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Sirach (Ecclesiasticus)
Visdomens Jesus Sirach, eller Ecclesiasticus Son
En prolog som gjort av en osäker författare
Jesus var son till Sirach och barnbarn till Jesus
av det samma känt med honom: den här mannen bodde därför
i den
senare tider, efter folket hade varit bort i fångenskap, och
kallas hem en igen, och nästan efter alla profeterna. Nu
hans farfar Jesus, var som han själv betygar, en man
stor flit och visdom bland hebréerna, som gjorde
inte bara samla de grave och korta meningarna av vise män,
som hade varit före honom, men själv också yttras några av
hans egen, full av mycket förståelse och visdom. När som
Därför dog den första Jesus, lämnar denna bok nästan
fulländat, Sirach sonen får det efter honom lämnade det till
hans
egen son Jesus, som, efter att ha fått det i hans händer,
sammanställt det allt ordnat till en volym, och kallade den

Visdom, intituling det både av sitt eget namn, hans fars
namn och sin farfars; lockande åhöraren av den mycket
namnet på visdom att ha en större kärlek till studien av detta
bok. Det containeth därför klokt talesätt, mörka meningar,
och liknelser, och vissa särskilt gamla gudfruktiga berättelser av
män som behagade Gud; också hans bön och sång; Dessutom
vilken nytta hade Gud vouchsafed sitt folk, och vad
plågor han hade hopas på sina fiender. Jesus gjorde
imitera Solomon, och var inte mindre känd för visdom och
lärande, båda är faktiskt en man för bra lärande, och så
känd också.
Prologen av visdom i Jesus Sirach Son.
Medan många och bra saker har levererats till
oss av lagen och profeterna, och av andra som har
följt sina steg, för vilka saker Israel borde vara
beröm för lärande och vishet; och varav inte bara
läsarna måste behov bli skickliga sig själva, men också
de som vill lära sig kunna dra dem som är
utan, både tal och skrift: min farfar

Jesus, när han hade mycket gett sig själv till behandlingen av
den
lagen och profeterna, och andra böcker av våra fäder, och
hade fått däri gott omdöme, drogs också
själv skriva något som rör lärande och
vishet; att avsikten att de som önskar att lära,
och är beroende av dessa saker, kanske resultatet mycket mer i
levande enligt lag. Låt därför mig intreat du
Läs det med fördel och uppmärksamhet och att förlåta oss, vari
Vi kan tyckas komma ifrån några ord, som vi har
arbetat för att tolka. För samma saker som uttalades i
Hebreiska, och översatt till ett annat modersmål, har inte den
samma kraft i dem: och inte bara dessa saker, men lagen
själv, och profeterna och resten av böckerna, har ingen
liten skillnad, när de talas i det egna
språk. För åttana och trettionde året kommer in
Egypten, när Euergetes var kung och fortsatta där några
tid, jag hittade en bok av inga små lärande: därför jag
tänkte att det är mest nödvändigt för mig att skänka några
aktsamhet
och travail att tolka det; med stor vaksamhet och skicklighet

i det utrymmet för att få slut på boken, och anges det för
dem också, som i ett konstigt land är villiga att lära,
förbereds innan i sätt att leva efter lagen.
{1:1} alla visdom kommer från Herren, och är med honom
För alltid.
{1:2} som kan numrera sanden i havet, och dropparna
av regn, och dagarna av evigheten?
{1:3} som kan ta reda på höjden av himlen, och den
bredd av jorden, och djupt och visdom?
{1:4} visdom har skapats före alla ting, och
förståelse av försiktighetsskäl från evighet.
{1:5} högste Guds ord är fontän
vishet; och hennes sätt är evigt bud.
{1:6} som har avslöjats roten av visdom? eller
Vem har känt hennes kloka råd?
{1:7} [som har kunskap om visdom varit
uppenbaras? och som har förstått hennes fantastiska
erfarenhet?]
{1:8} där är en klok och kraftigt vara fruktade, Herren
sitta på sin tron.

{1:9} han skapade henne, såg henne och numrerade henne, och
utgjutas henne över alla sina verk.
{1:10} är hon med allt kött enligt sin gåva, och han
har givit henne åt dem som älskar honom.
{1:11} fruktan för Herren är ära och härlighet, och
glädje och en krona av glädje.
{1:12} fruktan för Herren låter ett glatt hjärta, och
ger glädje, och glädje, och en lång livslängd.
{1:13} den som fruktar Herren, det skall gå bra med honom
på sist, och han skall finna nåd i sin dödsdag.
{1:14} att frukta Herren är början till visdom: och
Det skapades med trogna i livmodern.
{1:15} hon har byggt en evig stiftelse med män,
och hon skall fortsätta med sitt utsäde.
{1:16} att frukta Herren är fullhet av visdom, och håller
män med hennes frukter.
{1:17}, som hon håller hela sitt hus med saker som är
önskvärda,
och ladorna med hennes ökning.
{1:18} fruktan för Herren är en krona av visdom, att göra

fred och perfekt hälsa att blomstra; både som är gåvor
Gud: och det enlargeth deras jubel som älskar honom.
{1:19} visdom raineth ner skicklighet och kunskap om
förstå stående, och exalteth dem för att hedra som
Håll henne snabbt.
{1:20} roten till visdom är att frukta Herren, och de
grenar av dessa är lång livslängd.
{1:21} fruktan för Herren driveth bort synder: och där
Det är närvarande, det vänder bort vrede.
{1:22} en rasande man inte motiveras; för gungning
hans raseri skall hans förstörelse.
{1:23} en uthållig man kommer att riva en gång, och efteråt
glädjen skall våren upp till honom.
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{1:24} kommer han att dölja hans ord för en tid, och läppar
många skall deklarera sin visdom.
{1:25} liknelser av kunskap är skatter
visdom: men gudsfruktan är en styggelse för en syndare.
{1:26} hålla om du önskar visdom, buden,
och Herren skall ge henne till dig.

{1:27} för fruktan för Herren är visdom och instruktion:
och tro och ödmjukhet är hans glädje.
{1:28} misstror inte fruktan för Herren när du är
dålig: och kommer inte till honom med en dubbel hjärta.
{1:29} inte vara en hycklare i åsynen av män, och ta
Bra lyssna vad du talar.
{1:30} upphöja inte dig själv, så att du faller, och föra
vanära på din själ, och så Gud Upptäck dina hemligheter,
och kasta dig mitt i församlingen,
eftersom du drog inte i sanning att fruktan för Herren, men
ditt hjärta är full av svek.
{2:1} min son, om du kommer att tjäna Herren, förbereda thy
själ för frestelsen.
{2:2} Ange ditt hjärta aright och ständigt uthärda, och
skynda inte i nödens tid.
{2:3} Cleave till honom, och avgår inte bort, som du
må vara ökade thy sista slutet.
{2:4} som helst kommas över dig ta glatt,
och ha tålamod när du är ändrade till en låg egendom.
{2:5} för guld prövas i eld och acceptabla män i

ugnen i motgångar.
{2:6} Believe i honom, och han kommer att hjälpa dig. Beställ
din väg
aright, och tillit till honom.
{2:7} ni som fruktar Herren, vänta på hans barmhärtighet; och
gå inte
åt sidan, så att ni faller.
{2:8} ni som fruktar Herren, tro honom; och din belöning
ska inte misslyckas.
{2:9} ni som fruktar Herren, hoppas på bra, och för
evig glädje och nåd.
{2:10} titta på generationer av gamla, och se; har någonsin
någon lita på Herren, och var ihop? eller gjorde någon abide
i sin rädsla, och var övergiven? eller vem han föraktar någonsin,
som uppmanade honom?
{2:11} Ty Herren är full av medkänsla och barmhärtighet,
tålamod och mycket bedrövligt, och forgiveth synder, och
frälser i tid av lidande.
{2:12} ve vara att rädda hjärtan och svaga händer, och den
syndare som goeth två sätt!
{2:13} ve honom som är klenmodiga! för han tror

inte; Därför skall han inte försvaras.
{2:14} ve er som har förlorat tålamodet! och vad
kommer ni göra när Herren ska besöka dig?
{2:15} de som fruktar Herren inte kommer att lyda hans ord;
och de som älskar honom kommer hålla hans vägar.
{2:16} de som frukta Herren kommer att söka det som är
Tja, tilltalande för honom. och de som älskar honom skall vara
fylld med lagen.
{2:17} de som frukta Herren kommer att förbereda sina hjärtan,
och ödmjuka deras själar i hans ögon,
{2:18} säger, kommer vi att falla i händerna på Herren,
och inte i händerna på män: för hans majestät är, så är hans
barmhärtighet.
{3:1} höra mig din Fader, O barn, och gör därefter
att ni kan vara säker.
{3:2} Ty Herren har givit far äran den
barn, och har bekräftat myndigheten i modern
över söner.
{3:3} den som ärar Fadern låter försoning
för hans synder:

{3:4} och den som ärar hans mor är som en som
blir upp en skatt.
{3:5} den som ärar fadern ska ha glädje av hans
egna barn; och när han låter sin bön, han skall vara
hörde.
{3:6} han som ärar Fadern skall ha en lång livslängd;
och han som är lydig Herren skall vara en tröst att
hans mor.
{3:7} han som fruktar Herren kommer att hedra sin far, och
kommer att göra service åt sina föräldrar, att hans mästare.
{3:8} hedra din far och mor både i ord och
handling, som en välsignelse kan komma över dig från dem.
{3:9} för välsignelse av Fadern har husen
av barn; men mamman förbannelse rooteth
stiftelser.
{3:10} ära inte i vanära av din Fader; för thy
fars vanära är ingen ära dig.
{3:11} för härligheten av en man är från äran av hans
Fader; och en mamma i vanära är en förebråelse till den
barn.

{3:12} min son, att din Fader i hans ålder och sörjer honom
inte så länge han lever.
{3:13} och om hans förståelse misslyckas, har tålamod med
honom; och föraktar honom inte när du är i din fulla kraft.
{3:14} för att lindra din faders inte skall vara
glömt: och i stället för synder som det skall tilläggas för att
bygga dig
upp.
{3:15} på din åkomma som det skall vara dag
mindes; dina synder också skall smälta bort, som isen i den
verkligt varmt väder.
{3:16} som överger sin far han är som en hädare; och
han som angereth hans mor är förbannade: Guds.
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{3:17} min son, gå på med dina affärer i ödmjukhet; så
du skall vara älskade av honom som är godkänd.
{3:18} ju större du är, desto mer ödmjuka dig själv, och
du skall finna nåd inför Herren.
{3:19} många är i hög plats, och av ryktbarhet: men
mysterier är uppenbarat för de ödmjuka.

{3:20} för kraften i Herren är stor, och han är
hedrad av de ödmjuka.
{3:21} söker inte upp saker som är för svårt för dig,
varken söka det som är ovanför din styrka.
{3:22} men vad är befallt dig, Tänk därom med
vördnad, för det är inte nödvändigt för dig att se med riket
ögon de saker som är i hemlighet.
{3:23} inte vara nyfiken i onödiga frågor: för mer
saker är visade dig än män förstår.
{3:24} för många är lurade av sin egen fåfänga yttrande;
och en ond misstanke har störtat sin dom.
{3:25} utan ögon skall du vill ha ljus: bekänner sig inte till
kunskap därför som du har inte.
{3:26} en envisa hjärtat skall klara onda på sist; och han
som älskar fara skall förgås däri.
{3:27} en obstinat hjärta skall vara lastad med sorger;
och den onda människan skall heap synd på synd.
{3:28} i bestraffningen av de stolta finns det inget botemedel;
för växten av ondska har tagit rot i honom.
{3:29} hjärtat av den försiktiga kommer att förstå en liknelse;

och ett uppmärksamt öra är lusten av en klok man.
{3:30} vatten kommer att släcka en brinnande eld; och allmosor
låter
en försoning för synder.
{3:31} och han som requiteth bra svängar är medveten om att
som kan komma senare. och när han faller, han skall
Hitta en vistelse.
{4:1} min son, lura inte fattiga i hans vardagsrum, och
gör inte behövande ögonen vänta länge.
{4:2} gör inte en hungrig själ sorgsen; varken provocera
en man i hans nöd.
{4:3} Lägg inte mer problem en hjärta som är vexed; och
skjuta upp inte för att ge till honom som är i nöd.
{4:4} förkasta inte bön av den drabbade; varken
vänd bort ditt ansikte från en fattig man.
{4:5} Stäng inte bort thine öga från behövande och ge
honom inget tillfälle för att förbanna dig:
{4:6} för om han förbanna dig i bitterhet av sin själ, hans
bön skall höras av honom som gjorde honom.
{4:7} få dig själv kärlek till församlingen, och böja

ditt huvud till en stor man.
{4:8} låt det inte sörja dig att böja ner ditt öra till den
fattiga, och ge honom en trevlig svar med ödmjukhet.
{4:9} leverera honom som låter fel från hand
förtryckaren; och inte vara klenmodiga när du sitter
dom.
{4:10} vara som en far för de faderlösa, och i stället för en
make till sin mor: så skall du vara son till den
de flesta hög, och han skall älska dig mer än din mor
doth.
{4:11} visdom exalteth hennes barn och blir tag i
dem som söker henne.
{4:12} han som älskar henne älskar livet; och de som syftar till
att
henne skall tidigt fyllas med glädje.
{4:13} han som holdeth hennes snabbt skall ärva härlighet; och
varhelst hon kommer in, Herren välsignar.
{4:14} de som tjänar henne skall minister till den Helige:
och dem som älskar henne Herren älskar.
{4:15} den som giver öra henne skall döma nationerna:

och han som attendeth till henne skall bo säkert.
{4:16} om en man begår själv till henne, han skall ärva
henne; och hans generation skall hålla henne i besittning.
{4:17} krokiga för vid första hon kommer att gå med honom av
sätt, och få rädsla och fruktar honom och plåga honom
med hennes disciplin, tills hon kan lita på hans själ, och prova
honom
av hennes lagar.
{4:18} sedan återgår hon raka vägen till honom,
och trösta honom, och förkunna honom hennes hemligheter.
{4:19} men om han går fel, hon kommer att överge honom och
ge
honom över till sin egen undergång.
{4:20} iaktta möjlighet, och se upp för onda; och
Skämmas inte när det concerneth din själ.
{4:21} för det är en skam som bringar synd; och det finns
en skam som är härlighet och nåd.
{4:22} accepterar ingen person mot din själ, och låt inte den
vördnad av någon människa orsaka dig att falla.
{4:23} och avstå för att inte tala, när det finns tillfälle att
göra gott och döljer inte din visdom i hennes skönhet.

{4:24} för tal visdom skall vara kända: och
lärande genom ett ord av tungan.
{4:25} på intet sätt talar mot sanningen; men vara generad
av felet på din okunnighet.
{4:26} skämmas inte bekänna dina synder; och tvinga inte
loppet av floden.
{4:27} gör inte dig själv en underhuggare till en dåraktig
människa;
varken acceptera personen den mäktiga.
{4:28} sträva efter sanningen till döden, och Herren skall
kämpa för dig.
{4:29} inte vara förhastat i din tunga och dina gärningar slack
och försumligt.
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{4:30} inte vara som ett lejon i ditt hus, inte heller frantick
bland
dina tjänare.
{4:31} låt inte din hand sträckas ut att ta emot, och
stängs när du skall betala tillbaka.
{5:1} Ange ditt hjärta på dina varor. och säger inte, jag har
nog för mitt liv.

{5:2} Följ inte ditt eget sinne och din kraft, till
promenad på sätt i ditt hjärta:
{5:3} och säga inte, vem skall controul mig för mina verk?
för Herren kommer säkert hämnas din stolthet.
{5:4} säger inte, jag har syndat, och vilken skada har
hände mig? ty Herren är tålamod, kommer han i
inte låta dig gå.
{5:5} om försoningen, inte vara utan rädsla för att lägga till
synd åt synden:
{5:6} och inte säga hans barmhärtighet är stor; Han kommer att
vara pacificerade
för många av mina synder: för nåd och vrede kommer
från honom, och hans indignation resteth på syndare.
{5:7} gör ingen tarrying för att vända sig till Herren och inte
avskräckas
från dag till dag: för plötsligt skall Herrens vrede
komma fram och din säkerhet som du skall förstöras, och
förgås i dag av hämnd.
{5:8} ange inte ditt hjärta varorna orättfärdigt fått, för
de skall inte dra dig i olycksdag.
{5:9} flagning inte med varje vind och gå inte in varje

sätt: för så doth syndaren som har en dubbel tunga.
{5:10} vara hållfast i din förståelse. och låt ditt ord
vara samma.
{5:11} vara snabb att höra; och låt ditt liv vara uppriktig; och
med tålamod att ge svar.
{5:12} besvara om du har förståelse, din nästa;
om så inte är fallet, lägga din hand över din mun.
{5:13} heder och skam är i talk: och tungan av
man är sitt fall.
{5:14} inte kallas en whisperer, och ligger inte i vänta med
THY tungan: för en foul skam är på tjuven och en ond
fördömelse vid dubbla tungan.
{5:15} inte vara okunniga om någon sak i en bra fråga eller en
liten.
{6:1} i stället för en vän blir inte en fiende; för
[därmed] du skall ärva en sjuk namn, skam, och
förebrå: så skall en syndare som har en dubbel tunga.
{6:2} extol inte dig själv i rådet från ditt eget hjärta;
att din själ inte slitas i bitar som en tjur [förirra sig ensam.]
{6:3} du skall äta upp dina löv och förlora din frukt, och

lämna dig själv som ett torrt träd.
{6:4} A wicked soul skall förgöra honom som har det, och
skall göra honom till vara skrattade för att håna av sina fiender.
{6:5} söta språk kommer att multiplicera vänner: och en
fairspeaking tunga kommer att öka vänliga hälsningar.
{6:6} vara i fred med många: ändå har men en
rådgivare för tusen.
{6:7} om du segnat få en vän, bevisa honom första och vara
inte förhastat att kreditera honom.
{6:8} för vissa mannen är en vän för sin egen tillfälle, och
kommer inte att följa i dag av dina problem.
{6:9} och det finns en vän som varelse förvandlas till fiendskap,
och stridigheter kommer att upptäcka din förebrå.
{6:10} igen, vissa vän är en följeslagare vid bordet,
och kommer inte att fortsätta i dag av din åkomma.
{6:11} men i thy välstånd han kommer att vara som dig själv,
och kommer
var djärv över dina tjänare.
{6:12} om du föras låg, han kommer att vara mot dig, och
kommer att gömma sig från ditt ansikte.

{6:13} skilja dig från dina fiender, och akta
av dina vänner.
{6:14} faithfull vän är ett starkt försvar: och han som
har funnit en sådan har funnit en skatt.
{6:15} ingenting införa utjämningsåtgärder beträffande en
trogen vän, och hans
excellens är ovärderlig.
{6:16} en trogen vän är medicinen av liv; och de
som fruktar Herren skall finna honom.
{6:17} den som fruktar Herren skall rikta sin vänskap
aright: för som han är, så skall hans granne vara också.
{6:18} min son, samla instruktioner från din ungdoms upp: så
du skall finna visdom tills din ålderdom.
{6:19} komma till henne som en det ploweth och sår,
och vänta på hennes goda frukter: för du inte skall sliter mycket
i
arbetande om henne, men du skall äta av hennes frukter som
är rätt
snart.
{6:20} hon är mycket obehagligt att de olärda: han som är
utan förståelse förblir inte med henne.

{6:21} hon kommer ligga på honom som en mäktig sten av
rättegång.
och han kommer att kasta henne från honom ere den vara lång.
{6:22} för visdom är enligt hennes namn, och hon är
inte uppenbara för många.
{6:23} ge öra, min son, min rådgivning och vägra
inte mitt råd,
{6:24} och sätta dina fötter i hennes bojor, och din hals till
hennes kedja.
{6:25} båge ner din axel, och bära henne, och inte vara
sörjde med hennes obligationer.
{6:26} komma till henne med ditt hela hjärta, och hålla henne
sätt med all din makt.
{6:27} Sök, och söka, och hon skall tillkännages
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himmelrikets: och när du har fått tag på henne, låt henne inte
gå.
{6:28} för den äntligen skall du hitta hennes resten, och att
skall vändas till din fröjd.
{6:29} då skall hennes bojor ett starkt försvar för dig,
och hennes kedjor en mantel av härlighet.

