, mylima jo

Viešpatie, sukurtą Karalystę ir Mesijo kunigaikščių per jo
žmonės.
{46:14} teisėjavo Viešpaties įstatymai dėl
tauta, ir Viešpats turėjo atžvilgiu Jokūbas.
{46:15} iš savo ištikimybę, jis buvo rastas tikras pranašas,
ir iš jo žodis jis buvo žinoma, kad būti ištikimas vizija.
{46:16} jis vadinamas galinga Viešpačiui, kai jo
priešų presuoti jam kiekvienoje pusėje, kai jis pasiūlė
čiulpti Agni.
{46:17} ir Viešpats perkūnas, iš dangaus, o su tam
puiki triukšmo padarė jo balsas pasisakyti.
{46:18} ir jis sunaikino Tyrians, valdovų ir
visų kunigaikščių SF Filistynów.
{46:19} ir prieš jo ilgo miego jis padarė protestations
Viešpaties ir jo Mesijo akyse, aš ne ėmėsi
bet kuris žmogus krovinius tiek daug batų: ir niekas nebuvo
kaltina
jam.
{46:20} ir po jo mirties, jis pranašavo ir shewed
karalius jo pabaigos, ir pakėlė savo balsą iš žemės

pranašystė, sunaikinti blogio žmonių.
{47:1} ir paskui jį pakilo iki Nathan pranašauk į
metu, David.
{47:2} yra paimti iš taikos aukos, riebalai
Tai buvo David pasirinktas iš izraelitų.
{47:3} jis grojo su liūtai kaip su vaikais, ir su lokys
kaip ir ėriukai.
{47: 4} nužudė jis ne milžinas, kai jis buvo dar bet jaunas?
ir jis neatsižvelgė kelio priekaištų iš žmonių, kai jis
pakėlė ranką su akmens Svaidyklė ir ritmas žemyn
Pasigyrimas Galijotas?
{47:5} jis vadinamas Wyniosly Viešpačiui; ir jis
davė jam stiprumo, dešinę ranką žudyti, kad stiprus
kariai ir nustatyti ragų savo tautos.
{47:6} tiek žmonių pelnė jam dešimt tūkstančių,
ir gyrė jį Viešpaties palaiminimus, kad jis davė
jo karūna šlovės.
{47:7} nes jis sunaikinti priešų kiekviename pusėje, ir
veltui davė Filistynów savo priešininkus, o stabdžių
jų ragų Ema iki šios dienos.

{47:8} visuose jo darbuose jis garbinamas šventas aukštojo
su žodžiais šlovės; su savo širdimi jis senas dainas,
ir mylėjo jį, kad padarė jį.
{47:9} jis pastatė dainininkų taip pat iki altoriaus, kad iš jų
balsus jie gali padaryti saldaus melodiją, ir kasdien dainuoti
giria į savo dainas.
{47:10} jis pakreipiami jų šventes, ir tvarka,
iškilmingai kartus iki galo, kad jie gali pagirti jo Šventoji
pavadinimas, ir kad šventykla gali skambėti nuo ryto.
{47:11} valdovas paėmė savo nuodėmes ir išaukštintas jo ragų
per amžius: davė jam testamento karalių ir sostą,
šlovės Izraelyje.
{47:12} po jo padidėjo iki išmintingą sūnus, ir jo labui jis
gyveno laisvėje.
{47:13} Saliamono karaliavo įsiveržtų laiku, ir buvo
pagerbtas; nes Dievas sukūrė visi ramiai aplink apie jį, kad jis
gali statyti namą, jo vardu, ir parengti savo šventyklą
amžinai.
{47:14} kaip išmintingą buvai tu tavo jaunystės ir, kaip potvynis,
užpildyta supratimo!

{47:15} tavo sielą apima visą žemę, ir tu
filledst ji su tamsiai przypowieściach.
{47:16} tavo vardas toli nuėjo pas salos; ir tavo
taikos buvai mylimas.
{47:17} šalių nustebino ne tau tavo dainų,
ir patarlės, ir palyginimais, ir interpretacijos.
{47: 18} pagal pavadinimą Viešpats Dievas, kuris yra vadinamas
ir
Viešpats, Izraelio Dievas, tu didst rinkti aukso, alavas ir didst
padauginkite sidabro kaip švino.
{47:19} tu didst lankas tavo nugarinės pas moteris ir iš tavo
kūno tu buvai atnešė į pajungimas.
{47:20} tu didst dėmių tavo garbę ir teršia tavo sėklos:
taip, kad tu broughtest tavo vaikai, Disforija ir buvai
gėlė tavo kvailumas.
{47:21} tiek Karalystė buvo padalinta, ir iš Efraimo
valdė maištingas Karalystę.
{47: 22}, bet Viešpats niekada nepaliks išjungti savo malonės,
nei bet kuris iš jo darbai turi mirti, nei jis bus panaikinti
iš jo išrinkti ir sėklos jam, kad myli palikuonių

