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Sirach (Ecclesiasticus)
ภูมปิ ัญญาของพระเยซูบุตรของ Sirach หรื อ Ecclesiasticus
บทโดยผูเ้ ขียนไม่แน่ใจ
นี้พระเยซูคือ บุตรของ Sirach และหลานกับพระเยซู
ชื่อเดียวกับเขา: คนนี้อาศัยอยูด่ งั นั้นในการ
ครั้งหลัง หลังจากที่ผคู ้ นได้นาเก็บเชลย และ
เรี ยกว่าบ้านได้อีกครั้ง และเกือบ หลังผูเ้ ผยพระวจนะ ตอนนี้
พระเยซูปู่ของเขา เขาเอง witnesseth คนเป็ น
ของดีขยันและภูมิปัญญาในฮีบรู ผู ้
ไม่เพียงแต่ รวบรวมประโยคสั้น และหลุมฝังศพของคนฉลาด
ที่ได้รับก่อน แต่ตวั เองยังพูดบาง
เต็มของเขาเอง ความเข้าใจและสติปัญญามาก เมื่อเป็ น
ดังนั้น พระเยซูแรกตาย ออกจากหนังสื อเล่มนี้เกือบ
สมบูรณ์ Sirach บุตรรับเขาก็ปล่อยไปของเขา
ลูกชายเองพระเยซู ที่ มีอากาศเข้าไปในมือของเขา
คอมไพล์ท้ งั หมดเป็ นระเบียบลงในไดรฟ์ ข้อมูลหนึ่ง และเรี ยกว่า

ภูมิปัญญา intituling มันทั้ง โดยชื่อของเขาเอง บิดาของ
ชื่อ และปู่ ของเขาของ มีเสน่ห์เพียงโดยการมาก
ชื่อของภูมิปัญญามีความรักมากขึ้นในการศึกษานี้
หนังสื อ มัน containeth ดังนั้นคาพูดฉลาด มืดประโยค
และอุปมา และบางอย่างโดยเฉพาะเรื่ องพระเจ้าโบราณของ
คนที่ยนิ ดีพระเจ้า เพลง และยังอธิษฐานของเขา นอกจากนี้
สิ่ งที่เป็ นประโยชน์พระเจ้ามี vouchsafed คน และสิ่ งที่
ภัยพิบตั ิที่เขาได้รันทดเมื่อศัตรู ของพวกเขา พระเยซูคริ สต์น้ ี
เลียนแบบโซโลมอน และไม่มีชื่อเสี ยงสาหรับภูมิปัญญา และ
การเรี ยนรู ้ ทั้งจริ ง ๆ เป็ นคนเรี ยนดี และ
ชื่อเสี ยงยัง
บทนาของภูมิปัญญาของพระเยซูบุตรของ Sirach
ในขณะที่มีการจัดส่ งสิ่ งที่ดี และหลายจง
เรา โดยกฎหมายและผูเ้ ผยพระวจนะ และคนอื่น ๆ ที่มี
ปฏิบตั ิตามขั้นตอนของพวกเขา การที่สิ่งที่อิสราเอลควรจะเป็ น
แนะนาสาหรับการเรี ยนรู ้และภูมิปัญญา และ whereof ไม่เพียง
ผูอ้ ่านต้องต้องเป็ นฝี มือตัวเอง แต่ยงั
พวกเขาที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้สามารถกาไรพวกเขาซึ่งมี
ไม่ มี ทั้งโดยการพูด และการเขียน: วิบากกรรม

พระเยซู เมื่อเขามากให้ตวั เองเพื่อการอ่าน
กฎหมาย วจนะ และหนังสื ออื่น ๆ ของบรรพบุรุษของเรา และ
มีอากาศในนั้นวิจารณญาณ มาอยูย่ งั
ตัวเองเขียนสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้ และ
ภูมิปัญญา การเจตนาว่าผูท้ ี่ตอ้ งการเรี ยน
และที่ติดสิ่ งเหล่านี้ อาจกาไรใน
อาศัยอยูต่ ามกฎหมาย คฤหาสน์ให้ฉนั intreat คุณ
อ่าน ด้วยความโปรดปรานและความสนใจ และ การยกโทษเรา ประเด็น
เราอาจดูเหมือนจะเสื่ อมคาบางคา ซึ่งเรามี
laboured การแปล การพูดในสิ่ งเดียวกัน
ฮิบรู และแปลเป็ นภาษาอื่น ไม่มีการ
แรงเดียวได้: และไม่เพียงแต่สิ่งเหล่านี้ แต่กฎหมาย
ตัว เอง วจนะ และส่ วนเหลือของหนังสื อ ไม่มี
ความแตกต่างเล็ก ๆ เมื่อพวกเขาที่พูดในตนเอง
ภาษา สาหรับในแปดและ thirtieth เข้ามาในปี
อียปิ ต์ เมื่อ Euergetes คิง และต่อเนื่องมีบาง
เวลา พบหนังสื อเรี ยนไม่เล็ก: ดังนั้นฉัน
คิดว่า มันจาเป็ นมากสาหรับฉันที่จะประทานความขยันบาง
และครรภ์การตีความ ใช้ watchfulness ดีและทักษะ

ในพื้นที่จะนาหนังสื อไปสิ้ น และกาหนดไว้ให้
พวกเขายัง ในประเทศแปลกซึ่งยินดีที่จะเรี ยนรู ้
เตรี ยมก่อนในชีวติ หลังจากกฎหมาย
{1:1 } ทั้งหมดปัญญาแล้วจากพระเจ้า และอยูก่ บั เขา
ตลอดไป
{1:2 } ซึ่งสามารถเลขทรายทะเล และหยด
ฝน และวันของนิรันดร์
{1:3 } ที่สามารถหาความสู งของสวรรค์ และ
กว้างของ โลก และลึก และภูมิปัญญา
{1:4 } ภูมิปัญญากรรณสร้างขึ้นก่อนทุกสิ่ ง และ
ความเข้าใจของความรอบคอบจากนิรันดร์
{1:5 } คาของพระเจ้าสู งสุ ดเป็ นของ
ภูมิปัญญา และวิธีการของเธอ นิรันดร์บญั ญัติ
{1:6 } ที่กรรณรากของภูมิปัญญาถูกเปิ ดเผย หรื อ
ที่กรรณรู ้จกั เพียงเธอฉลาด
{1:7 } [จงที่กรรณความรู ้ภูมิปัญญาการ
ทารายการ และที่กรรณเข้าใจเธอดี
ประสบการณ์]
{1:8 } มีหนึ่งฉลาด และมากจะ กลัว พระเจ้า

นัง่ บัลลังก์ของพระองค์
เขา {1:9 } สร้างเธอ และเห็นเธอ และมีตวั เลข และ
เทเธอออกเมื่อผลงานของเขา
{1:10 } เธอมีเนื้อทั้งหมดของขวัญของเขา และเขา
กรรณให้เธอที่รักเขา
{1:11 } ความกลัวของพระเจ้าเป็ นเกียรติ เกียรติ และ
ปลาบ และมงกุฎซึ่งดีใจ
{1:12 } ความกลัวพระเจ้าได้กล่าวโทษพวกหัวใจสุ ขสันต์ และ
ทูลความ สุ ข และปลาบ และยาวนาน
{1:13 } พระบผูม้ ีคือไม่มี มันจะไปดีกบั เขา
ในที่สุด และเขาจะพบความโปรดปรานในวันตายของเขา
{1:14 } กลัวพระเจ้าเป็ นจุดเริ่ มต้นของภูมิปัญญา: และ
มันถูกสร้างขึ้น ด้วยสัตย์ซื่อในมดลูก
{1:15 } เธอกรรณสร้างรากฐานนิรันดร์กบั ผูช้ าย
และเธอจะดาเนินต่อกับเมล็ดของพวกเขา
{1:16 } กลัวพระเป็ นบริ บูรณ์แห่งปัญญา และ filleth
ผูช้ ายกับผลไม้ของเธอ
{1:17 } เธอ filleth บ้านของพวกเขากับสิ่ งที่พึงปรารถนา
และรับกับเธอเพิ่มขึ้น

{1:18 } กลัวของพระเจ้าเป็ นมงกุฎของปัญญา ทาให้
ความสงบสุ ขและมีสุขภาพที่สมบูรณ์งอกงาม ทั้งที่เป็ นของขวัญ
พระเจ้า: และมัน enlargeth พวกเขาดีใจที่รักเขา
{1:19 } raineth ภูมิปัญญาทักษะและความรู ้
เข้าใจยืน และ exalteth พวกเขาเพื่อเป็ นเกียรติแก่ที่
เก็บของเธออย่างรวดเร็ว
{1:20 } จะกลัว รากของภูมิปัญญาและ
สาขาดังกล่าวมีอายุยนื
{1:21 } ความกลัวพระเจ้า driveth ความชัว่ : และที่
มีอยู่ มัน turneth ไปลงโทษ
{1:22 } ไม่เป็ นธรรมเป็ นคนรุ นแรง การแกว่งของ
ความโกรธของเขาจะทาลายเขา
{1:23 } คนผูป้ ่ วยจะฉีกเป็ นเวลา และหลังจากนั้น
ความสุ ขจะสปริ งขึ้นเขา
หน้ า Sirach (Ecclesiasticus) 600
{1:24 } เขาจะซ่อนคาพูดของเขาเป็ นเวลา และริ มฝี ปากของ
หลายคนจะประกาศภูมิปัญญาของเขา
{1:25 } อุปมาความรู ้เป็ นสมบัติของ
ภูมิปัญญา: ประจักษ์แต่ เป็ นสิ่ งที่น่ารังเกียจกับคนบาป

{1:26 } ถ้าพระองค์ปรารถนาภูมิปัญญา รักษาพระบัญญัติ
และพระเจ้าจะให้เธอหาพระองค์
{1:27 } สาหรับความกลัวของพระเจ้าคือ ภูมิปัญญาและการเรี ยนการสอน:
และความเชื่อและความอ่อนโยนเป็ นความสุ ขของเขา
{1:28 } distrust ไม่กลัวของพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรง
ไม่ดี: มาไม่ทูลพระองค์ดว้ ยใจคู่กนั
{1:29 } จะไม่มีปากอย่างใจอย่างในสายตาของผูช้ าย และใช้
ดีราลึกเจ้า speakest
{1:30 } ยกไม่กนั เกรงว่าพระองค์ตก และนา
ทาลายเกียรติเมื่อวิญญาณของเจ้า และเพื่อ พระเจ้าค้นพบความลับของพระองค์
และโยนข้าลงในท่ามกลางที่ประชุม
เพราะเจ้า camest ไม่อยูใ่ นความจริ งความกลัวของพระเจ้า แต่
หัวใจของท่านเต็มไปด้วยความหลอกลวงได้
เตรี ยมลูกชายของฉัน ถ้าพระองค์มาให้พระเจ้า {2:1 } จง
จิตวิญญาณสาหรับทดลอง
{2:2 } ชุดสุ ดใจ aright และมีทน และ
ทาให้ไม่รีบเร่ งในเวลาของปัญหา
{2:3 } Cleave เขา และออกไม่ห่าง ที่เจ้า
เพื่อเจ้าจะเพิ่มจงสิ้ นสุ ดท้าย

{2:4 } ใด ๆ จะมาเมื่อข้านางสด
และเป็ นผูป้ ่ วยเมื่อพระองค์ทรงเปลี่ยนเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ต่า
{2:5 } ทองจะพยายามในไฟ และผูช้ ายที่ยอมรับได้
เตาของความทุกข์ยาก
{2:6 } เชื่อในพระองค์ และเขาจะช่วยเจ้า สั่งมรรคา
aright และไว้วางใจในพระองค์
{2:7 } ท่านที่กลัว รอความเมตตาของเขา ไปไม่ได้
กัน เกรงว่าพวกท่านอยู่
{2:8 } ท่านที่กลัว เชื่อเขา และรางวัลของคุณ
จะล้มเหลว
{2:9 } ท่านที่กลัว หวังดี และสาหรับ
ความสุ ขนิรันดร์และความเมตตา
{2:10 } ดูที่คนรุ่ นเก่า และดู ไม่เคย
การวางใจในพระเจ้า และ confounded หรื อทาใด ๆ abide
ในความกลัวของเขา และถูกทอดทิง้ หรื อคนที่ทาเขาเคย ชัง
ที่เรี ยกว่าทรงอะไร
{2:11 } สาหรับเจ้าเต็มไปด้วยความเมตตาและความเมตตา
longsuffering และน่า สงสารมาก และบาป forgiveth และ
saveth ในเวลาบีบคั้น

{2:12 } ฉิบหายเป็ นการกลัวหัวใจ ทอมือ และ
คนบาปที่ goeth สองวิธี
{2:13 } ฉิบหายเขาที่ fainthearted สาหรับเขาจน
ไม่ ดังนั้น จะเขาไม่สามารถป้องกัน
{2:14 } ฉิบหายเถิดที่ได้สูญเสี ยความอดทน และสิ่ งที่
เยจะทาเมื่อพระเจ้าจะไปหรื อไม่
{2:15 } ที่กลัวจะไม่ฝ่าฝื นคา
และที่รักเขาจะให้พระองค์
{2:16 } พวกเขาที่กลัวจะหาที่ที่มี
ดี ชื่นชอบเขา และเขาที่รักเขาจะเป็ น
ด้วยกฎหมาย
{2:17 } ที่กลัวจะเตรี ยมใจ
และวิญญาณของพวกเขาในสายตาของเขา อ่อนน้อมถ่อมตน
{2:18 } บอกว่า เราจะตกอยูใ่ นมือของพระเจ้า
และไม่อยู่ ในมือของผูช้ าย: สาหรับพระ จึงเป็ นของเขา
ความเมตตา
{3:1 } ได้ยนิ ฉันคุณพ่อ เด็ก O และหลังจากนั้น ทา
ว่าพวกท่านอาจจะปลอดภัย
{3:2 } สาหรับพระกรรณให้เกียรติบิดาไป

เด็ก และกรรณยืนยันอานาจของแม่
กว่าบุตร
{3:3 } มีคือไม่มี honoureth พ่อของเขาได้กล่าวโทษพวกการชดใช้
บาป:
{3:4 } และเขาที่ honoureth แม่ของเขาเป็ นหนึ่งในที่
layeth ค่าสมบัติ
{3:5 } มีคือไม่มี honoureth พ่อของเขาจะมีความสุ ขของเขา
เด็กเอง และเมื่อเขาได้กล่าวโทษพวกละหมาดของเขา เขาจะ
ได้ยนิ
เขา {3:6 } ที่ honoureth บิดาจะมีอายุยนื นาน
และที่เชื่อฟังพระเจ้าจงจะสบายไป
แม่ของเขา
เขา {3:7 } ที่บผูพ้ ระเจ้าจะให้เกียรติบิดา และ
จะทาบริ การแก่พ่อ แม่เป็ นต้นแบบของเขา
{3:8 } เกียรติของเจ้าพ่อและแม่ท้ งั สองใน word และ
กระทา อาจมาพรเมื่อเจ้าจากพวกเขา
Establisheth {3:9 } สาหรับพรของพ่อบ้าน
ของเด็ก แต่คาสาปของแม่ rooteth ออก
แบบฐานราก

{3:10 } ความรุ่ งเรื องไม่ใน dishonour ของพระบิดาของเจ้า สาหรับของเจ้า
dishonour พ่อไม่รุ่งโรจน์หาพระองค์ได้
{3:11 } สาหรับเกียรติของคนจากเกียรติของเขา
พ่อ และคุณแม่ใน dishonour เป็ นการประณามการ
เด็ก
{3:12 } ช่วย ลูกเจ้าพ่อเขาอายุ และตรมเขา
ไม่นานที่เขา liveth
{3:13 } และถ้าความเข้าใจของเขาล้มเหลว มีความอดทนด้วย
เขา และเกลียดเขาเมื่อข้าพระองค์พรึ บเต็มไม่
{3:14 } สาหรับบรรเทาของบิดาของเจ้าต้องไม่
ลืม: และ แทนบาปนั้นจะถูกเพิ่มเพื่อสร้างเจ้า
ค่า
{3:15 } ในวันที่บีบคั้นเราเถิดมันจะเป็ น
จา บาปของเจ้ายังจะละลายหายไป เป็ นน้ าแข็งในการ
อากาศอบอุ่นเป็ นธรรม
{3:16 } ที่ forsaketh พ่อของเขาเป็ นการประหัตประหาร และ
ที่ angereth แม่ของเขาถูกสาป: ของพระเจ้า
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{3:17 } ลูกชาย ไปกับธุ รกิจของท่านในความอ่อนโยน ดังนั้น

จงเจ้าจะเป็ นที่รักของผูท้ ี่ได้รับอนุมตั ิ
{3:18 } ยิง่ ของข้า ยิง่ อ่อนน้อมถ่อมตนกัน และ
เจ้าจงหาความโปรดปรานต่อพระเจ้า
{3:19 } มากมาย ในสู ง และชื่อเสี ยง: แต่
ความลึกลับที่ถูกเปิ ดเผยแก่วา่ ง่าย
{3:20 } สาหรับพลังของพระเจ้าเป็ นสิ่ งที่ดี และเป็ น
เกียรติของความต่าต้อย
{3:21 } ไม่หาสิ่ งที่ยากเกินไปสาหรับเจ้า
ไม่คน้ หาสิ่ งที่อยูเ่ หนือความแข็งแรงของเจ้า
{3:22 } แต่คือบัญชาเจ้า คิดว่า thereupon ด้วย
ง่าย ๆ มันไม่จาเป็ นสาหรับเจ้าเห็นกับ thine
ตาสิ่ งที่เป็ นความลับ
{3:23 } ไม่อยากรู ้อยากเห็นในเรื่ องที่ไม่จาเป็ น: สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่ ง shewed หาพระองค์กว่าเข้าใจผูช้ าย
{3:24 } สาหรับหลายถูกหลอก โดยความเห็นของตัวเองไร้สาระ
และความสงสัยมีความชัว่ ร้ายกรรณล้มล้างคาพิพากษาของตน
{3:25 } ไม่ มีตา เจ้าจงต้องแสง: ไม่ยอมรับการ
ความรู ้ดงั นั้นที่พระองค์ทรงไม่
{3:26 } หัวใจปากแข็งจะค่าโดยสารความชัว่ ร้ายที่สุด และเขา

ที่ทรงรักอันตรายจะตายในนั้น
{3:27 } หัวใจ obstinate ต้องรับภาระกับทุกข์
และคนชัว่ ร้ายจะกองบาปเมื่อมีบาป
{3:28 } ในโทษของความภาคภูมิใจ มียาไม่มี
สาหรับพืชของความชัว่ ร้ายกรรณหยัง่ รากในพระองค์
{3:29 } อันสมควรจะเข้าใจคาอุปมา
และเอาใจใส่ หูเป็ นความปรารถนาของคนฉลาด
{3:30 } น้ าจะดับไฟเผา และได้กล่าวโทษพวกทาน
การชดใช้บาป
{3:31 } และเขาที่ requiteth ดีกลายเป็ นของที่
ซึ่งอาจมาต่อจากนี้ และเมื่อเขา falleth เขาต้อง
ค้นหาความ
{4:1 } ลูกชาย ไม่ยากจนของชีวติ ของเขา การฉ้อโกง และ
ทาให้ไม่ขาดแคลนตารอนาน
{4:2 } ทาให้วญ
ิ ญาณหิวไม่อกตรม ไม่กระตุน้
คนในความทุกข์ของเขา
{4:3 } เพิม่ ไม่ปัญหาหัวใจที่ดาย และ
ตามที่ไม่ให้เขาที่จาเป็ น
{4:4 } ปฏิเสธไม่ดุอาอ์ความทุกข์ ไม่

หันพระพักตร์จากคนยากจน
{4:5 } เปิ ดไม่ห่าง thine ตาจากคน และให้
เขาไม่มีโอกาสไปแช่งพระองค์:
{4:6 } สาหรับถ้าเขาแช่งพระองค์ในความขมขื่นของชีวติ ของเขา ของเขา
จะได้ยนิ คาอธิษฐานของเขาที่ทาให้เขา
{4:7 } ได้รับกันความรักของการชุมนุม และโบว์
หัวของเจ้าจะเป็ นคนที่ดี
{4:8 } ให้มนั ไม่ตรมเจ้าน้อมลงหูพงั ไป
ยากจน และให้คาตอบที่เป็ นมิตรกับความอ่อนโยน
{4:9 } ส่ งพวกเขาที่ suffereth ผิดจากมือของ
กดขี่ ". และจะไม่ fainthearted เมื่อเจ้า sittest ใน
คาพิพากษา
{4:10 } จะเป็ นพ่อ แก่เด็กกาพร้าหรื อ และแทน
สามีแก่แม่: ดังนั้น เจ้าจงได้เป็ นบุตรของตัว
สู งที่สุด และเขาจะรักเจ้ามากกว่าคือมารดา
ละทิ้ง
{4:11 } exalteth เด็กของเธอ และ layeth ถือของ
พวกเขาว่าเธอ
{4:12 } ที่ทรงรักเธอทรงรักชีวติ และพวกเขาค้นคว้า

เธอก่อนจะเต็มไป ด้วยความสุ ข
{4:13 } ที่ holdeth อย่างรวดเร็วเธอจะสื บทอดเกียรติ และ
wheresoever เธอ entereth พระเจ้าจะประทานพร
{4:14 } พวกเขาที่เธอต้องปรนนิบตั ิบริ สุทธิ์:
และพระเจ้ารักที่รักเธอ
{4:15 } มีคือไม่มีทูลหูแก่เธอต้องตัดสิ นในประเทศ:
และที่ attendeth แก่เธอจะอาศัยอยูอ่ ย่างปลอดภัย
{4:16 } ถ้าคนยอมรับตัวเองแก่เธอ เขาจะสื บทอด
เธอ และรุ่ นของเขาจะยึดถือเธอครอบครอง
{4:17 } สาหรับครั้งแรก ที่เธอจะเดินกับเขาโดยทานของทอด
วิธี และนากลัว และกลัวพระองค์ และความทุกข์ทรมานของเขา
มีระเบียบวินยั ของเธอ จนกระทัง่ เธออาจเชื่อวิญญาณของเขา และพยายามให้เขา
กฎหมายของเธอ
{4:18 } แล้ว เธอจะกลับทางตรงเขา
สบายเขา และ shew เขาความลับของเธอ
{4:19 } แต่ถา้ เขาผิดไป เธอจะละทิ้งเขา และให้
เขาผ่านการทาลายตัวเอง
{4:20 } สังเกตโอกาส และระวังความชัว่ ร้าย และ
ไม่ละอายใจเมื่อมัน concerneth สุ ดจิต

{4:21 } มีความอัปยศที่ bringeth บาป และมี
ความอัปยศซึ่งเป็ นเกียรติและความสง่างาม
{4:22 } รับคนไม่กบั จิตวิญญาณของเจ้า และไม่ให้การ
ความนับถือของคนหนึ่งคนใดทาให้พระองค์ตก
{4:23 } และห้ามไม่ให้พดู เมื่อมีโอกาสที่จะ
ทาความดี และซ่อนไม่จงปัญญาในความงามของเธอ
{4:24 } สาหรับคาพูด จะรู ้จกั ภูมิปัญญา: และ
การเรี ยนรู ้ ด้วยคาของลิ้น
{4:25 } ในไม่ฉลาดพูดกับความจริ ง แต่เป็ น abashed
ข้อผิดพลาดของไม่รู้เถิด
{4:26 } ไม่ละอายที่จะสารภาพบาปของเจ้า และบังคับไม่ได้
หลักสู ตรของแม่
{4:27 } ทาไม่กนั สมุนคนโง่
ไม่ยอมรับของบุคคล
{4:28 } มุ่งมัน่ ในความจริ งจงตาย และพระเจ้าจะ
ต่อสู ้เพื่อเจ้า
{4:29 } ไม่รีบร้อน ในลิน้ ของเจ้า และเวลาเผือ่ การกระทาของเจ้า
และ remiss
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{4:30 } ไม่เป็ นสิ งโตในบ้านของเจ้า หรื อ frantick ในหมู่
ข้าพระองค์
{4:31 } ให้ไม่พงั มือยืดออกจะได้รับ และ
ปิ ดเมื่อพระองค์ชาระก็
{5:1 } ตั้งสุ ดใจของเจ้าสิ นค้า และบอกว่า ไม่ มี
เพียงพอสาหรับชีวติ ของฉัน
{5:2 } ทาตามไม่พงั เองจิตใจและความแข็งแรงของพระองค์ การ
เดินในรู ปแบบของหัวใจของท่าน:
{5:3 } และบอกว่า ไม่ ที่จะ controul ฉันสาหรับการทางานของฉัน
เจ้าจะย่อมแก้แค้นจงภาคภูมิใจ
{5:4 } พูดไม่ เรากระทาบาป และเห็นจะกรรณ
พระองค์เกิดอะไรขึ้น สาหรับพระเจ้าคือ longsuffering เขาจะใน
ฉลาดไม่ให้เจ้าไป
{5:5 } เกี่ยวกับ propitiation ไม่ได้โดยไม่ตอ้ งกลัวการเพิ่ม
บาปแก่บาป:
{5:6 } และบอกว่า ไม่เป็ นพระองค์ที่ดี จะล็คไล
สาหรับความหลากหลายของความผิดบาปของฉัน: ความเมตตาและการลงโทษมา
จากพระองค์ และ resteth ของเขาพอใจเมื่อคนบาป
{5:7 } ทาไม่ tarrying เปิ ดพระเจ้า และไม่ปิด

วัน: สาหรับก็จะลงโทษของพระเจ้า
มาไว้ และ ความปลอดภัยของเจ้าเจ้าจงทาลาย และ
พินาศในวันล้างแค้น
{5:8 } ชุดหัวใจไม่พงั เมื่อชอบอากาศ สิ นค้าสาหรับ
พวกเขาจะไม่ได้กาไรข้าในวันภัยพิบตั ิ
{5:9 } winnow ไม่กบั ทุกลม และเข้าไม่ทุก
วิธีการ: สาหรับจึง ละทิง้ คนบาปที่กรรณลิน้ คู่
{5:10 } จะ stedfast ในความเข้าใจของเจ้า และให้เจ้าคา
เป็ นเหมือนกัน
{5:11 } จะไวในการได้ยนิ ให้ชีวติ ของพระองค์มีความจริ งใจ และ
ด้วยความอดทนให้คาตอบ
{5:12 } ถ้าพระองค์ทรงเข้าใจ ตอบเพื่อนบ้าน
ถ้าไม่ ได้ วางของเจ้ามือเมื่อปากของเจ้า
{5:13 } มีเกียรติและความอัปยศในพูดคุย: และลิ้นของ
คนของเขาได้
{5:14 } จะเรี ยกว่ากระซิบกระซาบที่ และโกหกไม่ได้อยูใ่ นรอด้วย
ลิน้ ของเจ้า: ความอัปยศเหม็นเป็ นขโมย และความชัว่ ร้าย
การลงโทษเมื่อลิน้ คู่
{5:15 } ไม่ไม่รู้สิ่งใดในเรื่ องดีหรื อ