{6:30} för finns det en gyllene ornament på henne, och hennes
band är lila spets.
{6:31} du skall sätta henne på som en mantel av ära, och
skall sätta henne om dig som en krona av glädje.
{6:32} min son, om du vill, du skall läras: och om
du vill applicera ditt förstånd, du skall vara försiktig.
{6:33} om du älska att höra, du skall ta emot
förståelse: och om du böjer ditt öra, du skall vara klok,
{6:34} stå i mängden äldsterna; och klyva
honom som är klokt.
{6:35} vara villig att höra varje gudfruktiga diskurs; och låt
inte förstå liknelser fly dig.
{6:36} och om du ser en man med förståelse, få dig
tid till honom, och låt bär din fot stegen i hans dörr.
{6:37} låt ditt förstånd vare Herren förrättningar
och meditera ständigt i hans bud: han skall
upprätta ditt hjärta och ge dig Vishet på thine äger
önskan.
{7:1} gör nej onda, så skall ingen skada komma till dig.
{7:2} Depart från de orättvisa och ondska skall vända bort

från dig.
{7:3} min son, sugga inte vid fåror av
orättfärdighet, och du skall inte att skörda dem sevenfold.
{7:4} Seek inte av den Herren preeminence, ingen av de
konungen säte för äran.
{7:5} motiverar inte dig själv inför Herren. och skryter inte med
THY visdom inför kungen.
{7:6} Seek inte att vara domare, att inte kunna ta bort
ondska. lest helst fruktar du personen av den mäktiga,
en stötesten i vägen för din uppriktighet.
{7:7} Offend inte mot mängden en stad, och sedan
du skall inte kasta dig bland folket.
{7:8} bind inte en synd på en annan. för i en skall du
inte vara ostraffade.
{7:9} säger inte, Gud kommer att betrakta många min
spisoffer, och när jag erbjuder den högste Guden, han kommer
acceptera den.
{7:10} inte vara klenmodiga när du får din bön,
och försumma inte att ge allmosor.
{7:11} skratta ingen människa att håna i bitterheten i hans

själ: för det är en som ödmjukar och exalteth.
{7:12} utforma inte en lögn mot din broder; inte heller den
lik till din vän.
{7:13} Använd inte att göra någon slags lögn: för anpassat
därav är inte bra.
{7:14} Använd inte många ord med en mängd äldste, och
gör inte mycket joller när du ber.
{7:15} hatar inte mödosamma arbete, varken djurhållning, som
den högste har instiftat.
{7:16} nummer inte dig själv bland många
syndare, men kom ihåg att vrede kommer inte dröja länge.
{7:17} ödmjuka dig själv kraftigt: för hämnd för den
ogudaktiga är eld och maskar.
{7:18} Ändra inte en kompis för något bra alls;
varken en trogen bror för guldet-av Ophir.
{7:19} avstå inte en vis och god kvinna: för hennes nåd
är ovan guld.
{7:20} bedja medan din tjänare worketh verkligen, honom inte
onda. inte heller den fuling som bestoweth själv helt för dig.
{7:21} låt din själ älskar en bra tjänare, och lura honom

inte om frihet.
{7:22} har du boskap? har ett öga till dem: och om de
för din vinst, hålla dem med dig.
{7:23} har du barn? instruera dem och böja sig
halsen från sin ungdom.
{7:24} har du döttrar? har en vård av sin kropp,
och förkunna inte dig själv glad mot dem.
{7:25} gifta sig med din dotter, och så skall du få
utförs en weighty fråga: men ge henne till en man med
förståelse.
{7:26} har du en fru efter ditt förstånd? överge henne inte:
men ge inte dig själv över till en ljus kvinna.
{7:27} hedra din Fader med ditt hela hjärta, och glöm
inte sorger din mor.
{7:28} kom ihåg att du wast aflade af dem; och
Hur kan du kompensera dem de saker som de har
gjort för dig?
{7:29} frukta Herren av hela din själ och vörda hans
prästerna.
{7:30} älskar honom som gjort dig med hela din kraft, och

överge inte hans ministrar.
{7:31} frukta Herren, och hedra prästen; och ge honom
hans del, eftersom det är befallt dig; förstfödda, och den
intrång erbjudande och gåvan av skuldrorna, och det
offrandet av helgelse, och första av heliga
saker.
{7:32} och sträcka ut handen åt fattiga, som thy
välsignelse kan vara fulländat.
{7:33} en gåva har nåd i åsynen av varje människa som lever;
och för döda kvarhålla det inte.
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{7:34} misslyckas inte att vara med dem som gråter och sörjer
med dem som sörjer.
{7:35} inte vara långsam att besöka sjuka: för som skall göra
dig att vara älskade.
{7:36} som helst du takest i hand, kom ihåg det
slutet, och du skall aldrig göra fel.
{8:1} strävar inte med en mäktig man' lest du falla i hans
händer.
{8:2} inte vara oförenligt med en rik man, så att han

overweigh dig: för guld har förstört många, och
pervers kungar hjärtan.
{8:3} strävar inte med en man som är full av tungan, och
heap inte trä på sin eld.
{8:4} jest inte med en oförskämd man, lest din förfäder
utskämd.
{8:5} förebrå inte en människa som vänder från synd, men
Kom ihåg att vi alla förtjänar straff.
{8:6} vanära inte en människa i hans ålderdom: för även några
av oss vax gammal.
{8:7} gläds inte över din största fiende att vara död, men
Kom ihåg att vi dör alla.
{8:8} Despise inte diskursen av kloka, men bekanta
dig själv med deras Ordspråksboken: för dem skall du lära sig
instruktion, och hur att tjäna stora män med lätthet.
{8:9} Miss inte diskurs äldsterna: för de också
lärt av sina fäder, och av dem skall du lära dig
förståelse, och ge svar som behöver requireth.
{8:10} kindle inte glöden av en syndare, lest du brännas
med lågan av hans eld.

{8:11} stiger inte upp [i ilska] på förekomsten av en
skadevållande person, så att han ligger på lur för att snärja dig i
thy
ord
{8:12} lånar inte till honom som är mäktigare än dig själv; för
Om du lendest honom, räknas det men förlorade.
{8:13} inte vara borgen ovanför din makt: om du vara
ställande av säkerhet, ta hand att betala den.
{8:14} gå inte till lag med en domare; för de kommer att döma
för
honom enligt hans ära.
{8:15} resa inte förresten med en fet Karl, lest han
blir grov himmelrikets: han kommer att göra enligt sin
egen vilja, och du skall förgås med honom genom hans dårskap.
{8:16} strävar inte med en arg man, och gå inte med honom
på en enslig plats: för blod är ingenting i hans ögon, och
där finns ingen hjälp, kommer att han störta dig.
{8:17} inte rådfråga en dåre; för han inte kan hålla råd.
{8:18} gör ingen hemlig sak innan en främling; Ty du
vet inte vad han kommer att frambringa.
{8:19} öppna inte ditt hjärta att varje man, lest han straffar

dig med en slug sväng.
{9:1} inte vara svartsjuk över hustru till ditt sköte, och
lära henne inte en ond lektion mot dig själv.
{9:2} ge inte din själ till en kvinna som satt sin fot på
ditt ämne.
{9:3} inte träffa en sköka, lest du falla i hennes snaror.
{9:4} användning inte mycket sällskap av en kvinna som är en
sångare, lest du tas med hennes försök.
{9:5} blick inte på en piga, som du faller inte av dem
saker som är värdefulla i henne.
{9:6} ge inte din själ till skökor, att du inte förlorar
ditt arv.
{9:7} utseende inte runt omkring dig på gatorna i staden,
varken vandrar du på ensliga plats därav.
{9:8} vänd bort ditt öga från en vacker kvinna, och
ser inte på någon annans skönhet; för många har varit
lurad av skönheten i en kvinna; för härmed kärlek är
tänt som en eld.
{9:9} sit inte alls med en annan mans hustru, inte heller sitta
ner

med henne i dina armar, och spendera inte dina pengar med
henne på
vinet. lest ditt hjärta lutning till henne, och så genom
din önskan du falla i förstörelse.
{9:10} överger inte en gammal vän; för den nya är inte
jämförbar med honom: en ny vän är som nytt vin; När det är
gammal, skall du dricka det med nöje.
{9:11} avundas inte ära en syndare: för du vet
inte vad jag skall vara hans slut.
{9:12} glädje inte i det som de ogudaktiga har
nöje i; men kom ihåg de inte skall gå ostraffade
åt deras grav.
{9:13} hålla dig långt från mannen som har makt att döda;
så skall du inte tvivla rädslan för döden: och om du stöter
till honom, gör inget fel, lest han ta bort ditt liv
närvarande: kom ihåg att du går mitt i snaror,
och att du walkest på bröstvärnet i staden.
{9:14} så nära som du kan, gissa på din granne, och
samråda med kloka.
{9:15} Låt din tala med vise, och alla dina

meddelande i lagen av den Högste.
{9:16} och låt bara män äta och dricka med dig. och låt
THY glorying vara i fruktan för Herren.
{9:17} för hand av den artificer arbetet skall vara
Commended: och vise härskaren av folket för sitt tal.
{9:18} en man av en sjuk tungan är farligt i hans stad; och
han som är utslag i hans tal skall bli hatad.
{10:1} A klokt domare kommer att instruera sitt folk. och den
regeringen av en försiktig man är väl beställt.
{10:2} som domaren av folket är själv, så är hans
officerare; och vad slags man härskare över staden är,
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så är alla de som bo däri.
{10:3} ett oklokt kung förgör sitt folk. men genom
försiktighet av dem som är i myndigheten staden skall vara
bebodd.
{10:4} kraften i jorden är i räcka av Herren,
och i sinom tid han kommer att ställa över det som är lönsamt.
{10:5} i Guds hand är välståndet av mannen: och
att personen av scribe skall han låg heder.

{10:6} björnen inte hat till din nästa för varje fel;
och göra ingenting alls av skadlig praxis.
{10:7} stolthet är hatiskt innan Gud och människa: och både
doth en begå ondska.
{10:8} på grund av orättfärdiga mellanhavanden, skador, och
rikedomar fick av svek, kungariket är översatt från en
personer till en annan.
{10:9} Varför är jorden och aska stolt? Det finns inte en mer
Wicked sak än en sniken man: för en sådan ställer
sin egen själ till salu; eftersom medan han lever han fäller
bort hans tarmar.
{10:10} läkaren cutteth av en lång sjukdom; och han
Det är dagen som en kung till morrow skall dö.
{10:11} när en man är död, han skall ärva krypande
saker, bestar och maskar.
{10:12} början av stolthet är när en departeth
från Gud, och hans hjärta är vände bort från sin skapare.
{10:13} för stolthet är början av synd, och han som har
Det skall utgjuta styggelse: och därför Herren
förde dem konstigt katastrofer, och störtade dem

fullständigt.
{10:14} Herren har kastade ner tronerna stolta
prinsar, och Ställ in de ödmjuka i deras ställe.
{10:15} Herren har plockade upp rötterna till de stolta
nationer, och planterade de ödmjuka i deras ställe.
{10:16} Herren störtade länder av hedningarna, och
förstörde dem till jorden grundvalar.
{10:17} han tog några av dem bort, och förstörde dem,
och har slutit sin memorial att upphöra från jorden.
{10:18} stolthet var inte gjorda för män, och inte heller rasande
ilska
för dem som föds av en kvinna.
{10:19} de som fruktar Herren är en säker på utsäde, och de
som älskar honom en ärade växt: de som inte betraktar den
lagen är en ohederliga utsäde. de som överträder den
budorden är ett deceivable frö.
{10:20} bland bröder han som är chef är hedervärd; så
är de som fruktar Herren i hans ögon.
{10:21} fruktan för Herren goeth innan erhållande av
myndighet: men strävhet och stolthet är förlorande därav.

{10:22} oavsett om han är rik, ädel eller fattiga, deras härlighet
är
rädsla för Herren.
{10:23} inte är det möta att förakta fattiga mannen som har
förståelse; inte heller är det bekvämt att förstora en syndig
mannen.
{10:24} stora män, och domare och potentater, skall vara
hedrade; ändå är det ingen av dem större än han som
fruktar Herren.
{10:25} till tjänaren som är klokt skall de som är
gratis göra service: och som har kunskap han kommer inte
grudge
När han reformeras.
{10:26} inte vara overwise gör dina affärer; och skryta
inte dig själv i tiden av din ångest.
{10:27} bättre är han som laboureth och aboundeth i alla
saker, än han som boasteth själv, och wanteth bröd.
{10:28} min son, förhärliga din själ i ödmjukhet och ge den
hedern enligt värdighet därav.
{10:29} som kommer att motivera honom som syndar mot sin
egen

själ? och vem kommer att ära honom som dishonoureth hans
egen
livet?
{10:30} fattige är hedrad för hans skicklighet, och den
rik man är hedrad för sina rikedomar.
{10:31} han som hedras i fattigdom, hur mycket mer
i rikedom? och han som är ohederliga i rikedom, hur mycket
Mer i fattigdom?
{11:1} visdom lifteth upp huvudet av honom som är för låg
grad, och låter honom att sitta bland stora män.
{11:2} Commend inte en man för sin skönhet; varken avskyr
en man för hans yttre utseende.
{11:3} biet är lite bland till exempel flyga; men hennes frukt är
chef för söta saker.
{11:4} skryta inte av dina kläder och kläder och upphöja
inte dig själv i dagen i ära: för verk av Herren
är fantastiskt, och hans verk bland män är dolda.
{11:5} det många kungar har satt på marken. och
en som var aldrig tänkt har slitna kronan.
{11:6} många mäktiga män har varit kraftigt utskämd;

och ledamoten levereras i andra mäns händer.
{11:7} skulden inte innan du har undersökt sanningen:
förstå först, och sedan tillrättavisning.
{11:8} svar inte innan du har hört orsaken:
varken avbryta män mitt i deras samtal.
{11:9} strävar inte i en fråga som concerneth dig inte; och
sitt inte i dom med syndare.
{11:10} min son, inte Haagkonventionens många frågor: om
du lägga sig mycket, du skall inte vara oskyldiga; och om du
följa efter det, du inte skall få, inte heller skall du fly
genom att fly.
{11:11} det är en som laboureth, och tager smärtor, och
låter brådska, och är så mycket mer bakom.
{11:12} igen, det är en annan som är långsam, och behöver
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hjälp, vill förmåga och full av fattigdom. men öga
Herren såg honom för gott och konfigurera honom från hans
låg fastigheter,
{11:13} och lyfte upp huvudet från elände; så att många
det såg från honom är fred över alla de

{11:14} välstånd och motgångar, liv och död, fattigdom
och rikedomar, kommer Herrens.
{11:15} visdom, kunskap och förståelse för den
lag, är Herrens: kärlek, och den goda gärningar,
från honom.
{11:16} fel och mörker hade sin början tillsammans
med syndare: och onda skall vax gammal med dem som ära
däri.
{11:17} gåvan av Herren återstår med de ogudaktiga,
och hans fördel åstadkommer välstånd för alltid.
{11:18} Det är som waxeth rik av hans varsamhet och
klämmande, och denna hans portion av hans belöning:
{11:19} medan han säger, jag har funnit vila och nu kommer
Ät kontinuerligt av mina varor; och ännu vet han inte vad
tid skall komma över honom, och att han måste lämna de
saker till andra, och dör.
{11:20} vara hållfast i ditt förbund, och vara väl förtrogen
däri, och vax gammal i ditt arbete.
{11:21} inte förundras över verk av syndare; Men förtroendet
för

Herren, och förbli i din arbetskraft: för det är en lätt sak i
åsynen av Herren på plötsligt att göra en fattig man rik.
{11:22} välsignelse från Herren är i belöning för den
gudfruktig, och plötsligt han låter sin välsignelse blomstra.
{11:23} säger inte vad vinsten är det av min tjänst? och
vilka bra saker skall jag har härefter?
{11:24} igen, säger inte, jag har nog, och har många
saker, och vad ondska skall jag har härefter?
{11:25} i dag av välstånd finns det en glömska av
åkomma: och i dag av åkomma finns inte mer
minne av välstånd.
{11:26} för det är en lätt sak för Herren i dag
död att belöna en man enligt hans vägar.
{11:27} åkomma för timme låter en man glömmer
nöje: och hans slut hans gärningar skall upptäckas.
{11:28} domare ingen välsignade före sin död: för en man
skall vara känd i sina barn.
{11:29} föra inte varje människa i ditt hus: för den
bedrägliga mannen har många tåg.
{11:30} vill som en partridge tagit [och höll] i en bur, så

är hjärtat av de stolta; och liknande som spion, watcheth han
för
THY fall:
{11:31} han ljuger i väntan och vänder bra in i onda,
och i saker värda beröm kommer att lägga skulden på dig.
{11:32} av en gnista av brand en hög av kolen är upptänd: och
en
syndig människa blir vänta för blod.
{11:33} ta er i akt av en elak man, för han verkar
ondska; lest han föra över dig en evig blot.
{11:34} får en främling i ditt hus, och han kommer
stör dig och slå dig ut ur ditt eget.
{12:1} när du vill göra gott vet till vem du doest
det; så skall du tackas för dina förmåner.
{12:2} göra gott till gudfruktiga mannen, och du skall finna en
recompencen; och om inte från honom, men från den Högste.
{12:3} där kan ingen bra kom till honom som alltid
upptaget i det onda, och inte heller till honom giver som inga
allmosor.
{12:4} ge till gudfruktig man och hjälp inte en syndare.
{12:5} gör väl till honom som är ödmjuk, men ge inte till den

ogudaktiga: hålla tillbaka ditt bröd, och ge det inte till honom,
så att
Han overmaster dig därmed: för [annars] du skall ta emot
dubbelt så mycket ondska för allt gott du skall ha gjort
till honom.
{12:6} för den högste hatar syndare, och återbetalar
hämnd för de ogudaktiga, och håller dem mot den
mäktiga dagen av deras straff.
{12:7} ge åt godan, och hjälp inte syndaren.
{12:8} en vän inte kan vara kända i välstånd: och en
fienden kan inte döljas i motgång.
{12:9} i välstånd på en man fiender blir bedrövad över:
men i hans motgångar även en vän kommer att avgå.
{12:10} lita aldrig på din fiende: för som som järn rusteth,
så är hans ogudaktighet.
{12:11} men han ödmjukar sig och gå hukande, ännu
ta bra heed och akta dig för honom, och du skall vara till
honom som om du hade torkas en lookingglass, och du skall
vet att hans rost inte har varit alldeles torkas bort.
{12:12} satte honom inte av dig, så att, när han har

störtades dig, han stå upp i ditt ställe; varken låt honom sitta
på din högra sida, så att han försöker ta din plats, och du på
sist minns mina ord, och vara spetsade därmed.
{12:13} som kommer tycker synd om en charmör som är biten
med en
ormen, eller någon som kommer nära vilda djur?
{12:14} så en som goeth till en syndare, och är besudlad med
honom i hans synder, som kommer att synd?
{12:15} en stund han kommer följa med dig, men om du
börja falla, han kommer inte stanna.
{12:16} en fiende talar sött med hans läppar, men i
hans hjärta han imagineth hur att kasta dig in i en grop: han
kommer
gråter med sina ögon, men om han hitta möjlighet, kommer
han inte att
nöjd med blod.
{12:17} om motgångar kommit över dig, du skall finna honom
först; och även om han låtsas att hjälpa dig, men ändå skall han
undergräva dig.
{12:18}, som han kommer att skaka hans huvud, och klappa
händerna, och
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viska mycket och ändra hans anlete.
{13:1} som sädesuttömning pitch han skall vara besudlad.
och som har gemenskap med en stolt man han skall vara som
till honom.
{13:2} belastar inte dig själv över din makt medan du
lever; och har ingen gemenskap med en som är mäktigare och
rikare än dig själv: Hur håller grytan och den jordiska
potten tillsammans? för om vara en slagen mot andra, it
skall brytas.
{13:3} den rike mannen har gjort fel, och ännu han
threateneth därjämte: fattiga är kränkt, och han måste intreat
också.
{13:4} om du vara för hans vinst, han kommer att använda dig:
men om
du har ingenting, han kommer att överge dig.
{13:5} om du har någon sak, han kommer att leva med dig: Ja,
Han kommer att göra dig bare och blir inte ledsen för det.
{13:6} om han har behov av dig, han kommer att lura dig, och
ler på dig, och sätta dig i hopp; kommer han att tala dig

mässa, och säga, vad wantest du?
{13:7} han kommer hänga ut dig genom sitt kött, tills han har
dragit dig torr dubbelt eller tre gånger och vid den sista han
kommer att skratta
dig att håna efteråt, när han ser dig, han kommer att överge
dig, och skaka på huvudet på dig.
{13:8} akta dig att du inte får lurade och tas
ner i thy munterhet.
{13:9} om du uppmanas av en mäktig man, återkalla
dig själv, och så mycket mer bjuder han dig.
{13:10} trycker du inte på honom, lest du senareläggas.
stå inte långt borta, lest du glömmas.
{13:11} påverkar inte skall göras lika honom i samtal, och
tror inte hans många ord: för mycket kommunikation
kommer han fresta dig och ler på dig kommer att få din
hemligheter:
{13:12} men grymt han kommer att lägga upp dina ord, och
kommer inte
reservdelar till göra dig ont, och att sätta dig i fängelse.
{13:13} Observera och ta bra heed, för du walkest i
fara för din störta: när du hör dessa saker,

vaken i din sömn.
{13:14} älska Herren hela ditt liv, och uppmanar honom för
din frälsning.
{13:15} alla djur älskar sin like, och varje man älskar
hans granne.
{13:16} allt kött consorteth enligt slag, och en man
kommer hålla sig till hans like.
{13:17} vilken gemenskap har vargen med lamm? så
syndaren med de gudfruktiga.
{13:18} vilka avtal som finns mellan hyenan och en
hund? och vad fred mellan rika och fattiga?
{13:19} eftersom den wild ass är lejonets bytesdjur i den
vildmarken: så rika äta upp fattiga.
{13:20} som stolt hatar ödmjukhet: så doth den rika abhor
fattiga.
{13:21} en rik man som börjar falla hålls upp av hans
vänner: men en stackars människa som är ner är dragkraft bort
av hans
vänner.
{13:22} när en rik man är fallit, han har många hjälpare:

talar han saker inte att talas, och ännu män motivera
honom: fattige halkade och ännu de tillrättavisade honom
också; Han
talade klokt, och kunde har ingen plats.
{13:23} när en rik man talar, varje människa holdeth hans
tunga, och ser, vad han säger, de upphöja det till molnen:
men om fattige talar, säger de, det som kollega är detta? och
om han snubbla, hjälper de till att störta honom.
{13:24} rikedomar är bra till honom som har ingen synd, och
fattigdom är ont i munnen av de ogudaktiga.
{13:25} en människas hjärta changeth hans anlete,
vare sig det är för goda eller onda: och en god hjärtat får en
glatt ansikte.
{13:26} ett glatt ansikte är en token av ett hjärta som
är i välstånd. och konstaterandet av liknelser är en
tröttande arbete i sinnet.
{14:1} välsignad är den man som inte har halkade med hans
mun, och inte är spetsade med många synder blir förlåtna.
{14:2} välsignad är han vars samvete inte har
fördömde honom, och vem är inte fallit från hans hopp i den

Lord.
{14:3} rikedomar är inte comely för en niggard: och vad
gör en avundsjuk man med pengar?
{14:4} han som samlar av lura sin egen själ
samlar för andra, som skall spendera sina varor riotously.
{14:5} han som är ont till sig själv, till vilka kommer han vara
Bra? Han skall inte ta nöje i sina varor.
{14:6} finns inget värre än han som avundas själv;
och detta är en recompencen av hans ogudaktighet.
{14:7} och om han gör bra, han gör det motvilligt; och
vid sist kommer han deklarera sin ogudaktighet.
{14:8} avundsjuk mannen har en onda ögat; Han vänder
bort hans ansikte, och föraktar män.
{14:9} en sniken man's öga är inte nöjd med sin
del; och av de ogudaktiga ondska drieth upp sin själ.
{14:10} en onda ögat avundas [hans] bröd, och han är en
niggard vid hans bord.
{14:11} min son, enligt din förmåga gör gott att
dig själv, och ge Herren hans due erbjuder.
{14:12} minns att death kan inte vänta på sig,

och att förbundet i graven inte visade dig.
{14:13} gör gott åt din vän innan du dör, och
Sträck ut din hand och ge till honom efter din förmåga.
{14:14} lura inte dig själv bra dag, och låt inte
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del av en bra önskan passera dig.
{14:15} skall du inte lämna din möda åt en annan?
och dina mödor delas av många?
{14:16} ge, ta och Helga din själ; för det finns
ingen söker av läckerheter i graven.
{14:17} allt kött waxeth gammal som ett plagg: för den
förbund från början är, skall du dö döden.
{14:18} faller som av de gröna bladen på ett tjockt träd, vissa,
och vissa växer; så är generation av kött och blod, en
kommer till ett slut, och en annan är född.
{14:19} varje arbete rotteth och förtär bort, och den
arbetare därav skall gå därjämte.
{14:20} välsignad är den man som meditera bra saker
i visdom och som samtalar om heliga ting av hans
förståelse. ing.