jam jis bus ne atimti: kodėl jis davė likučiu
Jokūbas, ir iš jo šaknies pas David.
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{47:23} Taigi ilsėjosi Saliamono su savo tėvo ir jo
jis paliko jį Roboam, net kvailybė, sėklos,
žmonių, ir vienas, kad neturėjo suprasti, kurie kreipėsi
kelio žmonių per savo advokatą. Taip pat buvo
Jeroboam sūnus Nebat, sukėlusio Izraelis į nuodėmę, ir
shewed Efraimo nuodėmės kelią:
{47:24} ir jų nuodėmės buvo padauginti, kad
jie buvo išvaryti iš žemės.
{47:25} nes jie ieškojo visi nedorumo, iki to
keršto atėjo į juos.
{48:1}, tada atsistojo Elias pranašas, kaip ugnis, ir jo
žodis įrašytas kaip lempa.
{48:2} jis atnešė gerklės bado į juos, ir jo
uolumas, jis sumažėjo jų skaičių.
{48:3} žodžiu, Viešpats, jis uždarytas iki dangaus,
ir taip pat tris kartus užgesinti gaisrą.
{48:4} O Elias, kaip buvai tu pagerbiami tavo nuostabų

darbais! ir kurie gali šlovę kaip pas tave!
{48:5} kas didst pakelti iki mirusį nuo mirties, ir jo
sielą iš mirusiųjų, žodžiu, labiausiai
Aukštas:
{48:6} kurie broughtest karalių į pražūtį, ir
garbingi žmonės iš jų dugno:
{48:7} kurie heardest Sinajaus, Viešpats priekaištas ir
– Horebo keršto sprendimą:
{48:8} kurie annointedst karalių atkeršyti, ir
pranašų po juo:
{48:9} kas buvo imama viesulas, ugnies, ir, kad
Ugninė arklių vežimą:
{48:10} kas buvai nulemta reproofs savo laikais, kaip
nuraminti sprendimo Viešpaties rūstybė, kol jis
atgal į įtūžį ir paversti tėvo širdyje,
sūnus, ir atkurti genčių Jokūbo.
{48:11} palaiminti yra tie, kad pamačiau tave, ir miegojo
meilėje;
nes mes tikrai gyventi.
{48:12} Elias buvo, kurie buvo finansuojami su audra:

ir jo dvasia alsuoja Eliseus: nors jis gyveno, jis buvo
nebuvo perkelta su bet princas, nei galėtų
bet jam atnešti į pajungimas.
{48:13} žodis galėtų įveikti ir po jo mirties
jo kūnas pranašavo.
{48:14} jis padarė stebuklus savo gyvenime, ir jo mirties buvo
jo darbai, nuostabu.
{48:15}, visa tai žmonės ne, atgailavo nei
jie išvyko iš savo nuodėmes, kol jie buvo sugedęs ir
atliktas savo žemėje, ir buvo išsibarstę per visus į
žemė: dar liko maži žmonės, ir liniuotę,
iš Dovydo namų:
{48:16} iš kurių kai kurios padarė tai, kas buvo malonus
Dievas, o kai kurie dauginami nuodėmes.
{48:17} Ezekias spirituotą savo miestą ir atnešė vandens
į tarp jų: jis kasti hard rock su geležies,
ir padarė šulinių vandens telkiniams.
{48:18} savo laiku Sennacherib atėjo, ir siųsti
Rabsaces, pakelti ranką prieš Sion, ir gyrėsi
išdidžiai.