ขนาดเล็ก
{6:1 } แทนที่จะของเพื่อนไม่เป็ น ศัตรู สาหรับ
[จึง] เจ้าจงสื บทอดชื่อป่ วย อัปยศ และ
ประณาม: ดังนั้นแม้ จะเป็ นคนบาปที่กรรณลิ้นคู่
{6:2 } ยกย่องกันในปรึ กษาของตัวเองเถิดหัวใจ
ถูกดึงวิญญาณของเจ้าชิ้นเป็ นวัว [พลัดหลงคนเดียว] ไม่
{6:3 } เจ้าจงกินใบของเจ้า และสู ญเสี ยผลไม้ของเจ้า และ
ออกจากกันเป็ นต้นไม้แห้ง
{6:4 } A ที่ชวั่ ร้ายวิญญาณจะทาลายเขาที่กรรณ และ
จะทาให้เขาถูกหัวเราะแสยะของศัตรู ของเขา
{6:5 } หวานภาษาจะคูณเพื่อน: และ
fairspeaking ลิน้ จะเพิม่ ประเภทคาทักทาย
{6:6 } ในสันติภาพหลาย: ยังคง มีแต่หนึ่ง
ที่ปรึ กษาของพัน
{6:7 } ถ้าเจ้า wouldest รับเพื่อน พิสูจน์พระองค์แรก และเป็ น
ไม่รีบร้อนให้เครดิตเขา
{6:8 } สาหรับบางคนคือ เพื่อนสาหรับโอกาสของเขาเอง และ
จะปฏิบตั ิในวันที่ปัญหาในพระองค์
{6:9 } และมีเพื่อน การเปิ ดความเป็ นปฏิปักษ์

และปะทะกันจะพบจงประณาม
{6:10 } อีก เพื่อนบางเป็ นคู่หูที่ตาราง
และจะไม่ดาเนินต่อในวันที่บีบคั้นพระองค์
{6:11 } แต่ ในความเจริ ญรุ่ งเรื องของเจ้าเขาจะกัน และจะ
เป็ นตัวหนากว่าข้าพระองค์
{6:12 } ถ้าเจ้านาต่า จะกับเจ้า และ
จะซ่อนตัวเองจากพระพักตร์พระองค์
{6:13 } และแยกต่างหากกันจากศัตรู เถิด จะปฏิบตั ิตาม
เพื่อนของเจ้า
{6:14 } เพื่อน faithfull เป็ นป้องกันแข็งแกร่ ง: และเขาที่
กรรณพบดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งกรรณพบสมบัติ
{6:15 } อะไร countervail เพื่อนกิน และของเขา
เอ็กเซลเลนซี่มีคุณค่า
{6:16 } เพื่อนกินคือ ยาของชีวติ และพวกเขา
ที่กลัวเจ้าจะพบพระองค์
{6:17 } มีคือไม่มีบผูพ้ ระจะตรงมิตรภาพของเขา
aright: สาหรับเขาเป็ น ดังนั้นเพื่อนบ้านของเขาจะยัง
{6:18 } ลูก รวบรวมคาแนะนาจากเยาวชนจงขึ้น: ดังนั้น
เจ้าจงค้นหาภูมิปัญญาจนอายุเถิด

{6:19 } มาแก่เธอที่ ploweth และ soweth
รอผลไม้ของเธอดี: สาหรับเจ้าจงไม่บ่อมากใน
เยื้อของเธอ แต่เจ้าจงกินผลไม้ของเธอด้านขวา
เร็ว ๆ นี้
{6:20 } เธอเป็ นสิ่ งที่ไม่พึงประสงค์มากไปที่อย่า: ที่
ไม่เข้าใจจะไม่ยงั คงอยูก่ บั เธอ
{6:21 } เธอจะโกหกเขาเป็ นหินอันยิง่ ใหญ่ของการทดลอง
และเขาจะโยนเธอจากเขา ere มันจะยาว
{6:22 } สาหรับภูมิปัญญาเป็ นไปตามชื่อของเธอ และเธอ
ไม่ได้ประจักษ์แก่หลาย ๆ
{6:23 } ให้หู ลูกชาย ได้รับคาแนะนาของฉัน และปฏิเสธ
ไม่ปรึ กษาฉัน
{6:24 } และย้ายเท้าจงสะบั้นของเธอ และคอของเข้า
โซ่ของเธอ
{6:25 } โบว์ลงไหล่ของเจ้า และแบกเธอ และจะไม่
เสี ยใจกับพันธบัตรของเธอ
{6:26 } มาแก่เธอ ด้วยหัวใจทั้งหมดของเจ้า และให้เธอ
วิธี ด้วยอานาจของเจ้า
{6:27 } ค้นหา และการแสวงหา และเธอจะได้ทราบ
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หาพระองค์: และเมื่อพระองค์ทรงได้ถือของเธอ ให้เธอไม่ไป
{6:28 } สาหรับที่ล่าสุ ด เจ้าจงหาส่ วนที่เหลือของเธอ และที่
จะเปิ ดเพื่อความสุ ขของพระองค์
{6:29 } แล้ว เธอสะบั้นจะป้องกันแข็งแกร่ งสาหรับเจ้า
และโซ่เป็ นเสื้ อคลุมแห่งความรุ่ งโรจน์ของเธอ
{6:30 } เพราะว่าเป็ นเครื่ องประดับทองของเธอ และเธอ
สายเป็ นลูกไม้สีม่วง
{6:31 } เจ้าจงใส่ เธอเป็ นตะเกียรติ และ
จงใส่ เธอเกี่ยวกับพระองค์เป็ นมงกุฎของความสุ ข
{6:32 } ลูกพ่อ ถ้าเจ้าเหี่ยวเฉา เจ้าจงสอน: และถ้า
เจ้าจงใจใช้เหี่ยว เจ้าจงระมัดระวัง
{6:33 } ถ้าเจ้าชอบฟัง เจ้าจงได้รับ
เข้าใจ: และถ้าเจ้าโบว์หูเถิด เจ้าจงให้ฉลาด
{6:34 } เด่นในความหลากหลายของผูส้ ู งอายุ และกระจาย
เขา ก็ฉลาด
{6:35 } ต้องยินดีที่จะได้ยนิ ทุกวาทกรรมพระเจ้า และปล่อยให้
ไม่อุปมาความเข้าใจหนีขา้
{6:36 } ถ้าเจ้า seest คนความเข้าใจ ได้เจ้า

betimes แก่เขา และปล่อยให้ เท้าจงสวมขั้นตอนของประตูของเขา
{6:37 } ให้ใจของเจ้าเป็ นศาสนพิธีของพระเจ้า
และนัง่ สมาธิอย่างต่อเนื่องในพระบัญญัติของพระองค์: เขาจะ
สร้างเถิด และให้ภูมิปัญญาที่ thine เป็ นเจ้าของ
ความปรารถนา
{7:1 } ทาชัว่ ไม่มี ดังนั้น จะไม่อนั ตรายมาหาพระองค์
{7:2 } ออกจากฝ่ ายอธรรม และความชัว่ ช้าจะเปลี่ยนไป
จากเจ้า
{7:3 } ลูกพ่อ หว่านเมื่อไม่สวยของ
ความชัว่ ร้ายทั้งมวล และเจ้าจงไม่เกี่ยวพวกเขา sevenfold
ค้นหา {7:4 } ไม่ของปวงพระ ของ
พระนัง่ ของเกียรติ
{7:5 } จัดกันก่อนพระเจ้า และไม่
ภูมิปัญญาของเจ้าก่อนที่พระมหากษัตริ ย ์
ค้นหา {7:6 } ไม่ให้เป็ นผูพ้ ิพากษา ความไม่สามารถที่จะไป
ความชัว่ ช้า เกรงว่าตลอดเวลา เจ้ากลัวบุคคลของ
การ stumblingblock ในทางจง uprightness
Offend {7:7 } ไม่ได้กบั ความหลากหลายของเมือง และจากนั้น
เจ้าจงไม่โยนกันลงในหมู่คน

{7:8 } ผูกไม่บาปเมื่ออีก สาหรับใน เจ้าจง
ไม่ได้ unpunished
{7:9 } พูดไม่ พระเจ้าจะดูตามความหลากหลายของของฉัน
oblations และเมื่อฉันมีพระเจ้าสู งสุ ด เขาจะ
ยอมรับ
{7:10 } จะไม่ fainthearted เมื่อเจ้า makest จงสวดมนต์
และละเลยไม่ได้ให้ทาน
ไม่มีใครในความขมขื่นของเขาแสยะหัวเราะ {7:11 }
จิตใจ: มีที่ humbleth และ exalteth
{7:12 } ประดิษฐ์ไม่โกหกกับพี่ชายของเจ้า ไม่มีการ
ต้องการเพื่อนของเจ้า
{7:13 } ใช้จะไม่ทาให้ลกั ษณะของโกหก: สาหรับการกาหนดเอง
ดังกล่าวไม่ดี
{7:14 } ใช้คาไม่มากในผูส้ ู งอายุ หลากหลาย และ
ทาไม่มากพูดพล่ามเมื่อพระองค์อธิษฐาน
{7:15 } เกลียดไม่ลาบากทางาน ไม่เลี้ยง ซึ่ง
สู งสุ ดกรรณออกบวช
หมายเลข {7:16 } ไม่กนั ท่ามกลางความหลากหลายของ
คนบาป แต่โปรดจาไว้วา่ การลงโทษที่จะ tarry นาน

{7:17 } อ่อนน้อมถ่อมตนกันมาก: การล้างแค้นของการ
ประชาชนคือไฟ และหนอน
{7:18 } เปลี่ยนเพื่อนไม่ดีใด ๆ โดยไม่
ไม่ซื่อสัตย์พี่นอ้ งทองของออเฟอร์
{7:19 } นาไม่ผหู ้ ญิงที่ฉลาด และดี: สาหรับพระคุณของเธอ
อยูเ่ หนือทอง
{7:20 } ในขณะที่ขา้ ราชการของพระองค์อย่างแท้จริ ง worketh ฉะอ้อน ดุด่าเขาไม่ได้
ความชัว่ ร้าย หรื อ hireling ที่ bestoweth ตัวเองทั้งหมดสาหรับเจ้า
{7:21 } ให้จิตวิญญาณของเจ้ารักข้าราชการดี และฉ้อโกงเขา
ไม่ของเสรี ภาพ
{7:22 } ทรงเจ้าวัว มีตากับพวกเขา: และถ้าพวกเขา
สาหรับกาไรจง เก็บไว้กบั พระองค์
{7:23 } เพราะเจ้าเด็ก แนะนาพวกเขา และกราบ
คอจากเยาวชนของพวกเขา
{7:24 } เพราะเจ้าลูกสาว มีการดูแลรักษาร่ างกายของพวกเขา
และ shew ไม่กนั ร่ าเริ งต่อพวกเขา
{7:25 } แต่งงานกับลูกสาวของเจ้า และเจ้าจงมี
ดาเนินการเรื่ อง weighty: แต่ให้เธอมาเป็ นชายที่
ทาความเข้าใจ

{7:26 } ทรงเจ้าภรรยาหลังจงใจ ละทิ้งเธอไม่ได้:
แต่ให้กนั ไม่ได้กบั ผูห้ ญิงอ่อน
{7:27 } เกียรติเจ้าพ่อ ด้วยหัวใจทั้งหมดของท่าน และลืม
ไม่ทุกข์ของแม่เจ้า
{7:28 } อย่าลืมว่า เจ้าออนไลน์ begotten ของพวกเขา และ
วิธีตรัสเจ้าทดแทนพวกเขาสิ่ งที่พวกเขาได้
ทาเพื่อพระองค์
{7:29 } กลัวสุ ดจิต และ reverence เขา
พระสงฆ์
{7:30 } รักเขาที่เจ้าความแรงของเจ้า และ
ละทิ้งไม่รัฐมนตรี ของเขา
{7:31 } กลัว สมเกียรติ และพระสงฆ์ และให้เขา
ส่ วนของเขา มันเป็ นบัญชาเจ้า firstfruits และ
รุ กรานเสนอ และของขวัญของไหล่ และ
เสี ยสละของทูล และ firstfruits ของพระวิญญาณ
สิ่ งที่
{7:32 } และยืดมือเถิดแก่คนยากจน ที่พระองค์
อาจจะสมบูรณ์พร
{7:33 } ของขวัญกรรณเกรซในสายตาของทุกคนที่อาศัยอยู่

และคนตายกุมมันไม่
Sirach (Ecclesiasticus) หน้ า 604
{7:34 } ไม่ไม่ได้กบั พวกเขาที่ร้อง และไว้อาลัย
กับพวกเขาที่ไว้อาลัย
{7:35 } จะไม่ชา้ ไปเยีย่ มผูป้ ่ วย: สาหรับที่จะให้
ข้าจะรัก
{7:36 } ใด ๆ ที่เจ้า takest ในมือ จาการ
สิ้ นสุ ด และเจ้าจงไม่เคยทา amiss
Strive {8:1 } ไม่ได้กบั ผูช้ ายยิง่ ใหญ่ ' เกรงว่าพระองค์ตกเขา
ยกมือ
{8:2 } ไม่๗.๒เศรษฐี เกรงว่าเขา
overweigh เจ้า: สาหรับทองกรรณทาลายหลาย และ
หญิงโสเภณี หวั ใจของพระมหากษัตริ ย ์
Strive {8:3 } ไม่ มีคนที่เต็มที่ของลิ้น และ
ฮีปไม่ไม้เมื่อไฟของเขา
{8:4 } jest กับคนหยาบคาย ไม่เกรงว่าเป็ นบรรพบุรุษของเจ้า
เซ็ก
ประณาม {8:5 } ไม่เป็ นคนที่ turneth จากบาป แต่
จาไว้วา่ เราเป็ นทั้งหมดคุม้ ค่าของการลงโทษ

Dishonour {8:6 } ไม่เป็ นคนในวัยชราของเขา: แม้บาง
เราแว็กซ์เก่า
{8:7 } Rejoice ไม่ผา่ นศัตรู ยงิ่ ใหญ่ที่สุดที่มีการตาย แต่
โปรดจาไว้วา่ เราตายทั้งหมด
Despise {8:8 } ไม่วาทกรรมแต่ฉลาด ชิด
กันกับสุ ภาษิตของพวกเขา: สาหรับพวกเขา เจ้าจงเรี ยนรู ้
สอน และวิธีการให้คนดีได้ง่าย
นางสาว {8:9 } ไม่วาทกรรมของผูส้ ู งอายุ: สาหรับพวกเขายัง
เรี ยนรู ้ ของบรรพบุรุษของพวกเขา และ เจ้าจงเรี ยนรู ้
ทาความเข้าใจ และ requireth จะให้ตอบตามที่ตอ้ งการ
{8:10 } kindle ไม่ถ่านหินของคนบาป เกรงว่าเจ้าจะเผา
ด้วยเปลวไฟของเขา
{8:11 } ลุกไม่ข้ ึน [ในความโกรธ] ที่มีอยูข่ องการ
คนอันตราย เกรงว่าเขารออยูเ่ พื่อล่อให้ขา้ ในพระองค์
คา
{8:12 } ยืมไม่ทูลพระองค์ที่เป็ นใหญ่กว่ากัน สาหรับ
ถ้าเจ้า lendest เขานับแต่สูญหายไป
{8:13 } ไม่ประกันเหนืออานาจของเจ้า: ถ้า ท่านเป็ น
ประกัน ดูแลจะจ่ายมัน

{8:14 } ไปไม่กฎหมายกับผูพ้ ิพากษา สาหรับพวกเขาจะตัดสิ นสาหรับ
เขาตามเกียรติของเขา
{8:15 } เดินทางได้โดยทางเพื่อนตัวหนา เกรงว่าเขา
กลายเป็ น grievous หาพระองค์: สาหรับจะทาตามเขา
เองจะ และเจ้าจงพินาศกับเขาผ่านความโง่เขลาของเขา
{8:16 } Strive ไม่ มีคนโกรธ และไปกับเขาไม่ได้
เป็ นสถานที่ที่โดดเดี่ยว: สาหรับเลือดเป็ นอะไรในสายตาของเขา และ
ที่ไม่มีวธิ ี เขาจะโค่นล้มพระองค์
{8:17 } ไม่ปรึ กษาคนโง่ สาหรับเขาไม่สามารถให้คาปรึ กษา
{8:18 } ทาสิ่ งไม่ลบั ก่อนคนแปลกหน้า สาหรับเจ้า
knowest ไม่วา่ เขาจะนามา
{8:19 } เปิ ดเถิดหัวใจมนุษย์ทุกคน ไม่เกรงว่าเขาแทน
ข้ากับเปิ ดไหวพริ บ
{9:1 } จะไม่อิจฉามากกว่าภรรยาของคู่หูของเจ้า และ
สอนเธอไม่มีบทร้ายต่อกัน
{9:2 } ให้ไม่สุดจิตแก่ผหู ้ ญิงตั้งเมื่อเท้าของเธอ
สารของพระองค์
{9:3 } พบกับการแพศยา ไม่เกรงว่าพระองค์ตก snares ของเธอ
ใช้ {9:4 } ไม่มากบริ ษทั ของผูห้ ญิงที่มี

นักร้อง เกรงว่าพระองค์จะดาเนินการกับความพยายามของเธอ
จ้องมอง {9:5 } ไม่บนแม่บา้ น ที่พระองค์อยู่ โดยผูท้ ี่ไม่
สิ่ งที่เป็ นสิ่ งมีค่าในตัวเธอ
ไม่สุดจิตจง คลาสสิ ก,, ที่เจ้าสู ญเสี ยไม่ให้ {9:6 }
สื บทอดเถิด
รอบไม่เกี่ยวกับข้าในถนนของเมือง ดู {9:7 }
ไม่เดินข้าในสถานโดดเดี่ยวดังกล่าว
{9:8 } ตาห่างเถิดจากหญิงสวยงาม และ
มองท่านผูอ้ ื่นงาม ไม่ สาหรับหลาย ๆ คนได้
หลอก โดยความงามของผูห้ ญิง พร้อมกันนี้เป็ นความรัก
จุดเป็ นไฟ
{9:9 } นัง่ กับคนอื่นภรรยา ไม่ลงไม่เลย
มีเธอในอ้อมแขนเราเถิด และใช้จ่ายเงินไม่ได้ของพระองค์กบั เธอที่
ไวน์ เกรงว่าเถิดเอียง แก่เธอ และเพื่อให้ผา่ น
พระองค์ปรารถนาพระองค์ตกอยูใ่ นการทาลาย
ไม่ได้เป็ นเพื่อน ละทิ้ง {9:10 } สาหรับใหม่ไม่ได้
เทียบได้กบั เขา: เพื่อนใหม่เป็ นไวน์ใหม่ เมื่อเป็ น
เก่า เจ้าจงดื่ม มีความสุ ข
{9:11 } อิจฉาไม่เกียรติของคนบาป: สาหรับเจ้า knowest

ไม่อะไรจะเป็ นจุดสิ้ นสุ ดของเขา
{9:12 } ไม่ได้ในสิ่ งที่ประชาชนที่มี
สถานที่ แต่จาไว้พวกเขาจะไม่ไป unpunished
จงหลุมฝังศพของพวกเขา
{9:13 } ให้ขา้ ห่างไกลจากคนที่กรรณไฟฆ่า
ดังนั้น จงเจ้าไม่สงสัยกลัวความตาย: และ ถ้าเจ้ามา
เขา ทาให้ไม่มีขอ้ บกพร่ อง เกรงว่าเขาใช้ชีวติ จงออกไป
ปัจจุบนั : จาไว้วา่ เจ้า goest ท่ามกลาง snares
และว่า เจ้า walkest ตามเชิงเทินเมือง
{9:14 } ใกล้พระองค์ตรัส การคาดเดาที่เพื่อนบ้าน และ
ปรึ กษากับปั ญญา
{9:15 } ให้จงพูดกับปัญญา และทั้งหมดของเจ้า
การสื่ อสารในกฎหมายสู งสุ ดของ
{9:16 } และให้ผชู ้ ายแค่กิน และดื่มกับเจ้า และปล่อยให้
glorying จงอยูใ่ นความกลัวของพระเจ้า
{9:17 } สาหรับมือของ artificer งานจะ
แนะนา: และปกครองที่ชาญฉลาดของท่านสาหรับคาพูดของเขา
{9:18 } คนของลิ้นร้ายเป็ นอันตรายในเมืองของเขา และ
เขาที่เป็ นผืน่ ในการพูดของเขาจะถูกเกลียด

{10:1 } A ผูพ้ ิพากษาควรจะแนะนาคนของเขา และการ
รัฐบาลเป็ นคนรอบคอบถูกดีสงั่
{10:2 } เป็ นผูพ้ ิพากษาของคนเอง ดังนั้นของเขา
เจ้าหน้าที่ และลักษณะสิ่ งของมนุษย์ไม้บรรทัดของเมือง
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ดังกล่าวได้ท้ งั หมดพวกเขาที่อาศัยอยูใ่ นนั้น
{10:3 } การฉลาดคิง destroyeth คน แต่ผา่ น
เป็ นความรอบคอบของพวกเขาซึ่งอยูใ่ นอานาจการเมือง
อาศัยอยู่
{10:4 } พลังของโลกอยูใ่ นมือของพระเจ้า
และกาหนดเวลาที่เขาจะตั้งไว้ที่ทากาไร
{10:5 } ในมือของพระเจ้าคือ ความเจริ ญรุ่ งเรื องของมนุษย์: และ
เมื่อคนมีอาลักษณ์จะเขาวางเกียรติของเขา
{10:6 } หมีไม่ได้โกรธแค้นกับเพื่อนบ้านทุกผิด
และทาอะไรได้เลย โดยวิธีปฏิบตั ิที่อนั ตราย
{10:7 } ภูมิใจคือแสดงความเกลียดชังพระเจ้าและมนุษย์: และทั้ง
ละทิ้งความชัว่ ช้ายอมรับหนึ่ง
{10:8 } เพราะว่าติดต่อ บาดเจ็บ และ
ร่ ารวยได้ โดยการหลอกลวง ราชอาณาจักรถูกแปลจาก

คนอื่น
{10:9 } ทาไมคือดินและขี้เถ้าภูมิใจ ไม่มีมากขึ้น
สิ่ งชัว่ ร้ายมากกว่าคนที่โลภโมโทสัน: สาหรับ setteth ดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ง
ชีวติ ของเขาไปขาย เนื่องจากในขณะที่เขา liveth เขา casteth
จากลาไส้ของเขา
{10:10 } แพทย์ cutteth ปิ ดโรคยาว และเขา
นัน่ คือวันรุ่ งขึ้นกษัตริ ยจ์ ะตาย
{10:11 } สาหรับเมื่อคนตายแล้ว เขาจะสื บทอดเลื้อย
กิจกรรม สัตว์ และหนอน
{10:12 } จุดเริ่ มต้นของความภาคภูมิใจคือเมื่อหนึ่ง departeth
จากพระเจ้า และหัวใจของเขาเปิ ดจากเครื่ องชงของเขา
{10:13 } ความภาคภูมิใจเป็ น จุดเริ่ มต้นของความบาป และเขาที่กรรณ
มันจะเทสิ่ งที่น่ารังเกียจ: และพระเจ้าดังนั้น
นาพวกเขาแปลกภัยพิบตั ิ และล้มล้างพวกเขา
อย่างเต็ม
{10:14 } เจ้ากรรณโยนลงบัลลังก์ภูมิใจ
เจ้าชาย และตั้งค่าว่าง่ายในสถานที่ของพวกเขา
{10:15 } เจ้ากรรณดึงค่ารากของความภาคภูมิใจ
ประชาชาติ และปลูกที่ต่าต้อยในของพวกเขา

{10:16 } เจ้าล้มล้างประเทศของพวก และ
ทาลายพวกเขาเพื่อรากฐานของโลก
{10:17 } เขาเอาบางส่ วนของพวกเขาออกไป และทาลายพวกเขา
และกรรณทาอนุสรณ์วา่ งเว้นจากโลกของพวกเขา
{10:18 } ความภาคภูมิใจไม่ได้สาหรับผูช้ าย หรื อความโกรธที่รุนแรง
สาหรับพวกเขา ที่จะเกิดของผูห้ ญิง
{10:19 } ที่กลัวมีเมล็ดแน่ และพวกเขา
ที่รักพืชการยกย่องเขา: พวกเขาที่ถือว่าไม่ได้การ
กฎหมายมีเมล็ด dishonourable ผูท้ ี่ละเมิดการ
บัญญัติมีเมล็ดพันธุ์ deceivable
{10:20 } ในหมู่พี่นอ้ ง เขาที่เป็ นหัวหน้าเป็ นเกียรติ ดังนั้น
ผูท้ ี่กลัวในสายตาของเขาได้
{10:21 } goeth กลัวของพระเจ้าก่อนที่จะได้รับของ
หน่วยงาน: แต่ความหยาบและความภาคภูมิใจเป็ นการสู ญเสี ยดังกล่าว
{10:22 } เขาจะรวย โนเบิล หรื อไม่ดี เกียรติของพวกเขาว่า
ความกลัวของพระเจ้า
{10:23 } ไม่พบคนจนชิงชังคนที่กรรณ
ความเข้าใจ ไม่เป็ นการขยายความบาป
คน

{10:24 } เป็ น ผูช้ ายที่ดี และผูพ้ ิพากษา และ potentates
เกียรติ ยัง ไม่มีของพวกเขามากกว่าเขาที่
บผูพ้ ระ
{10:25 } แก่ขา้ ราชการที่ควรจะเป็ นผูท้ ี่
ทาบริ การฟรี : และเขาที่กรรณรู ้จะไม่ความขัดข้องใจ
เมื่อเขาจะกลับเนื้อกลับตัว
{10:26 } ไม่ overwise ในการทาธุรกิจของเจ้า และโม้
ไม่กนั ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ของพระองค์
{10:27 } ดีข้ ึนเป็ นเขาที่ laboureth และ aboundeth ทั้งหมด
สิ่ ง กว่าเขาที่ boasteth ตัวเอง และ wanteth ขนมปัง
{10:28 } ลูกพ่อ สรรเสริ ญสุ ดจิตในความอ่อนโยน และมอบให้
เกียรติศกั ดิ์ศรี ดงั กล่าวตาม
{10:29 } ที่จะชิดขอบเขาที่ sinneth กับเขาเอง
จิตวิญญาณ และที่จะให้เกียรติเขาที่ dishonoureth ของเขาเอง
ชีวติ
{10:30 } คนยากจนเป็ นเกียรติสาหรับทักษะของเขา และการ
คนรวยมีเกียรติสาหรับทรัพย์สินของเขา
{10:31 } ที่ยกย่องในความยากจน วิธีมากขึ้น
ในร่ ารวย และเขาที่ dishonourable ในริ ชเชส เท่าใด