{14:21} skall han som considereth hennes sätt i sitt hjärta
också ha förståelse i hennes hemligheter.
{14:22} gå efter henne som en det traceth, och ligger på lur i
hennes sätt.
{14:23} han som prieth i på hennes windows skall också
Lyssna på hennes dörrar.
{14:24} som lodge nära hennes hus skall också
Fäst en PIN-kod i hennes väggar.
{14:25}, som han skall slå upp sitt tält nära henne, och skall
Lodge i ett logi var bra saker är.
{14:26} han skall ställa sina barn under hennes tak, och
skall inge under hennes grenar.
{14:27} genom henne han skall täckas från värmen, och i
hennes
härlighet skall han dwell.
{15:1} som fruktar Herren kommer han att göra gott, och han
som
har kunskap om lagen skall få henne.
{15:2} och som mor skall hon träffa honom och få
honom som en hustru gift av en jungfru.
{15:3} med brödet i förståelse skall hon foder

honom, och ge honom vatten av visdom att dricka.
{15:4} han skall ha bott på henne, och skall inte
flyttade; skall lita på henne och skall inte förväxlas.
{15:5} hon skall upphöja honom över hans grannar, och i
mitt i församlingen skall hon öppna munnen.
{15:6} han skall finna glädje och en krona av glädje, och hon
skall orsaka honom att ärva ett evigt namn.
{15:7} men dåraktiga män skall inte nå henne, och
syndare skall inte se henne.
{15:8} för hon är långt ifrån pride och män som är lögnare
kan inte minnas henne.
{15:9} beröm är inte passande i munnen av en syndare, för det
skickades inte honom Herrens.
{15:10} för beröm skall vara yttras i vishet, och den
Herren kommer att blomstra det.
{15:11} säger inte du, det är genom Herren att jag föll
bort: Ty du oughtest inte att göra saker som han hatar.
{15:12} säger inte du, han har orsakat mig att fela: för han
Han har inget behov av den syndiga människan.
{15:13} Herren hatar alla styggelse; och de som

rädsla Gud älskar inte.
{15:14} han själv gjorde man från början, och
lämnade honom i handen på hans råd;
{15:15} om du vill, för att hålla buden, och till
utföra godtagbara trofasthet.
{15:16} har satte han eld och vatten inför dig: sträcka
tillbaka din hand åt om du vill.
{15:17} innan man är liv och död; och om honom
liketh skall ges honom.
{15:18} för Herrens visdom är bra, och han är
mäktiga i makt, och beholdeth alla saker:
{15:19} och hans ögon är dem som fruktar honom, och han
vet varje arbete av mannen.
{15:20} han har befallt ingen människa göra ogudaktigt,
inte heller har han givit någon man licens att synda.
{16:1} önskan inte en mängd olönsamma barn,
varken glädje i ogudaktiga söner.
{16:2} men de förökar sig, gläds inte åt dem, utom
fruktan för Herren vara med dem.
{16:3} litar inte du i deras liv, varken avseende deras

mängd: för en som bara är bättre än tusen; och
bättre är det att dö utan barn, än att ha dem som är
ogudaktiga.
{16:4} för en som har förståelse skall staden
fyllas på: men släkten av de ogudaktiga skall snabbt
blivit öde.
{16:5} många sådana saker har jag sett med mina ögon, och
mina öron har hört större ting än dessa.
{16:6} i församlingen av de ogudaktiga skall en brand
upptänd; och i en upprorisk nation vrede sätts i brand.
{16:7} han inte var pacificerade mot gamla jättarna, som föll
bort i styrkan i sin dårskap.
{16:8} skonade varken han den plats där många sojourned,
men avskydde dem för deras stolthet.
{16:9} han tyckte synd om inte människor för perdition, som var
tas bort i sina synder:
{16:10} inte heller de sex hundra tusen fotfolk, som var
samlades i deras hjärtans hårdhet.
{16:11} och om det finnas ett styvnackat bland de
människor är det marvel om han fly ostraffade: om nåd och

vrede är med honom; Han är mäktig att förlåta och att hälla ut
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missnöje.
{16:12} eftersom hans barmhärtighet är stor, så är hans
korrigering också: han
dömer en man enligt hans verk
{16:13} syndaren skall inte fly med sin bytet: och
skall inte vara frustrera tålamod de gudfruktiga.
{16:14} gör väg för varje arbete av barmhärtighet: för varje
man skall hitta enligt sina gärningar.
{16:15} Herren förhärdade farao, som han inte bör
känner honom, att hans mäktiga verk skulle bli känt för den
världen.
{16:16} hans nåd är uppenbar för varje levande varelse; och han
har separerade hans ljus i mörkret med en adamant.
{16:17} säger inte du, jag kommer att gömma mig från Herren:
skall någon ihåg mig från ovan? Jag skall inte vara
ihågkommen bland så många människor: för vad är min själ
bland sådana ett oändligt antal varelser?
{16:18} Se, himlen, och himlens himmel,

djupet, och jorden och allt som däri är, skall vara
flyttade när han ska besöka.
{16:19} bergen också och jordens grundvalar
skakas med darrande, när Herren ser dem.
{16:20} inget hjärta kan tänka på dessa saker värdigt:
och vem är kunna föreställa hans vägar?
{16:21}, som det är en storm som ingen människa kan se: för
den
större delen av hans verk är gömde.
{16:22} som kan deklarera verk av hans rättvisa? eller som
kan uthärda dem? för sitt förbund är afar off, och rättegången
av alla saker är i slutet.
{16:23} han som wanteth förståelse kommer att tänka på
fåfäng saker: och en dåraktig man fela imagineth dårskaper.
{16:24} av son, hör mig, och lär dig kunskap,
och märk mina ord med ditt hjärta.
{16:25} jag kommer att förkunna fram läran i vikt, och förklarar
hans kunskaper exakt.
{16:26} verk av Herren görs i domen från
början: och från tiden han gjorde dem han omhändertas

delarna därav.
{16:27} garnerat han hans verk för alltid, och i handen
är chef för dem för alla släktled: de varken
arbetskraft, är trött, inte heller upphöra från deras verk.
{16:28} ingen av dem hindrar en annan, och de skall
aldrig lyda hans ord.
{16:29} efter detta Herren såg på jorden, och
fyllde den med hans välsignelser.
{16:30} med allehanda levande ting har han täckt
ansiktet därav. och de skall återvända till det igen.
{17:1} Herren skapade människan på jorden, och vände honom
in i det igen.
{17:2} han gav dem några dagar, och en kort tid, och
makt också över sakerna däri.
{17:3} han förlänade dem med styrka av sig själva, och
gjorde dem enligt hans bild,
{17:4} och sätta rädslan för man över allt kött, och gav
honom herravälde över djuren och fåglarna.
{17:5} de emot användningen av fem verksamhet i
Herre, och på sjätte plats förmedlade han dem

förståelse, och i den sjunde tal, en tolkare av
cogitations därav.
{17:6} counsel, och en tunga och ögon, öron och ett hjärta,
gav han dem att förstå.
{17:7} därjämte han fyllde dem med kunskap om
förståelse, och visade dem goda och onda.
{17:8} satte han sitt öga på deras hjärtan, som han kanske
förkunna dem storheten i hans verk.
{17:9} han gav dem till ära i hans underbara handlingar för
någonsin, att de skulle förklara hans verk med förståelse.
{17:10} och utvalda skall prisa hans heliga namn.
{17:11} bredvid detta han gav dem kunskap och lagen
liv för ett arv.
{17:12} gjorde han ett evigt förbund med dem, och
visade dem hans domar.
{17:13} deras ögon såg hans härlighet, majestät och deras
öron hört hans härliga röst.
{17:14} och han sade till dem, akta er för alla
orättfärdighet; och han gav varje man-budet
om grannen.

{17:15} deras sätt är någonsin inför honom, och skall inte
gömde från hans ögon.
{17:16} varje människa från sin ungdom ges till onda; varken
de kunde göra sig själva köttiga hjärtan för stenig.
{17:17} för inom divisionen för hela nationer
jorden satte han en linjal över varje folk; men Israel är den
Herrens del:
{17:18} vem, att vara hans förstfödde, han nourisheth med
disciplin, och ge honom hans Kärlekens ljus inte doth
överge honom.
{17:19} därför alla deras gärningar är som solen innan
honom och hans ögon är ständigt på sina sätt.
{17:20} ingen av deras orättfärdiga gärningar är gömde från
honom, men alla deras synder inför Herren
{17:21} men Herren är nådig och veta hans
utförande, varken vänster eller övergav dem, utan skonade
dem.
{17:22} alms av en man är som en signet med honom, och han
kommer att hålla de goda gärningarna man som apple i ögat,
och

ge omvändelse till sina söner och döttrar.
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{17:23} därefter kommer han stiga upp och belöna dem, och
återge deras recompencen över deras huvuden.
{17:24} men dem som omvänder sig, beviljas han dem
återvända, och tröstade dem som misslyckades i tålamod.
{17:25} återvända till Herren, och överge dina synder, göra
din bön innan hans ansikte, och förolämpa mindre.
{17:26} vända igen till den högste, och vända sig bort från
ondska: han kommer att leda dig ut ur mörkret in i ljuset
hälsa, och hatar du styggelse häftigt.
{17:27} som skall prisa den högste i graven,
i stället för dem som bor och ge tack?
{17:28} Thanksgiving förgås från döda, som från
en som inte är: den levande och ljud i hjärtat skall prisa den
Lord.
{17:29} hur stor är lovingkindness Herren vår
Gud och hans medkänsla till slår som till honom i
helighet!
{17:30} för alla saker inte kan vara hos män, eftersom sonen

om man är inte odödlig.
{17:31} Vad är ljusare än solen? men ljuset
därav sviker; och kött och blod kommer tänka onda.
{17:32}, som han vieweth kraften i höjden på himlen;
och alla män men jord och aska.
{18:1} han som lever för någonsin har skapat allt i
Allmänt.
{18:2} Herren endast är rättfärdig, och det finns ingen annan
men han,
{18:3} som governeth världen med handflatan av hans
hand, och allting lyda hans vilja: för han är kungen av alla,
genom sin makt att dela heliga saker bland dem från profana.
{18:4} som har han givit makt att förkunna hans
fungerar? och vem skall få reda på hans ädla handlingar?
{18:5} som skall numrera styrkan i hans majestät? och
Vem skall också berätta för sig hans barmhärtighet?
{18:6} som för underbara verk av Herren, det kan
ingenting tas från dem, inte heller får någon sak sättas
dem, kan inte heller marken av dem hittas.
{18:7} när en människa har gjort, då han börjar; och

När han vargen, då skall han tveksamt.
{18:8} Vad är man, och vartill tjänar han? Vad är hans
bra, och vad är hans onda?
{18:9} antalet en man's dagar är högst en
hundra år.
{18:10} som en droppe vatten till havet, och en gravelstone
i jämförelse av sand; så är tusen år till den
dagar av evigheten.
{18:11} därför är Gud patient med dem, och han
fram sin nåd över dem.
{18:12} han såg och uppfattade deras slut för att vara onda;
Därför multiplicerade han sin medkänsla.
{18:13} i händerna på mannen är mot sin granne; Men
Herrens nåd är över allt kött: han kallar, och
nurtureth, och lär och åstadkommer igen, som en herde hans
flock.
{18:14} han har barmhärtighet på dem som tar emot disciplin,
och som flitigt söker efter hans domar.
{18:15} min son, fläck inte dina goda gärningar, varken
användning

obehagligt ord när du givest någon sak.
{18:16} skall inte den dagg asswage värmen? så är ett ord
bättre än en gåva.
{18:17} lo, är inte ett ord bättre än en gåva? men båda är
med en älskvärd man.
{18:18} en dåre kommer förebråelser churlishly, och en gåva av
den
avundsjuk förtär ögonen.
{18:19} Läs innan du talar och Använd physick eller någonsin
du vara sjuk.
{18:20} innan dom undersöka dig själv, och i dag
av umgänge skall du hitta nåd.
{18:21} ödmjuka dig själv innan du vara sjuk, och i den
tidpunkten för synder förkunna omvändelse.
{18:22} Låt inget hindra dig att betala din löfte i vederbörlig
tid, och skjuta upp inte till döden skall motiveras.
{18:23} innan du ber, förbereda dig själv; och inte vara
som en tempteth som Herren.
{18:24} tror på vrede som skall vara i slutet, och
tiden för hämnd, när han skall vända bort ansiktet.

{18:25} när du har nog, kom ihåg tiden för
hunger: och när du är rik, tänker på fattigdom och
behöver.
{18:26} från morgonen till kvällen är dags
förändrats, och alla saker är snart klar inför Herren.
{18:27} en klok man fruktar i varje sak, och i den
dag att synda han kommer att akta dig för brottet: men en idiot
kommer inte
Observera tiden.
{18:28} varje människa förståelse vet visdom,
och ger beröm till honom som hittade henne.
{18:29} de som var av förståelse i ordstäv
blev också klokt sig och hällde ut utsökta
liknelser.
{18:30} gå inte efter dina lustar, men avstå dig själv från
din aptit.
{18:31} om du givest din själ de önskningar som behagar henne,
Hon kommer att göra dig en åtlöje till dina fiender som
baktala dig.
{18:32} ta inte nöje i mycket gott mod, varken vara

knuten till bekostnad av dessa.
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{18:33} inte göras en tiggare av bankett på
upplåning, när du har inget i din handväska: Ty du
skall ligga på lur för ditt eget liv, och vara pratade på.
{19:1} en arbetande man som A ges till fylleri
skall inte vara rik: och han som contemneth små saker skall
falla med mycket och mycket lite.
{19:2} vin och kvinnor gör män av förståelse
att falla bort: och han som håller till skökor blir
fräck.
{19:3} malar och maskar ska ha honom till arv, och en
fet man skall tas bort.
{19:4} han som är förhastade ge kredit är lightminded; och
han som syndar skall kränker mot sin egen själ.
{19:5} den som tager nöje i ogudaktighet skall vara
fördömde: men han som resisteth nöjen kröner sitt liv.
{19:6} han som kan styra sin tunga skall leva utan
stridigheter; och han som hatar porlande skall ha mindre onda.
{19:7} repetera inte åt en annan som berättade åt

dig, och du skall aldrig klara sämre.
{19:8} oavsett om det är vän eller fiende, tala inte om andra
mäns liv; och om du kan utan brott, avslöja dem
inte.
{19:9} för han hörde och observerade dig, och när tid
kommer han kommer att hata dig.
{19:10} låt om du har hört ett ord, det dö med dig. och
var djärv, det inte kommer brista dig.
{19:11} en dåre travaileth med ett ord, som en kvinna i
arbetskraft av ett barn.
{19:12} som en pil som sticketh i en mans lår, så är en
ord inom en fool's mage.
{19:13} förmana en vän, kan det vara han inte har gjort det:
och om han har gjort det, att han gör det inte mer.
{19:14} tillrättavisa din vän, kan det vara han inte har sagt
det: och om han har, att han talar det inte igen.
{19:15} förmana en vän: för många gånger är det en förtal,
och tro inte varje berättelse.
{19:16} Det är en som slippeth i sitt tal, men inte
från hans hjärta; och vem är han som inte har kränkt med hans

tungan?
{19:17} tillrättavisa din nästa innan du hotar
honom; och att inte vara arg, ge plats till lagen i mest
Hög.
{19:18} fruktan för Herren är det första steget för att
accepterade [av honom], och visdom obtaineth hans kärlek.
{19:19} kunskap om bud den
Herren är läran om livet: och de som gör saker som
Vänligen får honom frukten från trädet av odödlighet.
{19:20} fruktan för Herren är all vishet; och i alla
visdom är utförandet av lagen, och kunskapen
av hans allmakt.
{19:21} om en tjänare säger till sin Herre, kommer jag inte göra
eftersom det
behagar dig. Men efteråt gör han det, angereth han honom
som nourisheth honom.
{19:22} kunskap om ondska är inte visdom,
varken på någon gång råd syndare prudence.
{19:23} Det är en ogudaktighet, och samma en
styggelse; och det finns en dåre som vill i visdom.

{19:24} som har liten förståelse, och fruktar han
Gud, är bättre än en som har mycket visdom, och
överträder lagen av den Högste.
{19:25} det är en utsökt subtilty, och detsamma
orättvis; och det finns en som vänder åt sidan för att göra dom
visas; och det är en klok man som rättfärdigar i dom.
{19:26} Det är en ond människa som hänger ned hans
bege dig tyvärr; Men inombords är han full av svek,
{19:27} gjutning ner hans ansikte, och att göra som om
han hörde inte: om han inte är känd, han kommer att göra dig
en
rackartyg innan du vara medveten om.
{19:28} och om i brist på makt han hindras från
synda, kommer att ännu när han finner tillfälle han göra ont.
{19:29} en man kan vara känd av hans utseende, och en som
har förståelse av hans anlete, när du meetest
honom.
{19:30} en mans klädsel, och överdriven skratt och gångstil,
förkunna vad han är.
{20:1} det finns en tillrättavisning som inte är comely: igen,
några

mannen holdeth tungan, och han är klok.
{20:2} it är mycket bättre att tillrättavisa, än för att vara arg
i hemlighet: och han som bekänner hans fel skall bevaras
från skada.
{20:3} hur bra är det, när du är tillrättavisas, att förkunna
omvändelse! för så skall du fly uppsåtlig synd.
{20:4} som är lusten av en eunuck till DEFLORERA oskuld. så
är han som uppfyller dom med våld.
{20:5} finns en som håller tystnad, och finns
klok: och en annan av mycket joller anstår hatiskt.
{20:6} vissa mannen holdeth sin tunga, eftersom han inte har
svar: och några håller tystnad, att veta sin tid.
{20:7} A wise man kommer hålla tungan tills han ser
tillfälle: men en pratmakare och en dåre kommer att betrakta
ingen tid.
{20:8} han som useth många ord skall vara avskydde; och
han som tager sig själv myndighet däri skall bli hatad.
{20:9} finns en syndare som har god framgång i det onda
saker; och det finns en vinst som vänder till förlust.
{20:10} det är en gåva som inte skall dra dig. och det finns

är en gåva vars recompencen är dubbel.
{20:11} det är en förnedring på grund av härlighet; och
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Det finns som lifteth upp hans huvud från en låg estate.
{20:12} det är som buyeth mycket för lite, och
repayeth det sevenfolden.
{20:13} en klok man av hans ord låter honom älskade:
men nådegåvor av dårar skall utgjutas.
{20:14} gåvan av en dåre skall göra dig något bra när
du har det; ingen ännu av de avundsjuka för hans
nödvändighet: för
Han ser för att få många saker för en.
{20:15} han giver lite och upbraideth mycket; han skriva
hans mun som en crier; i dag han efterskänka och morrow
kommer att
Han frågar det igen: en sådan är att bli hatad av Gud och
människa.
{20:16} dåren säger, jag har inga vänner, jag har ingen tack
för alla mina goda gärningar, och de som äter mitt bröd talar
onda
av mig.