{48:19} tada neranda ramybės savo širdį ir rankas, ir jie
buvo skausmas, kaip gimsta moteris.
{48:20}, bet jie vadinami Viešpačiui, kuris yra gailestingas,
ir ištiesė savo rankas link jo: ir iš karto
Šventas girdėjote iš dangaus ir juos
iš ministerijos Alina.
{48:21} jis pagelbos ir mestas priimančiosios asirai ir jo angelas
sunaikinti juos.
{48:22}, Ezekias padarė tai, kad džiaugiasi, kad
Viešpats, ir buvo stiprus, kaip Dovydo tėvas, kaip
Alina pranašas, kuris buvo puikus ir ištikimas savo viziją,
liepė jam.
{48:23} savo laiku saulė atėjo atgal, ir jis
prailginta karaliaus gyvenimą.
{48:24}, jis pamatė labai Dvasios kas turėtų ateiti
praeiti ne paskutinis, ir jis nuraminti jiems, kad verkti
SION.
{48:25} jis shewed, kas turėtų būti perduoti per amžius,
ir slaptos aistros, ar kada nors jie atėjo.
{49:1} Josias atminimas yra tarsi sudėtis

Kvepalai, kurie yra pagaminti iš vaistininkas menas: yra
saldus kaip medus visą burną, o musick į banketą
vynas.
{49:2} jis elgėsi pats uprightly konvertavimą
žmonių, ir paėmė bjaurasčių kaltę.
{49:3} jis nukreiptas savo širdis į Viešpatį, ir tuo metu
Neticīgs jis nustatyta Dievo garbinimas.
{49:4} visi, išskyrus David ir Ezekias ir Josias, buvo
su defektais: nes jie paliko Wyniosly, teisė, net
judėjai karaliai nepavyko.
{49:5}, jis davė savo galią prie kitų, todėl ir
jų keista tautos garbė.
{49:6} išdeginti pasirinkto miesto šventyklą, ir
padarė gatvėse dykuma, pasak pranašystė
Jeremias.
{49:7}, jie nuoširdžiai ragino jį blogis, kuris vis dėlto buvo
pranašas, pašventino jo motinos įsčiose, kad jis gali
išrauti, ir kenčia, ir sunaikinti; ir kad jis gali sukurti
Be to, ir augalų.
{49:8} buvo Ezechielio, kurie matė šlovingą vizija, kurios

buvo shewed jam ant Cherubinas rydwan.
{49:9}, jis padarė paminėti pagal priešų,
paveikslas lietaus, ir nukreipti juos, kad buvo teisus.
{49:10} ir dvylika pranašų Leiskite būti memorial
palaiminti, ir tegul jų kaulai klestėtų dar iš savo vietos:
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nes jie paguosti Jokūbas, ir pristatyti juos tikri
Tikimės, kad.
{49:11} kaip turi padidinti Zorobabel? dar jis buvo
kaip signet dešinėje:
{49:12}, Taigi buvo Josedec Sūnus Jėzus: kurie iš jų
laiko statė namą, ir nustatyti šventa šventyklos į į
Viešpats, kuris buvo paruoštas už amžinąjį šlovės.
{49:13} ir tarp išrinktųjų buvo Neemias, kurio
puikiai žinomas, kuris prikėlė mums sienos, kurios buvo
sumažėjo, ir nustatyti vartus ir barai, o prikėlė mūsų
griuvėsiai dar kartą.
{49:14}, bet į žemę buvo ne žmogus sukurtas kaip
Ramune; nes jis buvo paimtas iš žemės.
{49:15} nei ten buvo jaunas vyras, gimęs kaip Juozapas,

valdytojas savo brolių, keliaujantys žmonės, kurių
kaulai buvo vertinami Viešpaties.
{49:16} Sem ir Setas buvo didelė garbė tarp vyrų,
ir taip buvo Adomo virš kiekvieno gyvo daigto, kūrimas.
50: {1} vyriausiasis kunigas, Simonas, sūnus Onias, kurie savo
gyvenimas suremontuoti namą vėl, ir savo dienas spirituoto,
šventyklos:
{50:2} ir jo buvo pastatytas iš fondo,
dvigubo aukščio, didelės tvirtovės sienos apie šventyklos:
{50:3} per savo dienas gauti vandens, esanti cisterna
kompasas kaip jūros, buvo padengtas bronzos plokštės:
{50, 4} paėmė priežiūros šventyklos, sistema negali būti,
ir spirituoto miestas prieš besieging:
{50:5}, kaip jis buvo pagerbtas tarp žmonių
jo išeina šventyklą!
{50:6}, jis buvo kaip Ryto žvaigždė tarp debesų,
ir kaip mėnulis visu:
{50:7} kaip saulė spindi ant labiausiai šventykla
Didelis, ir kaip vaivorykštė suteikia šviesą šviesus debesis:
{50:8} ir kaip rožės pavasarį gėlė,