ความยากจนในเพิ่มเติม
ภูมิปัญญา {11:1 } lifteth ศีรษะของเขาที่เป็ นของต่า
องศา และได้กล่าวโทษพวกเขานัง่ ในหมู่ผชู ้ ายที่ดี
Commend {11:2 } ไม่เป็ นคนงามของเขา ไม่เกลียดชัง
ลักษณะภายนอกของเขาเป็ นคน
{11:3 } ผึ้งไม่นอ้ ยในหมู่เช่นบิน แต่ผลไม้ของเธอ
ประธานของหวาน
{11:4 } อวดไม่ของเครื่ อง และเสื้ อผ้าของเจ้า และยกย่อง
กันในวันเกียรติ: สาหรับงานของพระเจ้า
มีดี และผลงานของเขาในหมู่ผชู ้ ายจะถูกซ่อนไว้
{11:5 } หลายกษัตริ ยไ์ ด้นงั่ ลงกับพื้น และ
ที่ไม่เคยคิดว่า กรรณสวมมงกุฎ
{11:6 } ชายฉกรรจ์จานวนมากมีการรังวัดอย่างมาก
และการยกย่องมอบไว้ในมือคนอื่น
{11:7 } ตาหนิไม่ก่อนพระองค์ทรงตรวจสอบความจริ ง:
เข้าใจครั้งแรก และกล่าวตาหนิแล้ว
คาตอบ {11:8 } ไม่ก่อนที่พระองค์ทรงได้ยนิ สาเหตุ:
ไม่ขดั จังหวะชายท่ามกลางการพูดคุย
{11:9 } Strive ไม่ได้ในเรื่ องที่ concerneth ข้าไม่ และ

นัง่ ไม่ในการตัดสิ นกับคนบาป
{11:10 } ลูกพ่อ แซงไม่เรื่ องมาก: ถ้า
เจ้าเข้าไปยุง่ มาก เจ้าจงไม่บริ สุทธิ์ และถ้าเจ้า
ทาตามหลังจาก เจ้าจงรับ ไม่เจ้าจงหนี
โดยหลบหนี
{11:11 } มีคือสิ่ งที่ laboureth และทรง taketh ปวด และ
ได้กล่าวโทษพวกรี บเร่ ง และเป็ นเบื้องหลังที่มากกว่ามาก
{11:12 } อีกครั้ง มีอีกที่ชา้ และกรรณต้อง
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ช่วยเหลือ ต้องความสามารถ และเต็มไปด้วยความยากจน แต่ตาของ
พระเจ้ามองเขาดี และตั้งเขาขึ้นจากเขา
อสังหาริ มทรัพย์ต่า
{11:13 } และยกขึ้นจากทุกข์ ดังนั้นที่หลาย
ที่เห็นจากเขามีสันติภาพมากกว่าทุก
{11:14 } ความเจริ ญรุ่ งเรื อง และความทุกข์ยาก ชีวติ และความ ตาย ความยากจน
และร่ ารวย ที่มาของพระเจ้า
{11:15 } ปัญญา ความรู ้ ความเข้าใจของการ
กฎหมาย เป็ นของพระเจ้า: ความรัก และวิธีการทางานที่ดี
จากเขา

{11:16 } ข้อผิดพลาดและความมืดมีจุดเริ่ มต้นของพวกเขากัน
กับคนบาป: และความชัว่ ร้ายจะแว็กซ์เก่ากับพวกเขาที่ความรุ่ งเรื อง
ในนั้น
{11:17 } ของขวัญของพระเจ้า remaineth กับประชาชน
และความโปรดปรานของ bringeth ความเจริ ญรุ่ งเรื องตลอดกาล
{11:18 } มีเป็ น waxeth ที่อุดมไป ด้วย wariness ของเขา และ
บีบ และเขานี้ส่วนของรางวัลของเขา:
{11:19 } ในขณะที่พระองค์ตรัส ฉันได้พบส่ วนที่เหลือ และตอนนี้ จะ
รับประทานอย่างต่อเนื่องของสิ นค้าของฉัน และยังได้ เขา knoweth อะไรไม่ได้
เวลาจะมาถึงเขา และว่าเขาต้องออกจากผู ้
สิ่ งที่ผอู ้ ื่น และตาย
{11:20 } มี stedfast ในพันธสัญญาของพระองค์ และมีความคล่องตัว
บัญญัติ และขี้ผ้ งึ ในการทางานของเจ้าเก่า
{11:21 } ตะลึงไม่งานของบาป แต่เชื่อมัน่ ใน
พระเจ้า และปฏิบตั ิในแรงงานจง: มันเป็ นเรื่ องง่ายใน
สายตาของพระเจ้าในทันทีเพื่อทาให้คนจนรวย
{11:22 } พระพรของพระเจ้าเป็ นของรางวัลในการ
พระเจ้า และทันใดนั้นเขาได้กล่าวโทษพวกเจริ ญพรของเขา
{11:23 } พูดไม่ได้ อะไรกาไรจะมีการให้บริ การของฉัน และ

สิ่ งใดดีจะได้ต่อจากนี้
{11:24 } อีก พูดไม่ได้ ฉันมีเพียงพอ และมีหลาย
สิ่ ง และสิ่ งชัว่ ร้ายจะมีอนาคตหรื อไม่
{11:25 } ในวันของความเจริ ญรุ่ งเรื อง มีการหลงลืมของ
บีบคั้น: และในวันที่บีบคั้น มีไม่มาก
จงเจริ ญรุ่ งเรื อง
{11:26 } มันเป็ นเรื่ องง่ายแก่พระเจ้าในวันที่
ตายเพื่อตอบแทนคนที่ตามทางของพระองค์
{11:27 } บีบคั้นของชัว่ โมงส่ อการลืม
ความสุ ข: และในท้ายสุ ดของเขา จะค้นพบคาพูดของเขา
{11:28 } ตัดสิ นไม่มีความสุ ขก่อนตาย: สาหรับคน
จะรู ้จกั กันในลูก
{11:29 } ไม่ทุกคนที่นาเข้ามาในบ้านเถิด: สาหรับการ
คนหลอกลวงกรรณรถไฟมากมาย
{11:30 } ชอบเป็ นนกกระทาที่ถ่าย [และเก็บ] ในกรง ดังนั้น
เป็ นหัวใจของความภาคภูมิใจ และเหมือนเป็ นสายลับ watcheth เขาสาหรับ
ฤดูใบไม้ร่วงของพระองค์:
{11:31 } สาหรับเขารอ lieth และ turneth ดีเป็ นความชัว่ ร้าย
และ ในสิ่ งที่สมควรสรรเสริ ญจะวางตาหนิเมื่อเจ้า

{11:32 } ของประกายไฟ จุดกองถ่านหิน: และ
คนบาป layeth รอเลือด
{11:33 } ใช้ราลึกของคนซุกซน สาหรับเขา worketh
ความชัว่ ร้าย เกรงว่าเขานาเมื่อเจ้าบล็อทถาวร
{11:34 } รับคนแปลกหน้าเข้าบ้านเถิด และเขาจะ
รบกวนข้า และเปิ ดเจ้าจากเองเถิด
{12:1 } เมื่อเจ้าเหี่ยวเฉาดีไม่รู้ที่เจ้า doest
มัน ดังนั้น จงข้าจะขอบคุณเพื่อประโยชน์ของเจ้า
{12:2 } ทาดีกบั คนเคร่ งศาสนา และเจ้าจงหาความ
recompence และถ้าไม่ได้มา จากเขา แต่ จากสู งสุ ด
มี {12:3 } สามารถมาไม่ดีกบั เขาที่อยูเ่ สมอ
ที่วา่ ง ในความชัว่ ร้าย ไม่ ให้เขา ทูลทานไม่
{12:4 } ให้เคร่ ง และช่วยคนบาปไม่
{12:5 } ทาดีแก่เขาที่ต่าต้อย แต่ให้ไม่ตอ้ งการ
ประชาชน: ถือกลับขนมปั งของเจ้า และให้แก่เขา ไม่เกรงว่า
เขา overmaster ข้าจึง: สาหรับ [อื่น] เจ้าจงได้รับ
สองเท่าความชัว่ ดีทุกพระองค์จงได้
เขา
{12:6 } สาหรับสู งสุ ด hateth คนบาป และจะชาระคืน

ล้างแค้นแก่ประชาชน และ keepeth พวกเขากับการ
วันที่ยงิ่ ใหญ่ของการลงโทษของพวกเขา
{12:7 } ให้จงดี และช่วยคนบาปไม่
เพื่อนคนหนึ่ง {12:8 } ไม่เป็ นที่รู้จกั ในความเจริ ญรุ่ งเรื อง: และ
ศัตรู ไม่สามารถซ่อนในความทุกข์ยาก
{12:9 } ในความเจริ ญรุ่ งเรื องของคน ศัตรู จะเสี ยใจ:
แต่ในความทุกข์ยากของเขาแม้ เพื่อนจะออกเดินทาง
{12:10 } ไม่เคยไว้ใจศัตรู เถิด: สาหรับเช่นเป็ นเหล็ก rusteth
ดังนั้น เป็ นความชัว่ ร้ายของเขา
{12:11 } ว่าเขาอ่อนน้อมถ่อมตนเอง ไปยัง หมอบ
ใช้ดีราลึก และระวังของเขา และเจ้าจงมาถึง
เขาว่าเจ้า hadst ล้างออก lookingglass และเจ้าจง
ทราบว่า สนิมของเขากรรณไม่ถูกทั้งหมดลบออกไป
{12:12 } กาหนดเขาไม่เจ้า อ่าน เมื่อเขากรรณ
ล้มล้างเจ้า เขายืนขึ้นในสถานของเจ้า ไม่ปล่อยให้เขานัง่
เจ้าขวามือ เกรงว่าเขาหาที่นงั่ ของพระองค์ และเจ้าที่
สุ ดท้ายจาคาพูดของฉัน และเป็ นจานวนที่/กี่ผล
{12:13 } ใครจะสงสารทว่าที่กดั กับตัว
งู หรื อใด ๆ เช่นมาคืนสัตว์ป่า

{12:14 } ดังนั้นหนึ่งที่ goeth เพื่อคนบาป และที่สุดด้วย
เขาในความบาปของพระองค์ ที่จะสงสาร
{12:15 } ในขณะเขาจะปฏิบตั ิกบั พระองค์ แต่ถา้ เจ้า
เริ่ มตก เขาจะไม่ tarry
{12:16 } ศัตรู speaketh หวานกับริ มฝี ปากของเขา แต่ใน
หัวใจของเขา imagineth เขาขว้างพระองค์ลงในหลุมอย่างไร: เขาจะ
ร้องกับตาของเขา แต่ถา้ เขาหาโอกาส เขาจะไม่
พอใจกับเลือด
{12:17 } ถ้าความทุกข์ยากมาถึงเจ้า เจ้าจงหาเขา
มีแรก และแม้วา่ เขาหลอกว่าช่วยเจ้า แต่จะเขา
ทาลายเจ้า
{12:18 } เขาจะเขย่าเขาหัว และตบมือของเขา และ
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กระซิบมาก และเปลี่ยนสี หน้าของเขา
{13:1 } ที่สนาม toucheth คลุง้ ทั้ง
และเขาที่กรรณมิตรภาพกับคนภูมิใจเป็ นเหมือน
เขา
{13:2 } ช่วยลดภาระไม่กนั เหนืออานาจขณะเจ้าของเจ้า
livest และมีสามัคคีธรรมไม่ มีที่เป็ นใหญ่ และ

ยิง่ ขึ้นกว่ากัน: วิธียอมรับกาต้มน้ าและในดิน
หม้อด้วยกัน ถ้า หนึ่งตะจะหนกฆ่าฟันกับ it อื่น ๆ
จะใช้งานไม่
{13:3 } เศรษฐีกรรณทาผิด และยังไม่ ได้เขา
threateneth withal: คือท่านยากจน และเขาต้อง intreat
นอกจากนี้ยงั
{13:4 } ถ้าเจ้าเป็ นกาไรของเขา เขาจะใช้เจ้า: แต่ถา้
เจ้ามีอะไร เขาจะละทิ้งพระองค์
{13:5 } ถ้าเจ้ามีสิ่งใด เขาจะอยูก่ บั เจ้า: ใช่
เขาจะทาให้เจ้าเปลือย และจะไม่ขอมัน
{13:6 } ถ้าจึงมีความจาเป็ นของข้า เขาจะหลอกข้า และ
ยิม้ เมื่อเจ้า และใส่ เจ้าหวัง จะพูดเจ้า
ยุติธรรม และ ว่า อะไร wantest เจ้า
{13:7 } และเขาจะอับอายเจ้า โดยเนื้อของเขา จนกว่าเขามี
วาดเจ้าแห้งสองครั้ง หรื อสามครั้ง และใน ที่สุดเขาจะหัวเราะ
เจ้าแสยะหลังจากนั้น เมื่อเขา seeth เจ้า เขาจะละทิ้ง
ข้า และสั่นศีรษะของเขาที่เจ้า
{13:8 } ระวังว่า เจ้าจะหลอก และนา
ลงใน jollity ของพระองค์

{13:9 } ถ้าเจ้าได้รับการเชิญของผูย้ งิ่ ใหญ่ ถอน
กัน และมากยิง่ เขาจะเชิญเจ้า
{13:10 } กดเจ้าไม่ทรง เกรงว่าพระองค์จะกลับออกไป
ยืนไม่ไกลออก เกรงว่าเจ้าจะลืม
{13:11 } ผลไม่ให้ทาเท่ากับเขาพูดคุย และ
เชื่อคาพูดของเขามากไม่: สาหรับกับการสื่ อสารมาก
เขาจะหลอกล่อเจ้า และยิม้ เมื่อพระองค์จะได้รับการออกของพระองค์
ความลับ:
{13:12 } แต่พลัดพรากเขาจะวางคาของพระองค์ และจะไม่
อะไหล่ทาข้าเจ็บ และ การวางพระองค์ในคุก
{13:13 } Observe และใช้เวลาราลึกดี สาหรับเจ้า walkest ใน
อันตรายของจงโค่น: เมื่อเจ้า hearest สิ่ งเหล่านี้
ตื่นตัวในการนอนหลับของเจ้า
{13:14 } รักพระชีวติ ของพระองค์ และโทรติดต่อเขาสาหรับ
ความรอดของพระองค์
{13:15 } สัตว์ทุกทรงรักเขาเหมือน และทรงรักมนุษย์ทุกคน
เพื่อนบ้านของเขา
{13:16 } ทั้ง consorteth ตามชนิด และคน
จะกระจายไปเหมือนเขา

{13:17 } มิตรภาพอะไรกรรณหมาป่ ากับลูกแกะ ดังนั้น
คนบาปพร้อมกับพระเจ้า
{13:18 } มีขอ้ ตกลงอะไรระหว่างหมามี และเป็ น
สุ นขั และสันติภาพอะไรระหว่างรวยและคนจน
{13:19 } เป็ นลาป่ าที่เป็ นเหยือ่ ของสิ งโตในการ
ถิ่นทุรกันดาร: เพื่อกินรวยขึ้นคนจน
{13:20 } เป็ นถ่อมตนเกลียดความภาคภูมิใจ: จึง ละทิง้ abhor รวย
คนจน
{13:21 } เศรษฐีเริ่ มตกจะจัดขึ้นของเขา
เพื่อน: แต่แทงชายยากจนถูกลง โดยเขาออกไป
เพื่อน
{13:22 } เมื่อเศรษฐีจะลดลง เขากรรณผูช้ ่วยมากมาย:
เขา speaketh ไม่ได้จะพูด และยัง ชายชิดขอบ
เขา: เล็ดรอดคนยากจน และยัง พวกเขา rebuked เขามากเกินไป เขา
กล่าวอย่างชาญฉลาด และอาจหาไม่
{13:23 } เมื่อเศรษฐี speaketh ทุกคน holdeth ของเขา
ลิ้น และ ลักษณะ สิ่ งที่พระองค์ตรัส พวกเขายกย่องไปเมฆ:
แต่ถา้ คนยากจนพูด พูด เพื่อนสิ่ งนี้ และ
ถ้าเขาสะดุด พวกเขาจะช่วยโค่นล้มเขา

{13:24 } ริ ชเชสมีเขาที่กรรณไม่บาป และ
ความยากจนคือความชัว่ ร้ายในช่องปากของประชาชนที่
{13:25 } ของคนสี หน้าของเขา changeth
ไม่วา่ จะเป็ นการดีหรื อชัว่ : และหัวใจร่ าเริ งได้กล่าวโทษพวก
สี หน้าร่ าเริ ง
{13:26 } มีสีหน้าร่ าเริ งเป็ นโทเค็นของหัวใจที่
ในความเจริ ญรุ่ งเรื อง และเป็ นการค้นพบจากการอุปมา
แรงงานที่ร้ ี ของจิตใจ
{14:1 } ความสุ ขเป็ นคนที่กรรณไม่เล็ดรอดกับเขา
ปาก และเป็ นจานวนที่/กี่ไม่ได้ มีความหลากหลายของบาป
{14:2 } ความสุ ขคือเขามีมโนธรรมกรรณไม่
ประณามเขา และที่ไม่ลดลงจากความหวังของเขาในการ
พระองค์เจ้าข้า
ริ ชเชส {14:3 } ไม่ comely สาหรับ niggard: และสิ่ งที่
ควรเป็ นคนที่อิจฉาทา ด้วยเงิน
เขา {14:4 } ที่ gathereth โดยฉวยชีวติ ของเขา
gathereth สาหรับคนอื่น ๆ ที่จะใช้สินค้าของเขา riotously
เขา {14:5 } ที่ร้ายตัวเอง ที่จะเขาจะ
ดีหรื อไม่ เขาจะไม่เข้ามาในสิ นค้าของเขา

{14:6 } นัน่ ไม่แย่กว่าเขาที่ envieth ตัวเอง
และนี่คือ recompence ของความชัว่ ร้ายของเขา
{14:7 } และหากเขา doeth ดี doeth เขาจะไม่เต็มใจ และ
สุ ดท้ายเขาจะประกาศความชัว่ ร้ายของเขา
{14:8 } คนอิจฉากรรณตาชัว่ ร้าย เขา turneth
ไปเขาใบหน้า และ despiseth คน
{14:9 } A โลภโมโทสันของคนสายตาไม่พอใจกับเขา
ส่ วน และบาปของคนชัว่ ร้าย drieth ค่าวิญญาณของเขา
{14:10 } ตาชัว่ ร้าย envieth ขนมปัง [ของเขา] และเขาจะเป็ น
niggard ที่โต๊ะของเขา
{14:11 } ลูกพ่อ ตามดีจงทาความสามารถในการ
กัน และให้พระเจ้าของเขาให้ครบกาหนด
{14:12 } โปรดจาไว้วา่ ความตายจะไม่ยาวในมา
และพันธสัญญาของหลุมฝังศพว่าไม่ shewed หาพระองค์
{14:13 } ทาดีแก่เจ้าเพื่อนก่อนตายเจ้า และ
ตามความสามารถจงเหยียดมือของเจ้า และให้เขา
{14:14 } ฉ้อโกงไม่กนั วันดี และไม่ให้
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เป็ นส่ วนหนึ่งของความปรารถนาดี overpass เจ้า

{14:15 } จงเจ้าทิ้ง travails ของเจ้าจงอีก
และเจ้าหน้าจะถูกหาร ด้วยจานวนมาก
{14:16 } ให้ ใช้ และงานอธิปไตยสุ ดจิต มี
ไม่ตอ้ งใส่ ในหลุมฝังศพของ
{14:17 } ทั้ง waxeth เก่าเป็ นดุม: สาหรับการ
พันธสัญญาตั้งแต่ตน้ คือ เจ้าจงตายตาย
{14:18 } เป็ นสี เขียวใบไม้บนต้นไม้หนา บางฤดูใบไม้ร่วง
และบางส่ วนเติบ โต เพื่อ เป็ นการสร้างเนื้อ และเลือด หนึ่ง
เกิดแล้วสิ้ น และอื่น
{14:19 } งานทุก rotteth และ consumeth และ
ผูป้ ฏิบตั ิงานดังกล่าวจะไป withal
{14:20 } ความสุ ขคือคนที่นงั่ สมาธิดี
ในภูมิปัญญา และที่ reasoneth ของสิ่ งศักดิ์สิทธิ์โดยเขา
ทาความเข้าใจ ไอเอ็นจี
{14:21 } ที่ considereth วิธีของเธอในหัวใจของเขาจะ
นอกจากนี้ยงั มีความเข้าใจในความลับของเธอ
{14:22 } ไปหลังจากที่เธอเป็ นหนึ่งที่ traceth และรออยูใ่ น
วิธีของเธอ
{14:23 } เขาที่ prieth ในหน้าต่างของเธอที่จะยัง

สมัยก่อนที่ประตูของเธอ
{14:24 } ที่พกั ใกล้กบั บ้านของเธอจะยัง
ยึดหมุดในกาแพงของเธอ
{14:25 } เขาจะขว้างเขาเต็นท์คืนแก่เธอ และต้อง
ลอดจ์ในการพักที่มีสิ่งดี ๆ
{14:26 } เขาจะตั้งลูกเธอไกล และ
จะยืน่ ภายใต้สาขาของเธอ
{14:27 } โดยเธอ เขาจะถูกปกคลุม จากความร้อน และเธอ
รุ่ งโรจน์จะเนินเขา
{15:1 } ที่บผูพ้ ระเจ้าจะทาดี และเขาที่
กรรณรู ้กฎหมายจะขอรับเธอ
{15:2 } และฐานะมารดา จะเธอพบเขา และได้รับ
เขาเป็ นภรรยาแต่งงานของน
{15:3 } กับขนมปังของความเข้าใจจะฟี ดของเธอ
เขา และให้เขาน้ าของภูมิปัญญาที่ดื่ม
{15:4 } เขาจะพักเมื่อเธอ และต้องไม่
ย้าย จะอาศัยเมื่อเธอ และจะไม่รับ confounded
{15:5 } เธอจะยกย่องเขา เหนือเพื่อนบ้านของเขา และใน
ท่ามกลางการชุมนุมที่ จะเธอเปิ ดปากของเขา

{15:6 } เขาจะหาความสุ ขและมงกุฎของปลาบ และเธอ
จะทาให้เขามีชื่อนิรันดร์สืบทอด
{15:7 } แต่คนโง่จะไม่บรรลุแก่เธอ และ
คนบาปจะไม่เห็นเธอ
{15:8 } สาหรับเธออยูไ่ กลจากความภาคภูมิใจ และผูช้ ายที่โกหก
จาเธอ
ไม่ seemly ในปากของคนบาป มันสรรเสริ ญ {15:9 }
ไม่ถูกส่ งเขาของพระเจ้า
{15:10 } สาหรับสรรเสริ ญจะพูดในภูมิปัญญา และ
พระเจ้าจะสาเร็จผลได้
{15:11 } พูดเจ้า มันไม่ผา่ นเจ้าที่ผมลดลง
จาก: สาหรับเจ้า oughtest จะไม่ทาในสิ่ งที่เขา hateth
{15:12 } พูดไม่เจ้า เขากรรณเกิดจากฉันพลั้ง: สาหรับเขา
กรรณไม่จาเป็ นของคนบาป
{15:13 } เจ้า hateth สิ่ งที่น่ารังเกียจทั้งหมด และพวกเขาที่
ความกลัวพระเจ้ารักมันไม่
{15:14 } ตัวเขาเองทาให้คนจากเริ่ มต้น และ
เขาอยูใ่ นมือของเขาที่ปรึ กษา
{15:15 } ถ้าเจ้าเหี่ยวเฉา การรักษาพระบัญญัติ และ

ทายอมรับความซื่อสัตย์
{15:16 } กรรณตั้งไฟและน้ าก่อนเจ้า: ยืด
มามือเจ้าจงว่าเจ้าเหี่ยวเฉา
{15:17 } ก่อนมนุษย์เป็ นชีวติ และความตาย และไม่วา่ เขา
liketh จะไม่ได้รับเขา
{15:18 } พระปัญญาของพระเจ้าเป็ นสิ่ งที่ดี และเป็ น
ยิง่ ใหญ่ในอานาจ และ beholdeth ทุกสิ่ ง:
{15:19 } และดวงตาของเขาเป็ นพวกเขาที่กลัวเขา และเขา
knoweth ทางานของคนทุกคน
{15:20 } เขากรรณบัญชาไม่มีใครทาท่า
ไม่พระองค์อนุญาตใด ๆ มนุษย์ให้ทาบาป
ความปรารถนา {16:1 } ไม่หลากหลายเอาเด็ก
ไม่มีความสุ ขในบุตรประชาชน
{16:2 } ว่าที่พวกเขาคูณ ชื่นชมยินดีไม่ได้ในพวกเขา ยกเว้น
ความกลัวของพระเจ้าให้กบั พวกเขา
{16:3 } วางใจพระองค์ในชีวติ ของพวกเขา ไม่เคารพของพวกเขา
ความหลากหลาย: ที่เพียงเป็ นดีกว่าพัน และ
ดีกว่า มันจะตายไม่ มีบุตร กว่าการได้ที่
ประชาชน