{20:17} hur ofta, och hur många skall han vara skrattade till
hån! Han vet inte riktigt vad det är att ha; och det är
allt man honom som om han inte hade det.
{20:18} att glida på en trottoar är bättre än att halka
med tungan: så nedgången av de ogudaktiga skall komma
snabbt.
{20:19} en olägligt berättelse kommer alltid att vara i munnen
av de oklokt.
{20:20} en vise mening skall avvisas när det kommer
ur en fool's mun; Ty han inte skall tala det i god säsong.
{20:21} Det är som hindras från att synda genom
vill ha: och när han tager resten, han inte skall vara orolig.
{20:22} Det är som förgör hans egen själ genom
blyghet, och genom att acceptera personer overthroweth
själv.
{20:23} Det är för blyghet promiseth till hans
vän, och låter honom hans fiende för ingenting.
{20:24} en lögn är en foul skamfläck i en man, men det är
ständigt
i munnen av den naturlig.

{20:25} en tjuv är bättre än en man som är van vid att
ljuga: men ska de båda ha förstörelse av kulturarvet.
{20:26} disposition av en lögnare är ohederliga, och hans
skam är någonsin med honom.
{20:27} en klok man skall främja själv till ära med
hans ord: och han som har förståelse kommer du bra
män.
{20:28} han som tilleth sin mark skall öka sin heap:
och han som behagar stora män ska få förlåtelse för ondska.
{20:29} presenter och gåvor blinda ögon vise, och
sluta upp hans mun som han inte kan tillrättavisa.
{20:30} visdom som är gömde och skatt som är hamstrade
upp, vilken vinst är i dem båda?
{20:31} bättre är han som döljer hans dårskap än en man som
döljer sin visdom.
{20:32} krävs tålamod i söker ing Herren är
bättre än han leder som hans liv utan en guide.
{21:1} min son, har du syndat? göra det längre, men be
förlåtelse för dina tidigare synder.
{21:2} fly från synd från och med i ansiktet av en orm: för om

du kommer för nära det, det kommer att bita dig: tänderna
därav är
som tänderna av ett lejon, dråpet människornas själar.
{21:3} alla ondska är som en två kanter svärd, sår
varav inte kan läkas.
{21:4} för att skrämma och göra fel kommer slösa rikedomar:
således den
hus av stolta män skall göras ödsliga.
{21:5} bönen ur en fattig mans mun reacheth till
öronen av Gud, och hans dom kommer snabbt.
{21:6} han som hatar att vara tillrättavisas är i vägen för
syndare: men han som fruktar Herren omvänder sig från sin
hjärta.
{21:7} en vältalig man är känd långt och nära; men en man
förståelse stunden när han slippeth.
{21:8} han som bygger sitt hus med andra mäns pengar
är som en som samlar själv stenar för hans grav
nedgrävning.
{21:9} församlingen av de ogudaktiga är som tow
lindade ihop: och i slutet av dem är en brinnande till
förstöra dem.

{21:10} långt av syndare görs enkelt med stenar, men
i slutet av dessa är gropen av helvetet.
{21:11} han som håller lagen av Herren får den
förstå detta: och fulländning av rädslan för den
Herren är visdom.
{21:12} han som inte är kloka kommer inte läras ut: men det
finns
en visdom som multiplieth bitterhet.
{21:13} kunskap om en vis man skall överflöd som en
översvämning: och hans råd är som en ren fontän av liv.
{21:14} de inre delarna av en dåre är som ett trasigt kärl,
och han håller ingen kunskap så länge han lever.
{21:15} om en skicklig man hör ett klokt ord, han kommer att
rekommenderar det och lägga till den: men så snart en av nr
förståelse lyssnar till det, det displeaseth honom och han fäller
det
bakom hans rygg.
{21:16} snacket som en idiot är som en börda på sätt:
men nåd skall hittas i läpparna av kloka.
{21:17} de undersöka vid mynningen av den vise mannen i den
församling, och de skall begrunda hans ord i sitt hjärta.

{21:18} är ett hus som förstörs, så är visdom till en
idiot: och kunskapen om de oklokt är som prata utan
känsla.
{21:19} läran till dårar är som bojor på fötterna, och
som handbojorna på höger hand.
{21:20} en dåre lifteth sin röst med skratt; men en
Sidan 613 Sirach (Ecclesiasticus)
vise knappa lite leende.
{21:21} lärande är en klok man som en prydnad för
guld, och som ett armband vid hans högra arm.
{21:22} en dåraktig mans fot är snart i hans [grannes]
hus: men en man av erfarenhet skäms för honom.
{21:23} en dåre kommer pip i vid dörren in i huset: men
han som är väl vårdas stå utan.
{21:24} Det är råhet av en man att hörsamma vid dörren:
men en klok man kommer vara bedrövade med smäleken.
{21:25} läpparna av talare kommer att tala om sådana saker
som
hänför sig inte till dem: men ord som har
förståelse vägs i balans.

{21:26} hjärtat av dårar är i sin mun: men den
munnen av wise är i sitt hjärta.
{21:27} när de ogudaktiga förbannar Satan, han förbannar hans
egen själ.
{21:28} en whisperer skändligt sin egen själ, och är hatad
varhelst bor han.
{22:1} A lat man är jämfört med en snuskig sten, och
var och en kommer att väsa ut honom till hans skam.
{22:2} en lat man är jämfört med smuts av en
gödselhögen: varje människa som tar upp kommer att skaka
hans hand.
{22:3} en evilnurtured man är vanära faderns
att födde honom: och [dåraktiga] dotter är född till hans förlust.
{22:4} A klok dotter skall föra ett arv till henne
make: men hon som lever är oärligt faderns
tyngdkänsla.
{22:5} hon som är fet dishonoureth både hennes far och
hennes make, men de båda skall förakta henne.
{22:6} A tale lågsäsong [är] musick i sorg:
men ränder och korrigering av visdom är aldrig ur tiden.

{22:7} den som lär en dåre är som en som glueth en
lerskärva tillsammans, och som han som väcker en från ett ljud
sova.
{22:8} han som säger en berättelse till en dåre talar till en i en
Slumber: när han har berättade sin berättelse, han kommer att
säga, vad är det
fråga?
{22:9} om barn leva ärligt och har resurser,
de skall täcka uselhet av sina föräldrar.
{22:10} men barn, att vara högdragen, genom förakt och
brist på näring fläcken adeln av sina släktingar.
{22:11} gråter för döda, för han har förlorat ljuset: och
gråter för dåren, för han wanteth förståelse: göra lite
gråter för döda, för han är i vila: men livet av dåren
är värre än döden.
{22:12} sju dagar göra män sörjer för honom som är död;
men för en dåre och en ogudaktiga människan alla dagar av sitt
liv.
{22:13} talar inte mycket med en dåre, och gå inte till honom
som
har ingen förståelse: Akta dig för honom, så att du har

problem, och du skall aldrig vara besudlad med hans fooleries:
avgår från honom, och du skall finna vila och aldrig vara
disquieted med galenskap.
{22:14} vad är tyngre än bly? och vad heter
därav, men en idiot?
{22:15} Sand, salt och en massa järn, är lättare att
Björn, än en man utan förståelse.
{22:16} som timmer girt och binds samman i en byggnad
kan inte vara löst under skakning: så hjärta som är etablerat
rekommenderas biträde skall frukta på nolltid.
{22:17} ett hjärta fast vid en tanke av förståelse
är som en rättvis plaistering på väggen i ett galleri.
{22:18} bleknar på en hög plats kommer aldrig stå
mot vinden: så en rädda hjärtat i fantasin hos en
dåre kan inte stå emot någon rädsla.
{22:19} han som pricketh ögat blir tårar falla:
och han som pricketh hjärtat låter det att förkunna henne
kunskap.
{22:20} den som fäller en sten på fåglarna frayeth dem
bort: och han som upbraideth hans vän bryter vänskap.

{22:21} om du drewest ett svärd på din vän, ännu
Misströsta inte: för det kan vara en återvända [till favör.]
{22:22} om du har öppnat din mun mot din vän,
frukta inte; för det kan vara en försoning: utom för
upbraiding, eller stolthet, eller att avslöja hemligheter, eller en
förrädiska såret: för för dessa saker kommer varje vän
avgå.
{22:23} vara trogen din granne i sin fattigdom, som
du må fröjdas i hans välstånd: följa hållfast åt
honom i tiden av hans problem, att du må vara arvtagare med
honom i hans arv: för en genomsnittlig estate är inte alltid att
vara
contemned: inte heller de rika som är dumt att vara hade
beundran.
{22:24} som ånga och röken från en smältugn goeth
innan elden; så skymfa innan blod.
{22:25} jag inte kommer att skämmas att försvara en
vän; varken
Jag ska gömma mig från honom.
{22:26} och om något ont hända mig av honom, varje
en som lyssnar men det kommer att se upp för honom.

{22:27} som skall ställa en klocka innan min mun, och en
tätning av visdom på mina läppar, att jag inte plötsligt falla av
dem, och att min tunga inte förstör mig?
{23:1} O Herre, Fader och guvernör i alla hela mitt liv,
lämna mig inte till deras råd, och låt mig inte falla av dem.
{23:2} som ställer gissel över mina tankar, och den
disciplin av visdom över mitt hjärta? att de skona mig
inte för min ignorances, och det går inte mina synder:
{23:3} lest mine ignorances öka, och mina synder
finns i överflöd till min undergång, och jag faller innan gruvan
motståndare, och min fiendes glädjas över mig, vars hopp
är långt ifrån din barmhärtighet.
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{23:4} O Herre, Fader och Gud i mitt liv, ge mig inte en
stolt ser, men vända sig bort från dina tjänare alltid en
högdragen sinne.
{23:5} vända sig bort från mig fåfänga förhoppningar och
concupiscencen, och du skall hålla honom upp som är som
önskar
alltid att tjäna dig.

{23:6} Låt inte greediness av magen heller lust av den
kött ta tag i mig; och ge inte över mig din tjänare in i
en fräck sinne.
{23:7} hör, O ni barn, disciplin i munnen:
han som håller det skall aldrig tas i läpparna.
{23:8} syndaren skall lämnas i hans dårskap: både den
onda högtalare och de stolta skall falla därmed.
{23:9} Accustom inte din mun att svära; inte heller använda
dig själv att namngivning av den Helige.
{23:10} för som en tjänare som är ständigt slagen skall
inte vara utan en blå markering: så han som trofaste och
nameth
Gud skall ständigt inte vara felfri.
{23:11} en man som useth mycket svordomar skall fyllas
med ondska, och pesten skall aldrig vika från hans
hus: om han ska förolämpa, sin synd skall honom: och om han
erkänner inte sin synd, han får en dubbel brott: och om
Han svär förgäves, han inte skall vara oskyldig, men sitt hus
skall vara full av katastrofer.
{23:12} det är ett ord som är Påklädd om med döden:

Gud bevilja att det inte hittas i arvet av Jacob; för
allt sådant skall vara långt ifrån de gudfruktiga, och de skall
inte vältra sig i sina synder.
{23:13} Använd inte din mun att obehärskade svordomar, för
däri är ordet syndens.
{23:14} minns din far och din mor, när du
sitter bland stora män. Inte vara glömsk före dem, och
så du av din anpassade bli en dåre, och önskar att du
erbjöds inte fötts och förbanna de dag för din födelse.
{23:15} den man som är van vid att skymflig ord
kommer aldrig reformeras alla dagar av sitt liv.
{23:16} två sorters män multiplicera synd, och tredje kommer
väcka vrede: en het sinne är som en brinnande eld, kommer
den aldrig att
kylda tills det konsumeras: en HORKARL i kroppen av hans
köttet kommer aldrig att upphöra tills han har tänt en eld.
{23:17} alla bröd är söt att en horbock, han kommer inte
lämna bort tills han dör.
{23:18} en man som bryter äktenskapet, säger så i hans
hjärtat, som ser mig? Jag är omringa om med mörker,

väggarna täcker mig, och ingen kropp seeth mig; Vad behöver
jag till
rädsla? den allra högste kommer inte ihåg mina synder:
{23:19} sådan man fruktar bara ögonen på män, och
vet inte att Herren ögon är tio tusen gånger
klarare än solen, skådar alla sätt män, och
med tanke på de mest hemliga delarna.
{23:20} han visste allt ere någonsin de skapades; så
även efter att de var fulländade såg han på dem alla.
{23:21} här mannen skall straffas på gatorna i den
staden, och där han suspecteth inte han skall tas.
{23:22} således skall det gå också med hustru som vargen
hennes make, och åstadkommer i en arvinge av en annan.
{23:23} för första, hon har trotsat lagen av mest
Hög; och för det andra, hon har begått mot sin egen
man; och för det tredje har hon spelat hora i äktenskapsbrott,
kom barn av en annan man.
{23:24} hon skall sättas i församlingen,
och inkvisitionen skall göras av hennes barn.
{23:25} hennes barn skall inte ta rot och hennes grenar

skall frambringa ingen frukt.
{23:26}, som hon skall lämna sitt minne att vara förbannade,
och hennes
förebrå skall inte utplånas.
{23:27} och de som återstår skall veta att det finns
inget bättre än att frukta Herren, och att det är
inget sötare än att ta akt på bud
av Herren.
{23:28} är det stor härlighet att följa Herren, och att vara
mottagna av honom är lång livslängd.
{24:1} visdom skall berömma sig själv och skall ära i den
mitt i hennes folk.
{24:2} i församlingen av den Högste skall hon
öppna munnen och triumf innan hans makt.
{24:3} jag kom ut ur munnen på den högste, och
täckte jorden som ett moln.
{24:4} jag bodde i himlarymderna och min tron är i en
grumlig pelaren.
{24:5} jag ensam omringa kretsen av himlen, och
gick i botten av djupet.

{24:6} i vågorna i havet och på hela jorden, och i
varje folk och nation, jag fick en besittning.
{24:7} med alla dessa sökte resten: och i vars
arv skall jag följa?
{24:8} så skaparen av alla ting gav mig en
budet, och han som gjorde mig orsakade mitt tabernakel
Vila, och sade: Låt din boning vara i Jacob, och riket
arv i Israel.
{24:9} han skapade mig från början innan de
världen, och jag skall aldrig svika.
{24:10} i heliga tabernaklet jag tjänat före honom; och så
Jag var etablerad i Sion.
{24:11} Likaså i den älskade staden han gav mig vila, och
i Jerusalem var min makt.
{24:12} och jag tog rot i en ärade människor, även i
del av Herrens arvedel.
{24:13} jag var upphöjd som en ceder i Libanus och som en
cypress träd på bergen Hermon.
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{24:14} jag var upphöjd som en Palm i sv-gaddi, och som

en ros växt i Jeriko, som en rättvis olivträd i ett trevligt område,
och växte upp som en platan av vattnet.
{24:15} jag gav en sötaktig som kanel och
Aspalathus, och jag gav en behaglig lukt som bästa
myrra, som galbanum, och onyx, och söta storax, och som den
rök av rökelse i tabernaklet.
{24:16} som terpentin trädet jag sträckte ut min
grenar och min grenar är grenarna av ära och
Grace.
{24:17} som vinstockar tog jag fram trevliga smaka, och
Mina blommor är frukten av ära och rikedom.
{24:18} jag är mor till rättvis kärlek och rädsla, och
kunskap och heliga hopp: jag därför att vara evig, är
ges till alla mina barn som namnges av honom.
{24:19} kom till mig, alla ni som vara som önskar mig, och
Fyll er med mina frukter.
{24:20} för min memorial är sötare än honung, och
gruva arv än honungskaka.
{24:21}, som de som äter mig ännu skall vara hungrig, och de
att dricka mig skall ännu törstiga.

{24:22} han som lyder mig skall aldrig bringas på skam,
och de som arbetar genom mig skall inte göra fel.
{24:23} alla dessa saker är boken om förbundet
den högste Guden, även den lag som Mose befallde
för ett arv till ogudaktigas församlingar Jacob.
{24:24} svagt att inte vara stark i Herren. att han kan
bekräfta, klyva till honom: Herren allsmäktig är Gud
ensam, och bredvid honom finns det inga andra Frälsare.
{24:25}, som han håller alla saker med sin visdom, som Phison
och som Tigris i tiden av de nya frukterna.
{24:26} han sätter förståelsen att överflöd som
Eufrat, och som Jordan i tiden av skörden.
{24:27} han låter läran om kunskap visas som
ljuset, och som Geon i tiden av vintage.
{24:28} den första mannen kände henne inte perfekt: ingen
mer
sist kommer och hitta ut henne.
{24:29} hennes tankar är mer än havet, och hennes
råd djupare än det stora djupet.
{24:30} jag också kom ut som en bäck från en flod, och som en

Conduit till en trädgård.
{24:31} jag sa, jag kommer vatten min bästa trädgård och
kommer vatten
rikligt min trädgård säng: och, lo, mitt bäcken blev en
flod, och min flod blev ett hav.
{24:32} jag kommer ännu att läran att glänsa som morgonen,
och sända ut hennes ljus långt.
{24:33} jag utgjuta ännu doktrinen som profetia, och
lämna det till alla åldrar för alltid.
{24:34} Se som jag har inte arbetat för mig själv bara,
men för alla dem som söker visdom.
{25: 1} i tre saker jag var förskönas, och stod upp
vacker både inför Gud och män: bröder, enhet
kärleken till grannar, en man och en hustru som håller ihop.
{25:2} tre sorters män min själ hatar, och jag är
kraftigt kränkt på deras liv: en fattig man som är stolt, en
rik man som är en lögnare och en gammal äktenskapsbrytare
som doateth.
{25:3} om du har samlat ingenting i din ungdoms, hur
kan du hitta någon sak i din ålder?
{25:4} O hur comely sak är dom för grå hårstrån,

och för gamla män veta råd!
25: {5} O hur comely är visdomens gamla män, och
förståelse och råd till män av heder.
{25:6} mycket erfarenhet är kronan av gamla män, och de
fruktan för Gud är deras härlighet.
{25:7} det finnas nio saker som jag har dömt i min
hjärta att vara lycklig, och den tionde som jag kommer att
uttala med min tunga:
En man som har glädje av hans barn; och han som lever att se
nedgången av hans fiende:
{25: 8} är väl honom som bor med en hustru
förståelse, och det har inte gled med tungan,
och som inte har tjänstgjort en man mer ovärdigt än han själv:
{25: 9} är väl honom som har funnit klokhet, och han som
talar i öronen på dem som kommer att höra:
25: {10} O hur bra är han som finner visdom! ändå är
det ingen över honom som fruktar Herren.
{25:11} men Herrens kärlek övergår allt för
belysning: han som holdeth det, vartill skall han liknas?
25: {12} fruktan för Herren är början på hans kärlek:

och tron är början av klyva till honom.
{25: 13} [ge mig] plåga, men epidemin av hjärtat:
och någon ondska, men ogudaktighet av en kvinna:
{25: 14} och någon åkomma, men åkomma från dem.
som hatar mig: och någon hämnd, men hämnden av fiender.
{25:15} det är ingen huvud ovanför huvud av en orm; och
Det finns ingen vrede över en fiende vrede.
{25:16} jag hade hellre leva med ett lejon och en drake, än
att hålla hus med en elak kvinna.
{25:17} av en kvinna ogudaktighet changeth hennes ansikte,
och darkeneth hennes anlete som säckväv.
{25:18} maken skall sitta bland sina grannar; och
När han hör skall det suck bittert.
{25:19} All ondska är men lite att ogudaktighet en
kvinna: låt den del av en syndare falla över henne.
{25: 20} som klättrande upp en sandig väg är att fötter
äldre, så är en hustru som är fullt av ord till en tyst man.
{25:21} snubbla inte på skönheten i en kvinna, och önskan
henne inte för nöjes skull.
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{25: 22} en kvinna, är om hon behåller sin make, full av
ilska, fräckhet och mycket förebrå.
{25: 23} en ond kvinna abateth mod, låter en
tunga uppsyn och sårade hjärta: en kvinna som kommer
inte komfort maken i nöd får svaga händer och
svaga knän.
{25:24} av kvinnan kom i början av synd, och
genom hennes vi dö alla.
{25:25} ge vattnet ingen passage; varken en ogudaktiga
kvinna frihet att gad utomlands.
{25:26} om hon går inte som du segnat har henne, klippa henne
bort från din kropp, och ge henne en produktstruktur
skilsmässa, och låt henne
gå.
{26: 1} välsignad är den man som har en dygdig hustru, för
antalet hans dagar skall vara dubbel.
{26:2} en dygdig kvinna gläds maken, och han
skall uppfylla åren av sitt liv i fred.
{26:3} A god hustru är en bra del, som skall vara
anges i delen av dem som fruktar Herren.