metų, kaip lelijos iš upių vandenys, o kaip šakų
Smilkalai medis vasaros metu:
{50:9} kaip ugnį ir smilkalų ir kadzielnicę, ir kaip laivas
sumuštas aukso nustatyti su visais būdu pusbrangiai akmenys:
{50:10} ir kaip sąžiningai alyvmedžio jaunuosius atgal vaisių, ir
kaip
cypress medis, kuris groweth debesų.
{50:11}, kai jis skiriamas garbę skraistės, ir buvo
apsirengęs su tobulybė šlovės, kai jis išvyko iki to
Šventasis altorius, jis padarė drabužio šventumo gerbtinos.
{50:12} kai jis paėmė iš kunigai dalys'
rankas, jis pats stovėjo prie altoriaus, kokliai
kainavo apie tai, kaip jauni kedro, Libanus; ir kaip palmių
medžių kainavo jie jį aplinkui.
{50:13} taip buvo visus sūnūs Aarono savo šlovės, ir
Viešpatį į savo rankas, prieš visus oblations į
Izraelio tauta.
{50:14} ir apdailos paslaugos prie altoriaus, kad jis
gali pagražinti Wyniosly visagalis, siūlymas
{50:15} jis ištiesė ranką į puodelį ir užpilkite

vynuogių kraujas, jis išliejamas papėdėje,
altorius su sweetsmelling pasigardžiuoti pas Wyniosly karalius
visų.
{50:16} tada šaukė Aarono sūnūs, ir skambėjo,
sidabro trimitais, ir padarė didelis triukšmas būti išklausytam,
dėl tam
atmintis prieš dauguma aukštos.
{50:17} tada visiems žmonėms kartu hasted, o sumažėjo
žemyn į žemę, ant jų veidus garbina savo Viešpatį
Dievas visagalis, pats Aukštasis.
{50:18} dainininkų taip pat dainavo giria savo balsus,
su daug įvairių garsų buvo čia saldus melodijos.
{50:19} ir žmonės prašė Viešpaties, labiausiai
Aukštasis, malda prieš jį, yra gailestingas, iki to
iškilmingai šventė buvo baigtas, ir jie baigė savo
paslaugas.
{50:20} tada jis atėjo ir pakėlė rankas virš
visą Izraelio, vaikai atiduoti kongregacija,
palaiminimas Viešpats su jo lūpų, ir džiaugtis jo vardu.
{50:21} ir jie nusilenkė save žemyn, maldos,
antrą kartą, kad jie gali gauna iš to

pats Aukštasis.
{50:22} dabar todėl Telaimina jūs Dievas, kuris
tik daro nuostabų dalykų, kas, kur, exalteth
mūsų dienomis iš gimdos, ir dealeth su mumis pagal
jo gailestingumą.
{50:23} jis suteikia mums džiaugsmu širdies ir kad taikos
gali būti mūsų dienų Izraelyje ir visam laikui:
{50: 24} kad jis patvirtinti jo gailestingumą, pas mus, ir
jo metu pristatyti mums!
{50:25} yra dviejų tautų būdu, mano širdis
abhorreth, ir trečiasis – jokia tauta:
{50:26} jie, kurie sėdi ant kalno Samaroje, ir
tie, kurie gyvena tarp filistinus, ir kad kvailas
žmonės, kurie gyvena Sichem.
{50:27} Jėzaus sūnus, Jeruzalės Siracidas kas parašyta
tai užsisakyti suprasti instrukciją ir
žinių, kas iš jo širdies pilamas atgal išminties.
{50:28} palaimintas yra tas, kuris naudojasi šiais
dalykų; ir jis, kad layeth juos savo širdyje tampa
Išminčius.