{16:4 } สาหรับ โดยที่กรรณ เมืองต้องทาความเข้าใจ
เติมได้: แต่เครื อญาติของคนชัว่ จะได้อย่างฉับไว
จะอ้างว้าง
{16:5 } หลายสิ่ งต่าง ๆ ฉันเห็นกับตา และ
ระเบิดหูกรรณได้ยนิ สิ่ งที่มากขึ้นกว่านี้
{16:6 } ในการชุมนุมของประชาชนที่ ไฟจะ
จุด และในประเทศสาหรับ ลงโทษตั้งอยูบ่ นไฟ
{16:7 } พระองค์ไม่ลค็ ไลไปทางยักษ์ใหญ่เก่า ผูล้ ม้ ลง
ในความแข็งแรงของความโง่ของพวกเขา
{16:8 } ไม่ spared เขาสถานที่จานวนมาก sojourned
แต่ abhorred พวกเขาสาหรับความภาคภูมิใจ
ไม่คนดี คนสงสารเขา {16:9 }
นาออกไปในความบาป:
{16:10 } หรื อเสกหกร้อยพัน คน
มารวมตัวกันในความแข็งของหัวใจของพวกเขา
{16:11 } และหากมี stiffnecked หนึ่งในการ
คน เป็ นประหลาดใจถ้าเขาหนี unpunished: เมตตา และ
มีการลงโทษกับเขา เขาจะยิง่ ใหญ่ ต้องให้อภัย และเท
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ไม่พอใจ
{16:12 } เป็ นความเมตตาของเขาดี จึงเป็ นการแก้ไขของยัง: เขา
judgeth เป็ นคนที่ตามผลงานของเขา
{16:13 } คนบาปจะไม่มีการหลบหนี ด้วยริ บของเขา: และ
ความอดทนของพระเจ้าที่จะไม่สามารถรอดพ้น
{16:14 } ให้ทุกงานของเมตตา: สาหรับทุก ๆ
คนจะพบตามงานของเขา
{16:15 } เจ้าแข็งฟาโรห์ ที่เขาไม่ควร
รู ้เขา ที่อาจจะรู ้จกั ผลงานของเขามีประสิ ทธิภาพการ
โลก
{16:16 } ความเมตตาของเขาเป็ นรายการที่ทุกสิ่ งมีชีวติ และเขา
กรรณแยกแสงของเขาออกจากความมืดกับการ adamant
{16:17 } พูดไม่ไว้เถิด จะซ่อนตัวเองจากพระเจ้า:
ใด ๆ จะจาฉันจากข้างบน ฉันจะไม่
จดจาในหมู่คนจานวนมาก: สาหรับจิตวิญญาณของฉันคืออะไร
ในหมู่ดงั กล่าวจานวนอนันต์ของสิ่ งมีชีวติ
{16:18 } ดูเถิด สวรรค์ และสวรรค์สวรรค์
ลึก และโลก และทั้งหมดนั้นเป็ น ให้เป็ น
ย้ายเมื่อเขาจะไป

{16:19 } ภูเขายัง และรากฐานของโลก
เขย่ากับสัน่ เมื่อพระเจ้า looketh พวกเขา
{16:20 } หัวใจไม่สามารถคิดตามสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้คุม้ ค่า:
และที่จะสามารถตั้งครรภ์พระองค์ได้อย่างไร
{16:21 } ก็มงั่ มีซ่ ึงไม่สามารถดูคน: สาหรับการ
ส่ วนใหญ่งานของเขาจะซ่อน
{16:22 } ใครสามารถประกาศผลงานของความยุติธรรมของเขา หรื อที่
สามารถทนได้ พันธสัญญาของเขาเป็ นแพลทินมั ปิ ด ทดลองใช้
ของสิ่ งนั้นในสุ ด
{16:23 } ที่ wanteth ความเข้าใจจะคิดว่า เมื่อ
สิ่ งที่ไร้สาระ: และคนโง่ erring imagineth follies
{16:24 } บุตร พี่พระองค์ และเรี ยนรู ้ความรู ้
และทาเครื่ องหมายคาพูดของฉัน ด้วยหัวใจของท่าน
{16:25 } ผมจะ shew มาสอนน้ าหนัก และประกาศ
ความรู ้ตรงนี้
{16:26 } ทางานของพระเจ้าในการพิพากษาจาก
เริ่ มต้น: และจากเวลาที่เขาทาให้ เขาทิ้ง
ชิ้นส่ วนดังกล่าว
{16:27 } เขาตกแต่งเขาทางานตลอดกาล และ ในมือของเขา

เป็ นหัวหน้าของพวกเขาจงทุกรุ่ น: พวกเขาไม่
แรง งาน หรื อมีเบื่อ หรื อหยุดจากผลงาน
{16:28 } ไม่มี hindereth อีก และพวกเขาต้อง
ไม่เคยขัดคา
{16:29 } หลังจากนี้ พระเจ้าที่มองโลก และ
เต็มไป ด้วยพรของเขา
{16:30 } กับลักษณะของสิ่ งมีชีวติ กรรณเขากล่าว
ใบหน้าดังกล่าว และพวกเขาจะกลับลงไปอีก
{17:1 } พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ของโลก และเปิ ดเขา
ลงไปอีก
{17:2 } เขาให้พวกเขาไม่กี่วนั และเวลาสั้น ๆ และ
อานาจยังเหนือสิ่ งนั้น
{17:3 } เขามอบให้พวกเขา มีความแข็งแรง ด้วยตัวเอง และ
ทาให้พวกเขาตามภาพของเขา
{17:4 } และใส่ ความกลัวของมนุษย์เมื่อทั้ง และให้
เขาสัตว์และนกประเทศราช
{17:5 } ได้รับการใช้งานการดาเนินงานที่หา้ ของการ
พระเจ้า และ ในตาแหน่งหกเขา imparted
ความ เข้าใจ และ ในคา พูดที่เจ็ด ล่ามของ

cogitations การดังกล่าว
ที่ ปรึ กษา {17:6 } ลิน้ และตา หู และ หัวใจ
ให้เขาพวกเขาจะเข้าใจ
{17:7 } withal เขาเต็มไป ด้วยความรู ้ของ
ความเข้าใจ และ shewed พวกเขาดี และร้าย
{17:8 } เขาตั้งตาของเขาเมื่อหัวใจของพวกเขา ที่เขาอาจ
shew พวกเขาความยิง่ ใหญ่ของผลงานของเขา
{17:9 } เขาให้สู่ความรุ่ งเรื องในการกระทาของเขายิง่ ใหญ่สาหรับพวกเขา
เคย ว่า พวกเขาอาจประกาศผลงานของเขา ด้วยความเข้าใจ
{17:10 } และในการเลือกตั้งจะสรรเสริ ญพระนามอันบริ สุทธิ์ของเขา
{17:11 } ข้างนี้ เขาให้ความรู ้ และกฎหมาย
ของชีวติ เป็ นมรดก
{17:12 } เขาทาพันธสัญญานิรันดร์กบั พวกเขา และ
shewed พวกเขาพระองค์
{17:13 } ตาเห็นของพระสิ ริของพระองค์ และ
หูได้ยนิ เสี ยงของเขารุ่ งโรจน์
{17:14 } และพระองค์ตรัสกับพวกเขา ระวังทั้งหมด
ความชัว่ ร้ายทั้งมวล และเขาให้บญั ญัติทุกคน
เกี่ยวกับเพือ่ นบ้านของเขา

{17:15 } วิธีของพวกเขาเคยอยูก่ บั เขา และไม่จะ
ซ่อนจากสายตาของเขา
{17:16 } ทุกคนจากเยาวชนของเขาให้ความชัว่ ร้าย ไม่
สามารถพวกเขาทาให้ตวั เองเนื้อหัวใจสาหรับหิน
{17:17 } สาหรับในส่ วนของประชาชาติท้ งั หมด
โลกเขาตั้งผูป้ กครองทุกคน แต่อิสราเอลเป็ นการ
ส่ วนของพระเจ้า:
{17:18 } ใคร เป็ นบุตรหัวปี ของเขา เขา nourisheth ด้วย
วินยั และการให้ไฟรักของเขาเขาไม่ละทิ้ง
ละทิ้งเขา
{17:19 } ดังนั้นผลงานทั้งหมดจะเป็ นดวงอาทิตย์ก่อน
เขา และตาของเขาได้อย่างต่อเนื่องตามวิธีของพวกเขา
{17:20 } ไม่มีการกระทาที่ขาดความชอบธรรมของพวกเขาจะซ่อนจาก
เขา แต่ท้ งั หมดเป็ นความบาปต่อพระเจ้า
{17:21 } แต่พระเจ้าทรงมีเมตตา และรู ้เขา
ฝี มือ ไม่เหลือ หรื อ forsook พวกเขา แต่ spared
พวกเขา
{17:22 } คือทานของคนเป็ นเป็ นตราราชวัลลภ และเขา
จะทาให้คุณธรรมของคนเป็ นแอปเปิ้ ลของดวงตา และ

ให้กลับใจบุตรและธิดาของพระองค์
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{17:23 } Afterwards เขาจะลุกขึ้น และให้รางวัลพวกเขา และ
แสดง recompence ของศีรษะของพวกเขา
{17:24 } แต่แก่พวกเขาที่กลับใจ เขารับพวกเขา
กลับ และสบายที่ลม้ เหลวในความอดทน
{17:25 } กลับแก่เจ้า และละทิ้งบาปของพระองค์ ให้
จงละหมาดก่อนเขาใบหน้า และรุ กรานน้อย
{17:26 } อีกสู งสุ ด แล้วเปิ ดออกจาก
ความชัว่ ช้า: สาหรับเขาจะนาเจ้าออกจากความมืดสู่ ความสว่าง
สุ ขภาพ และเกลียดชังเจ้าสิ่ งที่น่ารังเกียจอย่างฉุนเฉี ยว
{17:27 } ใครจะสรรเสริ ญสู งที่สุดในหลุมฝังศพ
แทนพวกเขา ซึ่งอาศัยอยู่ และให้ขอบคุณ
{17:28 } ขอบคุณ perisheth จากความตาย เป็ นจาก
ที่จะไม่: ห้องนัง่ เล่นและเสี ยงในหัวใจจะสรรเสริ ญการ
พระองค์เจ้าข้า
{17:29 } ว่าเป็ นความเมตตากับพระเจ้าของเรา
พระเจ้า และความเมตตาของพระองค์แก่เช่นเปิ ดเขาใน
ความศักดิ์สิทธิ์

{17:30 } สาหรับทุกสิ่ งที่ไม่มีในผูช้ าย เนื่องจากบุตร
มนุษย์ไม่ได้อมตะ
{17:31 } คือสว่างกว่าดวงอาทิตย์ ยังไม่ ได้แสง
เจ้าดังกล่าว และเนื้อและเลือดจะจินตนาการถึงความชัว่ ร้าย
{17:32 } เขา vieweth อานาจของความสู งของสวรรค์
และทุกคนมีแต่ดินและขี้เถ้า
{18:1 } liveth ที่สาหรับ Hath เคยสร้างทุกสิ่ งใน
ทัว่ ไป
{18:2 } เจ้าเท่านั้นคือความชอบธรรม และไม่มีใครอื่น
แต่เขา
{18:3 } ที่ governeth โลก ด้วยมือของเขา
มือ และทุกสิ่ งเชื่อฟังพระองค์: พระองค์เป็ นกษัตริ ยข์ องทั้งหมด
โดยอานาจที่แบ่งสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่พวกเขาจากหยาบคาย
กรรณ {18:4 } ซึ่งเขาได้รับอานาจในการประกาศของเขา
ทางานอย่างไร และที่จะหาโนเบิลกระทา
{18:5 } ใครจะหมายเลขความแข็งแรงของพระ และ
นอกจากนี้ที่ยงั จะบอกออกเมตตาของเขา
{18:6 } เป็ นผลงานมหัศจรรย์ของพระเจ้า มีอาจ
อะไรที่นามาจากพวกเขา ไม่อาจสิ่ งใดถูกวาง

ไว้กบั พวกเขา ไม่พ้นื ดินของพวกเขาได้ออก
{18:7 } เมื่อคนกรรณทา แล้วเขา beginneth และ
เมื่อเขา leaveth ปิ ด แล้วเขาเป็ นหนี้สงสัยสู ญ
{18:8 } มีอะไร คน และไปยังที่น้ นั serveth เขา เขาคืออะไร
ดี และความชัว่ ของเขา
{18:9 } จานวนคนของวันที่มีการ
ร้อยปี
{18:10 } เป็ นหยดน้ าแก่ทะเล และ gravelstone เป็ น
ในการเปรี ยบเทียบของทราย ดังนั้นพันปี เพื่อการ
วันของนิรันดร์
{18:11 } ดังนั้นคือ ผูป้ ่ วยพระเจ้ากับพวกเขา และ poureth
มาเขาเมตตาพวกเขา
{18:12 } เขาเห็น และรับรู ้ของพวกเขาสิ้ นสุ ดจะชัว่ ร้าย
ดังนั้น เขาคูณเมตตาเขา
{18:13 } ความเมตตาของมนุษย์ที่มีต่อเพื่อนบ้านของเขา แต่
ความเมตตาของพระเจ้าเป็ นทั้ง: เขา reproveth และ
nurtureth, teacheth และ bringeth อีกครั้ง เป็ นการเลี้ยงแกะของเขา
ฝูง
{18:14 } เขากรรณเมตตาพวกเขาที่ได้รับการลงโทษทางวินยั

และที่เพียรแสวงหาพระองค์
{18:15 } ลูกพ่อ ฝ้าไม่จงดี ไม่ใช้
คาอึดอัดเมื่อเจ้า givest สิ่ งใด
{18:16 } จะไม่การ asswage น้ าค้างความร้อน ดังนั้น เป็ นคา
ดีกว่าของขวัญ
{18:17 } หล่อ ไม่ใช่คาดีกว่าของขวัญ แต่ท้ งั สองมี
กับคนที่มีน้ าใจ
{18:18 } คนโง่จะ upbraid churlishly และของขวัญ
อิจฉา consumeth ตา
{18:19 } เรี ยนรู ้ก่อนที่เจ้าพูด และใช้ physick หรื อเคย
พระองค์ได้ป่วย
{18:20 } ก่อนพิพากษาตรวจสอบกัน และ ในวัน
การเยีย่ มชม เจ้าจงได้เมตตา
{18:21 } หรื ออ่อนน้อมถ่อมตนกัน ก่อนที่พระองค์จะป่ วย และในการ
เวลาบาปบาป shew
{18:22 } ให้อะไรขัดขวางข้าจ่ายสาบานจงกาหนด
เวลา และรอไม่ได้จนตายไปเป็ นธรรม
{18:23 } ก่อนเจ้าอธิษฐาน เตรี ยมกัน และจะไม่
เป็ นหนึ่งที่ tempteth พระเจ้า

{18:24 } คิดว่าเมื่อความโกรธที่จะปลาย และ
ทาการแก้แค้น เมื่อเขาจะหันใบหน้าของเขา
{18:25 } เมื่อพระองค์ทรง พอจาเวลาของ
หิว: และเมื่อข้ารวย คิดตามความยากจน และ
ต้องการ
{18:26 } ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเวลา
การเปลี่ยนแปลง และเร็ว ๆ นี้จะทาทุกสิ่ งที่พระพักตร์พระเจ้า
{18:27 } จะกลัวคนฉลาด ในทุกสิ่ ง และในการ
วันของ sinning เขาจะระวังความผิด: แต่คนโง่จะไม่
สังเกตเวลา
{18:28 } ทุกคนเข้าใจภูมิปัญญา knoweth
และจะให้สรรเสริ ญเขาพบเธอ
{18:29 } พวกเขาที่มีความเข้าใจในคาพูด
ก็ยงั ฉลาดตัวเอง และเทออกมาสวยงาม
อุปมา
{18:30 } ไปไม่หลังของเจ้าทั้งหลาย แต่ละเว้นกันจาก
อร่ อยเถิด
{18:31 } ถ้าเจ้า givest สุ ดจิตปรารถนาที่เธอ
เธอจะทาให้เจ้าคินโซอีกเป็ นศัตรู เถิดที่

กล่าวร้ายเจ้า
{18:32 } จะได้เพลิดเพลินไม่เชียร์ดีมาก ไม่ได้
เชื่อมโยงกับ expence ดังกล่าว
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{18:33 } ไม่ได้ขอทาน โดยการเลี้ยงตาม
ยืม เมื่อพระองค์ทรงสอนอะไรในกระเป๋ าของเจ้า: สาหรับเจ้า
จงรออยูส่ าหรับชีวติ พังเอง และจะคุยกันทางนี้
{19:1 } เป็ นเยื้อคนที่ A ให้ความเมา
ไม่ตอ้ งรวย: และเขาที่ contemneth ขนาดเล็ก
ตกน้อยและน้อย
ไวน์และหญิง {19:2 } จะทาให้คนเข้าใจ
เก็บตก: และเขาที่ cleaveth การ คลาสสิ ก จะกลายเป็ น
ยโสโอหัง
ผีเสื้ อและหนอน {19:3 } จะต้องเขามรดก และ
คนที่เป็ นตัวหนาจะถูกนาออกไป
เขา {19:4 } ที่รีบร้อนจะให้เครดิตเป็ น lightminded และ
ที่ sinneth เขาจะล่วงละเมิดต่อชีวติ ของเขา
{19:5 } มีคือไม่มีทรง taketh ความสุ ขในความชัว่ ร้ายจะ
ประณาม: แต่เขาที่ resisteth ความสุ ข crowneth ชีวติ ของเขา

{19:6 } ที่สามารถปกครองลิ้นของเขานั้นจะมีชีวติ โดยไม่
ปะทะกัน และที่ hateth พูดพล่ามจะชัว่ น้อยลง
Rehearse {19:7 } จงอีกไม่วา่ ที่บอกว่า จง
ข้า และเจ้าจงอัตราค่าโดยสารไม่ให้แย่ลง
{19:8 } ไม่วา่ จะเป็ นเพื่อนหรื อศัตรู การพูดคุยของอื่น ๆ ไม่ได้
ชีวติ ผูช้ าย และถ้า พระองค์ตรัส โดยไม่มีความผิด เปิ ดเผยพวกเขา
ไม่
{19:9 } สาหรับเขาได้ยนิ และสังเกตเจ้า และ เมื่อเวลา
แล้วเขาจะเกลียดชังพระองค์
{19:10 } ถ้าพระองค์ทรงได้ยนิ คา ปล่อยให้มนั ตายกับเจ้า และ
เป็ นตัวหนา มันจะไม่ระเบิดเจ้า
{19:11 } คนโง่ travaileth กับคา สตรี ใน
แรงงานของเด็ก
{19:12 } จึงเป็ นลูกศรที่ sticketh ในต้นขาของมนุษย์ การ
คาภายในท้องของคนโง่
{19:13 } ตักเตือนเพื่อน เขากรรณไม่ทาอาจ:
และถ้าเขาได้ทามัน ที่เขาทาได้ไม่มาก
เพื่อนจงตักเตือน {19:14 } มันอาจจะเขากรรณกล่าวว่า
มัน: และถ้าเขา มี ที่เขาพูดมันไม่ได้อีก

{19:15 } ตักเตือนเพื่อน: หลายครั้งมันเป็ นการใส่ ร้าย
และเชื่อว่าไม่ทุกเรื่ อง
คือ {19:16 } มีที่ slippeth ในคาพูดของเขา แต่ไม่
จากหัวใจของเขา และเขาที่กรรณไม่เคือง ด้วยเขาเป็ นใคร
ลิ้นหรื อไม่
{19:17 } ตักเตือนเพื่อนบ้านก่อนที่เจ้าข่มขู่
เขา และไม่มีการโกรธ ให้สถานที่กฎหมายมากสุ ด
สู ง
{19:18 } กลัวของพระเจ้าคือ ขั้นตอนแรกจะ
ยอมรับ [ของเขา], และภูมิปัญญา obtaineth ความรักของเขา
{19:19 } ความรู ้พระบัญญัติของการ
พระเจ้าเป็ นหลักคาสอนของชีวติ : และพวกเขาที่ทาสิ่ งที่
โปรดเขาจะได้รับผลของต้นไม้แห่งความเป็ นอมตะ
{19:20 } กลัวของพระเจ้าคือ ภูมิปัญญาทั้งหมด และ ในทั้งหมด
ภูมิปัญญาคือ ประสิ ทธิภาพของกฎหมาย และความรู ้
ของ omnipotency ของเขา
{19:21 } ถ้าราชการพูดกับนายของเขา ฉันจะไม่ทาตาม
pleaseth เจ้า แต่หลังจากนั้นเขาทามัน เขา angereth เขา
ที่ nourisheth เขา

{19:22 } ความรู ้ของความชัว่ ร้ายไม่ใช่ภูมิปัญญา
ใช่ที่มีเวลาปรึ กษาของบาปความรอบคอบ
{19:23 } มีคือ เป็ นความชัว่ ร้าย และเหมือนมี
สิ่ งที่น่ารังเกียจ และมีคนโง่ตอ้ งในภูมิปัญญา
{19:24 } เขาที่กรรณเล็กความเข้าใจ และบผู ้
พระเจ้า จะดีกว่าที่กรรณภูมิปัญญามาก และ
transgresseth กฎหมายสู งสุ ด
{19:25 } มีความสวยงามที่เขลา และเหมือนกัน
ธรรม และมีอยูห่ นึ่งที่ turneth กันเพื่อทาให้ตดั สิ นใจ
ปรากฏ และมีคนฉลาดภาระในการตัดสิ น
{19:26 } มีเป็ นคนชัว่ ร้ายที่ hangeth ลงเขา
หัวเศร้า แต่อย่างภายในเขามีหลอกลวง
{19:27 } หล่อลงสี หน้าของเขา และการเป็ น
เขาได้ยนิ ไม่: ซึ่งเขาจะไม่รู้จกั กัน จะทาเจ้า
ร้ายก่อนที่พระองค์จะทราบ
{19:28 } และ หากเพื่อต้องการอานาจของ เขาถูกขัดขวาง
sinning แต่เมื่อเขา findeth โอกาสที่ จะทาความชัว่
{19:29 } คนอาจเป็ นที่รู้จกั โดยลักษณะของเขา และหนึ่งที่
กรรณเข้าใจ โดยสี หน้าของเขา เมื่อเจ้า meetest

เขา
{19:30 } ผูช้ ายแต่ง กาย และเสี ยงหัวเราะมากเกินไป และ เดิน
shew เขาคืออะไร
{20:1 } มีเป็ นการติเตียนที่ไม่ comely: อีกครั้ง บาง
คน holdeth ลิ้นของเขา และเขาเป็ นคนฉลาด
เป็ นการตักเตือน กว่าจะโกรธดี {20:2 }
แอบ: และเขาที่ confesseth ความผิดของเขาจะถูกรักษาไว้
จากเจ็บปวด
{20:3 } วิธีดีมนั เมื่อพระองค์ทรง reproved การ shew
กลับใจ สาหรับดังนั้น เจ้าจงหนีบาปประมาท
{20:4 } เป็ นปรารถนาของ eunuch เป็ นกับ deflower บริ สุทธิ์ ดังนั้น
เป็ นเขาที่ executeth พิพากษา ด้วยความรุ นแรง
{20:5 } นัน่ คือสิ่ งที่ keepeth เงียบ และพบ
ฉลาด: และอีก โดยพูดพล่ามมาก becometh แสดงความเกลียดชัง
{20:6 } บางคน holdeth ลิ้นของเขา เพราะเขากรรณไม่ได้
ตอบ: และบาง keepeth เงียบ รู ้เวลาของเขา
{20:7 } A คนฉลาดจะเก็บลิ้นของเขาจนกว่าเขาเห็น
โอกาส: แต่ที่ babbler และคนโง่จะถือว่าไม่มีเวลา
เขา {20:8 } ที่ useth คาหลาย ๆ คาจะได้ abhorred และ

เขาว่าให้ตวั เองมีอานาจในนั้นจะถูกเกลียด
{20:9 } นัน่ คือ คนบาปที่กรรณประสบความสาเร็จดีในความชัว่ ร้าย
สิ่ ง และมีกาไรที่ turneth การสู ญเสี ย
{20:10 } มีเป็ นของขวัญที่จะกาไรเจ้า และมี
เป็ นของขวัญที่มี recompence ที่มี
{20:11 } มีเป็ นการ abasement เพราะเกียรติ และ
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มีที่ lifteth ขึ้นจากอสังหาริ มทรัพย์ต่า
{20:12 } มีเป็ นที่ buyeth มากสาหรับเล็กน้อย และ
repayeth มัน sevenfold
{20:13 } คนฉลาด โดยคาพูดของเขาได้กล่าวโทษพวกเขามีรัก:
แต่แขนของคนโง่ตอ้ งเทออก
{20:14 } ของขวัญของคนโง่จะทาให้เจ้าไม่ดีเมื่อ
พระองค์ทรงสอนนั้น ใช่ยงั อิจฉาสาหรับความจาเป็ นของเขา: สาหรับ
เขา looketh ได้รับของสิ่ งหนึ่ง
{20:15 } เขาทูลน้อย และ upbraideth มาก เขา openeth
ปากของเขาเช่น crier วัน เขา lendeth และรุ่ งขึ้นจะ
เขาถามมันอีก: ดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งจะถูกเกลียดของพระเจ้าและมนุษย์
{20:16 } คนโง่ตรัส เพื่อน มีไม่ขอบคุณ

สาหรับทั้งหมดของฉันดี และพวกเขาที่กินขนมปังของฉันพูดความชัว่ ร้าย
ของฉัน
{20:17 } วิธีของ และของจานวนจะสามารถฝ่ าฝื นไป
ก็พากัน สาหรับเขา knoweth aright ไม่วา่ มันคืออะไรจะมี และเป็ น
คนเขาว่าเขามันไม่
{20:18 } จะลื่นตามทางเดินดีกว่าการส่ ง
มีลิน้ : เพื่อการล่มสลายของคนชัว่ ร้ายจะมา
อย่างรวดเร็ ว
{20:19 } จะเป็ นเรื่ องการ unseasonable ในปาก
ความฉลาด
{20:20 } ประโยคควรจะปฏิเสธเมื่อมันแล้ว
จากปากของคนโง่ สาหรับเขาจะไม่พูดมันกาหนดฤดูกาล
{20:21 } มีเป็ นที่ถูกขัดขวางจาก sinning ผ่าน
ต้อง: และเมื่อเหลือ taketh เขา เขาจะไม่มีปัญหา
{20:22 } มีเป็ นที่ destroyeth ชีวติ ของเขาผ่าน
อาย และ โดยการยอมรับของบุคคล overthroweth
ตัวเอง
{20:23 } มีเป็ นที่สาหรับอาย promiseth พระองค์
เพื่อน และได้กล่าวโทษพวกเขาศัตรู ของเขาเพื่ออะไร

{20:24 } โกหกเป็ นบล็อทเหม็นในมนุษย์ แต่มนั เป็ นอย่างต่อเนื่อง
ในปากของการ untaught
{20:25 } เป็ นขโมยจะดีกว่าเป็ นคนที่คุน้ เคยกับ
นอน: แต่พวกเขาทั้งสองจะมีการทาลายมรดก
{20:26 } หน่ายมุสาคือ dishonourable และ
ความอัปยศที่เคยมีกบั เขา
{20:27 } คนฉลาดส่ งเสริ มตัวเองให้เกียรติกบั
คาพูดของเขา: ที่กรรณความเข้าใจจะขอดี
ผูช้ าย
{20:28 } ที่ tilleth ที่ดินของเขาจะเพิ่มฮีปของเขา:
และเขาที่ pleaseth คนที่ยอดเยีย่ มจะได้รับการนิรโทษกรรมสาหรับความชัว่ ช้า
{20:29 } ของขวัญและของขวัญตาบอดสายตาของปัญญา และ
อุดปากของเขาที่เขาไม่ตาหนิติเตียน
{20:30 } ภูมิปัญญาที่เป็ น hid และสมบัติที่เป็ นเก็บสะสมความมัง่ คัง่
สู งสุ ด กาไรอยูใ่ นพวกเขาทั้งสอง
{20:31 } ดีข้ ึนเป็ นที่ hideth ความโง่เขลาของเขามากกว่าคนที่
hideth ภูมิปัญญาของเขา
{20:32 } ความอดทนจาเป็ นหา ing พระเป็ น
ดีกว่าเขา ที่ leadeth ชีวติ โดยคาแนะนา