{26:4} om en man vara rik eller fattig, om han har en god
hjärtat mot Herren, han skall alltid glädjas med en
glatt ansikte.
{26:5} det finnas tre saker som min hjärta fruktar; och
för fjärde var jag öm rädd: förtal av en stad, den
samla ihop en bångstyrig mångfald och en falsk
anklagelse: alla dessa är värre än döden.
{26:6} men en sorg i hjärtat och sorg är en kvinna som är
svartsjuk över en annan kvinna, och ett gissel av tungan
som communicateth med alla.
{26:7} en onda hustru är ett OK som skakas fram och tillbaka:
han som
har håll på henne som om han hålls en skorpion.
{26:8} en berusad kvinna och en gadder utomlands förmår
stor ilska, och hon kommer inte täcka hennes egen skam.
{26:9} Shittim av en kvinna kan vara kända i hennes
högdragen utseende och ögonlock.
{26: 10} om din dotter vara skamlösa, hålla henne i straitly,
lest hon missbrukar själv genom alltför stora frihet.
{26: 11} klocka över en näsvis öga: och Förundra dig inte om

Hon äro dig.
{26:12} hon öppnar munnen, som en törstig resenär
När han har funnit en fontän, och varje vatten
nära henne: av varje häck kommer hon sitta och öppna henne
darra mot varje pil.
{26: 13} nåd en fru gläds åt sin make, och
hennes omdöme kommer att göda hans ben.
{26:14} en tyst och kärleksfull kvinna är en gåva från Herren.
och det finns inget så mycket värt som ett sinne väl
instruerade.
{26: 15} en skamlig och trogen kvinna är en dubbel
nåd och hennes kontinenten sinne inte kan värderas.
{26:16} som solen när den står upp i den höga himlen; så
är skönheten i en god hustru i beställning av hennes hus.
{26: 17} eftersom det klara ljuset är vid den heliga ljusstaken; så
är skönheten i ansiktet i mogen ålder.
{26:18} eftersom de gyllene pelarna vid uttag av
Silver; så är rättvis fötterna med ett konstant hjärta.
{26: 19} min son, hålla blomman av din ålder ljud; och
ge inte din styrka till främlingar.

{26: 20} när du har fått en givande besittning
genom alla fältet, beså det med ditt eget utsäde, lita på
godhet i ditt lager.
{26: 21} så din ras som du leavest skall vara
förstorade, att ha förtroende för deras bra härkomst.
{26: 22} en sköka skall redovisas som spott; men en
gift kvinna är ett torn mot döden till maken.
{26:23} A wicked kvinna ges som en del till en
Wicked mannen: men en gudfruktig kvinna ges till honom som
fruktar
Herren.
{26: 24} en oärlig kvinna contemneth skam: men en
ärlig kvinna kommer vördnad maken.
{26: 25} en skamlös kvinna skall räknas som en hund;
men hon som är skamlig fruktar Herren.
{26: 26} A woman som ärar sin make skall vara
bedömas klokt av alla; men hon som dishonoureth honom i
hennes
Pride ska räknas ogudaktiga av alla.
{26:27} A högt gråtande kvinna och en skälla skall eftersträvas
till att driva bort fiender.

{26: 28} det finnas två saker som sörjer mitt hjärta; och den
för det tredje gör mig arg: en man av krig som låter fattigdom.
och män av förståelse som inte ställs av; och en som
returneth från rättfärdighet till synd; Herren bereder sådan
en för svärdet.
{26:29} A köpman skall knappast hålla sig från att göra
fel; och en krämare skall inte vara befriade från synd.
{27: 1} många har syndat för en liten fråga; och han som
söker för överflöd kommer att vända blicken bort.
{27: 2} som en spik sticketh snabbt mellan joinings av den
stenar; så synd stick nära mellan köp och försäljning.
{27:3} om inte en man håller sig flitigt i rädslan för
Herren, hans hus skall snart störtades.
{27:4} som när en sifteth med en sil, vägra
återstår; så smutsen av mannen i hans prata.
{27:5} ugnen proveth de potter's fartyg. så
rättegången mot mannen är i hans resonemang.
{27:6} frukten förkunnar om trädet har varit klädd; så
är utterancen av en inbilskhet i människans hjärta.
{27:7} prisa ingen människa innan du hör honom tala; för

Detta är rättegången mot män.
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{27: 8} om du followest rättfärdighet, du skall få
henne och sätta henne på, som en härlig lång klädnad.
{27:9} fåglarna kommer resort åt deras liknande; så kommer
sanningen
återgå till dem som praktiserar i henne.
{27:10} som Lejonet lieth väntar på bytet; så synd för
dem som arbetar missgärning.
{27: 11} diskursen av en gudfruktig man är alltid med
vishet; men en dåre changeth som månen.
{27:12} om du vara bland de indiskret, Observera tiden;
men ständigt vara bland män av förståelse.
{27: 13} diskursen av dårar är irriterande, och deras sport
är lättsinne syndens.
{27:14} prata om honom som trofaste mycket låter den
håret står upprätt; och deras bråk gör ett stopp hans öron.
{27: 15} stridigheter av de stolta är bloodshedding, och
deras högt är grov i örat.
{27:16} den som discovereth secrets mister sin kredit; och

kommer aldrig att hitta vän till hans sinne.
{27: 17} älskar din vän, och vara trofasta mot honom: men om
du betrayest hans hemligheter, inga fler att följa efter honom.
{27: 18} för som man har förstört hans fiende; så har
du förlorat kärleken till din nästa.
{27:19} som en som letteth en fågel gå ur hans hand, så
har du låta din nästa gå, och skall inte få honom igen
{27:20} Följ efter honom inte mer, för han är för långt av; Han
är som en roe som rymt ur snaran.
{27: 21} när det gäller ett sår, det kan bindas upp; och efter
skymfa det kan vara avslutande: men han som betrayeth
hemligheter är utan hopp.
{27:22} han som blinkar med ögonen verkar ont: och
han som vet honom avgår från honom.
{27:23} när du är närvarande, kommer han att tala sött, och
kommer att beundra dina ord: men på sist kommer han vrida
sig hans
mun och förtala thy ordstäv.
{27:24} jag har hatat många saker, men ingenting som honom;
för Herren kommer att hata honom.

{27: 25} den som fäller en sten på hög fäller det på hans
eget huvud; och en svekfull stroke skall göra sår.
{27:26} den som diggeth en grop skall falla däri: och han som
ställer en fälla skall fattas däri.
{27: 27} han som worketh rackartyg, det skall falla på honom,
och han skall inte vet varifrån det kommer.
{27:28} hån och förebrå är från de stolta; Men
hämnd, skall som ett lejon ligga i väntan för dem.
{27:29} de att glädjas på nedgången av rättfärdiga skall
tas snara; och ångest skall förtära dem
innan de dör.
{27: 30} illvilja och vrede, även dessa är avskyvärdheter.
och den syndiga människan skall ha dem båda.
{28: 1} han som revengeth skall hitta hämnd från de
Herren, och han kommer säkert hålla hans synder [i hågkomst.]
28: {2} förlåt din granne den skada som han har gjort
dig, så skall dina synder också bli förlåten när du
ber.
28: {3} en man bär hat mot en annan, och doth
han söka benådning från Herren?

{28:4} han sheweth ingen nåd till en man, som är som
själv: och doth han be om förlåtelse för sina egna synder?
{28:5} om han som är men köttet vårda hat, som kommer att
intreat om förlåtelse för sina synder?
{28: 6} minns thy slutet, och låt fiendskap upphöra;
[minns] korruption och död, och förbli i den
budorden.
{28:7} minns buden, och bära nr
Malice till din nästa: [minns] förbund den
Högsta, och blinkning på okunnighet.
{28:8} kringgå från stridigheter, och du skall minska thy
synder: för en rasande man kommer kindle stridigheter,
{28:9} en syndig man disquieteth vänner och låter
debatt bland dem som vara i fred.
{28:10} som frågan om elden, så det brinner: och som en
mannens styrka är, så är hans vrede; och enligt sin
rikedomar hans vrede riseth; och ju starkare de är som
brottas, ju mer de kommer att vara inflammerad.
28: {11} en förhastade påstående upptänd brand: och en
förhastade

bekämpa sheddeth blod.
{28:12} om du blåser gnistan, det skall brinna: om du spotta
på den, det skall vara kylda: och båda dessa kommer ut ur din
mun.
{28: 13} förbanna den whisperer och doubletongued: för en
sådan
har förstört många som var i fred.
28: {14} en förtal tunga har disquieted många, och
drivit dem från nation till nation: starka städer har det
drog ner och störtas husen av stora män.
{28:15} en förtal tunga har kasta ut dygdiga
kvinnor, och berövat dem deras arbetsinsatser.
{28:16} den som hörsammar den skall aldrig finna vila,
och aldrig vistas tyst.
{28:17} stroke av piska gör märken i köttet:
men stroke av tungan bryter ben.
{28:18} många har fallit av kanta av svärdet: men
inte så många som fallit av tungan.
{28: 19} är väl han som försvaras genom giftet
därav. Vem har inte dragit oket därav, och inte heller har varit

bunden i hennes band.
{28: 20} för oket därav är ett OK av järn, och den
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band av dessa är band av mässing.
{28: 21} död därav är en ond död, var graven
bättre än den.
{28:22} det inte skall ha härska över dem som fruktar Gud,
inte heller skall de brännas med lågan därav.
{28:23} som överge Herren skall falla i den; och det
ska bränna i dem och inte vara släcks; Det skall skickas
på dem som ett lejon och slukar dem som en leopard.
{28:24} Look som du säkra ditt innehav om med
törnen och binda upp ditt silver och guld,
{28: 25} och väger dina ord i en balans, och gör en
dörr och bar för din mun.
{28:26} akta du Skjut inte av det, så att du faller innan
honom som ljuger i väntar.
{29: 1} kommer han som är barmhärtig att låna till sin granne;
och han som ger kraft handen håller den
budorden.

{29:2} Lend till din granne i tid för hans behov och betala
du din nästa igen i god säsong.
{29:3} hålla ditt ord, och troget behandlar honom, och
du skall alltid hitta det som är nödvändigt för dig.
{29: 4} många, när en sak lånades dem, räkna det till
hittas, och sätta dem för problem som hjälpte dem.
{29: 5} tills han har fått, kommer han att kyssa en mans hand;
och för sin nästas pengar kommer han att tala submissly: men
När han ska betala tillbaka, kommer att han förlänga tiden och
återgå
ord av sorg, och klagar över tiden.
{29:6} om han segrar, skall han knappast få halvan, och
Han räknas som om han hade hittat det: om inte, han har
berövat
honom hans pengar och han har fått honom en fiende utan
orsaka: han payeth honom med förbannelser och räcken; och
för
ära han betalar honom skam.
{29:7} många därför har vägrat att låna ut för andra
mäns sjuk hanteringen, rädsla för att bli lurad.
{29:8} men har du tålamod med en man i fattiga estate,

och fördröja inte att förkunna honom nåd.
{29:9} hjälp fattiga för budets skull, och
vänd inte bort honom på grund av sin fattigdom.
{29:10} förlora dina pengar för din bror och din vän,
och låt det inte rost under en sten att gå förlorade.
{29: 11} Lägg upp din skatt enligt den
bud av den högste, och det skall sätta dig
mer vinst än guld.
{29:12} käften allmosor i thy bodar: och det skall
befria dig från alla åkomma.
{29: 13} det skall kämpa för dig mot dina fiender som är bättre
än en mäktiga sköld och stark spjut.
{29:14} en ärlig man är borgen för sin granne: men han
som är oförskämda kommer att överge honom.
{29:15} Glöm inte vänskap thy borgen, för han
har givit sitt liv för dig.
{29: 16} en syndare kommer att störta bra gården av hans
borgen:
{29: 17} och den som är av ett otacksamma sinne kommer att
lämna

honom [i fara] som levererat honom.
29: {18} Suretiship har ångrats många av bra fastigheter, och
skakas dem som en våg över havet: mäktiga män har det
drivande
från deras hus, så att de vandrade bland märkliga
nationer.
{29:19} en ogudaktig man överträder bud
Herren skall falla i suretiship: och han som undertaketh
och följer andra mäns företag för vinst faller i
passar.
{29:20} hjälp din nästa enligt din makt, och
Se upp att du själv hamnar inte i samma.
{29: 21} den chief sak för liv är vatten och bröd, och
kläder, och ett hus att täcka skam.
{29:22} är bättre livet för en fattig man i en genomsnittlig stuga,
än delikata måltider i en annan mans hus.
{29:23} vara det lite eller mycket, håll dig nöjd, att du
hör inte förebrå av ditt hus.
{29:24} för det är ett miserabelt liv att gå från hus till
hus: där du är en främling, du darest inte öppna

din mun.
{29:25} du skall underhålla, och fest och har ingen
Tack: Dessutom skall du höra bittra ord:
{29:26} kom, du främling, möblera en tabell och foder
mig om det du har redo.
{29: 27} ge plats, du främling, till en hedersman;
min bror kommer att lämnas in, och jag har behov av mina
hus.
{29:28} dessa saker är svåra att en man av
förståelse; den upbraiding av husrum, och
förebrå av långivaren.
{30: 1} han som älskar sin son förmår honom ofta att känna den
Rod, att han kan ha glädje av honom till slut.
{30: 2} har han som chastiseth hans son skall ha glädje i honom,
och skall glädjas av honom bland hans bekantskap.
{30: 3} har han som lär sin son smärtar fienden: och
före sina vänner skall han glädja sig av honom.
{30: 4} om hans far dör, ändå är han som om han vore
inte döda: för han har lämnat en bakom honom som är som
han själv.

{30: 5} medan han levde, han såg och jublade i honom: och
När han dog var han inte sorgsen.
{30:6} han lämnade bakom honom en avenger mot fiender,
och en som skall löna vänlighet till sina vänner.
{30:7} han som låter för mycket av hans son skall binda
hans sår; och hans tarmar kommer att besväras på varje rop.
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{30:8} en häst som inte brutit anstår egensinnig: och en
barn lämnade sig själv kommer att uppsåtligt.
{30:9} Cocker dina barn, och han skall göra dig rädd:
spela med honom, och han kommer att föra dig till tyngdkänsla.
{30:10} skratta inte med honom, så att du har sorg med
honom, och lest du gnash dina tänder i slutet.
{30:11} ge honom ingen frihet i sin ungdom, och wink inte på
hans dårskaper.
{30:12} båge ner hans hals medan han är ung, och slå
honom på sidorna medan han är ett barn, lest han vax envis,
och vara olydig himmelrikets, och så föra sorg till riket
hjärta.

{30:13} tukta din son, och hålla honom till arbetskraft, så att
hans
oanständigt beteende vara ett brott till dig.
{30:14} bättre är de fattiga, att vara sund och stark av
konstitutionen, än en rik man som är drabbade i hans kropp.
{30:15} hälsa och bra estate av kroppen är framför allt
guld och en stark kropp ovan oändlig rikedom.
{30: 16} Det är inga rikedomar över en sund kropp och nr
glädje över glädjen i hjärtat.
{30:17} döden är bättre än en bitter liv eller kontinuerlig
sjukdom.
{30:18} fintvätt hälls på en mun käften är som
mässar kött på en grav.
{30:19} vilken bra gör offer åt en idol? för
varken kan den äta eller lukta: så är han som är förföljd av den
Lord.
{30: 20} han seeth med ögonen och stönar, som en
hovmannen som gapar en jungfru och sigheth.
{30: 21} ge inte över ditt förstånd att tyngdkänsla och drabbar
inte dig själv i ditt eget råd.

{30:22} glädje av hjärtat är människans liv, och
glädje en man prolongeth sina dagar.
{30:23} älskar din egen själ, och trösta ditt hjärta,
ta bort sorg långt ifrån dig: för sorg har dödat många,
och det finns ingen vinst däri.
{30: 24} avund och vrede förkorta livet, och noggrannhet
åstadkommer ålder innan tiden.
{30:25} ett glad och bra hjärta kommer att ha en vård av hans
kött och kost.
{31: 1} titta för rikedomar förtär köttet, och den
vård av dessa driveth bort sömn.
{31:2} Watching vård kommer inte att låta en man slummer,
som en öm
sjukdomen bryter sömn,
{31: 3} rika har bra arbetskraft samla rikedomar
tillsammans; och när han resteth, han är fylld med sin fintvätt.
{31:4} fattiga laboureth i hans fattiga egendom; och när han
vargen, han är fortfarande behövande.
{31:5} han som älskar guld inte skall motiveras, och han
som följer korruption skall ha tillräckligt av dessa.

{31:6} guld har varit ruinen av många, och deras
förstörelsen var närvarande.
{31:7} är en stötesten för dem att offra åt
det, och varje dåre skall tas därmed.
{31:8} välsignade är de rika som finns utan fläck,
och har inte gått efter guld.
{31: 9} vem är han? och vi kommer att kalla honom Välsignad:
för
underbara saker han gjort bland sitt folk.
{31: 10} som har prövats därmed, och hittade perfekta?
sedan låta honom ära. Som kan förolämpa, och har inte
kränkt? eller gjort ont, och har inte gjort det?
{31: 11} hans varor skall vara etablerat, och den
församlingen skall förklara hans allmosor.
{31:12} om du sitter på en riklig tabell, inte vara girig vid
det, och säga inte, det finns mycket kött på den.
{31: 13} kom ihåg att en onda ögat är en ond sak: och
Vad skapas mer ond än ett öga? därför det
weepeth vid varje tillfälle.
{31:14} Stretch inte handen varthelst det ser,

och stack det inte med honom i skålen.
{31:15} domare inte din nästa av dig själv: och vara
diskret i varje punkt.
{31:16} Eat som det anstår en man, de saker som är
ställa in inför dig. och sluka Obs, lest du bli hatad.
{31: 17} ledighet först för seder skull. och inte vara
omättligt, lest du förolämpa.
{31:18} när du sitter bland många, reach inte thine
dela ut inledningsvis.
{31:19} A är mycket lite tillräcklig för en man väl vårdas,
och han fetcheth inte sin vind kort vid sin säng.
{31: 20} ljud sömn kommer av måttligt ätande: han riseth
tidigt, och hans förstånd är med honom: men smärtan av att
titta på,
och förbittring, och kval av magen, inte med ett omättligt
mannen.
{31:21} och om du har tvingats äta, uppstår, gå
tillbaka, skall kräkas, och du få vila.
{31:22} min son, hör mig och föraktar mig inte, och på den
senast du skall hitta som jag sa till dig: i alla dina gärningar vara
snabb,

så skall det ingen sjukpenning komma till dig.
{31:23} den som är liberala hans kött, män skall tala
väl om honom; och rapporten från hans bra städning kommer
att
trodde.
{31:24} men mot honom som är en niggard av hans kött den
hela staden ska knota; och vittnesmål av hans
niggardness skall inte ifrågasättas av.
{31:25} förkunna inte thy valiantness i vin. ty vinet har
förstörde.
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{31: 26} ugnen proveth kanten genom att doppa: så doth
vin i den stolta hjärtan av drunkeness.
{31: 27} vin är lika bra som livet med en man, om det drickas
måttligt: vad livet är då en man som är utan vin?
Det gjordes för att göra människor glada.
{31:28} vin mätbart berusad och säsongen åstadkommer
glädje i hjärta och glädje i sinnet:
{31:29} men vin drunken med överskott får bitterhet
sinne, med slagsmål och gräl.

{31: 30} fylleri växa till raseri av en dåre tills han
förolämpa: den diminisheth styrka och får sår.
{31: 31} tillrättavisning inte din granne på vin, och
föraktar honom inte i hans uppsluppenhet: ge honom inga
despiteful ord,
och tryck inte på honom med uppmanade honom [att dricka.]
{32: 1} om du inte göras mästare [på en fest,] hissen
dig själv upp, men vara bland dem som en av resten; ta
flitig vårda dem, och så sitta.
{32:2} och när du har gjort alla dina office, ta din
Placera, att du må vara glada med dem, och få en
krona för thy väl beställning av högtiden.
32: {3} tala, du som är äldre, för det anstår dig,
men med ljud dom; och hindrar inte musick.
{32: 4} Häll inte ut ord där det finns en musiker, och
förkunna inte tillbaka visdom ur tiden.
32: {5} A konsert av musick i en bankett av vin är som en
signetring av carbuncle anges i guld.
{32:6} eftersom en signetring av en smaragd i ett arbete av
guld, så
är melodin av musick med trevliga vin.

{32:7} Speak, ung man, om det finnas behov av dig: och
men knappast när du är två gånger frågade.
{32: 8} låt ditt tal vara kort, förstå mycket i
några ord; vara som en som vet och ännu holdeth hans
tungan.
{32:9} om du vara bland stora män, gör inte dig själv
lika med dem; och när gamla män är på plats, Använd inte
många ord.
{32:10} innan åskan goeth blixtnedslag; och före en
skamlig man skall gå favör.
{32:11} stiga upp tidigt, och inte sist; men skaffa dig
hem utan dröjsmål.
{32:12} det ta thy tidsfördriv och gör vad du vill:
men synd inte genom stolta tal.
{32:13} och för dessa saker välsigna honom som har skapat dig,
och har fyllts på dig med sin goda ting.
{32:14} den som fruktar Herren får hans
disciplin; och de som söker honom tidigt skall finna nåd.
{32: 15} han som söker lagen skall fyllas med dessa:
men hycklaren kommer att bli förolämpad därur.