{50:29} jei jis juos, jis turi būti stiprus visų dalykų:
šviesos šventė ankšti, jis, kuris duoda išminties
religinis. Palaimintas būti Viešpaties vardu amžinai. Matas,
Matas.
Su malda Jėzaus sūnus Siracidas.
{51:1} bus ačiū tau, Viešpatie ir karalius, ir pagirti
tave, O Dieve mano gelbėtojas: aš šlovinu pas tavo pavadinimą:
{51:2}, tu esi mano gynėjas ir pagalbininkas, ir turi
konservuoti mano kūnas iš sunaikinimo, ir spąstai
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šmeižikiški liežuvį, ir iš lūpų, kad užmegzti melas, ir
buvo mano pagalbininkas su mano:
{51:3} ir tu išgelbėjo mane, atsižvelgiant į daugybę
jie malonės ir didybę tavo vardas, nuo dantis
jiems, kad buvo pasirengę sunaikinti mane, ir iš rankų
pvz., surinko po mano gyvenimo, ir nuo kolektoriaus
kančia, kurią turėjau;
{51: 4} nuo uždusimo kiekvienoje pusėje, ir nuo ugnies
viduryje, gaisro, per kurį aš užsidegti
{51:5} gylį pragarą, pilvas nuo,

nešvarus liežuvis, ir melas.
{51:6} iš kaltinimo karalius nuo yra nepelnytas
kalba mano siela priartėjo net iki mirties, mano gyvenimas buvo
netoli
į pragarą po.
{51:7} jie supo mane ant visų pusių, ir ten buvo
nė vienas žmogus man padėti: aš ieškojau vyrų, padλti, bet
niekas.
{51:8} tada pagalvojau aš tavo gailestingumo, Viešpatie, ir ant
tavo veiksmus, senas, kaip tu deliverest pvz., palaukti, kol tave,
ir savest juos iš priešų rankų.
{51:9} tada pakelti I mano maldavimus iš žemės,
ir meldėsi už išlaisvinimą nuo mirties.
{51: 10} aš pašaukiau Viešpačiui, mano Viešpatie, tėvas
kad jis nepaliks manęs dienų mano bėdų, ir į
didžiuotis, kai nebuvo jokios pagalbos metu.
{51:11} aš girsiu tavo vardas nuolat, ir dainuos
giria su padėka; ir taip mano malda buvo išgirsti:
{51:12}, tu savedst mane nuo sunaikinimo, ir
deliveredst mane nuo blogio: todėl duos

Ačiū, ir tave pagirti, ir laimina jos vardas, Viešpatie.
{51:13}, kai aš buvau dar jaunas, ar kada nors aš išvyko į užsienį,
aš
norimą išminties atvirai mano malda.
{51:14} aš meldžiausi už ją prieš šventyklą, ir sieks
jai atlikti net iki galo.
{51:15} net nuo gėlių iki vynuogių buvo prinokę davė
mano širdis džiaugiasi jos: mano kojų nuėjo teisingu keliu, nuo
jaunystės iki surinko aš po ją.
{51:16} I pokłon mano ausį, šiek tiek, ir gavo ją,
ir daug mokytis.
{51:17} man naudos jame, todėl bus priskiria šlovę
pas jį, kad duoda man išminties.
{51:18}, aš apibrėžė ar po jos, ir nuoširdžiai aš
po to, kas yra gera; Taigi aš negali būti glumina.
{51:19} mano siela kas kovojo su ja, ir mano daikteliai
Man buvo tiksli: aš atgal ištiesė savo rankas į dangų, kas
išdėstyta pirmiau,
ir mano ignorances jos bewailed.
{51:20} aš nukreipti mano sielą pas ją, ir aš rasiu ją,
Švara: man buvo sujungta su ją iš širdies,

pradžioje, todėl aš negali būti foresaken.
{51:21} mano širdis buvo neramus ieško jai: todėl
aš Dotarłeś geras turėjimas.
{51:22} Viešpats davė man tai kalba už savo atlygį,
ir aš girsiu jį su juo.
{51:23} piešti – pas mane, jūs nebuvo gavę rabinų mokymo, ir
gyventi in
mokymosi namuose.
{51:24} kodėl jūs tokie lėtai, o ką laikote prie šių
dalykų, pamatyti savo sielos yra labai ištroškęs?
{51:25} aš atidarė savo burna, ir sakė, pirkti savo už
save be pinigų.
{51:26} įdėti savo kaklą pagal jungą, ir tegul jūsų siela
gauti nurodymų: ji yra po ranka sunku rasti.
{51:27}: Štai savo akimis, kaip kad turiu bet nedaug
tojams ir įgijo pas mane daug poilsio.
{51:28} mokymosi su didelę pinigų sumą, ir gauti
daug aukso iš jos.
{51:29} tegul jūsų siela džiaugtis savo gailestingumo, o ne
gėda dėl jo girti.

{51:30} dirbti savo darbą, betimes, ir jo metu, jis bus
suteikti jums savo atlygį
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