{21:1 } ลูกที่พระองค์ทรงทาบาป ทาให้ไม่มี แต่ขอให้
นิรโทษกรรมบาปของเจ้าเดิม
{21:2 } หนีจากบาปนับแต่ใบหน้าของพญา: ถ้า
เจ้า comest เกินไปใกล้กบั มัน มันจะกัดเจ้า: ฟันดังกล่าวมี
เป็ นฟันสิ งโต ฆ่าวิญญาณของมนุษย์
{21:3 } ความชัว่ ช้าทั้งหมดเป็ นสองขอบดาบ บาดแผล
เพื่อไม่สามารถรักษาให้หายได้
{21:4 } terrify และทาผิดจะเสี ยริ ชเชส: ดังนั้นการ
บ้านของผูช้ ายภูมิใจจะทาอ้างว้าง
Reacheth {21:5 } การสวดมนต์จากปากของคนยากจนเพื่อ
หูของพระเจ้า แลมาเขาตัดสิ นใจอย่างรวดเร็ว
คือเขา {21:6 } ที่ hateth ไปเป็ น reproved ขวาง
คนบาป: แต่เขาที่บผูพ้ ระจะกลับจากเขา
หัวใจ
{21:7 } เป็ นคนฝี ปากว่าไกล และ ใกล้ แต่คน
ความเข้าใจ knoweth เมื่อเขา slippeth
เขา {21:8 } ที่ buildeth บ้านของเขา ด้วยเงินคนอื่น
เหมือนที่ gathereth หินหลุมฝังศพของเขาเอง
ศพ

{21:9 } ชุมนุมคนอธรรมเป็ นเช่นอย่า
ห่อกัน: และสิ้ นสุ ดของพวกเขาคือ เปลวไฟของไฟ
ทาลายพวกเขา
{21:10 } วิธีของคนบาปทา ด้วยหิน ธรรมดา แต่
ที่น้ นั มีหลุมนรก
{21:11 } ที่ keepeth กฎหมายของพระเจ้า getteth
ความเข้าใจดังกล่าว: และสมบูรณ์แบบของความกลัวของการ
พระเจ้าเป็ นภูมิปัญญา
{21:12 } เขาที่ไม่ฉลาดจะไม่สอน: แต่มี
ภูมิปัญญาซึ่ง multiplieth ขม
{21:13 } ความรู ้ของคนฉลาดจะมากมายเช่นการ
น้ าท่วม: และคาปรึ กษาของเขาเป็ นเหมือนน้ าพุบริ สุทธิ์ของชีวติ
{21:14 } ส่ วนภายในของคนโง่เป็ นเหมือนเรื อแตก
และเขาจะมีความรู ้ไม่นานถึงเขา liveth
{21:15 } ถ้าฝี มือคนได้ยนิ คาฉลาด จะ
มัน และซักถามเพิ่มจง: แต่ทนั ทีที่ไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่ง
heareth ความเข้าใจมัน มัน displeaseth เขา และเขา casteth
หลังของเขา
{21:16 } พูดคนโง่เป็ นภาระในทาง:

แต่พระคุณจะพบในริ มฝี ปากของปัญญา
{21:17 } พวกเขาสอบถามที่ปากคนฉลาดในการ
ชุมนุม และพวกเขาต้องไตร่ ตรองคาพูดของเขาในหัวใจของพวกเขา
{21:18 } เป็ นบ้านที่ถูกทาลาย จึงเป็ นภูมิปัญญาที่มี
คนโง่: และความรู ้ความฉลาดเป็ นการพูดคุยโดยไม่
ที่ความรู ้สึก
{21:19 } สอนแก่คนโง่เป็ นสะบั้นในเท้า และ
เช่น manacles ด้านขวามือ
{21:20 } คนโง่ lifteth เขาเสี ยงหัวเราะ แต่
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คนฉลาด scarce ยิม้ เล็กน้อย
{21:21 } การเรี ยนรู ้เป็ นคนฉลาดทรงเป็ นเครื่ องประดับของ
ทอง และ เช่นสร้อยข้อมือกับแขนขวาของเขา
{21:22 } เท้าของคนโง่อยูเ่ ร็ว ๆ นี้ในของเขา [เพื่อนบ้านของ]
บ้าน: แต่เป็ นคนที่ มีประสบการณ์คือละอายใจของเขา
{21:23 } คนโง่จะโผล่ในที่ประตูเข้าบ้าน: แต่
ที่จะหล่อเลี้ยงดีจะยืนได้โดยไม่ตอ้ ง
{21:24 } เป็ นความหยาบคายจะพี่ที่ประตู:
แต่คนฉลาดจะเสี ยใจกับการขาย

{21:25 } ริ มฝี ปากของ talkers จะบอกสิ่ งต่าง ๆ เช่น
เกี่ยวข้องไม่แก่พวกเขา: แต่คาดังกล่าวมี
ความเข้าใจมีการชัง่ น้ าหนักในดุล
{21:26 } ของคนโง่อยูใ่ นปากของพวกเขา: แต่
ปากของปัญญามีในหัวใจของพวกเขา
{21:27 } เมื่อการประชาชน curseth ซาตาน เขา curseth ของเขา
จิตวิญญาณของตัวเอง
{21:28 } การกระซิบกระซาบ defileth ชีวติ ของเขา และมีคนเกลียด
wheresoever เขาพระองค์
คน slothful {22:1 } A ถูกเปรี ยบเทียบกับหินโสโครก และ
ทุกคนจะ hiss เขาออกมาถึงความอับอายขายหน้าของเขา
คน slothful A {22:2 } ถูกเปรี ยบเทียบกับความสกปรกของการ
dunghill: ทุกคนที่ใช้มนั ขึ้นจะเขย่ามือของเขา
มนุษย์ {22:3 } evilnurtured เป็ น dishonour ของพ่อ
begat ที่เขา: และจะให้กาเนิดลูกสาว [โง่] สู ญเสี ยเขา
ลูกสาวฉลาด A {22:4 } จะนามรดกของเธอ
สามี: แต่เธอ liveth ว่าเป็ นพ่อของเธอโดยทุจริ ต
แห้งกร้าน
ทั้งพ่อของเธอ dishonoureth เธอ {22:5 } ที่เป็ นตัวหนา และ

สามีของเธอ แต่พวกเขาทั้งสองจะชังเธอ
เรื่ อง A {22:6 } นอกฤดู [เป็ น] musick ระทด:
แต่ลายเส้นและการแก้ไขของภูมิปัญญาแต่ไม่เคยหมดเวลา
{22:7 } มีคือไม่มี teacheth คนโง่เป็ นที่ glueth เป็ น
potsherd เข้าด้วย กัน และ เป็ นเขาที่ waketh หนึ่งจากเสี ยง
การนอนหลับ
เขา {22:8 } ที่ telleth เรื่ องการหลอก speaketh ในการ
ผ่อน: เมื่อเขากรรณบอกว่า เรื่ องของเขา จะว่า คือการ
เรื่ อง
{22:9 } ถ้าเด็กอาศัยอยูส่ ุ จริ ต และมี wherewithal
พวกเขาจะครอบคลุม baseness ของพ่อ
{22:10 } แต่เด็ก ถูก ตระหง่านผ่านรังเกียจ และ
ต้องการบารุ งสี ยอ้ มขุนนางของเครื อญาติของพวกเขา
{22:11 } ร้องคนตาย สาหรับเขากรรณหายแสง: และ
ร้องสาหรับคนโง่ สาหรับ wanteth เขาเข้าใจ: ทาน้อย
ร้องไห้ให้ตาย ไม่ที่เหลือ: แต่ชีวติ ของคนโง่
เป็ นยิง่ กว่าความตาย
{22:12 } เจ็ดวันไว้อาลัยผูช้ ายทาสาหรับเขาที่จะตาย
แต่สาหรับคนโง่และมีประชาชนคนทุกวันของชีวติ ของเขา

{22:13 } คุยไม่มากกับคนโง่ และไปไม่ให้เขาที่
กรรณไม่เข้าใจ: ระวังของเขา เกรงว่าที่เจ้าได้
ปัญหา และเจ้าจงอย่าได้ defiled กับ fooleries ของเขา:
ออกเดินทางจากเขา และเจ้าจงหาส่ วนเหลือ และไม่
disquieted ด้วยความบ้า
{22:14 } มีอะไรหนักกว่าตะกัว่ และชื่อ
ดังกล่าว แต่คนโง่
{22:15 } ทราย และเกลือ และมวลของเหล็ก ง่ายกว่า
หมี กว่าคนโดยปราศจากความเข้าใจ
{22:16 } girt ไม้ และมัดในอาคาร
ไม่จริ งกับสั่น: เพื่อหัวใจที่ stabli โรงนา
โดยแนะนาให้คาปรึ กษาจะกลัวไม่มีเวลา
{22:17 } หัวใจตัดสิ นตามความคิดความเข้าใจ
เป็ น plaistering การยุติธรรมบนผนังของแกลเลอรี่
{22:18 } pales ตั้งในสถานสู งจะไม่ยนื
ต้านลม: ดังนั้นหัวใจน่ากลัวในจินตนาการของการ
คนโง่ไม่สามารถสู ้ความกลัวใด ๆ
{22:19 } ที่ pricketh ตาจะทาให้น้ าตาตก:
และที่ pricketh หัวใจได้กล่าวโทษพวกมันไป shew เธอ

ความรู ้
{22:20 } มีคือไม่มี casteth เป็ นหินที่นก frayeth พวกเขา
จาก: และที่เพื่อนของเขา upbraideth breaketh มิตรภาพ
{22:21 } ว่าเจ้า drewest ดาบที่เพื่อนจง ยัง
ไม่สิ้นหวัง: สาหรับอาจจะกลับมา [จะชอบ]
{22:22 } ถ้าพระองค์ทรงเปิ ดปากของเจ้ากับเจ้าเพื่อน
กลัวไม่ได้ สาหรับอาจจะกระทบยอด: ยกเว้น
upbraiding หรื อความภาคภูมิใจ หรื อเปิ ดเผยความลับ หรื อ
แผลทุจริ ต: สาหรับสิ่ งเหล่านี้ จะเป็ นเพื่อนทุก ๆ
ออกเดินทาง
{22:23 } จงซื่อสัตย์ในความยากจนของเขา เพื่อนบ้านที่
เจ้าเพื่อเจ้าจะเปรมปรี ด์ ิในความมัง่ คัง่ : stedfast จงปฏิบตั ิ
ในเวลาของปัญหาของเขา เขาว่าเจ้าเพื่อเจ้าจะได้ทายาทด้วย
เขามรดกของเขา: หมายความว่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่เสมอจะ
contemned: ไม่รวยที่โง่เขลาที่จะได้ใน
ชื่นชม
{22:24 } เป็ นไอและควันเตา goeth
ก่อนไฟ ดังนั้น reviling ก่อนเลือด
{22:25 } ฉันจะไม่ละอายที่จะปกป้องเพื่อน ไม่

ฉันจะซ่อนตัวเองจากเขา
{22:26 } และ หากความชัว่ ใด ๆ ที่เกิดขึ้นพระองค์ โดยพระองค์ ทุก
ที่ heareth มันจะระวังของเขา
{22:27 } ที่จะตั้งนาฬิกาก่อนปาก และการ
ตราภูมิปัญญาเมื่อริ มฝี ปากของฉัน ที่ผมตกไม่ได้กต็ าม
พวกเขา และที่ลิ้นของฉันทาลายฉันไม่
ข้าแต่พระเจ้า {23:1 } พ่อ และผูว้ า่ การทั้งหมดของฉันทั้งชีวติ
ทิ้งฉันไม่ตอ้ งการเพียง และให้ฉนั ได้อยู่ โดยพวกเขา
{23:2 } ใครจะตั้ง scourges ความคิดของฉัน และ
วินยั แห่งปัญญามากกว่าใจกลางเหมือง พวกเขาต้องอะไหล่ฉนั
สาหรับผมไม่ ignorances และผ่านไม่บาป:
{23:3 } เกรงว่าเหมือง ignorances เพิ่ม และบาปของฉัน
มากมายเพื่อทาลายของฉัน และฉันหลงก่อนระเบิด
ศัตรู และศัตรู ระเบิดเปรมปรี ด์ ิขา้ ที่มีความหวัง
อยูไ่ กลจากความเมตตาของพระองค์
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{23:4 } ข้าแต่พระเจ้า พระบิดา และพระเจ้าชีวติ ของฉัน ให้ฉนั ไม่มี
ดูความภูมิใจ แต่หนั ข้าพระองค์เสมอเป็ น
ใจตระหง่าน

ความหวังไร้สาระ {23:5 } เปิ ดจากฉัน และ
concupiscence และเจ้าจงถือเขาขึ้นที่อืน
เสมอเพื่อให้บริ การเจ้า
{23:6 } ให้ไม่ตะกละของท้องหรื ออวัยวะเพศของตัว
เนื้อจะถือของฉัน และให้ขา้ พระองค์เข้าไปฉันไม่
ใจยโสโอหัง
{23:7 } ได้ยนิ O ye เด็ก วินยั ของปาก:
ที่ keepeth มันจะไม่สามารถดาเนินการในริ มฝี ปากของเขา
{23:8 } คนบาปจะอยูใ่ นความโง่ของเขา: ทั้ง
ลาโพงที่ชวั่ ร้ายและความภาคภูมิใจจะตกอยูจ่ ึง
Accustom {23:9 } ไม่เจ้าปากสาบาน ไม่ใช้
กันเพื่อการตั้งชื่อของบริ สุทธิ์
{23:10 } สาหรับเป็ นข้าราชการที่ถูกตีอย่างต่อเนื่องจะ
ไม่มีไม่ มีเครื่ องหมายสี ฟ้า: ให้เขาที่ sweareth และ nameth
พระเจ้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้ผดิ พลาด
{23:11 } เป็ นคนที่ useth มากสาบานจะถูกกรอกข้อมูล
กับความชัว่ ช้า และภัยพิบตั ิจะไม่เคยออกจากเขา
บ้าน: ถ้าเขาจะรุ กราน จะเป็ นบาปพระองค์: และถ้าเขา
รับทราบไม่บาป เขาได้กล่าวโทษพวกเป็ นความผิดสอง: และถ้า

เขาสาบานเปล่า ๆ เขาจะไม่รู้เรื่ อง แต่บา้ นของเขา
จะเต็มไปด้วยภัยพิบตั ิ
{23:12 } มีเป็ นคาที่มีความคลาสสิ กเกี่ยวกับกับความตาย:
พระเจ้าให้วา่ มันไม่พบในมรดกของยาโคบ สาหรับ
สิ่ งต่าง ๆ จะไกลจากที่พระเจ้า และพวกเขาจะ
ไม่หลงระเริ งในความบาป
{23:13 } ใช้ไม่เจ้าปากสาบาน intemperate สาหรับ
ในนั้นเป็ นคาของความบาป
{23:14 } จาของเจ้าพ่อและเจ้าแม่ เมื่อเจ้า
sittest ในหมู่คนดี ไม่ข้ ีลืมก่อนที่พวกเขา และ
ดังนั้นพระองค์ โดยพระองค์เองกลายเป็ น คนโง่ และต้องการที่วา่ เจ้า
hadst ไม่เกิด และสาปแช่งพวกเขาวันประสู ติของพระองค์
{23:15 } คนที่คุน้ เคยกับคา opprobrious
จะไม่ได้ข้ ึนทุกวันของชีวติ ของเขา
{23:16 } ผูช้ ายประเภทสองคูณบาป และที่สามจะ
นามาลงโทษ: จิตใจร้อนเป็ นไฟเผาไหม้ ไม่มี
ดับจนมันบริ โภค: fornicator ในร่ างกายของเขา
เนื้อจะไม่หยุดจนเขากรรณจุดไฟ
{23:17 } ขนมจะหอมจะเป็ น whoremonger เขาจะไม่

ออกนอกจนเขาตาย
{23:18 } คนที่สมรส breaketh พูดในเขาจึง
หัวใจ ที่ seeth ฉัน ผม: compassed เกี่ยวกับกับความมืด
ผนังปะ และร่ างกายไม่ seeth ฉัน หากต้องการให้ฉนั ไป
ความกลัว สู งสุ ดจะไม่จดจาบาปของฉัน:
{23:19 } คนบผูเ้ ฉพาะสายตาของผูช้ าย และ
knoweth ไม่วา่ ดวงตาของพระเจ้าเป็ นสิ บพันครั้ง
สว่างกว่าดวงอาทิตย์ พิสมัยในวิธีของมนุษย์ และ
พิจารณาส่ วนลับมากที่สุด
{23:20 } เขารู ้ทุกสิ่ ง ere เคยสร้าง ดังนั้น
หลังจากที่พวกเขาถูกสมบูรณ์ เขาดูพวกเขาทั้งหมด
{23:21 } คนนี้จะถูกลงโทษในถนนของการ
เมือง และที่เขา suspecteth ไม่เขาจะกระทา
{23:22 } จึง จะมันไปยัง มีภรรยาเป็ นที่ leaveth
สามีของเธอ และ bringeth ในการรับมอบอีก
{23:23 } แรก เธอกรรณไม่เชื่อฟังกฎหมายของมากสุ ด
สู ง และประการที่สอง เธอกรรณบุกกับตนเอง
สามี และประการที่สาม เธอกรรณเล่นโสเภณี ประเวณี
และนาเด็กคนอื่น

{23:24 } เธอจะถูกนาออกไปชุมนุม
และสื บสวนจะต้องทาของลูก ๆ ของเธอ
{23:25 } เด็กเธอจะใช้ราก และสาขาของเธอ
ต้องนามาผลไม่
{23:26 } เธอจะปล่อยหน่วยความจาของเธอจะถูกสาปแช่ง และเธอ
ประณามจะ blotted ได้ออกไม่
{23:27 } และพวกเขาที่ยงั คงอยูจ่ ะรู ้วา่ มี
ไม่มีอะไรดีกว่ากลัวพระเจ้า และที่มี
อะไรหวานกว่าการราลึกแก่พระบัญญัติ
ของพระเจ้า
{23:28 } ก็ดีรุ่งโรจน์ การติดตามพระเจ้า และเป็ น
ได้รับของเขาจะยาวนาน
{24:1 } จะสรรเสริ ญตัวเอง และจะความรุ่ งเรื องในการ
ท่ามกลางคนของเธอ
{24:2 } ในคณะสู งสุ ดจะเธอ
เปิ ดปากของเธอ และชัยชนะก่อนอานาจ
{24:3 } ผมออกมาจากปากของสู งสุ ด และ
ครอบคลุมโลกเป็ นเมฆ
{24:4 } ฉันอาศัยอยูใ่ นสถานสู ง และบัลลังก์ของผมในการ

เสาเมฆ
วงจรสวรรค์ compassed {24:5 } ฉันคนเดียว และ
เดินเข้าด้านล่างของลึก
{24:6 } ในคลื่นของทะเล และ ในโลก และ
ทุกคนและชาติ ผมมีครอบครอง
{24:7 } กับเหล่านี้ท้ งั หมดผมขอเหลือ: และ ในที่
มรดกฉันจะปฏิบตั ิอย่างไร
{24:8 } เพื่อให้ผสู ้ ร้างทุกสิ่ งที่ฉนั เป็ น
บัญญัติ และเขาที่ทาให้ฉนั เกิดวิหารของฉัน
พักผ่อน และกล่าวว่า ให้เจ้าอาศัยอยูใ่ นยาโคบ และ thine
สื บทอดในอิสราเอล
{24:9 } เขาสร้างฉันจากจุดเริ่ มต้นก่อนการ
โลก และฉันจะไม่ลม้ เหลว
{24:10 } ในวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเสิ ร์ฟก่อน และดังนั้น
ถูกตั้งขึ้นใน Sion
{24:11 } Likewise ในเมืองรัก เขาทาให้ผมส่ วนที่เหลือ และ
ในเยรู ซาเล็มเป็ นกาลัง
{24:12 } และผมเอารากในการยกย่องคน แม้แต่ใน
ส่ วนของการสื บทอดของพระเจ้า

{24:13 } ผมยกย่องเช่นซี ดาร์ ใน Libanus และเป็ นการ
ต้นไซเปรสเทือกเขาเพราะ
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{24:14 } ผมเช่นปาล์ม ใน En gaddi และเป็ นที่ยกย่อง
พืชดอกกุหลาบในเจริ โค เป็ นต้นมะกอกยุติธรรมในเขตเหนือ
และเติบโตเป็ นต้นไม้เครื่ องบินน้ า
{24:15 } ฉันให้มีกลิ่นหอมเช่นอบเชย และ
aspalathus และให้ผลกลิ่นดีที่ชอบที่สุด
ผึ้ง นางชม และโอนิกซ์ และ storax หวาน และเป็ นการ
ควันของกายานในพลับพลา
{24:16 } เป็ นต้นน้ ามันสนผมยืดออกของฉัน
สาขา และสาขาของฉันมีสาขาของเกียรติ และ
ผ่อนผัน
{24:17 } เป็ นเถามาลิ้มลองความไว้ และ
ดอกไม้ของฉันเป็ นผลไม้ของเกียรติและร่ ารวย
{24:18 } ความรักยุติธรรม และความกลัว แม่ของฉัน และ
ความรู ้ และหวังว่าศักดิ์สิทธิ์: ดังนั้น ถูก นิรันดร์:
ให้เด็กทั้งหมดซึ่ งมีชื่อของเขา
{24:19 } มาหาพระองค์ ทุกท่านที่จะต้องการฉัน และ

เติมเอง ด้วยผลไม้ของฉัน
{24:20 } สาหรับอนุสรณ์สถานของฉันจะหวานกว่าน้ าผึ้ง และ
สื บทอดเหมืองกว่ารังผึ้ง
{24:21 } ที่ฉนั กินยังจะหิว และพวกเขา
เครื่ องดื่มที่ฉนั ยังจะกระหายน้ า
{24:22 } ที่ obeyeth ฉันไม่เคยจะ confounded
และที่ทางานผมจะไม่ทา amiss
{24:23 } สิ่ งเหล่านี้เป็ นหนังสื อของพันธสัญญาของ
พระเจ้าสู งสุ ด แม้แต่กฎหมายซึ่งโมเสสบัญชา
เป็ นมรดกแก่สาธุชนของยาโคบ
{24:24 } จางไม่รัดกุมในพระเจ้า เขาอาจ
ยืนยันคุณ กระจายเขา: ผูท้ รงอานาจพระเจ้าเป็ น พระเจ้า
คนเดียว และอยู่ ข้างเขามีไม่คลอดอื่น ๆ
{24:25 } เขา filleth ทุกสิ่ งกับภูมิปัญญาของเขา เป็ น Phison
และ เป็ น Tigris ในขณะผลไม้ใหม่
{24:26 } เขาได้กล่าวโทษพวกเข้าใจชุมเช่น
เฟรติ และจอร์แดนในเวลาของการเก็บเกี่ยว
{24:27 } เขาได้กล่าวโทษพวกคาสอนความรู ้ปรากฏเป็ น
การ แสง และ Geon ในเวลาของวินเทจ

{24:28 } คนแรกรู ้วา่ เธอไม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ: ไม่มี
สุ ดท้ายจะพบเธอออกมา
{24:29 } สาหรับความคิดของเธอมีมากกว่าทะเล และเธอ
เพียง profounder กว่าลึกดี
{24:30 } ผมยังออกมาตามธารน้ า จากแม่น้ า และเป็ นการ
ท่อร้อยสายเข้าไปในสวน
{24:31 } ผมกล่าว ฉันจะน้ าสวนที่ดีที่สุดของฉัน และน้ าจะ
อย่างล้นเหลือของฉันสวนเตียง: และ หล่อ บรู๊ คของฉันกลายเป็ น
แม่ และแม่น้ าของฉันกลายเป็ น ทะเล
{24:32 } ผมยังจะทาให้หลักคาสอนให้เป็ นตอนเช้า
และจะส่ งมาแสงเธอไกลออก
{24:33 } ฉันจะได้เทหลักคาสอนเป็ นคาทานาย และ
ปล่อยให้ทุกเพศทุกวัยตลอดกาล
{24:34 } ดูเถิดที่ฉนั มีไม่ laboured ตัวเองเท่านั้น
แต่สาหรับพวกเขาทั้งหมด ที่แสวงหาปัญญา
{25: 1 } ในสามสิ่ งฉันหน้าจอไอคอน และลุกขึ้นยืน
สวยงามทั้งพระเจ้าและผูช้ าย: ความสามัคคีของพี่นอ้ ง
ความรักของเพื่อนบ้าน คน และภรรยาที่ตกลงกัน
25: {2 } สามประเภทของผูช้ าย hateth จิตวิญญาณของฉัน และฉัน

โกรธเคืองอย่างมากในชีวิต: เป็ นคนไม่ดีที่ภูมิใจ การ
อุดมไปด้วยคนที่เป็ นคนโกหก และ adulterer ตัวเก่า doateth ที่
{25:3 } ถ้าพระองค์ทรงรวบรวมอะไรในเยาวชนจง วิธี
พระองค์ตรัสหาสิ่ งใดในยุคเถิด
{25:4 } O comely ว่าสิ่ งเป็ นสี เทาสาหรับขน
และ สาหรับผูช้ ายโบราณรู ้ปรึ กษา
25: {5 } O comely ว่าเป็ นภูมิปัญญาของคนเก่า และ
ความเข้าใจและให้คาปรึ กษาชายเกียรติ
{25:6 } ประสบการณ์มากเป็ นมงกุฎของคน และ
ความกลัวของพระเจ้าเป็ นความรุ่ งโรจน์ของพวกเขา
{25:7 } มีเก้าสิ่ งที่ฉนั ได้รับการตัดสิ นในเหมือง
หัวใจจะมีความสุ ข และสิ บผมจะส่ ง ด้วยลิน้ ของฉัน:
เป็ นคนที่ความสุ ขของลูก ๆ ของพระองค์ กรรณ และเขาว่า liveth เพื่อดู
ฤดูใบไม้ร่วงของศัตรู ของพระองค์:
{25:8 } ดีเป็ นที่พระองค์พร้อมภรรยาของเขา
ความเข้าใจ และที่กรรณไม่ลื่น ด้วยลิ้นของเขา
และที่กรรณไม่ได้เป็ นคนมากกว่าท่านเอง:
{25:9 } ดีเป็ นเขาที่กรรณพบความรอบคอบ และเขาว่า
speaketh ในหูของพวกเขาที่จะได้ยนิ :