{32:16} de som frukta Herren skall hitta dom, och
skall antändas rättvisa som ett ljus.
{32: 17} en syndig man kommer inte vara tillrättavisas, men
finner en
Ursäkta enligt hans vilja.
32: {18} en man av råd kommer att vara hänsynsfull; men en
konstigt och stolt man är inte avskräcks med rädsla, även när
Han har gjort utan biträde av sig själv.
{32:19} gör ingenting utan råd; och när du har
en gång gjort, ångrar sig inte.
{32:20} gå inte på ett sätt där du må falla, och
snubbla inte bland stenarna.
{32: 21} inte vara säker på vanligt sätt.
{32: 22} och akta dig för ditt eget barn.
{32:23} i allt gott verk lita på din egen själ; för detta är
att hålla buden.
{32.24} som tror på Herren tager hänsyn till den
budordet; och han som förtröstar på honom skall aldrig
sämre.
{33: 1} det skall intet ont hända honom som fruktar

Herren; men i frestelsen även igen han kommer leverera
honom.
{33: 2} A wise man hatar inte lagen; men han som är en
hycklare är däri som ett skepp i storm.
{33:3} en man förståelse förtröstar i lagen; och
lagen är trofasta mot honom, som ett orakel.
{33:4} förbereda vad man ska säga, och så du skall höras:
bind upp instruktion och sedan göra svaret.
{33:5} hjärtat av de dåraktiga är som en cartwheel; och hans
tankar är som en rullande axletree.
{33:6} A hingst häst är som en gäckande vän, han
neigheth under var och en som sitter på honom.
{33:7} varför en dag excel en annan, när eftersom alla de
varje dag i året lyser solen?
{33:8} av kunskapen om Herren de var
framstående: och han förändrade årstider och högtider.
{33:9} några av dem har han gjort hög dagar, och
helgat dem, och några av dem har han gjort vanliga
dagar.
{33:10} och alla män är från marken, och Adam var

skapad av jorden:
{33: 11} i mycket kunskap som Herren har delat dem,
och gjorde deras sätt olika.
{33: 12} några av dem har han välsignat och upphöjd och
några av dem han helgade, och nära sig själv: men några
av dem har han förbannade förde låg och vände av
sina platser.
{33: 13} hand som lera är i potter, för att utforma det på
hans nöje: så man är i handen på honom som gjorde honom, till
återge dem som liketh honom bästa.
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{33: 14} bra ställs mot onda, och livet mot döden: så
är den gudfruktiga mot syndaren och syndaren mot den
gudfruktig.
{33:15} så leta på alla verk av den allra högste; och
Det finns två och två, en mot en annan.
{33:16} jag vaknade upp sist av alla, som en som samlar efter
grapegatherers: av välsignelse från Herren jag gagnade,
och tred min vinpress som en samlare av druvor.
{33:17} överväga som jag arbetat inte för mig själv bara, men

för alla dem som söker lärande.
{33:18} hör mig, O ni fantastiska män av folket, och
hör med öronen, ni linjaler av församlingen.
{33: 19} ge inte din son och fru, din bror och vän,
makt över dig medan du lever, och ge inte dina varor till
en annan: lest det omvända dig, och du intreat för samma
igen.
{33:20} så länge som du lever och har andedräkt i dig,
ge inte dig själv över till någon.
{33: 21} för bättre det är att dina barn bör försöka
dig, än att du skall stå till sin artighet.
{33:22} i alla dina gärningar hålla för dig själv främste;
lämna inte en fläck i din ära.
{33: 23} vid tidpunkten när du skall sluta dina dagar, och
avsluta ditt liv, distribuera ditt arv.
{33:24} foder, ett trollspö och bördor, är för röven; och
bröd, korrigering och arbete, för en anställd. .
{33:25} om du ställer in din tjänare till arbetskraft, du skall finna
resten: men om du låter honom gå sysslolös, han skall söka
frihet.

{33:26} A oket och en krage böja halsen: så är
tortyr och plågor för en onda tjänaren.
{33:27} skicka honom till arbetskraft, som han inte vara
inaktiv; för
sysslolöshet lär mycket ondska.
{33:28} ange honom att arbeta, som är lämplig för honom: om
han inte
lydig, sätta på fler tunga bojor.
{33: 29} men inte överdriven mot någon; och utan
gottfinnande göra ingenting.
{33: 30} låt om du har en tjänare, honom vara himmelrikets
som
dig själv, eftersom du har köpt honom med ett pris.
{33: 31} om du har en tjänare, bedja honom som en bror:
Ty du har behov av honom, från och med din egen själ: om du
bedja honom ont och han kör från dig, vilken väg vill du
Gå till söka honom?
{34:1} hopp om en man void förståelse är förgäves
och falska: och drömmar lyft upp dårar.
{34:2} den som dränker drömmar är som honom som rycker
på en skugga, och följer efter vinden.

{34:3} visionen av drömmar är likheten av en
sak till en annan, även som avbild av ett ansikte till ett ansikte.
{34:4} av ett orent vad kan rengöras? och
från att sak vilket är falskt vad sanningen kan komma?
{34:5} spådomar, och soothsayings och drömmar, är
förgäves: och hjärtat fancieth, som en kvinnas hjärta i travail.
{34:6} om de inte skickas från den högste i thy
umgänge, ange inte ditt hjärta på dem.
{34: 7} för drömmar har svikit många, och de har
misslyckades att sätta sin tillit till dem.
{34:8} lagen skall hittas perfekt utan lögner: och
visdom är perfektion till en trogen mun.
{34:9} en man som har rest vet många saker;
och som har mycket erfarenhet han deklarerar visdom.
{34:10} som har någon erfarenhet han vet lite: men han
som har rest är full av klokhet.
{34:11} när jag rest, såg jag många saker; och jag
förstå mer än jag kan uttrycka.
{34:12} jag var ofttimes i livsfara: men jag var
levereras på grund av dessa saker.

{34:13} andan i de som fruktar Herren skall leva;
för deras hopp är i honom som frälser dem.
{34:14} den som fruktar Herren skall varken rädsla eller
rädd; för han är sitt hopp.
{34: 15} salig är den själ av honom som fruktar Herren:
till vem han ser? och vem är hans styrka?
{34:16} för att Herrens ögon är dem som älskar
honom, han är deras mäktiga skydd och stark vistelse, ett
försvar
från värme och en täcka från solen vid lunchtid, ett bevarande
från snubblande, och en hjälp från att falla.
{34:17} Han uppväckte upp själen och lighteneth ögon: han
giver hälsa, liv och välsignelse.
{34:18} han som sacrificeth av en sak som felaktigt fått,
hans offer är löjligt; och orättvis män gåvor är inte
accepteras.
{34:19} den högste är inte nöjd med utbudet
de ogudaktiga; inte heller är han lugnade för synd av
multituden
uppoffringar.
{34:20} den som åstadkommer ett erbjudande av varor av den

stackars gör som en som slår ned son innan faderns
ögon.
{34:21} brödet hjälpbehövande är deras liv: han som
defraudeth honom därav är en man med blod.
{34: 22} han som borttager hans grannes levande
hämnad honom; och han som defraudeth dräng hans hyra
är en bloodshedder.
{34:23} när man bygger, och en annan pulleth ner,
vilken vinst har de sedan men arbetskraft?
{34:24} när man skall och en annan förbannar, vars
röst kommer Herren hör?
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{34:25} han som washeth sig själv efter beröring av en
döda kropp, om han rör det igen, vad åstadkommer hans tvätt?
{34: 26} så är det med en man som fasteth för sina synder, och
Goeths igen, och gör samma sak: kommer att höra hans bön?
eller hans ödmjuka vad gagnar honom?
{35: 1} han som håller lagen åstadkommer erbjudanden nog:
han som missbrukar akt till budet frambär en fred
erbjuder.

{35:2} som requiteth en goodturn han frambär fint mjöl;
och han som giver alms sacrificeth beröm.
{35:3} att avvika från ondska är en sak som är tilltalande för
Herren; och för att överge orättfärdighet är en försoning.
{35:4} du skall visas inte tomma inför Herren.
{35:5} för alla dessa saker [är göras] på grund av den
budordet.
{35:6} erbjudande av rättfärdiga låter altaret fett,
och det söta Njut därav är innan den Högste.
{35:7} offret av en bara man är acceptabelt. och den
Memorial därav skall aldrig glömmas.
{35:8} ge Herren hans ära med ett gott öga, och
minska inte första av dina händer.
{35:9} i alla dina gåvor förkunna ett glatt ansikte, och
ägna din tionde med glädje.
35: {10} ge åt den högste enligt som han har
berikat dig. och som du har fått, ger med en glad
ögat.
{35:11} Ty Herren recompenseth och kommer att ge dig
sju gånger så mycket.

{35:12} tror inte att korrumpera med gåvor. för sådan han
får: och tillit inte att orättfärdiga uppoffringar; för
Herren är domare, och med honom är ingen respekt för
personer.
{35:13} han inte kommer att acceptera någon person mot en
dålig
mannen, men kommer höra bönen för de förtryckta.
{35: 14} kommer han inte föraktar bön av den
faderlösa; inte heller änkan, när hon han ut henne
klagomål.
{35: 15} kör inte tårarna ner änkans kinder?
och är inte hennes rop mot honom som förmår dem att falla?
{35:16} han som tjänar Herren skall godkännas med
fördel, och hans bön skall nå till molnen.
{35:17} de ödmjuka bön pierceth molnen: och
tills det kommer nära, han kommer inte bli tröstade; och
kommer inte
avgå, tills den Högste skall se för att döma rättfärdigt
och verkställa domen.
{35:18} Ty Herren inte kommer att slack, kommer varken att
den

Mighty vara patienten mot dem, tills han har slagit i
Sunder länden av den obarmhärtige, och återbetalas hämnd
till hedniska; tills han har tagit bort den stora mängden av
stolt, och brutit falskhetens spira de orättfärdiga;
{35: 19} tills han har gjort att varje människa enligt
hans gärningar, och verk av män enligt deras
enheter; tills han har dömt orsaken till sitt folk, och
gjorde dem att fröjdas i hans nåd.
{35:20} barmhärtighet är årstiden i tiden av åkomma, som
moln av regn i tiden av torkan.
{36:1} förbarma dig över oss, O Herre Gud av allt, och
Se oss:
{36:2} och skicka din rädsla vid alla nationer som söker
inte efter dig.
{36: 3} Lyft upp din hand mot konstiga nationerna, och
Låt dem se din makt.
{36:4} som du wast helgade i oss innan dem: så vara
du förstorad bland dem framför oss.
{36:5} och låt dem veta dig, som vi har känt dig,
att finns det ingen Gud utan endast du, O Gud.

{36:6} förkunna nya tecken och göra andra märkliga underverk:
förhärliga din hand och din högra arm, som de kan anges
dina underbara gärningar.
{36:7} uppresa indignation och utgjuta vrede: ta
bort motståndaren, och förstöra fiendens.
{36:8} skull tiden kort, kom ihåg förbundet, och
Låt dem förklara dina underbara gärningar.
{36:9} låt honom som escapeth konsumeras av ilska
elden; och låta dem förgås att förtrycka folket.
{36:10} Smite i sunder huvuden av linjalerna av de
hedniska, som säger, det är ingen annan än vi.
{36:11} samlas alla stammar av Jacob och ärva
du dem, från början.
{36:12} O Herre, förbarma dig över de människor som är
kallas av ditt namn, och Israel, som du har döpte
din förstfödde.
{36:13} O vara barmhärtig mot Jerusalem, din heliga stad, den
Placera din vila.
{36:14} fylla Sion med din outsägliga orakel, och din
personer med din härlighet:

{36: 15} ge vittnesbörd till dem som du har
besatt från början, och höja upp profeter som
har varit i ditt namn.
{36:16} belöna dem som väntar på dig, och låt dina
profeterna hittas trogen.
{36:17} O Herre, hör bön dina tjänare,
enligt Aaron välsignelse över ditt folk, som alla
de som bor på jorden kanske vet att du är den
Herre, den eviga guden.
{36:18} magen eftersom allt kött, men ändå är en kött
bättre än en annan.
{36:19} som gommen tasteth dykarna typer av vilt: så
doth ett hjärta att förstå falskt tal.
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{36:20} A egensinnige hjärtat förmår tyngd: men en man av
erfarenhet kommer att kompensera honom.
{36: 21} en kvinna får varje man, ännu är en
dotter bättre än en annan.
{36:22} skönheten i en kvinna cheereth den
uppsyn, och en man älskar inget bättre.

{36:23} om det finnas vänlighet, ödmjukhet och komfort, i
hennes tunga, sedan är inte hennes make som andra män.
{36:24} han som får en fru börjar en besittning, en
hjälp som åt sig själv, och en pelare för resten.
{36:25} där ingen säkring är, besittning finns
bortskämd: och som har ingen fru han kommer att vandra upp
och ner
sorg.
{36: 26} som litar på en tjuv väl utses, som
skippeth från stad till stad? så [som kommer tro] en man som
har inga hus, och lodgeth varhelst natten tager
honom?
{37: 1} varje vän säger, jag är hans vän också: men det finns
en vän, som är bara en vän i namn.
{37:2} är det inte en sorg till döden, när en kamrat och
vän vände sig en fiende?
{37:3} O onda fantasi, varifrån kom du i till
Täck jorden med svek?
{37:4} det är en kamrat, som gläds åt den
välståndet av en vän, men i nödens tid blir

mot honom.
{37:5} det är en kamrat, som helpeth hans vän för
magen, och tager upp buckler mot fienden.
{37: 6} Glöm inte din vän i ditt förstånd, och vara inte
akt på honom i din rikedom.
{37:7} varje rådgivare extolleth råd; men det finns
några som counselleth för sig själv.
{37:8} akta er för en kurator, och veta innan vad
behovet har han; för han kommer att ge råd för sig själv; lest
han kasta den
mycket på dig,
{37: 9} och säger till dig, din väg är bra: och
efteråt står han på andra sidan, för att se vad skall hända
dig.
{37:10} Consult inte med en som suspecteth dig: och
dölja thy råd från till exempel avundas dig.
{37:11} varken rådgöra med en kvinna som röra henne för
vem hon är avundsjuk; varken med en fegis när det gäller
krig; inte heller med en köpman om utbyte. inte heller med en
köparen att sälja; inte heller med en avundsjuk man av
tacksamhet;

inte heller med en OBARMHÄRTIGE man röra vänlighet; inte
heller med den
lat för något arbete; inte heller med en fuling för ett år
efterarbete; inte heller med en inaktiv tjänare av mycket
affärer:
Lyssna inte till dessa i någon fråga om råd.
{37: 12} men ständigt vara med en gudfruktig man, vem du
vet för att hålla Herrens bud vars,
sinne är enligt ditt förstånd, och kommer sorg med dig, om
du skall få missfall.
{37:13} och låt ditt eget hjärta stå råd: för
Det finns ingen människa mer trogen dig än det.
{37: 14} för en mans sinne är någon gång brukar berätta för
honom
Mer än sju watchmen, som sitter ovanför i ett högt torn.
{37: 15} och framför allt detta ber till den allra högste, att han
kommer att styra din väg i sanning.
{37:16} Låt anledning gå före varje enterprize, och
råd före varje åtgärd.
{37:17} anlete är ett tecken av förändringar av den
hjärta.

{37:18} fyra sätt saker visas: gott och ont, liv
och döden: men tungan råder över dem kontinuerligt.
{37:19} Det är ett som är klokt och lär många, och
ändå är olönsamma för sig själv.
{37:20} Det är en den sheweth visdomen i ord, och
är hatad: skall han utblottad av all mat.
{37: 21} för nåd inte ges, honom från Herren,
eftersom han berövas all vishet.
{37: 22} en annan är klokt att själv; och frukter
förståelse är lovvärt i hans mun.
{37:23} en klok man instructeth sitt folk. och frukter
Hans förståelse misslyckas inte.
{37:24} en klok man skall fyllas med välsignelse; och alla
de som ser honom skall räkna honom glad.
{37: 25} kan människans liv dagar vara räknade:
men dagarna av Israel är otaliga.
{37:26} en klok man skall ärva ära bland sitt folk,
och hans namn skall vara evig.
{37:27} min son, bevisa din själ i ditt liv, och se vad som
onda för det, och ge inte det åt den.

{37:28} för alla saker inte är lönsam för alla män,
inte heller har varje själ njutning i varje sak.
{37:29} inte vara omättligt i någon nätta sak, inte heller alltför
giriga på kött:
{37: 30} för överskott av kött åstadkommer sjukdom, och
tyngas förvandlas till förbittring.
{37:31} av tyngas har många förgicks; men han som
tager heed prolongeth sitt liv.
{38:1} ära en läkare med hedern due till honom
för de användningsområden som ni kan ha av honom: ty Herren
har
skapade honom.
{38:2} för högste kommer healing, och han skall
att få hedra kungen.
{38:3} skicklighet av läkaren skall lyfta upp hans huvud:
och i åsynen av stora män skall han i beundran.
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{38:4}: Herren har skapat läkemedel ur jorden;
och han som är klokt kommer inte avskyr dem.
{38:5} var inte den vatten gjort söta med trä, som den

dygd därav kan vara känd?
{38:6} och han har givit män skicklighet, att han skulle vara
hedrad i hans underbara verk.
{38: 7} med sådan doth han läka [män] och borttager
sina smärtor.
{38:8} sådan doth apotekaren göra en pralin;
och av hans verk finns det inget slut; och från honom är fred
över
hela jorden,
{38:9} min son, i thy sjukdom inte vara försumlig: men be
till Herren, och han kommer att göra dig hela.
{38: 10} lämna bort från synden, och beställa dina händer
aright,
och rena ditt hjärta från all ondska.
{38:11} ger en söt smak och ett minnesmärke för böter
mjöl; och göra en fet erbjuder, som inte är.
{38: 12} sedan ge plats till läkaren, för Herren
har skapat honom: låt honom inte gå från dig, ty du har
behov av honom.
{38:13} det är en tid när i händerna finns det bra
framgång.

{38: 14} för de skall också ber till Herren och att han
skulle blomstra som, som de ger för att underlätta och avhjälpa
förlänga livet.
{38:15} han som syndar innan hans Maker, låta honom falla i
handen av läkaren.
{38:16} min son, låt tårar falla ner över döda, och
börja att beklaga, som om du hade lidit stor skada dig själv;
och sedan täcka sin kropp enligt beställnings-, och
försumma inte hans begravning.
{38:17} gråter bittert, och göra fantastiska moan och använda
klagan, som han är värdig, och som en dag eller två, så att du
vara onda talat om: och sedan trösta dig själv för dina
tyngdkänsla.
{38:18} för tyngd kommer döden och tyngden
av hjärtat bryter styrka.
{38:19} i bedrövelse också sorg återstår: och livet
av fattiga är förbannelsen av hjärtat.
{38:20} ta ingen tyngd till hjärtat: driva det bort, och
ledamot i sista slutet.
{38:21} glömmer det inte, för det finns ingen slår igen: du

skall inte göra honom gott, men skadar dig själv.
{38:22} kom ihåg min dom: för thine också skall vara
så; igår för mig, och dagen för dig.
{38: 23} när döda är i vila, låt hans minne
resten; och bli tröstade för honom när hans Ande är
bortgångna
från honom.
{38:24} klokhet i en lärd man förkunnelsen
möjlighet till fritid: och han som har litet företag skall
bli klok.
{38:25} Hur kan han få visdom som holdeth plogen,
och som glorieth i den sporra, som driveth oxar, och är
upptagna i deras arbetsinsatser och vars talk är av oxar?
{38:26} han giver sitt sinne att göra fåror; och är
flitig att ge kine foder.
{38:27} så varje snickare och mästaren, som
laboureth natt och dag: och de som skär och graven tätningar,
och är flitig att göra stor variation, och ge sig själva
att förfalska bildspråk, och titta på att avsluta ett arbete:
{38:28} den smith som också sitter vid städet, och

med tanke på arbetet som järn wasteth ångan av avfyra hans
kött, och han strider med värmen i ugnen: noise
hammaren och städet är någonsin i hans öron, och hans ögon
ser fortfarande på mönstret av det som han gör; Han
ställer hans sinne att avsluta sitt arbete, och watcheth att putsa
det
perfekt:
{38:29} så doth krukmakaren sitter vid sitt arbete, och vrida
hjulet om med hans fötter, som är alltid noggrant inställd på
hans arbete, och låter alla sitt arbete av tal.
{38:30} han fashioneth lera med armen och boweth
ner hans styrka innan hans fötter; Han applieth sig att leda
det över; och han är flitig att göra rent ugnen:
{38:31} alla dessa lita till sina händer: och varenda en
klokt i hans arbete.
{38:32} utan dessa inte kan en stad vara bebodd: och
de skall inte uppehålla mig där de kommer, inte heller gå upp
och ner:
{38:33} de skall inte vara sökte i publick counsel,
inte heller sitta högt i församlingen: de skall inte sitta den
domarnas sits, och inte heller förstå meningen i dom: de

inte deklarera rättvisa och dom; och de skall inte vara
hittade där liknelser talas.
{38: 34} men de kommer att behålla tillståndet av världen, och
[alla] deras önskan är i arbetet med sitt hantverk.
{39:1} men han som giver sitt sinne till lagen i mest
Hög, och upptas i meditationen därav, att söka
ut alla gamla visdom och upptas i
profetior.
{39:2} kommer han hålla uttalanden av de kända män:
och där subtil liknelser, han kommer att vara där också.
{39:3} kommer han söka sig hemligheterna i graven meningar,
och vara insatta i mörka liknelser.
{39:4} han skall tjäna bland stora män och visas
innan princes: han kommer att resa genom konstiga länder; för
Han har försökt godan och onda bland män.
{39:5} ger han sitt hjärta tidigt tillgripa Herren
som gjorde honom, och kommer att be innan den högste, och
kommer
öppna munnen i bön och göra bön för sina synder.
{39:6} när bra Herren kommer, han skall fyllas med

en anda av förståelse: han skall utgjuta kloka meningar,
och ge tack till Herren i hans bön.
Sidan 625 Sirach (Ecclesiasticus)
{39:7} skall han göra sitt råd och kunskaper, och i
hans hemligheter skall han meditera.
{39:8} han skall förkunna fram det som han har lärt sig,
och skall ära av förbundets Herrens lag.
{39:9} många skall berömma hans förståelse; och så
så länge världen uthärdar, skall det inte utplånas; hans
Memorial får inte avvika härifrån, och hans namn skall leva
från generation till generation.
{39: 10} nationer skall förkunna fram hans visdom, och den
församlingen skall förklara hans beröm.
{39:11} om han dör, han skall lämna ett större namn än en
tusen: och om han lever, han skall öka den.
{39:12} men har jag mer att säga, som jag trott
på; för jag är fylld som månen på fullt.
{39: 13} hör till mig, ni heliga barn, och bud tillbaka
som en ros växer av bäcken av fältet:
{39:14} och ge ni nöjd som rökelse, och

blomstra som en lilja, sända ut en lukt och sjunga en sång av
prisa, välsigna Herren i alla sina verk.
{39:15} förstora hans namn och förkunna fram hans beröm
med
låtar av dina läppar, och harpor och prisade honom
ni skall säga efter detta sätt:
{39:16} alla verk av Herren överskrider bra,
som helst han befaller skall utföras i
på grund av säsongen.
{39:17} och ingen kan säga, vad är detta? Därför är
som? för bekväm som helst de skall alla sökas: på
hans befallning vattnet stod som en heap, och på den
ord i hans mun kärl av vatten.
{39:18} på hans befallning är gjort som helst
behagar honom; och ingen kan hindra, när han kommer att
spara.
{39:19} verk av allt kött är före honom, och
ingenting kan döljas från hans ögon.
{39:20} seeth han från evighet till evighet; och
Det finns inget Fantastiskt före honom.
{39:21} A man behöver inte säga, vad är detta? Därför är

som? för han har gjort alla saker för deras användning.
{39:22} sin välsignelse omfattas det torra landet som en flod,
och
vattnas det som en flod.
{39: 23} som han har förvandlat vatten till säl: så
hedningarna skall och ärva hans vrede.
{39:24} eftersom hans vägar är vanligt till heligt; så är de
stötestenarna för de ogudaktiga.
{39:25} för godan är bra saker skapas från den
början: så onda saker för syndare.
{39:26} huvudmannen saker för hela människans
livet är vatten, eld, järn, och salt, mjöl av vete, honung,
mjölk och blod av grape, och olja och kläder.
{39:27} alla dessa saker är för gott att de gudfruktiga: så att
syndarna de förvandlas till ondskan.
{39:28} det finnas andar som skapas för hämnd,
som i deras raseri låg på ömma stroke; i tiden av
förstörelse de utgjuta sin kraft och blidka vrede
av honom som gjorde dem.
{39:29} eld, och hagel, och svält och död, alla dessa

skapades för hämnd;
{39: 30} tänder av vilda djur och scorpions, ormar, och
svärdet straffar de ogudaktiga till förstörelse.
{39:31} de skall glädja sig i hans befallning, och de
skall vara redo på jorden, när behöver är; och när deras
tiden är inne, de skall inte överträda hans ord.
{39:32} därför från början jag var löst, och
tänkte på dessa saker, och har lämnat dem skriftligen.
{39:33} alla verk av Herren är bra: och han kommer
ge varje nödigt sak i god säsong.
{39:34} så att en man inte kan säga, detta är värre än så:
för i tid skall de alla vara väl godkänd.
{39:35} och därför beröm ni Herren med hela
hjärta och mun, och välsigna Herren namn.
40: {1} bra travail skapas för varje människa, och en
tunga oket är över sönerna till Adam, från dag som
de går ut ur sin moders sköte, tills dagen att de
tillbaka till mamman av alla saker.
{40: 2} sin fantasi av saker framöver, och dagen
dödens, [Problem] deras tankar och [orsak] rädsla för hjärta;

{40: 3} från honom som sitter på en tron av härlighet, åt
honom som är ödmjuk i jord och aska;
{40:4} från honom som weareth lila och en krona, till
honom som är klädd med ett linne klänning.
{40: 5} vrede, och avund, problem och unquietness, rädsla för
död, och ilska och stridigheter, och i tiden av resten på hans
Bädd hans nattsömn, ändrar sin kunskap.
{40:6} lite eller ingenting är hans vila, och efteråt han är i
sömnen, som i en dag av vakar, oroliga i den
vision av hans hjärta, som om han hade rymt ur en kamp.
{40:7} när allt är säker, han awaketh, och marvelleth som
rädslan var ingenting.
{40:8} [sådant händer] åt allt kött, både mannen och
odjuret, och det är sevenfold mer på syndare.
{40:9} död och blodsutgjutelse, stridigheter och svärd,
katastrofer, hungersnöd, vedermödan, och gisslet;
{40:10} dessa saker skapas för det onda, och för
deras skull kom syndafloden.
{40:11} alla saker som är på jorden skall vända sig till den
jorden igen: och det som är av vattnen återgå till

havet.
{40:12} alla mutor och orättvisa skall utplånas: men
sant att hantera skall uthärda för alltid.
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{40: 13} varor av orättfärdiga skall torkas som en
floden, och skall försvinna med buller, som en stor åska i
regn.
{40:14} medan han skriva sin hand som han skall glädja sig: så
vara överträdare skall kommit på skam.
{40:15} barn till de ogudaktiga skall inte frambringa
många grenar: men är som orena rötter på en hård rock.
{40:16} de ogräs som växer vid varje vatten och banken av
en flod skall dras innan alla gräs.
{40:17} Bountifulness är som mest fruktbar trädgård, och
bamhärtighet varar evinnerligen.
{40:18} till arbetskraft, och nöja sig med att en man har,
är ett söta liv: men han som finner en skatt är ovanför dem.
båda.
{40:19} barn och byggnaden av en stad fortsätta en
mannens namn: men en fläckfri fru räknas ovanför dem.

båda.
{40:20} vin och musick glädjas hjärtat: men kärleken
visdom är över dem båda.
{40: 21} röret och psaltare se söt melodi:
men en trevlig tunga är ovanför dem båda.
{40:22} ditt öga svinga nåd och skönhet: men mer
än både majs medan det är grönt.
{40:23} A vän och följeslagare aldrig träffa fel: men
ovanför båda är en hustru med sin make.
{40:24} bröder och hjälp är emot nödens tid: men
Alms skall leverera mer än dem båda.
{40:25} guld och silver gör foten utmärker säker på: men
råd är aktad över dem båda.
{40: 26} rikedom och styrka lyft upp hjärtat: men rädslan
Herren är ovanför dem båda: det finns ingen vill i fruktan
av Herren, och det needeth inte söka hjälp.
{40:27} fruktan för Herren är en fruktbar trädgård, och
döljer honom framför allt härlighet.
{40:28} min son, leder inte en tiggare liv; för bättre är det att
dör än att tigga.

{40:29} livet av honom som dependeth på en annan mans
tabellen är inte att räknas för ett liv; Ty han polluteth sig själv
med andra mäns kött: men en klok man vårdas väl kommer
Akta dig därav.
{40:30} bedjande är sött i munnen på den skamlösa:
men i hans mage det brinner en eld.
{41: 1} O döden, hur bitter är minnet av dig till
en man som lever i vila i hans ägodelar, till mannen som
har ingenting att plåga honom, och som har välstånd i alla
saker: Ja, till honom som ännu inte kan ta emot kött!
{41:2} O döden, acceptabelt är din mening åt de behövande,
och honom vars styrka sviker, det är nu i sist
ålder och är kniviga med alla saker, och till honom som
despaireth,
och har förlorat tålamodet!
{41:3} rädsla inte meningen, döden, kommer ihåg dem
som har varit inför dig, och som kommer efter; för detta är
meningen Herren över allt kött.
{41:4} och varför är du mot nöjet av mest
Hög? Det finns ingen inkvisitionen i graven, om du

har levt tio, eller en hundra eller tusen år.
{41:5} barn till syndare är avskyvärda barn,
och de som är insatta i boningen av de ogudaktiga.
{41:6} arvet av syndare barn skall förgås,
och deras efterkommande skall ha en evig smälek.
{41: 7} barnen kommer att klaga på en ogudaktiga far,
eftersom de skall klandras för hans skull.
{41:8} ve vara eder ogudaktiga män, som har
övergivit den Högstes Guds lag! för om ni öka, det
skall till er undergång:
{41:9} och om ni födas, ni skall vara född till en förbannelse: och
om ni dör, skall en förbannelse din portion.
{41: 10} alla som är på jorden skall slå till jorden igen:
så de ogudaktiga skall gå från en förbannelse till förstörelse.
{41:11} sorgen män handlar om deras kroppar: men
en sjuk namn syndare skall utplånas.
{41:12} har hänsyn till ditt namn; som skall fortsätta
med dig över tusen stora skatter av guld.
{41:13} A bra liv har men dagarna: men ett bra namn
evinnerligen.

{41:14} mina barn, hålla disciplin i fred: för
visdom som är gömde och en skatt som inte syns, vad
Resultatet är i dem båda?
{41:15} A mannen som döljer hans dårskap är bättre än en
mannen som döljer sin visdom.
{41:16} därför vara skamlig enligt mitt ord:
för det är inte bra att behålla alla shamefacedness; Det är inte
heller
helt godkänt i varje sak.
{41:17} skämmas över Shittim innan far och
mor: och en lögn innan en prins och en mäktig man;
{41:18} för brott innan en domare och härskare; av
ondska innan en församling och människor; orättvis hantera
innan din partner och vän;
{41: 19} och vid stöld i avseende på platsen där du
sojournest, och i beaktande av sanningen om Gud och hans
förbund; och luta din armbåge på köttet. och
av nedvärdera att ge och ta;
{41:20} och tystnad innan dem som hyllar dig. och
att se på en sköka;

{41:21} och vänd bort ditt ansikte från din släkting; eller
att ta bort en del eller en gåva; eller att skåda en annan
mannens hustru.
{41:22} eller för att vara overbusy med hans piga, och kommer
inte
nära hennes säng; eller upbraiding tal innan vänner; och
efter du har givit, förebråelser inte;
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{41:23} eller iteration och tala igen som som
du har hört; och för att avslöja hemligheter.
{41: 24} så skall du vara riktigt skamlig och finna nåd
innan alla män.
{42:1} av dessa saker inte du skäms och acceptera
Ingen person att synda därmed:
{42:2} i lagen av den högste, och hans förbund; och
i domen att motivera de ogudaktiga;
{42:3} räkenskapens med dina partners och resande. eller av
gåvan av arvet från vänner;
{42:4} av exakthet av balans och vikter; eller att få
mycket eller lite;

{42:5} samt näringsidkarnas likgiltig säljer; för mycket
korrigering av barn; och göra sidan av en ond
tjänare att blöda.
{42:6} säker förvaring är bra, där en ond hustru är; och
käften, där många händer är.
{42:7} leverera alla saker i antal och vikt. och sätta
allt i skrift som du givest, eller receivest i.
{42:8} skämmas inte informera oklokt och dumt,
och extremen åldern som strider med dem som är
unga: således skall du vara verkligt lärda och godkända av alla
män lever.
{42:9} den far väcker för dottern, när ingen människa
vet; och vården för henne borttager sömn: när hon
är ung, lest hon passera bort blomman av sin ålder; och
att vara gift, så att hon ska bli hatade:
{42:10} i hennes oskuld, så att hon borde vara besudlad och
blivit med barn i hennes Faders hus; och att ha en
make, så att hon bör missköter sig själv; och när hon är
gift, så att hon ska vara ofruktsam.
{42:11} hålla en säker klocka över en skamlös dotter,

lest hon gör dig ett åtlöje dina fiender, och en
ordspråk i staden, och en förebråelse bland folket, och
göra dig skäms innan multituden.
{42:12} Se inte alla kroppens skönhet och sitter inte i den
mitt i kvinnor.
{42:13} för från plagg kommer en moth, och från
kvinnor ogudaktighet.
{42: 14} bättre är churlishness av en man än en
artig kvinna, en kvinna, jag säger, som bringar skam
och förebrå.
{42: 15} jag kommer nu ihåg verk av Herren, och
förklara de saker som jag har sett: med Herrens ord
är hans verk.
{42: 16} solen som ger ljus ser på alla saker,
och arbetet därav är full av Herrens härlighet.
{42:17}: Herren har inte givit makt att heliga att
deklarera alla hans underbara verk, som den Allsmäktige
Herren
ordentligt fast, kan att allt som är fastställas för
hans härlighet.

{42:18} han söker ut djupet och hjärtat, och
considereth sina crafty enheter: Herren vet allt
som kan vara kända, och han beholdeth tecken på världen.
{42:19} han förkunnar de saker som är förbi, och för att
kommit, och uppenbarat stegen av dolda saker.
{42:20} ingen tanke escapeth honom, varken något ord är
dolda från honom.
{42:21} han har garnerat utmärkta verk av hans
visdom, och han är från evighet till evighet: honom
kan ingen läggas, varken kan han minskas, och han
Han har inget behov av någon rådgivare.
{42:22} Oh hur önskvärt är alla hans verk! och som en
man kan se ännu till en gnista.
{42:23} alla dessa saker live och förbli för evigt för alla
användningsområden, och de är alla lydiga.
{42: 24} alla saker är dubbel en mot en annan: och han
har gjort ingenting ofullkomlig.
{42:25} en sak har goda eller annat: och
som skall fyllas med skåda hans härlighet?
{43:1} stolthet höjden, klara himlavalvet, den

skönheten i himlen, med sin härliga förkunna;
{43:2} solen när det bestå, deklarerande på hans stigande en
underbara instrument, arbetet av den högste:
{43: 3} vid middagstid det parcheth landet, och som kan
följa den brännande hettan därav?
{43:4} A man blåser en ugn är i verk av värme, men
solen brinner bergen tre gånger mer; andning
ut glödande ångor, och skicka tillbaka ljusa balkar, det
dimmeth ögonen.
{43:5} stor är Herren som gjorde det; och på hans
budordet strävanden hastigt.
{43:6} han gjorde månen också att tjäna i hennes säsong för en
försäkran om tider, och ett tecken på världen.
{43:7} från månen är ett tecken på fester, ett ljus som
decreaseth i sin perfektion.
{43:8} månaden kallas efter hennes namn, öka
underbart i hennes förändras, att vara ett instrument för den
arméer ovan, lysande i himlavalvet;
{43:9} skönheten himmelens härlighet av stjärnorna, en
prydnad ger ljus i högsta förlägger av Herren.

{43: 10} på bud den Helige kommer de
stå i sin ordning, och aldrig svimma i sina klockor.
{43:11} titt på regnbågen, och prisa honom som gjorde
det; mycket vacker det är i ljusstyrka därav.
{43:12} den compasseth himlen om med en härlig
cirkel, och händerna på den högste har böjda det.
{43:13} av hans bud han låter snön att falla
APLACE, och sendeth snabbt blixtarna av hans dom.
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{43:14} genom detta skatter öppnas: och moln
flyger fram som höns.
{43:15} av hans stora makt han låter moln företaget,
och hagelstenar bryts små.
{43:16} vid hans anblick bergen skakas, och på hans
kommer södra vinden blåser.
{43:17} stoja av åskan låter jorden till
darra: så doth norra storm och virvelvind: som
fåglar flyger han scattereth snön och falla ner
därav är som belysning av gräshoppor:
{43:18} ögat marvelleth på skönheten i vithet

därav, och hjärtat är förvånad över de regnar det.
{43:19} i rimfrosten också som salt som han han på jorden,
och att vara stelnat, det ljuger på toppen av skarpa insatser.
{43:20} när kalla nordanvinden blåser, och vattnet
är stelnat till is, det förblir vid varje sammankomst
grupp av vatten, och clotheth vattnet som med en
bröstplåt.
{43:21} den eftersom bergen och brinner det
vildmarken, och förtär gräset som eld.
{43:22} A nuvarande gottgörelse av alla är en dimma som
kommer
snabbt, en dagg kommer efter värme refresheth.
{43:23} av hans råd han appeaseth djupet, och
planteth öar däri.
{43:24} de som seglar på havet berättar om faran
därav. och när vi hör det med våra öron, vi förundras
därur.
{43:25} för däri vara konstiga och underbara fungerar,
utbud av alla typer av djur och valar skapade.
{43:26} av honom i slutet av dem har välmående framgång,

och genom hans ord allt bestå.
{43:27} vi kan tala mycket och ändå komma kort:
Därför Sammanfattningsvis är han alla.
{43:28} hur skall vi kunna förstora honom? för han är
bra över alla sina verk.
{43:29}: Herren är fruktansvärt och mycket stor, och
underbara är hans makt.
{43:30} när ni förhärliga Herren, upphöja honom så mycket som
ni kan; för ännu kommer han långt överstiga: och när ni
upphöja
honom, lägga fram all din styrka, och vara inte trött; för ni kan
aldrig gå tillräckligt långt.
{43:31} som har sett honom, att han skulle berätta? och
som kan förstora honom som han är?
{43:32} finns ännu hid större ting än dessa, för
Vi har sett men några av hans verk.
{43:33} Ty Herren har gjort alla ting; och till den
gudfruktiga har han givit vishet.
{44: 1} låt oss nu beröm berömda män, och våra fäder
att födde oss.

{44:2}: Herren har åstadkommit stor härlighet av dem
genom hans stora makt från början.
{44: 3} uthärdade som regel i sina riken, män
kända för sin makt, att ge råd av sin
förstå och förklara profetiorna:
{44:4} ledare av folket genom deras råd och
sina kunskaper om lärande träffas för folket, klok och
vältaliga är deras instruktioner:
{44:5} som hittade ut musikaliska låtar, och reciterade
verser skriftligen:
{44:6} rika män inredda med förmåga, lever fredligt
i deras boplatser:
{44:7} alla dessa hedrades i sina generationer, och
var deras tider härlighet.
{44:8} det finnas av dem, som har kvar ett namn
dem, att deras lov kan rapporteras.
{44:9} och några finnas, som har ingen memorial; Vem
är omkom, som om de aldrig hade; och är
bli som om de aldrig hade fötts; och deras
barn efter dem.

{44:10} men dessa var barmhärtig män, vars
rättfärdighet har inte glömts bort.
{44:11} med deras avkomlingar skall ständigt förbli en bra
arv och sina barn är inom förbundet.
{44:12} deras avkomlingar standeth snabb, och sina barn för
deras skull.
{44:13} deras avkomlingar skall förbli för alltid, och deras
härlighet
inte skall utplånas.
{44:14} deras kroppar begravda i frid; men deras namn
lever för evigt.
{44:15} människor berättar om sin visdom, och den
församlingen kommer att förkunna fram sitt beröm.
{44:16} Enok nöjd Herren, och översattes,
att vara ett exempel på omvändelse till alla generationer.
{44:17} Noah hittades perfekt och rättfärdigt; i den
tid vredens togs han i utbyte [för världen;]
Därför var han kvar som en rest till jorden, när de
floden kom.
{44:18} gjordes ett evigt förbund med honom, som

allt kött skall förgås inte mer av översvämningen.
{44:19} Abraham var en bra far till många människor: i
härlighet var det ingen som för honom.
{44:20} som höll lagen av den högste, och var i
förbund med honom: Han etablerade förbund i hans kött;
och när han var visade, han hittades trogen.
{44:21} därför han försäkrade honom av en ed, att han
skulle välsigna nationerna i hans avkomlingar, och att han skulle
multiplicera honom som stoftet på jorden, och upphöja hans
avkomlingar som
stjärnorna, och få dem att ärva från hav till hav, och
från floden till den yttersta delen av landet.
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{44:22} med Isaac gjorde han upprätta jämväl [för
Hans far Abrahams skull] välsignelse för alla män, och de
förbund, och gjort det vilar på huvudet av Jacob. Han
erkänt honom i hans välsignelse, och gav honom en
arv, och delade hans delar; bland de tolv stammarna
gjorde han en del dem.
{45:1} och han förde ut ur honom en barmhärtig människa, som

hittade favör i åsynen av allt kött, även Moses, älskade
av Gud och människor, vars memorial är välsignad.
{45:2} han gjorde honom som heliga i härliga och
förstoras honom, så att hans fiender stod i rädsla för honom.
{45:3} av hans ord som han orsakade underverk att upphöra,
och
Han gjorde honom härliga i åsynen av kungar, och gav honom
en
budet för hans folk, och visade honom en del av hans
härlighet.
{45:4} han helgade honom i sin faithfuless och ödmjukhet,
och valde honom ur alla män.
{45:5} han gjorde honom att höra sin röst, och förde honom
in i det mörka molnet, och gav honom bud innan hans
ansikte, även lagen om liv och kunskap, att han skulle
undervisa Jacob hans förbund och Israel hans domar.
{45: 6} han upphöjde Aron, en helig man gillar honom, även
hans bror, av Levi stam.
{45: 7} ett evigt förbund som han gjorde med honom och
gav honom prästadömet bland folket. Han förskönas

honom med comely ornament, och klädde honom med en
mantel
härlighet.
{45:8} han satte honom perfekt härlighet; och stärkt
honom med rika plagg, med ridbyxor, med en lång klädnad,
och efoden.
{45:9} och han omringa honom med granatäpplen, och
med många gyllene klockor runt om, att han åkte dit
kan vara ett ljud, och ett buller som gjorts som kan höras i
templet, för ett minnesmärke för barn till hans folk.
{45:10} med en helig plagg, med guld och blått silke,
och lila, embroidere, med en bröstplåt arbete
av dom, och med Urim och tummim;
{45:11} med vridna scarlet, arbetet av slugheten
Workman, med ädla stenar skurna som sälar och set i
guld, juveleraren, med ett skriftligt arbete graverade för en
Memorial, efter numrera av Israels stammar.
{45:12} han satte en krona av guld på mitren, vari
var graverade helighet, en prydnad för äran, en kostsam
arbete, ögonen, ansenlig och vackra önskningar.