{แมนฯ } O วิธีการที่ดีคือเขาที่ findeth ปัญญา แต่ เป็ น
มีไม่มีเหนือเขาที่บผูพ้ ระเจ้า
{25:11 } แต่ความรักของพระเจ้าเกินทุกสิ่ งสาหรับ
แสงสว่าง: เขาที่ holdeth มัน ไปยังที่น้ นั จะเขาเทียบได้กบั
{25:12 } ความกลัวของพระเจ้าเป็ นจุดเริ่ มต้นของความรักของพระองค์:
และความเชื่อเป็ นจุดเริ่ มต้นของขนาดเขา
{25:13 } [ให้] ภัยพิบตั ิใด ๆ แต่โรคระบาดของหัวใจ:
และความชัว่ ร้ายใด ๆ แต่ความชัว่ ร้ายของผูห้ ญิง:
{คง} และบีบคั้นใด ๆ แต่บีบคั้นจากพวกเขา
ที่เกลียดฉัน: และแก้แค้นใด ๆ แต่แก้แค้นของศัตรู
ไม่มีหวั ด้านบนหัวของงู เป็ น {25:15 } และ
มีการลงโทษเหนือการลงโทษของข้าศึก
{25:16 } ผมมีค่อนข้างอาศัยอยูก่ บั สิ งโตและมังกร กว่า
เพื่อให้บา้ นกับผูห้ ญิงคนชัว่
Changeth {25:17 } จิตของผูห้ ญิงใบหน้าของเธอ
และ darkeneth บนใบหน้าเช่นผ้ากระสอบ
{25:18 } สามีของเธอจะนัง่ อยูใ่ นหมู่เพื่อนบ้านของเขา และ
เมื่อเขา heareth มันจะถอนหายใจพิร้ ี พิไร
{25:19 } เป็ นความชัว่ ร้ายทั้งหมด แต่เพื่อความชัว่ ร้ายของการ

หญิง: ส่ วนของคนบาปตกอยูก่ บั เธอให้
{25:20 } เป็ นปี นขึ้นทางทรายไปเท้าของ
มีอายุ ดังนั้นภรรยาของคาจะเป็ นคนเงียบ
{25:21 } สะดุดไม่ได้อยูท่ ี่ความงามของผูห้ ญิง และความปรารถนา
ไม่เธอเพื่อความสุ ข
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{25:22 } ผูห้ ญิง ถ้าเธอรักษาสามี แบบเต็ม
ความโกรธ impudence และประณามมาก
{25:23 } ผูห้ ญิงคนชัว่ abateth ความกล้าหาญ ได้กล่าวโทษพวก
สี หน้าหนักและหัวใจบาดเจ็บ: ผูห้ ญิงที่จะ
สามีของเธอในความทุกข์ได้กล่าวโทษพวกอ่อนแอไม่สบายมือ และ
หัวเข่าเบาบาง
{25:24 } ของผูห้ ญิงมาที่จุดเริ่ มต้นของความบาป และ
ผ่านของเธอเรา ทั้งหมดตาย
{25:25 } ให้น้ าผ่านไม่มี ไม่เป็ นคนชัว่
ลิเบอร์ต้ ีผหู ้ ญิงจะ gad ในต่างประเทศ
{สิ่ ง} ถ้าเธอไปไม่เป็ นเจ้า wouldest ตัดเธอ มีเธอ
ออกจากเนื้อของเจ้า และให้การหย่าร้างของเธอ และให้เธอ
ไป

{บท} ความสุ ขเป็ นคนที่กรรณภรรยาคุณธรรม สาหรับ
จานวนวันของเขาจะเป็ นคู่
{26:2 } A สตรี rejoiceth สามีของเธอ และเขา
ต้องเติมเต็มปี ของชีวติ ของเขาในความสงบ
ภรรยาดี A {26:3 } เป็ นส่ วนที่ดี ซึ่งถือเป็ น
ในส่ วนของพวกเขาที่กลัวได้
{26:4 } เป็ นคนจะรวย หรื อ จน ถ้าเขามีดีหรื อไม่
หัวใจต่อพระเจ้า เขาจะตลอดเวลาชื่นชมยินดีกบั ความ
สี หน้าร่ าเริ ง
{26:5 } มีสามสิ่ งที่เหมืองหัวใจบผู ้ และ
สาหรับที่สี่ ผมก็กลัว: ใส่ ร้ายการเมือง การ
การรวบรวมกันเป็ นฝูงที่เกเร และเป็ นเท็จ
ข้อกล่าวหา: เหล่านี้เป็ นสิ่ งที่เลวร้ายยิง่ กว่าความตาย
{26:6 } แต่เศร้าโศกของหัวใจและความเศร้าโศกเป็ นผูห้ ญิงที่มี
อิจฉาผูห้ ญิงคนอื่น และระบาดของลิ้น
ซึ่ง communicateth ด้วย
{26:7 } เป็ นเมียชัว่ ร้ายเป็ นแอกเขย่าดิก ๆ: เขาที่
กรรณถือของเธอ เป็ นแต่ เขาจัดเป็ นแมงป่ อง
ผูห้ ญิงขี้เมา A {ท่านกลับ} และ gadder ที่ต่างประเทศแบบ

ความโกรธที่ดี และเธอจะไม่ครอบคลุมความอัปยศของเธอเอง
{26:9 } whoredom ของผูห้ ญิงจะเป็ นที่รู้จกั ในเธอ
ดูตระหง่านและเปลือกตา
{26:10 } ถ้าลูกสาวของเจ้าจะไร้ยางอาย ให้เธอ straitly
เกรงว่าเธอละเมิดเองผ่าน overmuch เสรี ภาพ
{26:11 } นาฬิกาผ่านตายโสโอหัง: และประหลาดใจไม่ได้ถา้
เธอเกินขอบเขตกับเจ้า
{26:12 } เธอจะเปิ ดปากของเธอ เป็ นเด็กกระหายน้ า
เมื่อกรรณน้ าพุ และดื่มน้ าทุก
ใกล้เธอ: โดย hedge ทุก จะเธอนัง่ ลง และเปิ ดเธอ
สั่นกับลูกศรทุก
Delighteth {26:13 } ของภรรยา สามี และ
ดุลยพินิจของเธอจะอ้วนกระดูกของเขา
{26:14 } A เงียบ และรักผูห้ ญิงเป็ นของขวัญของพระเจ้า
และไม่มีอะไรมากน่าเป็ นจิตใจดี
สั่ง
ผูห้ ญิง shamefaced และซื่อสัตย์ A {26:15 } เป็ นเตียงคู่
เกรซ และเดอะคอนทิเน้นท์ใจของเธอไม่ให้
{26:16 } เป็ นดวงอาทิตย์เมื่อมัน ariseth ในสวรรค์สูง ดังนั้น

คือความงามของภรรยาดีในการสั่งซื้อที่บา้ นของเธอ
{26:17 } เป็ นแสงใสเมื่อเทียนศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น
คือความงามของใบหน้าในยุคสุ ก
{26:18 } เป็ นเสาทองคาตามซ็อกเก็ตของ
เงิน ดังเท้าธรรม ด้วยใจคง
{26:19 } ลูกพ่อ เก็บดอกไม้อายุเถิดเสี ยง และ
ไม่แรงจงให้คนแปลกหน้า
{26: 20 } เมื่อพระองค์ทรงรับการครอบครองผล
ผ่านทุกฟิ ลด์ หว่าน ด้วยเมล็ดเองเถิด ไว้วางใจใน
ความดีของพระองค์
{26:21 } เพื่อเป็ นการแข่งขันของเจ้าซึ่งเจ้า leavest
ขยาย ความกล้าของพวกเขามีเชื้อสายดี
{26:22 } แพศยาจะลงเป็ น spittle แต่
ผูห้ ญิงที่แต่งงานเป็ นทาวเวอร์กบั ตายสามี
หญิงคนชัว่ ของ {26:23 } A จะได้รับเป็ นส่ วนหนึ่งในการเป็ น
คนที่ชวั่ ร้าย: แต่เป็ นผูห้ ญิงที่พระเจ้าให้พระองค์บผู ้
พระเจ้า
Contemneth {26:24 } ผูห้ ญิงไม่ซื่อสัตย์ความอัปยศ: แต่การ
ผูห้ ญิงที่ซื่อสัตย์จะ reverence สามีของเธอ

ผูห้ ญิงไร้ยางอาย A {26:25 } ให้นบั เป็ นสุ นขั
แต่เธอที่ shamefaced จะกลัวพระเจ้า
หญิง A {26:26 } ที่ honoureth สามีของเธอจะ
ตัดสิ นความฉลาดทั้งหมด แต่เธอที่ dishonoureth เขาในเธอ
ความภาคภูมิใจจะนับประชาชนทั้งหมด
{26:27 } A ร้องไห้เสี ยงดังและการประชุมเพลิงจะพยายาม
ออกไปขับรถศัตรู
{26:28 } มีสองสิ่ งที่ตรมใจ และการ
สาม ได้กล่าวโทษพวกฉันโกรธ: เป็ นคนของสงครามที่ความยากจน suffereth
และความเข้าใจที่ไม่กาหนด โดย และหนึ่งที่
returneth จากความชอบธรรมให้ทาบาป พระ prepareth เช่น
ตัวหนึ่งสาหรับดาบ
{26:29 } A merchant จะแทบไม่ให้ตวั เองทา
ไม่ถูกต้อง และ huckster ที่จะไม่ได้วา่ งจากบาป
{27: 1 } หลายกระทาบาปเป็ นเรื่ องเล็ก และเขาที่
seeketh สาหรับความอุดมสมบูรณ์จะเปิ ดตาของเขาออกไป
{27:2 } เป็ นตะปู sticketh อย่างรวดเร็วระหว่าง joinings ของการ
หิน ดังนั้น ละทิง้ บาปติดปิ ดระหว่างการซื้อ และขาย
{27:3 } เว้นแต่เป็ นคนถือตัวเองอย่างขยันขันแข็งในความกลัวของ

พระเจ้า บ้านของเขาเร็ว ๆ นี้จะ overthrown
{27:4 } เป็ นเมื่อหนึ่ง sifteth กับตะแกรง ปฏิเสธการ
remaineth ดังนั้น สกปรกของมนุษย์ในเขาคุย
27: {5 } เตา proveth เรื อของพอตเตอร์ ดังนั้นการ
การทดลองของมนุษย์อยูใ่ นเหตุผลของเขา
Declareth {27:6 } ผลไม้ถา้ ต้นไม้ได้รับการแต่งตัว ดังนั้น
วาทะของความหยิง่ ของมนุษย์ได้
{27:7 } ไม่มีใครสรรเสริ ญก่อนเจ้า hearest เขาพูด สาหรับ
นี้เป็ นการทดลองของผูช้ าย
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{27:8 } ถ้าเจ้า followest ความชอบธรรม เจ้าจงขอรับ
เธอ และทาให้เธอ เป็ นเสื้ อคลุมยาวรุ่ งโรจน์
{27:9 } นกจะรี สอร์ทจงเหมือนของพวกเขา ดัง นั้นความจริ ง
คืนแก่พวกเขาที่ฝึกในเธอ
{27:10 } เป็ นสิ งโต lieth รอเหยือ่ บาปดังนั้น
พวกเขาที่ทาความชัว่ ช้า
{27:11 } วาทกรรมของคนเคร่ งศาสนาอยูเ่ สมอด้วย
ภูมิปัญญา แต่คนโง่ changeth เป็ นดวงจันทร์
{27:12 } ถ้าเจ้าอยูใ่ นหมู่ที่เพรื่ อ สังเกตเวลา

แต่ตอ้ งต่อเนื่องท่ามกลางมนุษย์ความเข้าใจ
{27:13 } วาทกรรมของคนโง่คือ irksome และกีฬาของพวกเขา
เป็ นความป่ าเถื่อนของบาป
พูดคุยของเขาที่ sweareth มาก {27:14 } ได้กล่าวโทษพวก
ผมยืนตรง และ brawls ตนให้หนึ่งหยุดหูของเขา
{27:15 } ปะทะกันของความภาคภูมิใจคือ bloodshedding และ
revilings ของพวกเขาคือ grievous หู
{27:16 } มีคือไม่มี discovereth ความลับ loseth เครดิตของเขา และ
ไม่เคยจะพบเพื่อนใจของเขา
{27:17 } รักเพื่อนของเจ้า และจะซื่อสัตย์เขา: แต่ถา้
เจ้า betrayest ความลับของเขา ไม่ตามหลังเขา
{27:18 } เพื่อเป็ นมนุษย์กรรณทาลายศัตรู ของเขา คิดดังนั้น
ข้าสู ญเสี ยความรักของเพื่อนบ้านของเจ้า
{27:19 } ที่ letteth นกไปจากมือของเขา ดังนั้น
พระองค์ทรงปล่อยให้เพื่อนบ้านไป และจงไม่ได้รับเขาอีกครั้ง
{27:20 } ตามหลังเขาไม่มาก ไม่ห่างปิ ด เขา
เป็ นไข่ที่หลบหนีออกจากบ่วง
{27:21 } ส่ วนแผล มันอาจจะผูกพัน และหลังจาก
reviling มีอาจความ: แต่ที่ betrayeth

ความลับไม่มีความหวัง
{27:22 } ที่ winketh กับตา worketh ความชัว่ ร้าย: และ
ที่ knoweth เขาจะออกไปจากเขา
{27:23 } เมื่อข้าอยู่ จะพูดหวาน และ
จะชื่นชมจงคา: แต่ที่สุดท้าย เขาจะชักดิ้นชักงอเขา
ปาก และใส่ ร้ายพระดารัสของพระองค์
{27:24 } ผมมีคนเกลียดสิ่ ง แต่ไม่มีอะไรเหมือนเขา
สาหรับพระเจ้าจะเกลียดเขา
{27:25 } มีคือไม่มี casteth เป็ นหินที่สูง casteth บนเขา
หัวของตัวเอง และจังหวะหลอกลวงทาให้บาดแผล
{แบนเย็ด} มีคือไม่มี diggeth หลุมจะตกอยูใ่ นนั้น: และเขาที่
setteth กับดักจะกระทาในนั้น
{27:27 } ที่ worketh ร้าย มันจะตกอยูก่ บั เขา
และเขาจะไม่รู้ไหนมันแล้ว
{27:28 } มีถอ้ ยคาและประณามจากความภาคภูมิใจ แต่
แก้แค้น เป็ นสิ งโต ต้องรออยูส่ าหรับพวกเขา
{27:29 } ที่ดีใจที่การล่มสลายของผูช้ อบธรรมจะ
ในบ่วง และความเจ็บปวดจะใช้
ก่อนตาย

{27:30 } เจ็บแค้นและความโกรธ แอล abominations
และคนบาปจะพวกเขาทั้งสอง
{28:1 } ที่ revengeth จะพบล้างแค้นจากการ
พระเจ้า และเขาจะให้บาป [ในความทรงจา]
{บท} Forgive ความเจ็บปวดที่เขากรรณทาเพื่อนบ้าน
หาพระองค์ ดังนั้นจะบาปของพระองค์ยงั ได้รับการอภัยเมื่อเจ้า
อธิษฐาน
{28:3 } หนึ่ง beareth ชังอีก และละทิ้ง
เขาแสวงหานิรโทษกรรมจากพระเจ้า
{28:4 } sheweth เขาไม่มีความเมตตาต่อคน ซึ่งเป็ นเหมือน
ตัวเอง: และละทิ้งเขาขออภัยบาปของเขาเอง
{28:5 } ถ้าเขาที่มีแต่เนื้อบารุ งความเกลียดชัง ที่จะ
intreat สาหรับนิรโทษกรรมบาปของเขา
{28:6 } จาสิ้ นสุ ดของเจ้า และให้ความเป็ นปฏิปักษ์หยุด
[จดจา] ความเสี ยหายและความตาย และปฏิบตั ิในการ
บัญญัติ
{28:7 } จาพระบัญญัติ และหมีไม่มี
แกล้งให้เพื่อนบ้าน: [จาไว้] พันธสัญญาของการ
สู งสุ ด และ wink ที่ไม่รู้

{28:8

ณรงค จากปะทะกัน และเจ้าจงลดจง

บาป: สาหรับคนที่โกรธจะจุดปะทะกัน
คนบาป A {28:9 } disquieteth เพื่อน และได้กล่าวโทษพวก
ถกเถียงกันในหมู่พวกเขาที่จะอยูอ่ ย่างสงบ
{28:10 } เป็ นเรื่ องของไฟ ดังนั้นมัน burneth: เป็ นการ
มีความแข็งแรงของมนุษย์ เพื่อ เป็ นการลงโทษของเขา และ ตามเขา
ความโกรธของเขา riseth ริ ชเชส และแข็งซึ่ง
ต่อสู ้ ยิง่ จะอักเสบ
Kindleth {28:11 } ข้อขัดแย้งการรี บร้อนไฟ: และที่รีบร้อน
การต่อสู ้ sheddeth เลือด
{28:12 } ถ้าเจ้าระเบิดจุดประกาย มันจะเขียน: ถ้าเจ้าน้ าลาย
เมื่อมัน มันจะถูกดับ: และทั้งสองเหล่านี้มาจากพระองค์
ปาก
{28:13 } แช่งกระซิบกระซาบและ doubletongued: สาหรับดังกล่าว
ได้ทาลายหลายที่ที่สงบสุ ข
{28:14 } ลิ้น backbiting กรรณ disquieted หลาย และ
ขับเคลื่อนให้ประเทศชาติ: กรรณเมืองแข็งแกร่ งมัน
ดึงลง และล้มล้างบ้านของมหาบุรุษ
{28:15 } ลิ้น backbiting กรรณเสื อกมีคุณธรรม

ผูห้ ญิง และหน้าของพวกเขา
{28:16 } มีคือไม่มี hearkeneth จงจะไม่พบส่ วนที่เหลือ
และไม่เคยอาศัยอยูอ่ ย่างเงียบ ๆ
{28:17 } จังหวะของแส้ได้กล่าวโทษพวกเครื่ องหมายในเนื้อ:
แต่จงั หวะของลิ้น breaketh กระดูก
{28:18 } หลายตกขอบของดาบ: แต่
ไม่มากมายตามที่ได้ลดลง โดยลิน้
{28:19 } ดีเป็ นเขาที่ป้องกันผ่านพิษ
ดังกล่าว ที่กรรณวาดแอกดังกล่าว ไม่กรรณได้
ขอบเขตในวงของเธอ
{คน} สาหรับแอกดังกล่าวเป็ นแอกเหล็ก และ
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วงดนตรี ดงั กล่าวมีแถบทองเหลือง
{28:21 } การตายดังกล่าวคือ ความตายความชัว่ ร้าย หลุมฝังศพ
ดีกว่า
{28:22 } มันจะมีกฎเหล่านั้นที่กลัวพระเจ้า
ไม่จะก็จะเผาไหม้ ด้วยเปลวไฟดังกล่าว
{28:23 } เช่นละทิ้งพระเจ้าต้องตกอยูใ่ นนั้น และมัน
จะเขียนในพวกเขา และไม่สามารถ ดับ จะถูกส่ ง

พวกเขาเป็ นสิ งโต และกินพวกเขาเป็ นเสื อดาว
{28:24 } เจ้าเฮดจ์เจ้าเกี่ยวกับพร้อม
หนาม และผูกค่าเงินและทอง จง
{28:25 } และมีน้ าหนักคาจงดุล และทาให้การ
ประตูและบาร์สาหรับปากของเจ้า
{ท่าน} ระวังเจ้าภาพนิ่ง โดยไม่มนั เกรงว่าพระองค์ตกก่อน
เขาที่ lieth รอ
{29: 1 } ที่เมตตาจะเกื้อกูลแก่เพื่อนบ้านของเขา
และที่ strengtheneth มือ keepeth การ
บัญญัติ
{เดิน} Lend กับเพื่อนบ้านในเวลาของความต้องการ และค่าจ้าง
เจ้าเพื่อนบ้านครบกาหนดอีกครั้งในฤดูกาลนี้
{29:3 } ให้คาของพระองค์ และจัดการอย่างซื่อสัตย์กบั เขา และ
เจ้าจงหาสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับเจ้าอยู่
{29:4 } หลาย เมื่อสิ่ งถูกยืมไป คาดคิดให้
พบ และการช่วยให้พวกเขา
{29:5 } จนกรรณได้รับ เขาจะจูบฝ่ ามือ
และสาหรับเพื่อนบ้านของเขา จะพูด submissly: แต่
เมื่อเขาควรชาระ เขาจะยืดเวลา และกลับ

คาพูดของความเศร้าโศก และบ่นของเวลา
{29:6 } ถ้าเขาเหนือกว่า จะแทบไม่ได้รับครึ่ ง และ
เขาจะนับว่าเขาได้พบ: ถ้าไม่ เขากรรณขาด
เขาเงินของเขา และเขากรรณรับเขาข้าศึกโดยไม่
สาเหตุ: เขา payeth เขา cursings และราว และสาหรับ
เกียรติที่เขาจะจ่ายให้เขาไม่รู้เรื่ อง
{29:7 } หลายจึงได้ปฏิเสธที่จะให้ยมื สาหรับอื่น ๆ
ผูช้ ายร้ายพฤติการณ์ กลัวการถูก defrauded
{ปัญญา} ยัง มีพระองค์อดทนกับคนในไม่ดี
และชะลอไม่ให้ shew เขาเมตตา
{29:9 } ช่วยเหลือคนยากจนเพื่อประโยชน์ของบัญญัติ และ
เปิ ดเขาไม่ห่างจากความยากจนของเขา
{29:10 } แพ้เงินของเจ้าของเจ้าน้องชายและเพื่อนของเจ้า
และปล่อยให้มนั ไม่เกิดสนิมใต้หินสู ญหาย
{29:11 } วางค่าสมบัติของพระองค์ตาม
บัญญัติสูงสุ ด และมันจะนาเจ้า
ผลกาไรที่มากขึ้นกว่าทอง
{29:12 } ปิ ดอัพบิณฑบาตในทัศนาเจ้า: และมันจะ
ส่ งเจ้าจากธุรกิจทั้งหมด

{29:13 } มันจะต่อสู ้เพื่อเจ้ากับศัตรู เถิดดีกว่า
กว่าฤทธิ์โล่และหอกที่แข็งแกร่ ง
{29:14 } คนซื่อสัตย์เป็ นประกันสาหรับเพื่อนบ้านของเขา: แต่เขา
ที่ยโสโอหังจะละทิ้งเขา
{29:15 } ลืมมิตรภาพของประกันของเจ้า สาหรับเขาไม่ได้
กรรณรับชีวติ ข้า
{29:16 } คนบาปจะโค่นล้มเขาดีทรัพย์
ประกัน:
{29:17 } และเขาที่มีความ unthankful ใจจะทาให้
เขา [ในอันตราย] ที่ส่งเขา
{29:18 } Suretiship กรรณยกเลิกของอสังหาริ มทรัพย์ที่ดี และ
เขย่าให้เป็ นคลื่นของทะเล: พระกรรณก็ขบั เคลื่อน
จากบ้านของพวกเขา เพื่อให้พวกเขาเดินในหมู่แปลก
ประชาชาติ
{29:19 } เป็ นคนชัว่ ร้าย transgressing พระบัญญัติ
พระเจ้าต้องตกอยูใ่ น suretiship: และที่ undertaketh
และ followeth อื่น ๆ ผูช้ ายธุรกิจสาหรับกาไรจะตกอยูใ่ น
ชุด
{29:20 } ช่วยเหลือเพื่อนบ้านตามอานาจของเจ้า และ

ระวังว่า เจ้ากันตกไม่เหมือนกัน
{29:21 } สิ่ งหัวหน้าสาหรับชีวติ เป็ นน้ า ขนมปัง และ
เสื้ อผ้า และตัวบ้านเพื่อครอบคลุมความอับอาย
{29:22 } เป็ นชีวติ ของคนยากจนในคอทเทจ หมายถึงดี
กว่าค่าโดยสารที่ละเอียดอ่อนในบ้านคนอื่น
{29:23 } ไม่วา่ น้อย หรื อ มาก ถือว่าพระองค์ พระองค์พึงพอใจ
ได้ยนิ ไม่ประณามของเจ้าบ้าน
{29:24 } มันเป็ นชีวติ เศร้าหมองไปจากบ้าน
บ้าน: ที่ขา้ คนแปลกหน้า เจ้า darest ไม่เปิ ด
ปากของเจ้า
{29:25 } เจ้าจง บันเทิง อาหาร และไม่มี
ขอบคุณ: นอกจากนี้ เจ้าจงฟังคาขม:
{29:26 } มา เจ้าที่ คนแปลกหน้า และตกแต่งตาราง และฟี ด
ผมว่าที่พระองค์ทรงพร้อมด้วย
{29:27 } ให้เพลส เจ้าคนแปลกหน้า การยกย่องคน
แล้วพี่ชายของฉันต้อง และมีความต้องการของฉัน
บ้าน
{29:28 } สิ่ งเหล่านี้คือ grievous มาเป็ นชายที่
ความเข้าใจ upbraiding ของการ และ

reproaching ของผูใ้ ห้กู้
{บท} ที่ทรงรักลูกชายของเขาแบบเขาของความรู ้สึก
คัน ว่า เขาอาจมีความสุ ขของเขาในสุ ด
{30:2 } ที่ chastiseth บุตรจะมีความสุ ขในพระองค์
และจะชื่นชมยินดีของเขาระหว่างความใกล้ชิดของเขา
{จง} ที่ teacheth บุตร grieveth ศัตรู : และ
ก่อนที่เพื่อนของเขา เขาจะชื่นชมยินดีของพระองค์
{30:4 } ว่าพ่อตาย เขายังเป็ นเหมือนเขา
ไม่ตาย: สาหรับเขากรรณซ้ายหนึ่งหลังเขาเหมือนตัวเอง
พิโรธ {} ในขณะที่เขาอาศัยอยู่ เขาเห็น และ rejoiced ในพระองค์: และ
ตาย เขาได้ไม่อกตรม
{บท} เขาทิง้ เขาการล้างแค้นกับเขา
และที่จะชดเชยความเมตตาไปยังเพื่อนของเขา
{30:7 } ที่ได้กล่าวโทษพวกมากเกินไปของลูกชายของเขาจะผูกมัดขึ้น
บาดแผลของเขา และลาไส้ของเขาจะทุกข์ที่ร้องไห้ทุก
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{30:8 } ม้าไม่เสี ย becometh headstrong: และ
เด็กที่เหลือให้เองจะประมาท
{30:9 } เด็กของเจ้า และเขาจะทาให้ขา้ กลัวค็อกเกอร์:

เล่นกับเขา แล้วเขาจะนาข้าที่แห้งกร้าน
{30:10 } หัวเราะกับเขา ไม่เกรงว่าพระองค์มีความเศร้าโศกด้วย
เขา และเกรง ว่าเจ้า gnash จงฟันในสุ ด
{30:11 } ให้เขาไม่มีเสรี ภาพในเยาวชนของเขา และขยิบไม่
follies ของเขา
{30:12 } โบว์ลงคอขณะที่เขาเป็ นหนุ่ม และชนะ
เขาด้านในขณะที่เขาเป็ นเด็ก เกรงว่าเขาขี้ผ้ งึ ปากแข็ง
และให้ผมหาพระองค์ และเพื่อ นาความเศร้าโศก thine
หัวใจ
{30:13 } Chastise บุตรของพระองค์ ค้างไว้เขาแรง เกรงว่าเขา
พฤติกรรมลามกผิดหาพระองค์ได้
{30:14 } ดีข้ ึนเป็ นคนยากจน เสี ยง และความแข็งแรงของ
รัฐธรรมนูญ กว่าเป็ นคนรวยที่เป็ นทุกข์ในร่ างกายของเขา
{30:15 } สุ ขภาพและอสังหาริ มทรัพย์ที่ดีของร่ างกายข้างต้นทั้งหมด
ทอง และร่ างกายแข็งแกร่ งเหนืออนันต์มงั่ คัง่
{30:16 } จะไม่มงั่ คัง่ เหนือร่ างกายเสี ยง และไม่มี
ความสุ ขบนความสุ ขของหัวใจ
{30:17 } ตายจะดีกว่าชีวติ ขม หรื ออย่างต่อเนื่อง
เจ็บป่ วย

{30:18 } ผ้าที่ละเอียดอ่อนเทเมื่อหุ บปากจะเป็ น
messes เนื้อที่ต้ งั ค่าไว้หลุมฝังศพ
{30:19 } doeth สิ่ งดีให้แก่ไอดอล สาหรับ
ไม่สามารถจะ กินอาหารกลิ่น: เพื่อให้ เป็ นที่ถูกแกล้งของตัว
พระองค์เจ้าข้า
{30:20 } เขา seeth กับดวงตาของเขา และ groaneth เป็ นการ
eunuch ที่ embraceth น และ sigheth
{30:21 } ให้ไม่เต็มใจของเจ้า และ afflict
ไม่กนั ในปรึ กษาเองเถิด
{30:22 } ปลาบของหัวใจคือ ชีวติ ของมนุษย์ และ
ความปิ ติของคน prolongeth วันของเขา
{30:23 } รักเองเถิดจิตวิญญาณ และหัวใจของท่าน ความสะดวกสบาย
เอาความเศร้าโศกไกลเจ้า: สาหรับความเศร้าโศกกรรณตายหลายคน
และมีกาไรไม่มีในนั้น
{30:24 } อิจฉาและความโกรธลดชีวติ และสุ ขมุ
bringeth อายุก่อนเวลา
{30:25 } A ร่ าเริ ง และ หัวใจที่ดีจะต้องดูแลของเขา
เนื้อสัตว์และอาหาร
ดู {พยากรณ์} สาหรับริ ชเชส consumeth เนื้อ และ

การดูแลดังกล่าว driveth นอนเก็บ
{31:2 } ดูดูแลจะไม่ให้คนนอนหลับ เป็ นเจ็บ
โรคนอนหลับ breaketh
{31:3 } รวยกรรณดีแรงงานในการรวบรวมทรัพย์สิน
ร่ วมกัน และเมื่อเขา resteth เขาเต็มไป ด้วยผ้าที่ละเอียดอ่อนของเขา
{31:4 } laboureth ยากจนในทรัพย์สินของเขาไม่ดี และเมื่อเขา
leaveth เขาเป็ นผูข้ ดั สนยังคง
{31:5 } ที่ทรงรักทองจะไม่เป็ นธรรม และเขา
ที่ followeth ความเสี ยหายต้องมีเพียงพอดังกล่าว
{31:6 } ทองกรรณถูกทาลายจานวนมาก และ
ทาลายได้อยู่
{31:7 } เป็ น stumblingblock ไว้กบั พวกเขาที่เสี ยสละแก่
มัน และทุกคนโง่จะกระทาทั้งนี้
{31:8 } ความสุ ขคือรวยที่พบปราศจากตาหนิ
และกรรณไม่ไปหลังจากทอง
{31:9 } เขาเป็ นใคร เราจะเรี ยกเขาพร: สาหรับ
สิ่ งที่ดีเขากรรณทาในหมู่คนของเขา
{31:10 } ที่กรรณจึงพยายาม และพบความสมบูรณ์แบบ
แล้ว เขาให้เกียรติ ที่อาจบาด และกรรณไม่ได้

เคือง หรื อทาความชัว่ และกรรณทามัน
{31:11 } สิ นค้าของเขาจะก่อตั้ง และการ
ชุมนุมจะประกาศเขาทาน
{31:12 } ถ้าเจ้านัง่ ที่โต๊ะอุดมสมบูรณ์ ไม่โลภเมื่อ
มัน และพูดไม่ได้ มันมีเนื้อมากขึ้น
{31:13 } จาตาคนชัว่ ว่าเป็ นสิ่ งชัว่ ร้าย: และ
สร้างอะไรเพิม่ เติมที่ชวั่ ร้ายมากกว่าตา ดังนั้นมัน
weepeth เมื่อทุกโอกาส
{31:14 } ยืดมือไม่พงั whithersoever มัน looketh
และผลักดันมันไม่กบั เขาให้เป็ นจาน
{31:15 } ผูพ้ พิ ากษาไม่เพือ่ นบ้าน ด้วยกัน: และจะ
รอบคอบในทุกจุด
Becometh {31:16 } กินเหมือน คน สิ่ งเหล่านั้นซึ่งเป็ น
ตั้งก่อนเจ้า และกินหมายเหตุ เกรงว่าเจ้าจะเกลียด
{31:17 } การลาออกครั้งแรกของสาเกมารยาท และจะไม่
unsatiable เกรงว่าเจ้ารุ กราน
{31:18 } เมื่อเจ้า sittest ในหมู่หลาย ถึงไม่ thine
มือแรกของทั้งหมด
{31:19 } A น้อยมากเพียงพอสาหรับคนหล่อเลี้ยงอย่างดี

และเขา fetcheth ไม่เขาลมสั้นตามเตียงของเขา
{31:20 } เสี ยงนอนหลับแล้วฝนปานกลาง: เขา riseth
ต้น และปัญญาของเขากับเขา: แต่ความเจ็บปวดการเฝ้าดู
และ choler และพักอันคุม้ ค่าของ ท้อง ด้วยที่ unsatiable
คน
{31:21 } และหากพระองค์ทรงถูกบังคับให้กิน เกิดขึ้น ไป
มา อาเจียน และเจ้าจงมีส่วนเหลือ
{31:22 } ลูก ได้ยนิ ฉัน และดูหมิ่นไม่ได้ และในการ
ล่าสุ ด เจ้าจงหาเป็ นฉันบอกเจ้า: ในการทางานของเจ้าทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว
ดังนั้น จะมีไม่เจ็บป่ วยมาหาพระองค์
{31:23 } มีคือไม่มีเป็ นเสรี นิยมเนื้อของเขา ผูช้ ายจะพูด
ดีของเขา และจะมีรายงานของเขาเด๊ะ
เชื่อว่า
{31:24 } แต่เขาที่ niggard เนื้อของเขา
เมืองทั้งเมืองจะ murmur และคาพยานของเขา
niggardness จะไม่เป็ นสงสัยของ
{31:25 } Shew ไม่จง valiantness ไวน์ สาหรับไวน์กรรณ
ถูกทาลายจานวนมาก
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{31:26 } เตา proveth ขอบ โดยการจุ่ม: ละทิ้งดังนั้น
ไวน์แดงของความภาคภูมิใจ โดย drunkeness
{31:27 } ไวน์เป็ นดีเป็ นชีวติ อยูข่ องคน ถ้ามันจะเมา
ปานกลาง: ชีวติ คืออะไรแล้วอยูข่ องคนที่ไม่มีไวน์
มันทาให้คนยินดี
{31:28 } bringeth ไวน์เมา measurably และฤดูกาล
ปลาบของหัวใจ และความเบิกบานของจิตใจ:
{31:29 } แต่ไวน์เมากับส่ วนเกินได้กล่าวโทษพวกขม
จิต brawling และ quarrelling
{ถูก} ฟเครื่ อง increaseth ความโกรธของคนโง่จนถึงเขา
บาด: diminisheth ความแข็งแรง และได้กล่าวโทษพวกแผล
{31:31 } ตาหนิไม่เพื่อนบ้านที่ไวน์ และ
ชังเขาไม่ในเมิร์ธเขา: ให้เขาไม่มีคา despiteful
กดไม่ตามเขาด้วยการกระตุน้ ให้เขา [การดื่ม]
{32:1 } ถ้าเจ้าทาลิฟต์หลัก [ของงานฉลอง,] ไม่
กันขึ้น แต่จะในหมู่พวกเขาเป็ นหนึ่งในส่ วนเหลือ ใช้เวลา
ขยันดูแลพวกเขา และเพื่อให้ นัง่ ลง
{32:2 } และเมื่อพระองค์ทรงทา office ทั้งหมดของพระองค์ พระองค์
วาง ที่เจ้าเพื่อเจ้าจะมีความสุ ขกับพวกเขา และได้รับการ

มงกุฎ ของพระองค์อย่างดีสั่งซื้อจากงานฉลอง
{องค์} พูด ผูส้ ู งอายุ หางานศิลปะที่เจ้า becometh เจ้า
แต่ดว้ ยเสี ยงพิพากษา และขัดขวางไม่ musick
{32:4 } เทไม่ออกคามีตวั นักดนตรี และ
shew ไม่มาปัญญาเวลาหมด
{32:5 } A คอนเสิ ร์ตของ musick ในเลี้ยงไวน์เป็ นการ
ตราราชวัลลภของ carbuncle ตั้งทอง
{32:6 } เป็ นตราราชวัลลภของมรกตตั้งในการทางานของทอง ดังนั้น
เป็ นทานองของ musick กับดีไวน์
{32:7 } พูด หนุ่ม ถ้ามีความต้องการของเจ้า: และ
ยังแทบเมื่อพระองค์ทรงสองคาถาม
{มิ} ให้คาพูดของเจ้าจะสั้น เรขาคณิ ตมากใน
คาไม่กี่คา จะเป็ นที่ knoweth และ holdeth ของเขาได้
ลิ้น
{โมเสส} ถ้าท่านเป็ นหนึ่งในมหาบุรุษ ทาไม่กนั
เท่ากับพวกเขา และเมื่อคนโบราณอยูใ่ นสถานที่ ใช้ไม่ได้
คาจานวนมาก
{32:10 } ก่อน goeth ฟ้าผ่าฟ้าร้อง และก่อน
shamefaced คนจะไปโปรดปราน

{32:11 } ขึ้น betimes และจะไม่ล่าสุ ด แต่ได้รับเจ้า
บ้านโดยไม่ชกั ช้า
{32:12 } ใช้งานอดิเรกของเจ้า และไม่เหี่ยวเฉาของพระองค์:
แต่บาปโดยภูมิใจพูดไม่
{32:13 } และอวยพรสิ่ งเหล่านี้เขาที่ทาเจ้า
กรรณอุปทานข้ากับเขาสิ่ งที่ดี
{32:14 } มีคือไม่มีบผูพ้ ระเจ้าจะได้รับของเขา
วินยั และผูท้ ี่แสวงหาพระองค์ก่อนจะพบความโปรดปราน
{32:15 } ที่ seeketh กฎหมายจะเต็มทั้ง:
แต่จะเกลียดปากอย่างใจอย่าง thereat
{32:16 } ที่กลัวต้องพบคาพิพากษา และ
จะจุดความยุติธรรมเป็ นไฟ
{32:17 } เป็ นคนบาปจะไม่ reproved แต่ findeth การ
ขอโทษตามเขา
{32:18 } เป็ นคนของที่ปรึ กษาจะมีน้ าใจ แต่
คนที่แปลก และน่าภาคภูมิใจไม่ daunted กลัว แม้เมื่อ
ของตัวเอง เขากรรณทาโดยไม่ปรึ กษา
{32:19 } ทาอะไร โดยไม่มีคาแนะนา และเมื่อพระองค์เจ้า
เมื่อเสร็จแล้ว กลับไม่ได้

{32:20 } ไปไม่ได้ในทางที่ wherein เจ้าเพื่อเจ้าจะตก และ
สะดุดในบรรดาหินไม่
{32:21 } ไม่มนั่ ใจในวิธีธรรมดา
{32:22 } และระวังของเด็กเองเถิด
{32:23 } ในทุกงานดีไว้ใจจิตใจของพระองค์เอง นี้
รักษาพระบัญญัติของ
{32:24 } เขานั้นในพระเจ้าทรง taketh ปฏิบตั ิตามเพื่อการ
บัญญัติ และเขาที่ trusteth ในพระองค์จะอัตราค่าโดยสารไม่
ให้แย่ลง
{33:1 } มีจะไม่มีความชัว่ ร้ายเกิดขึ้นแก่เขาที่บผู ้
พระเจ้า แต่ในสิ่ งล่อใจที่แม้ อีกครั้งเขาจะส่ งพวกเขา
คนฉลาด A {33:2 } ไม่กฎหมาย hateth แต่ที่มี
ปากอย่างใจอย่างนั้นจะเป็ นเรื อในพายุ
Trusteth {33:3 } เป็ นคนของความเข้าใจในกฎหมาย และ
กฎหมายซื่อสัตย์เขา เป็ น oracle ได้
{33:4 } เตรี ยมสิ่ งที่จะพูด และดังนั้น เจ้าจงได้ยนิ :
ผูกค่าคาสั่ง และจากนั้น ตรวจคาตอบ
{33:5 } ของโง่เป็ นเหมือนกงเกวียน และของเขา
ความคิดเป็ นเหมือน axletree กลิ้ง

ม้าป่ า 33: {6 } A คือเป็ นเพื่อน mocking เขา
neigheth ภายใต้หนึ่งที่ sitteth เขา
{33:7 } ทาไมละทิ้งวันหนึ่ง excel อื่น เมื่อเป็ นการ
ทุกวันในปี แสงของดวงอาทิตย์คือ
{33:8 } โดยความรู ้ของพระเจ้าที่พวกเขา
แตกต่าง: และเขาเปลี่ยนแปลงฤดูกาลและงานเลี้ยง
{33:9 } บางของพวกเขา กรรณเขาทาสู งวัน และ
hallowed พวกเขา และบางส่ วนของพวกเขากรรณเขาทาธรรมดา
วันที่
{33:10 } และทุกคนที่ได้จากพื้นดิน และอาดัม
สร้างของโลก:
{33:11 } ในพระกรรณก็แบ่ง ความรู ้มาก
และทาวิธีการที่หลากหลาย
{33:12 } บางของพวกเขา กรรณเขาล้อม และทรงยกย่อง และ
บางคนที่เขาบริ สุทธิ์ และตั้งอยูใ่ กล้กบั ตัวเอง: แต่บาง
ของพวกเขา กรรณเขาสาปแช่ง และนามาต่า เปิ ดเต็ม
ในสถานของพวกเขา
{33:13 } เป็ นในช่างปั้นดินเหนียวของมือ แฟชัน่ ได้ที่
ความสุ ขของเขา: เพื่อคนที่อยูใ่ นมือของเขาที่ทาให้เขา การ

ทาให้พวกเขาเป็ น liketh เขาที่ดีที่สุด
หน้ า 621 Sirach (Ecclesiasticus)
{33:14 } เป็ นชุดที่ดีกบั ความชัว่ ร้าย ชีวติ กับความตาย: ดังนั้น
คือคนบาป และคนบาปกับพระเจ้า
พระเจ้า
{33:15 } เพื่อดูเมื่อผลงานทั้งหมดของสู งสุ ด และ
มีสอง และสอง หนึ่งกับอีก
{33:16 } ผม awaked ล่าสุ ดทั้งหมด ที่ gathereth หลังจาก
grapegatherers: โดยพระพรของพระเจ้าที่ฉนั ได้ประโยชน์
และ tred winepress ของฉันเช่นรวบรวมองุ่น
{33:17 } พิจารณาที่ผม laboured ไม่ได้สาหรับตนเองเท่านั้น แต่
สาหรับพวกเขาทั้งหมด ที่แสวงหาการเรี ยนรู ้
{ย่ะ} ได้ยนิ ฉัน O ye มหาบุรุษของคน และ
สมัยก่อนกับหูของคุณ พวกท่านผูป้ กครองของที่ประชุม
{33:19 } ไม่ลูกชายของเจ้า และภรรยา เจ้าพี่ชาย และ เพื่อน
อานาจเหนือเจ้าขณะเจ้า livest และให้สินค้าไม่จงไป
อื่น: เกรงว่าจะกลับใจข้า และเจ้า intreat สาหรับเดียวกัน
อีกครั้ง
{33:20 } เป็ นยาวเป็ นเจ้า livest และเจ้าลมหายใจเกิด

ให้กนั ไม่ได้
{33:21 } สาหรับดีข้ ึน เป็ นที่เจ้าเด็กต้องพยายาม
ข้า กว่าที่เจ้าขาตั้งก็เพื่อมารยาทของพวกเขา
{33:22 } ในการทางานทั้งหมดของพระองค์ให้กนั ปวง
ปล่อยไม่ยอ้ มเพื่อเป็ นเกียรติแก่เราเถิด
{33:23 } เวลาเมื่อเจ้าจงสิ้ นสุ ดวันของพระองค์ และ
จบชีวติ ของพระองค์ กระจายมรดกเถิด
{33:24 } อาหารสัตว์ ไม้กายสิ ทธิ์ ภาระ ความสาหรับตูด และ
ขนมปัง การแก้ไข และการทา งาน สาหรับราชการ .
{33:25 } ถ้าเจ้าคนรับใช้ของเจ้าของแรงงาน เจ้าจงหา
เหลือ: แต่ถา้ ท่านปล่อยเขาไปไม่ได้ใช้งาน เขาต้องแสวงหาเสรี ภาพ
{33:26 } A แอกและคอโบว์คอ: ดังนั้น
ความทรมานและทรมานสาหรับข้าราชการชัว่ ร้าย
{33:27 } ส่ งเขาแรงงาน ที่เขาไม่ได้ใช้งาน สาหรับ
ไม่ได้ใช้งาน teacheth ความชัว่ ร้ายมาก
{33: 28 } ตั้งเขาให้ทางาน เป็ นพอดีสาหรับเขา: ถ้าเขาไม่
เชื่อฟัง ใส่ สะบั้นหนักเพิ่มเติม
{33:29 } แต่ไม่มากเกินไปไปทางใด และไม่มี
รอบคอบทาอะไรไม่

{33:30 } ถ้าเจ้ามีราชการ ให้เขาได้หาพระองค์เป็ น
กัน เนื่องจากพระองค์ทรงซื้อเขาราคา
{33:31 } ถ้าเจ้ามีราชการ ฉะอ้อน ดุด่าเขาเป็ นพี่นอ้ ง:
สาหรับพระองค์ทรงจาของเขา ณเองเถิดจิตวิญญาณ: ถ้าเจ้า
ฉะอ้อน ดุด่าเขาความชัว่ และเขาเรี ยกใช้จากเจ้า วิธีที่เหี่ยวเฉาเจ้า
ไปแสวงหาพระองค์
{34:1 } ความหวังเป็ นโมฆะคนความเข้าใจไร้สาระ
และ false: ความฝันโง่
{34:2 } มีคือไม่มี regardeth ความฝันเป็ นเหมือนเขาที่ catcheth
ที่เงา และ followeth หลังจากลม
{34:3 } วิสัยทัศน์ของความฝันมีความคล้ายคลึงของหนึ่ง
สิ่ งอื่น เป็ นเหมือนของใบหน้าเพื่อใบหน้า
{34:4 } ของสิ่ งไม่สะอาดอะไรสามารถทาความสะอาด และ
จากสิ่ งที่ ซึ่งเป็ นเท็จอะไรจริ งสามารถมา
{34:5 } Divinations, soothsayings และความ ฝัน
ไร้สาระ: และหัวใจ fancieth เป็ นหัวใจของผูห้ ญิงในครรภ์
{34:6 } ถ้าพวกเขาไม่ส่งจากสู งที่สุดในพระองค์
เยีย่ มชม ตั้งไม่สุดใจพวกเขา
{34:7 } สาหรับความฝันมีหลอกหลาย และพวกเขามี

ล้มเหลวที่วางใจในพวกเขา
{34:8 } กฎหมายจะพบสมบูรณ์แบบโดยไม่โกหก: และ
ภูมิปัญญาคือ ความสมบูรณ์แบบให้ปากซื่อสัตย์
34: {9 } คนที่กรรณเดินทาง knoweth สิ่ งที่ดีที่สุด
และเขาที่กรรณประสบการณ์มากจะบอกให้ปัญญา
{34:10 } ที่เขาที่กรรณไม่มีประสบการณ์ knoweth น้อย: แต่เขา
ที่กรรณเดินทางเต็มไปด้วยความรอบคอบ
{34:11 } เมื่อฉันเดินทาง ผมเห็นหลายสิ่ งหลายอย่าง และฉัน
เข้าใจมากกว่าที่ผมสามารถแสดง
{34: 12 } ผม ofttimes ในอันตรายของการเสี ยชีวติ : ยังไม่ ได้ที่ผม
ส่ งเนื่องจากสิ่ งเหล่านี้
{34:13 } จิตวิญญาณของผูท้ ี่กลัวจะสด
สาหรับความหวังของพวกเขาอยูใ่ นเขาที่ saveth พวกเขา
{34:14 } มีคือไม่มีบผูพ้ ระเจ้าจะไม่กลัวและ ไม่สามารถ
กลัว พระองค์เป็ นความหวังของเขา
{34:15 } ความสุ ขเป็ นจิตวิญญาณของเขาที่บผูพ้ ระเจ้า:
ที่ละทิ้งเขามอง และความแข็งแรงของเขาคือใคร
{34:16 } สาหรับสายตาของพระเจ้าพวกเขาที่รัก
เขา เขาเป็ นการป้องกันอันยิง่ ใหญ่ และเข้าพักที่แข็งแกร่ ง ป้องกัน

จากความร้อน และใบปะหน้าจากแสงแดดเวลาเที่ยง การเก็บรักษา
จากสะดุด และการช่วยเหลือจากการตก
{34:17 } เขา raiseth เป็ นจิตวิญญาณ และ lighteneth ตา: เขา
ทูลสุ ขภาพ ชีวติ และพร
{34:18 } ที่ sacrificeth ของสิ่ งเหนืออากาศ
เสนอขายของเขาคือไร้สาระ และของขวัญของผูช้ ายธรรมไม่ได้
รับการยอมรับ
{34:19 } สู งสุ ดไม่ยนิ ดีกบั การ
คนอธรรม ไม่มีเขาล็คไลบาป โดยฝูง
ของบูชา
{34: 20 } bringeth มีคือไม่มีการเสนอขายสิ นค้าของ
doeth ดีที่ killeth บุตรก่อนบิดา
ตา
{34:21 } ขนมปังของคนคือ ชีวติ ของพวกเขา: เขาที่
defraudeth เขาเป็ นคนเลือดดังกล่าว
{34:22 } เขาว่าไปนัง่ เล่นของเพื่อนบ้านของเขา
slayeth เขา และเขาที่ defraudeth กรรมกรเช่าของเขา
เป็ นการ bloodshedder
Buildeth {34:23 } เมื่อหนึ่ง และอีก pulleth ลง

กาไรมีพวกเขาแล้ว แต่แรงงาน
Prayeth {34:24 } เมื่อหนึ่ง และอีก curseth ที่
ได้ยนิ เสี ยงจะพระเจ้า
Sirach (Ecclesiasticus) หน้ า 622
{34:25 } ที่ washeth ตัวเองหลังจากสัมผัสของการ
ตาย ถ้าเขาสัมผัสมันอีก สิ่ ง availeth ซักผ้าของเขา
{34:26 } ดังนั้นเป็ นคนที่ fasteth บาป และ
อีกครั้ง goeth และ doeth เหมือนกัน: ใครจะได้ยนิ คาอธิษฐานของเขา
หรื อสิ่ งที่ละทิ้งเขาปราศจากการโอ้อวดกาไรเขา
{35:1 } ที่กฎหมาย keepeth bringeth ออนไลน์พอ:
เขาว่าปฏิบตั ิตามการบัญญัติการ offereth ความสงบ
นาเสนอ
{35:2 } ที่ requiteth goodturn ความ offereth ดีแป้ง
และเขาที่ทูลทาน sacrificeth สรรเสริ ญ
{35:3 } เพื่อออกจากความชัว่ ร้ายเป็ นสิ่ งพอพระทัย
พระเจ้า และจะละทิ้งความชัว่ ร้ายทั้งมวล ใน propitiation
{35:4 } เจ้าจงปรากฏว่างเปล่าต่อพระเจ้า
{35:5 } สาหรับสิ่ งเหล่านี้ [จะตอ้ง] เนื่องจากการ
บัญญัติ

{35:6 } ข้อเสนอของผูช้ อบธรรมได้กล่าวโทษพวกไขมันบูชา
และลิม้ ลองความหวานดังกล่าวก่อนสู งสุ ด
{35:7 } การเสี ยสละของคนแค่ไม่ยอมรับ และการ
อนุสรณ์สถานดังกล่าวต้องไม่ถูกลืม
{35:8 } ให้พระเกียรติของเขากับตาดี และ
ลดไม่ได้ firstfruits มือเถิด
{35:9 } ในทั้งหมดของเจ้าของขวัญ shew สี หน้าร่ าเริ ง และ
อุทิศถวายพระองค์ ด้วยความยินดี
{35:10 } ให้ทรงสู งที่สุดตามเขากรรณ
อุดมเจ้า และ ตามที่พระองค์ทรงรับ ด้วยความร่ าเริ ง
รอบดวงตา
{รชัย} สาหรับเจ้า recompenseth และจะให้เจ้า
เจ็ดเท่านั้น
{35:12 } ไม่คิดความเสี ยหายกับของขวัญ สาหรับเขาเช่น
จะได้รับ: ความเชื่อใจไม่ตอ้ งบูชา ๓ สาหรับ
พระเจ้าเป็ นผูพ้ ิพากษา และกับเขาจะไม่เคารพคน
{35:13 } เขาจะไม่ยอมรับบุคคลใด ๆ กับความยากจน
คน แต่จะได้ยนิ คาอธิษฐานของการถูกกดขี่
{เดนมาร์ก} เขาจะไม่ได้ดูถูกดุอาอ์ของการ