{45:13} före honom fanns det inget sådant, inte heller
någonsin någon främling sätta dem på, men bara hans barn och
hans
barns barn ständigt.
{45: 14} deras uppoffringar skall konsumeras helt varje
dag två gånger kontinuerligt.
{45:15} Moses helgat honom, och smort honom med
helig olja: detta utsågs till honom av en evig
förbund, och till hans avkomlingar, så länge som himlen ska
förbli, att minister till honom, och köra den
kontoret av prästadömet, och välsigna människor i hans namn.
{45:16} han valde honom ur alla män levande att erbjuda
offrar till Herren, rökelse och nöjd, för en
Memorial, att göra avstämning för sitt folk.
{45:17} han gav honom sitt bud, och
myndigheten i stadgarna för domar, som han bör lära
Jacob vittnesmål, och informera Israel i hans lagar.
45: {18} främlingar konspirerat tillsammans mot honom, och
baktalade honom i öknen, även de män som var av
Datans och Abirons sida, och i kärna församling

med ilska och vrede.
{45:19} detta Herren såg, och det missnöjd honom, och i
hans vreda indignation var de konsumeras: han gjorde
underverk på dem, att konsumera dem med den brinnande
lågan.
{45:20} men han gjorde Aaron mer ärade och gav
honom ett arv, och delas till honom första av de
ökning; särskilt förberett han bröd i överflöd:
{45:21} för de äter uppoffringar av Herren, som
Han gav honom och sin säd.
{45:22} fåfängt i landet av människorna han hade ingen
arv, hade varken han någon del bland folket:
ty Herren är själv sin portion och arv.
{45:23} tredje i härlighet är Phinees son till Eleazar,
eftersom han hade iver i fruktan för Herren, och stod upp
med bra mod hjärta: när folket vändes
back, och gjorde försoning för Israel.
{45:24} Därför fanns ett förbund om fred som gjort
med honom, att han borde vara chefen av helgedomen och
hans folk, och att han och hans efterkommande bör ha den

värdighet i prästerskapet för alltid:
{45:25} enligt förbundet gjort med David son
av Jesse, av Juda, stam som arv av kungen
bör vara att hans efterkommande ensam: så det arv av Aaron
bör också till hans avkomlingar.
{45:26} Gud ge dig vishet i ditt hjärta att döma hans
folk i rättfärdighet, att deras bra saker inte
avskaffas, och att deras härlighet kan uthärda för alltid.
46: {1} Jesus son ett mittskepp var Tapper i krigen, och
var efterföljaren till Moses i profetior, som enligt
hans namn var gjorde bra för lagring av utvalda av Gud,
och tar hämnd av fiender som steg upp mot
dem, att han skulle ställa in Israel i sin arvedel.
{46:2} hur stor härlighet gat han, när han lyfter upp hans
händer, och sträckte ut sitt svärd mot städerna!
{46:3} som före honom så stod det? för Herren
sig själv väckte sina fiender till honom.
{46:4} gjorde inte solen gå tillbaka på hans väg? och var inte
en dag så länge som två?
{46:5} han uppmanade Högste Herren, när den

fiender som tryckte honom på varje sida; och bra Herren
hörde honom.
{46:6} och med hagelkorn av mäktiga kraft han gjorde den
Slaget vid falla våldsamt på nationerna, och nedstigningen
[av Beth-horon] Han förstörde dem som motstått, som den
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nationernas kanske vet all sin styrka, eftersom han kämpat i
åsynen av Herren, och han följde den mäktige.
{46:7} i Moses tid också gjorde han ett arbete av
barmhärtighet,
han och Caleb son till Jephunne, däri de motstod den
församling, och undanhållit folket från synd, och
stillad ogudaktiga sorlet.
{46: 8} och sex hundra tusen människor till fots, de
två bevarades för att föra dem i arv, även
till det land som flödar av mjölk och honung.
{46:9} Herren gav styrka också åt Caleb, som
förblev med honom till hans ålderdom: så att han angav vid
kicken förlägger av landet, och hans avkomlingar erhöll det för
en
arv:

{46:10} att alla Israels barn kan se att det är
bra att följa Herren.
{46: 11} och om domarna, varenda en av namn,
vars hjärta gick inte en hora, inte heller avvek från den
Herre, låt deras minne välsignas.
{46:12} låt deras ben blomstra ur sin plats och låt
namnet på dem som hedrades fortsättas vid
deras barn.
{46:13} Samuel, profeten Herren älskade hans
Herre, etablerade ett kungarike, och smorde furstar över hans
personer.
{46:14} av lagen i Herren bedömde han det
församlingen, och Herren hade respekt åt Jacob.
{46:15} av hans trofasthet som han hittades en sann profet,
och genom sitt ord. han var känd för att vara trogen i vision.
{46:16} han kallade på mäktiga Herren, när hans
fiender som tryckte ner honom på varje sida, när han erbjöd
sugande Lammet.
{46:17} och Herren dundrade från himlen, och med en
bra buller gjort sin röst hörd.

{46:18} och han förstörde styrande i Tyrians, och
alla princes cf filistéerna.
{46:19} och innan sömnen lång han gjorde protester
i åsynen av Herren och hans smorde, har jag inte tagit
varje människas varor, så mycket som en sko: och ingen
människa anklaga
honom.
{46:20} och efter hans död som han profeterade och visade
kung hans slut, och lyfte upp sin röst från jorden i
profetia, att utplåna människors ogudaktighet.
{47:1} och efter honom steg upp Nathan att profetera i den
tiden för David.
{47:2} som är det fett som tas bort från fred erbjudandet,
så valdes David av Israels barn.
{47:3} spelade han med lions som med barnen och med björnar
som med lamm.
{47:4} dräpte han inte en jätte, när han ännu var men unga?
och han tog inte bort förebråelse från folket, när han
lyfte upp sin hand med stenen i sling och slå ner
de skryter om Goliat?

{47:5} för han heter på Högste Herren; och han
gav honom styrka i höger hand dräpa det mäktiga
krigare, och ställa in hornen av hans folk.
{47:6} så människorna hedrade honom med tio tusentals,
och prisade honom i välsignelser Herren, däri han gav
honom en härlighetens krona.
{47:7} för förstörde han fiender på varje sida, och
väckte till intet filistéerna hans motståndare, och broms
deras horn i sunder åt denna dag.
{47:8} i alla hans verk han berömde Helige högste
med ord av härlighet; med sin hela hjärtat sjungit han sånger,
och älskade honom som gjorde honom.
{47:9} satte han sångare också framför altaret, som genom sin
röster kan de göra söta melodi, och dagligen sjunga
berömmer i deras låtar.
{47:10} han förskönade sina högtider, och ställa i ordning den
högtidliga gånger fram till slutet, att de kan prisa hans heliga
namn och att templet kanske låter från morgon.
{47:11} Herren tog bort sina synder, och upphöjde hans horn
för alltid: han gav honom ett förbund av kungar och en tron av

ära i Israel.
{47:12} efter honom steg upp en klok son, och för hans skull
han
bodde i stort.
{47: 13} Salomo regerade i en fredlig tid, och var
hedrade; för Gud gjort alla tyst runt om honom, att han
skulle bygga ett hus i hans namn, och förbereda hans helgedom
För alltid.
{47:14} Hur klokt wast du i din ungdoms och, som en
översvämning,
fylld med förståelse!
{47:15} din själ täckte hela jorden, och du
filledst det med mörka liknelser.
{47:16} ditt namn gick långt ut till öarna. och för din
fred var du älskade.
{47:17} länderna förundrade dig för dina låtar,
Ordspråksboken, liknelser, och och tolkningar.
{47:18} vid namn Herren Gud, som kallas den
Herren Gud av Israel, du samla guld som tin och lät
multiplicera silver som bly.
{47:19} du böja din livsfrukt åt kvinnor och av thy

kroppen du wast förde till underkastelse.
{47:20} du färga din ära och förorenar dina avkomlingar:
så att du broughtest vrede över dina barn, och wast
sörjde för thy dårskap.
{47:21} så riket var splittrade, och ur Efraim
styrde en upprorisk rike.
{47:22} men Herren kommer aldrig att lämna ut hans
barmhärtighet,
inte heller skall någon av hans verk förgås, inte heller kommer
han att avskaffa
eftervärlden av hans utvalda, och utsäde av honom som älskar
honom han inte kommer att ta bort: därför gav han en kvarleva
Jacob och ur honom en rot till David.
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{47:23} således vilade Solomon med sina fäder, och hans
utsäde som han lämnade bakom honom David, även dårskap av
den
personer, och en som hade ingen förståelse, som vände sig
bort folket genom hans råd. Det fanns också
Jerobeam son till Nebat, som orsakat Israel att synda, och
visade Efraim långt av synden:

{47:24} och deras synder multiplicerades storligen, som
de drevs ut ur landet.
{47:25} för de uppsökt all ondska, tills den
hämnd kom över dem.
{48:1} stod då upp Elias profeten som eld, och hans
ordet brände som en lampa.
{48:2} förde han en öm hungersnöd på dem, och genom hans
iver han minskade deras antal.
{48:3} av Herren han käften efter himlen, ord
och också tre gånger förde ner eld.
{48:4} O Elias, hur wast du hedrade i din underbara
gärningar! och vem kan ära som dig!
{48:5} som uppresa en död man från döden, och hans
själen från platsen för döda, genom ett ord av mest
Hög:
{48:6} som broughtest kings till förstörelse, och
hedervärda män från deras säng:
{48:7} som heardest tillrättavisningen av Herren i Sinai, och
i Horeb dom av hämnd:
{48:8} som annointedst kings för att hämnas, och

profeterna att lyckas efter honom:
{48:9} som togs upp i en virvelvind av eld, och i en
vagn av eldiga hästar:
{48:10} som wast ordinerade för tillrättavisningar i deras tider,
till
pacificera vrede Herrens dom, innan det broms
ut i raseri, och att omsätta hjärtat av fadern till den
son, och att återställa stammarna av Jacob.
{48:11} Saliga äro de som såg dig och sov i kärlek;
för vi ska ju leva.
{48:12} Elias som det var, som var täckt med en virvelvind:
och Eliseus fylldes med hans Ande: medan han levde, han var
inte flyttas med närvaro av någon prins, kunde varken
någon föra honom till underkastelse.
{48:13} inget ord kunde övervinna honom; och efter hans död
hans kropp profeterade.
{48:14} han gjorde underverk i sitt liv, och vid sin död var
hans underbara verk.
{48:15} för allt detta folket omvände sig inte, inte heller
avvek de från sina synder, tills de var bortskämda och

ur deras land, och de var spridda genom alla de
jorden: men det var en liten personer, och en linjal i den
Davids hus:
{48:16} varav vissa gjorde det som var glädjande att
Gud, och några multiplicerat synder.
{48:17} Ezekias befäst sin stad, och förde i vatten
in mitt därav: han grävt hard rock med järn,
och gjorde brunnar för vatten.
{48:18} i hans tid Sennacherib kom upp, och skickas
Rabsaces, lyfte upp sin hand mot Sion och skröt
stolt.
{48: 19} darrade sedan deras hjärtan och händer, och de
var i smärta, som kvinnor i travail.
{48: 20} men de kallade på Herren är barmhärtig,
och sträckte ut sina händer mot honom: och omedelbart
den Helige hört dem från himlen, och levererade dem
av ministeriet för Gertrud.
{48:21} han slog värd för assyrierna, och sin ängel
förstörde dem.
{48:22} för Ezekias hade gjort det som gläder den

Herre, och var stark på sätt av David hans far, som
Esay profeten, som var bra och trofast i sin vision,
hade befallt honom.
{48:23} i hans tid som solen gick bakåt, och han
förlängt kungens liv.
{48:24} såg han av en utmärkt ande vad bör komma
för att passera på tröstade sist, och han dem som sörjde i
Sion.
{48:25} han visade vad skulle komma att passera för alltid,
och hemliga saker eller någonsin de kom.
{49:1} minnet av Josias är som sammansättning
den parfym som görs av konsten att apotekaren: det är
söta som honung i alla munnar, och som musick vid en bankett
av
vin.
{49:2} han uppförde sig rättrådigt i omvandlingen av
folket, och tog bort styggelser av ondska.
{49:3} regisserade han sitt hjärta till Herren, och i tiden
av de ogudaktiga etablerade han dyrkan av Gud.
{49:4} alla, utom David och Ezekias och Josias, var

defekt: för de övergav lagen av den högste, även
Det gick inte att kungarna av Juda.
{49:5} därför gav han sin makt mot andra, och
deras ära till en främmande nation.
{49:6} de brända valt staden av helgedomen, och
gjorde gatorna ödsliga, enligt profetian om
Jeremias.
{49:7} för de bönföll honom ont, som ändå var
en profet, helgade i sin mammas mage, att han skulle
utrota, och plåga och förstöra; och att han kan bygga
också, och växt.
{49:8} det var Hesekiel som såg den härliga visionen, som
var visade honom på vagnen av keruber.
{49:9} för han gjorde omnämnande av fiender under den
Figur av regnet, och riktade dem som gick rätt.
{49:10} och tolv profeternas låt minnesmärke vara
välsignade, och låta deras ben blomstra igen från sin plats:
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ty de tröstade Jacob och levererade dem av säker
hoppas.

{49:11} Hur skall vi förstora Zorobabel? även han var
som en signetring på höger:
{49:12} så var Jesus son till Josedec: som i sin
tid byggde huset och Ställ in ett heligt tempel till den
Herre, som var förberedd för evig härlighet.
{49:13} och bland utvalda var Neemias, vars
Renown är bra, som höjde upp för oss väggarna som var
fallit, och inrätta grindarna och barer, och höjde upp vår
ruinerna igen.
{49:14} men på jorden skapades ingen människa som
Enok; för han togs från jorden.
{49:15} var inte heller det en ung man född som Joseph,
en guvernör av hans bröder, en vistelse av folket, vars
Ben betraktades av Herren.
{49: 16} Sem och Seth var i stor ära bland män,
och så var Adam ovanför varje levande sak i skapandet.
50: {1} Simon översteprästen, son till Onias, som i sin
livet reparerat huset igen, och i hans dagar berikade den
templet:
{50:2} och av honom byggdes från grunden av

dubbel höjd, hög fästningen av väggen om templet:
{50:3} i hans dagar cisternen att få vatten, är i
kompass som havet, var täckt med plåtarna av mässing:
{50:4} han tog hand om templet som det inte bör falla,
och berikade staden mot belägrar:
{50:5} Hur hedrades han mitt ibland människorna i
hans kommer ut ur helgedomen!
{50:6} var han som Morgonstjärnan mitt i ett moln,
och som månen vid full:
{50:7} som solen strålar över templet av mest
Hög, och som rainbow ger ljuset i de ljusa moln:
{50:8} och som blomman av rosor på våren den
år, som liljor av floder av vatten, och grenar
frankincense trädet i tiden av sommaren:
{50:9} som eld och rökelse i rökelsekaret, och som ett fartyg
slagna guld set med alla slags ädla stenar:
{50:10} och som en rättvis olivträdet spirande fram frukt, och
som
en cypress träd som växer till molnen.
{50:11} när han satte på dräkt av heder, och var

klädd med perfektion av härlighet, när han gick upp till den
heliga altaret, han gjorde plagget av helighet ärade.
{50:12} när han tog portionr av prästerna'
händer, han själv stod vid härden av altaret,
omringa om, som en ung ceder i Libanus; och som palm
träd omringa de honom runt omkring.
{50:13} så var alla söner Aaron i sin härlighet, och
spisoffer av Herren i sina händer, innan alla de
Israels församling.
{50:14} och efterbehandling tjänsten vid altaret, att han
kan pryda erbjudande av den högste allsmäktigt,
{50:15} han sträckte ut sin hand till koppen, och hällde
av blod av druvan, han hällde vid foten av den
altaret en sweetsmelling smaka till högste kungen av alla.
{50:16} sedan skrek Arons söner, och lät den
Silver trumpeter, och gjorde ett bra ljud att höras, för en
hågkomst innan den Högste.
{50:17} då alla människor tillsammans hastade, och föll
ner till jorden på deras ansikten att dyrka sin Herre
Allsmäktige Gud, den Högste.

{50:18} sångarna sjöng också lov med sina röster,
med stor variation av ljud gjordes det söta melodi.
{50:19} och folket bönföll Herren, mest
Hög, genom bön inför honom som är barmhärtig, tills den
högtidlighet Herrens var slut och de hade avslutat sin
service.
{50:20} då han gick ner, och lyfte upp händerna över
hela församlingen av barn till Israel, att ge den
välsignelse av Herren med sina läppar och att glädjas i hans
namn.
{50:21} och de böjde sig ner till dyrkan av
andra gången, att de skulle få en välsignelse från de
Högste.
{50:22} nu därför välsignar ni Gud i allt, som
bara gör underbara saker vart där, som exalteth
våra dagar från livmodern, och idogas med oss enligt
Hans barmhärtighet.
{50: 23} han ger oss glädje i hjärtat, och att fred
kan vara i våra dagar i Israel för evigt:
{50:24} att han skulle bekräfta sin barmhärtighet med oss, och

fräls oss på sin tid!
{50:25} det finnas två sätt av nationer som mitt hjärta
avskyr, och tredje är ingen nation:
{50:26} de som sitter vid det berg av Samaria, och
de som bor bland filistéerna, och så dumt
personer som bor i Sichem.
{50:27} Jesus Sirach av Jerusalem son har skrivit
i detta boka anvisningen av förståelse och
kunskap, som ur hans hjärta hällde tillbaka visdom.
{50:28} välsignad är han som skall utövas i dessa
saker; och han som blir dem i hans hjärta skall bli
klok.
{50:29} för om han gör dem, han skall vara stark för att alla
saker:
för ljus av Herrens leder honom, som giver vishet att
de gudfruktiga. Välsignade vara namnet på Herren för
evigt. Amen,
Amen.
En bön av Jesus Sirach son.
{51: 1} jag kommer att tacka dig, O Herre och konung, och prisa
dig, O Gud, min Frälsare: Jag ger beröm åt ditt namn:

{51:2} Ty du är min försvarare och hjälpare, och har
bevarat min kropp från förstörelse och snara
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den förtalande tungan, och från läpparna som forge lögner, och
har varit min hjälpare mot min motståndare:
{51:3} och har levererat mig, enligt många
de barmhärtighet och storheten i ditt namn, från tänderna i
dem som var redo för att sluka mig, och ur händerna på
som sökt efter mitt liv, och från grenröret
lidanden som jag hade;
{51:4} från kvävning av brand på varje sida, och från
mitt i elden som jag tände inte;
{51:5} från djupet av helvetet, mage från en
orena tungan, och från liggande ord.
{51:6} av en anklagelse att kungen från en syndig
tungan min själ drog nära intill döden, mitt liv var nära
att skiten under.
{51:7} de omringa mig på varje sida, och det fanns
ingen människa hjälpa mig: Jag letade efter draghjälp av män,
men

Det fanns ingen.
{51:8} sedan tänkte jag på din nåd, O Herre, och på
dina handlingar av gammal, hur du deliverest såsom vänta på
dig,
och savest dem ur händerna på fiender.
{51:9} sedan lyfte jag upp mina enträgna böner från jorden,
och bad om befrielse från döden.
{51:10} jag uppmanat Herren, far till min Herre,
att han inte skulle lämna mig i dagar av mitt problem, och i
tiden för de stolta, när det var ingen hjälp.
{51:11} jag skall prisa ditt namn ständigt, och kommer att
sjunga
berömmer med tacksägelse. och så min bön hördes:
{51:12} Ty du savedst mig från förstörelse, och
överlämnade mig från de onda tid: därför skall jag ge
Tack, prisa dig och välsignar de namn, O Herre.
{51:13} när jag ännu var ung, eller någonsin åkte jag utomlands,
jag
önskad visdom öppet i min bön.
{51:14} jag bad för henne innan templet, och kommer att söka
ut henne till slutet.

{51:15} även från blomma till druvan var mogen har
mitt hjärta förtjust i henne: min fot gick på rätt sätt, från
min ungdom upp sökte jag efter henne.
{51:16} jag böjde ner mitt öra lite och fick henne,
och gat mycket lärande.
{51: 17} jag gagnade däri, därför kommer jag tillskriva härlighet
honom som giver mig visdom.
{51:18} för jag ämnat göra efter henne, och innerligt jag
följt det som är gott; så skall jag inte bringas på skam.
{51:19} min själ har brottats med henne, och i mina gärningar
Jag var exakt: Jag sträckte ut mina händer till himlen ovan,
och reformstopp min ignorances av henne.
{51:20} jag riktade min själ till henne, och jag hittade henne i
Pureness: Jag har haft mitt hjärta gick med henne från den
början, skall därför jag inte vara foresaken.
{51:21} mitt hjärta var skakigt i sökandet efter henne: därför
Jag har fått en bra besittning.
{51:22}: Herren har givit mig en tunga för min belöning,
och jag skall prisa honom därmed.
{51:23} Draw nära mig, ni okunniga och bor i

huset av lärande.
{51:24} är ni därför långsam och vad säger ni till dessa
saker, ser era själar är mycket törstig?
{51:25} jag öppnade min mun och sa, köpa henne för
er utan pengar.
{51:26} sätta halsen under oket, och låt din själ
få undervisning: hon är svårt till hands för att hitta.
{51:27} Se med dina ögon, hur jag har men lite
arbetskraft, och har fått till mig mycket vila.
{51:28} lärande med en stor summa pengar, och få
mycket guld av henne.
{51:29} låt din själ jubla i sin nåd, och var inte
skäms för hans beröm.
{51:30} arbete din tid, och i sin tid han kommer
ger du din belöning
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