เด็กกาพร้าหรื อ หรื อแม่ ม่าย เมื่อเธอ poureth อก
ร้องเรี ยน
{35:15 } ทาไม่น้ าตาวิง่ ลงแก้มของแม่หม้าย
และไม่ใช่เธอร้องกับเขาที่แบบพวกเขาตก
{35:16 } ที่ serveth พระเจ้าจะรับด้วย
ความโปรดปราน และละหมาดเขาจะถึงแก่เมฆ
{35:17 } คาอธิษฐานของการอ่อนน้อมถ่อมตน pierceth เมฆ: และ
จนมันมาเซียมรี ปไนจ์ เขาจะไม่สบายใจ และจะไม่
ขาออก จนถึงสู งสุ ดเราจะเห็นในการตัดสิ นความชอบธรรม
และดาเนินการตัดสิ น
{35:18 } สาหรับพระจะไม่หย่อน ไม่จะการ
อันยิง่ ใหญ่เป็ นผูป้ ่ วยต่อพวกเขา จนเขามีตะหนกฆ่าฟันใน
เอวของโหด ซันเดอร์ และแก้แค้น repayed
เพื่อพวก จนเขาได้มามากมาย
ความภูมิใจ และหักคทาของ ๓
{35:19 } จนเขาได้แสดงกับทุกคนตาม
การกระทาของเขา และ การทางานของคนตามของพวกเขา
อุปกรณ์ จนเขาได้รับการตัดสิ นสาเหตุของคนของเขา และ
ทาให้พวกเขาชื่นชมยินดีในพระองค์

{35:20 } เมตตาเป็ นสะพานในเวลาบีบคั้น เป็ น
เมฆฝนในเวลาของภัยแล้ง
{36:1 } มีเมตตาเรา พระเจ้า และ
ดูเถิดเรา:
{36:2 } และส่ งจงกลัวเมื่อทุกประเทศที่แสวงหา
ไม่ได้หลังจากพระองค์
{36:3 } ยกขึ้นมือของเจ้าต่อประชาชาติแปลก และ
ปล่อยให้พวกเขาเห็นพลังของพระองค์
{36:4 } เป็ นพระองค์สุดท้ายบริ สุทธิ์ของเราก่อนที่พวกเขา: ดังนั้น
ข้าขยายในหมู่พวกเขาก่อนเรา
{36:5 } และแจ้งให้ทราบเจ้า เราได้รู้จกั กันเจ้า
ที่มีอยูไ่ ม่มีพระเจ้าแต่เพียงพระองค์ พระเจ้า O
{36:6 } Shew ใหม่ที่ลงทะเบียน และทาให้สิ่งมหัศจรรย์แปลกอื่น ๆ:
เชิดชูมือของเจ้าและจงแขนขวา ที่พวกเขาอาจกาหนดไว้
จงทางานมหัศจรรย์
{36:7 } ยกขึ้นพอใจ และเทลงโทษ: ใช้
ตั้งปฏิปักษ์ และทาลายข้าศึก
{36:8 } สาเกจาเวลาสั้น พันธสัญญา และ
ให้ประกาศจงทาดี

{36:9 } ให้เขาที่ escapeth ใช้ความโกรธของ
ไฟ และให้เขาพินาศที่กดขี่ประชาชน
{36:10 } Smite ในซันเดอร์หวั ของผูป้ กครองของการ
พวก ที่พูด ไม่มีใครอื่นแต่เรา
{36:11 } รวบทุกเผ่าของยาโคบ และสื บทอด
เจ้าเขา ต้งแตั่
{36:12 } ข้าแต่พระเจ้า มีเมตตาคนที่
เรี ยก ตามชื่อของเจ้า และ เมื่อ อิสราเอล ผูท้ ี่พระองค์ทรงตั้งชื่อ
บุตรหัวปี ของพระองค์
{36:13 } O จะเมตตาแก่เยรู ซาเล็ม เมืองศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ การ
สถานที่พกั ผ่อนของเจ้า
{36:14 } เติม Sion กับ oracles พังไม่สามารถบรรยาย และจง
คน ด้วยพระสิ ริของพระองค์:
{36:15 } พยานหลักฐานให้แก่ผทู ้ ี่พระองค์ทรงสอน
ครอบครองตั้งแต่เริ่ มต้น และยกขึ้นผูเ้ ผยพระวจนะที่
ได้ในชื่อของเจ้า
{36:16 } รางวัลที่รอเจ้า และให้เจ้า
ผูเ้ ผยพระวจนะพบซื่อสัตย์
{36:17 } ข้าแต่พระเจ้า ได้ยนิ คาอธิษฐานของข้าพระองค์

ตามพรของแอรอนผ่านคนของพระองค์ ที่ท้ งั หมด
ที่อาศัยอยูใ่ นแผ่นดินโลกอาจทราบว่า พระองค์ทรงให้
พระเจ้า พระเจ้านิรันดร์
{36:18 } ท้อง devoureth เนื้อทั้งหมด แต่เป็ นเนื้อเดียว
ดีกว่าอีก
{ยุบ} เป็ นชิมเนื้อกวางชนิดนักดาน้ า tasteth: ดังนั้น
ละทิง้ การหัวใจเข้าใจคากล่าวเท็จ
หน้ า 623 Sirach (Ecclesiasticus)
{36:20 } A froward หัวใจแบบเต็ม: แต่คนของ
ประสบการณ์จะทดแทนเขา
หญิง A {36:21 } จะได้รับทุกคน ยังเป็ นหนึ่ง
ลูกสาวดีกว่าอีก
{36:22 } cheereth ความงามของผูห้ ญิง
สี หน้า และคนทรงรักอะไรดี
{36:23 } ถ้ามีเมตตา ความอ่อนโยน สะดวก สบาย
ลิ้นของเธอ แล้วไม่ได้สามีเหมือนคนอื่น ๆ
{36:24 } ที่ getteth ภรรยา beginneth ครอบครอง การ
ช่วยเช่นแก่ตวั เอง และเสาที่เหลือ
{36:25 } ไม่ป้องกันความเสี่ ยง การครอบครองมี

นิสัยเสี ย: และเขาที่กรรณไม่มีภรรยาจะเดินขึ้นและลง
ไว้ทุกข์
{36:26 } ที่จะเชื่อถือขโมยดีแต่ง ที่
skippeth เมือง ดังนั้น [ใครจะเชื่อ] เป็ นคนที่
กรรณไม่มีบา้ น และ lodgeth wheresoever taketh คืน
เขา
{37:1 } เพื่อนทุกตรัส ฉันเป็ นเพื่อนของเขายัง: แต่มี
เพื่อน ซึ่งเป็ นเพียงเพื่อนในชื่อ
{37:2 } ไม่เศร้าโศกแก่ความตาย เมื่อผูร้ ่ วม และ
เพื่อนเปิ ดแก่ศตั รู
37: {3 } O ที่ชวั่ ร้ายจินตนาการ ไหน camest เจ้าในการ
ครอบคลุมพื้นโลกไปกับหลอกลวงบ้าง
{37: 4 } มีเป็ นคู่หู ที่ rejoiceth ในการ
จะมีความเจริ ญรุ่ งเรื อง ของเพื่อน แต่ ในเวลาของปัญหา
กับเขา
{37: 5 } มีเป็ นคู่หู ซึ่ง helpeth สาหรับเพื่อนของเขา
ท้อง และทรง taketh ค่า buckler กับศัตรู
{37:6 } ลืมไม่เพื่อนของเจ้าในใจของเจ้า และไม่
ที่ unmindful ของเขาในเจ้าริ ชเชส

{37:7 } ปรึ กษาทุก extolleth ที่ปรึ กษา แต่มี
บางคนที่ counselleth สาหรับตัวเอง
{37:8 } ระวังการปรึ กษา และรู ้ก่อนอะไร
ต้องเขากรรณ สาหรับเขาจะแนะนาให้สาหรับตัวเอง เกรงว่าเขาโยนให้
มากเมื่อเจ้า
{37:9 } และกล่าวหาพระองค์ มรรคาเป็ นดี: และ
หลังจากนั้นเขาเด่นในด้านอื่น ๆ เพื่อดูอะไรจะ befall
ข้า
{37:10 } ที่ปรึ กษาไม่ มีที่ suspecteth เจ้า: และ
ซ่อนพระองค์ปรึ กษาจากเช่นอิจฉาเจ้า
{37:11 } ไม่ปรึ กษากับสัมผัสของผูห้ ญิง
ซึ่งเธอเป็ นอิจฉา ไม่ มีเป็ นคนขี้ขลาดในเรื่ องของ
สงคราม หรื อ กับผูข้ ายที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน และ ไม่มีการ
ผูซ้ ้ือขาย หรื อมีคนอิจฉาตื้นตัน
ไม่เป็ นคนโหดสัมผัสความเมตตา และ ไม่มีการ
slothful สาหรับงานใด ๆ ไม่ มี hireling มีปี
จบการทางาน หรื อ กับข้าราชการไม่ได้ใช้งานของธุรกิจมาก:
พี่ไม่แก่เหล่านี้ในเรื่ องของที่ปรึ กษา
{37:12 } แต่ไม่ต่อเนื่องกับคนเคร่ งศาสนา คนที่พระองค์

knowest การรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า เจ้า
เป็ นไปตามใจของเจ้า และจะ sorrow ด้วยเจ้า
เจ้าจง miscarry
{37:13 } และให้คาแนะนาที่ยนื ของตัวเองเถิดหัวใจ: สาหรับ
มีคนไม่ซื่อสัตย์หาพระองค์มากกว่าก็
{37:14 } สาหรับจิตใจของมนุษย์จะเคยชินไปบอกเขา
ยามเจ็ดกว่า ที่นงั่ ข้างในมีหอสู ง
{37:15 } และสวดข้างต้นทั้งหมดนี้ สู งสุ ด ที่เขา
จะนาวิธีของพระองค์ในความเป็ นจริ ง
{ผูท้ รง} ให้เหตุผลไปก่อนทุกเอนเตอร์ไพรซ์ และ
ปรึ กษาทนายก่อนทุกการกระทา
{37:17 } สี หน้าเป็ นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงของการ
หัวใจ
{37:18 } 4 ลักษณะของสิ่ งที่ปรากฏ: ชีวติ ดี และความ ชัว่
และความตาย: แต่ลิน้ ruleth เหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง
{37:19 } เป็ นหนึ่งที่ฉลาด และ teacheth หลาย และ
ยัง มีผลกาไรเพื่อตัวเอง
{37:20 } เป็ นหนึ่งในภูมิปัญญาที่ sheweth คา และ
เป็ นคนเกลียด: เขาจะล่มของอาหารทั้งหมด

{เป็ น} สาหรับพระคุณไม่ได้ถูกกาหนด เขาพระ
เพราะเขาจะเปลื้องภูมิปัญญาทั้งหมด
{37:22 } อีกควรเป็ นไปเอง และผลของ
ความเข้าใจน่ายกย่องในปากของเขา
{37:23 } คนฉลาดคน instructeth และผลไม้
ของเขาเข้าใจความล้มเหลวไม่
{กรร} คนฉลาดจะเต็มไป ด้วยพร และทั้งหมด
พวกเขาที่เห็นเขาจะนับเขามีความสุ ข
{37:25 } วันในชีวติ ของมนุษย์อาจมีลาดับเลข:
แต่ยคุ ของอิสราเอลได้นบั ไม่ถว้ น
{37:26 } คนฉลาดจะสื บทอดเกียรติในหมู่คนของเขา
และชื่อของเขาจะทดลอง
{37:27 } ลูกพ่อ พิสูจน์จิตวิญญาณของพระองค์ในชีวติ ของพระองค์ และดูวา่ มีอะไร
ชัว่ ร้าย ไม่วา่ จงให้
{37:28 } สาหรับทุกสิ่ งไม่มีกาไรสาหรับทุกคน
กรรณไม่สุขทุกจิตวิญญาณในทุกสิ่ ง
{37:29 } ไม่ unsatiable ในสิ่ งใด ๆ อร่ อย หรื อเกินไป
โลภเมื่อเนื้อ:
{37:30 } สาหรับส่ วนเกินของเนื้อ bringeth เจ็บป่ วย และ

surfeiting จะเปลี่ยนเป็ น choler
{37:31 } โดย surfeiting มีหลายคนที่เสี ยชีวติ แต่เขาที่
ทรง taketh ปฏิบตั ิตาม prolongeth ชีวติ ของเขา
{38:1 } เพื่อเป็ นเกียรติแก่แพทย์ ด้วยเกียรติครบกาหนดเขา
สาหรับการใช้งานซึ่งท่านอาจได้รับจากเขา: สาหรับพระกรรณ
สร้างเขา
{38:2 } สาหรับแล้วสู งสุ ดของ การรักษา และเขาจะ
ได้รับเกียรติของกษัตริ ย ์
{38:3 } ทักษะของแพทย์ที่ตอ้ งยกศีรษะของเขา:
และในสายตาของผูช้ ายที่ดี เขาจะชื่นชมใน
Sirach (Ecclesiasticus) หน้ า 624
{38:4 } เจ้ากรรณสร้างยาจากโลก
และที่ควรจะเกลียดชังพวกเขา
{38:5 } ไม่หวานน้ าทา ด้วยไม้ ที่
คุณธรรมดังกล่าวอาจเป็ นที่รู้จกั กัน
{38:6 } และเขากรรณรับผูช้ ายทักษะ ที่เขาอาจจะ
ยกย่องในผลงานของเขายิง่ ใหญ่
{38:7 } ด้วยเช่น ละทิ้งเขารักษา [ผูช้ าย,] และทรง taketh ห่าง
ปวดของพวกเขา

{38:8 } ของ เภสัชกรละทิ้งให้กลิ้ง ๆ
ผลงานของเขา มีไม่สิ้นสุ ด และจากเขาอยูส่ งบ
โลก
{เรา} ลูกชายของฉัน ในการเจ็บป่ วยของเจ้าจะไม่ประมาท: แต่อธิษฐาน
แก่พระเจ้า และเขาจะทาให้เจ้าทั้งนั้น
{38:10 } ออกนอกจากบาป และสั่งมือเถิด aright
และทาความสะอาดหัวใจของท่านจากความชัว่ ร้ายทั้งหมด
{38:11 } ให้เป็ นหวานลิ้มลอง และอนุสรณ์ของไฟน์
แป้ง และทาให้ไขมันที่เสนอ เป็ นไม่
{38:12 } แล้วให้หาที่แพทย์ สาหรับพระเจ้า
กรรณสร้างเขา: ให้เขาไปไม่จากเจ้า สาหรับพระองค์เจ้า
ต้องการของเขา
{38:13 } เป็ นเวลาเมื่อในมือ มีดี
ประสบความสาเร็จ
{38:14 } สาหรับพวกเขาจะสวดอ้อนวอนกับพระเจ้า ที่เขา
จะประสบความสาเร็จ ที่ซ่ ึงพวกเขาให้ความสะดวก และแก้ไขปัญหา
ยืดอายุ
{38:15 } ที่ sinneth ก่อนเครื่ องชงของเขา ปล่อยให้เขาตกอยูใ่ น
มือของแพทย์

{38:16 } ลูกชายของฉัน ให้น้ าตาตกหล่นผ่านความตาย และ
เริ่ มคร่ าครวญ เช่นถ้าเจ้า hadst รับความเดือดร้อนอันตรายกัน
แล้ว ร่ างกายของเขาตามกาหนดเอง และ
ละเลยไม่ได้ฝังศพของเขา
{38: 17 } ร้องดี ๆ ทาคร่ าดี และใช้
lamentation เขาได้คุม้ ค่า และที่วนั หรื อสอง เกรงว่าเจ้า
เป็ นคนเลวพูด: สบายแล้ว กันสาหรับพระองค์
แห้งกร้าน
{38:18 } สาหรับความตายแล้วแห้งกร้าน และความหนักเบา
หัวใจ breaketh แข็งแรง
{38:19 } ในบีบคั้น ยังความเศร้าโศก remaineth: และชีวติ
คนจนเป็ นคาสาปของหัวใจ
{38:20 } ใช้เต็มหัวใจ: ขับรถออกไป และ
สมาชิกที่สิ้นสุ ดท้าย
{38:21 } ลืมไม่ได้ เพราะว่าไม่มีการเปิ ดอีก: เจ้า
จงไม่ทาเขาดี แต่ทาร้ายกัน
{38:22 } จาเห็นของ: สาหรับ thine ยังจะ
นั้น เมื่อวาน ให้ฉนั และวันข้า
{38:23 } เมื่อความตายอยูท่ ี่ส่วนที่เหลือ ให้ราลึกถึงเขา

ส่ วนที่เหลือ และจะสิ้ นชีพให้เขา เมื่อจิตวิญญาณของเขาจากไป
จากเขา
{38:24 } ภูมิปัญญาของคนที่เรี ยนแล้วโดย
โอกาสของการพักผ่อน: และเขาที่กรรณธุรกิจน้อย
เป็ นฉลาด
{38:25 } เขาได้ปัญญาที่ holdeth ไถ
และที่ glorieth ใน goad ที่ driveth วัว และ
ครอบครองในหน้าของพวกเขา และพูดคุยเป็ น bullocks
{38:26 } เขาทูลใจของเขาให้สวย และเป็ น
ขยัน kine การให้อาหารสัตว์
{38:27 } เพื่อให้ทุกไม้และ workmaster ที่
laboureth วันและกลางคืน: และพวกเขาที่ตดั และหลุมฝังศพแมวน้ า
และขยันจะทาให้ความหลากหลาย และมอบตัว
การปลอมภาพ และนาฬิกาเพื่อเสร็จสิ้ นการทางาน:
{38:28 } สมิธยัง นัง่ ทัง่ และ
พิจารณาการทางานเหล็ก ไอของไฟ wasteth ของเขา
เนื้อ และเขา fighteth กับความร้อนของเตาเผา: เสี ยง
ค้อนและทัง่ เป็ นเคยในหูของเขา และตาของเขา
ดูยงั คงตามรู ปแบบของสิ่ งที่เขาได้กล่าวโทษพวก เขา

setteth ใจของเขาเพื่อเสร็จสิ้ นการทางานของเขา และ watcheth ขัดมัน
สมบูรณ์:
{38:29 } เพื่อให้ละทิ้งพอตเตอร์นงั่ อยูท่ ี่ทางานของเขา และการเปลี่ยน
ล้อเกี่ยวกับ ด้วยเท้าของเขา ที่ถูกตั้งค่าอย่างละเอียดที่
เขาทางาน และได้กล่าวโทษพวกเขาทางานทั้งหมดตามหมายเลข
{38:30 } เขา fashioneth ดินกับแขนของเขา และ boweth
ลงความแข็งแรงของเขาก่อนที่เท้าของเขา เขา applieth เองจะนาไปสู่
มันผ่าน และเขาเป็ นคนขยันทาความสะอาดเตาเผา:
{38:31 } ทั้งหมดเหล่านี้ไว้วางใจให้มือ: และทุกคน
ฉลาดในการทางานของเขา
{38:32 } ไม่ มีเหล่านี้ ไม่สามารถเป็ นเมืองจะอาศัย: และ
พวกเขาจะจมอยูก่ บั ที่พวกเขาจะ หรื อไปขึ้นและลง:
{38:33 } พวกเขาจะไม่รับการยอมรับใน publick ให้คาปรึ กษา
หรื อนัง่ ในที่ประชุม: พวกเขาจะไม่นงั่ ใน
ของผูพ้ ิพากษาที่นงั่ ไม่เข้าใจประโยคของคาพิพากษา: พวกเขา
ไม่สามารถประกาศธรรมและพิพากษา และพวกเขาจะไม่อยู่
พบที่พูดอุปมา
{38:34 } แต่พวกเขาจะรักษาสถานะของโลก และ
[ทั้งหมด] ความปรารถนาในการทางานของงานนั้น

{39:1 } แต่เขาที่ทูลใจของเขาตามกฎหมายที่สุด
สู ง และครอบครองในการทาสมาธิดงั กล่าว จะไปหา
ภูมิปัญญาของโบราณทั้งหมดออก และได้ครอบครองใน
คาพยากรณ์
{39:2 } เขาจะเก็บคาพูดของคนมีชื่อเสี ยง:
และอุปมา subtil มี จะมียงั
{โยเซฟ} เขาจะค้นหาความลับของหลุมฝังศพประโยค
และจะคุน้ มืด parables
{39:4 } เขาจะให้บริ การในหมู่คนที่ยอดเยีย่ ม และปรากฏ
ก่อนเจ้าชาย: เขาจะเดินทางผ่านประเทศแปลก สาหรับ
เขากรรณพยายามดีและความชัว่ ร้ายในหมู่ผชู ้ าย
{39:5 } จะให้หวั ใจของเขาที่รีสอร์ทก่อนเจ้า
ที่ทาให้เขา และจะอธิษฐานก่อนสู งสุ ด และจะ
เปิ ดปากของเขาในการสวดมนต์ และให้ดุอาอ์บาป
{39:6 } เมื่อพระดีจะ เขาจะเต็มไปด้วย
จิตวิญญาณของความเข้าใจ: เขาจะเทฉลาดประโยค
และให้ขอบคุณแก่เจ้าในคาอธิษฐานของเขา
หน้ า 625 Sirach (Ecclesiasticus)
{39:7 } เขาจะนาความรู ้ และที่ปรึ กษาของเขา และใน

ความลับของเขาเขาจะนัง่ สมาธิ
{39:8 } เขาจะ shew ไว้วา่ ที่เขากรรณได้เรี ยนรู ้
และจะรุ่ งโรจน์ในกฎหมายของพันธสัญญาของพระเจ้า
{39:9 } หลายจะยกย่องเขาเข้าใจ และดังนั้น
ตราบที่โลก endureth มันจะไม่มี blotted ออก ของเขา
อนุสรณ์สถานจะออกห่าง และชื่อของเขาจะดารงชีวติ อยู่
จากรุ่ นถึงรุ่ น
ประชาชาติ {39:10 } จะ shew มาภูมิปัญญาของเขา และการ
ชุมนุมจะประกาศสรรเสริ ญเขา
{39:11 } ถ้าเขาตาย เขาจะปล่อยชื่อมากขึ้นกว่าการ
พัน: และถ้าเขามีชีวติ อยู่ เขาจะเพิ่มขึ้น
{39:12 } ยัง มีเพิม่ เติมจะพูด ซึ่งผมมีความคิด
เมื่อ สาหรับเปี่ ยมเป็ นดวงจันทร์ที่เต็ม
{39:13 } Hearken พระองค์ เด็กบริ สุทธิ์ เย และตาไว้
เป็ นการกุหลาบเจริ ญเติบโตโดยทุนของฟิ ลด์:
{39:14 } และให้ท่านลิ้มลองความหวานเป็ นกายาน และ
งอกงามเป็ นดอกลิลลี่ ส่ งกลิ่นออกมา และร้องเพลงของ
สรรเสริ ญ อวยพรพระเจ้าในการทางานของเขาทั้งหมด
{39:15 } ขยายชื่อของเขา และ shew มาสรรเสริ ญของเขาด้วย

เพลง ของริ ม ฝี ปากของคุณ และ harps และยกย่องเขา
ye บอกหลังลักษณะนี้:
{39:16 } งานทั้งหมดของพระเจ้าจะเกินดี
และ commandeth ใด ๆ ที่เขาจะทาได้ใน
ฤดูกาลที่กาหนด
{39:17 } และไม่อาจพูด นี่คืออะไร เป็ นคฤหาสน์
ที่ สาหรับเวลาสะดวก พวกเขาจะทั้งหมดจะขอออก: ที่
พระบัญญัติของพระองค์น้ ายืน เป็ นฮีป และเวลา
คาพูดของเขาปากภาชนะของน้ า
{39:18 } ที่พระบัญญัติของพระองค์เสร็จแล้วก็ตาม
pleaseth เขา และไม่สามารถขัด ขวาง เมื่อเขาจะประหยัด
{39:19 } เป็ นผลงานของทั้งก่อน และ
ไม่สามารถจะซ่อนจากตาของเขา
{39:20 } เขา seeth จากนิรันดร์ไปนิรันดร์ และ
ไม่มีอะไรดีก่อนเขา
{39:21 } A คนไม่จาเป็ นต้องพูด นี่คืออะไร เป็ นคฤหาสน์
ที่ สาหรับเขากรรณทาทุกสิ่ งสาหรับการใช้
{39:22 } พรของเขาครอบคลุมแม่น้ า ที่ดินแห้ง และ
รดน้ าเป็ นน้ าท่วม

{39:23 } เป็ นกรรณอยูน่ ้ าใน saltness: ดังนั้น
พวกจะสื บทอดพระอาชญา
{39:24 } เป็ นธรรมดาจงบริ สุทธิ์ พระองค์ ดังนั้นพวกเขา
stumblingblocks แก่คนชัว่ ร้าย
{39:25 } สาหรับดีดี สิ่ งที่สร้างขึ้นจากการ
เริ่ มต้น: สิ่ งชัว่ ร้ายดังนั้นสาหรับคนบาป
{39:26 } หลักสิ่ งสาหรับการใช้ท้ งั หมดของมนุษย์
ชีวติ มีน้ า ไฟ เหล็ก และเกลือ แป้งข้าวสาลี น้ าผึ้ง
นม และเลือดของ องุ่น น้ ามัน และเสื้ อผ้า
{39:27 } สิ่ งเหล่านี้จะดีในการที่พระเจ้า: ดังนั้นการ
คนบาปที่พวกเขาจะกลายเป็ นความชัว่ ร้าย
{39:28 } มีจิตวิญญาณที่สร้างขึ้นสาหรับการแก้แค้น
ซึ่งในความโกรธของพวกเขาวางบนจังหวะเจ็บ ในขณะ
ทาลายพวกเขาเทแรงของพวกเขา และทาการลงโทษ
ของเขา ที่ทาให้พวกเขา
{39:29 } ไฟ ลูก เห็บ และอดอยาก และความ ตาย ทั้งหมดเหล่านี้
สร้างขึ้นสาหรับการแก้แค้น
{39:30 } ฟันของสัตว์ป่า และแมงป่ อง งู และ
ดาบลงโทษคนชัว่ ร้ายการทาลายล้าง

{39:31 } พวกเขาจะชื่นชมยินดีในพระบัญญัติของพระองค์ และพวกเขา
จะพร้อมเมื่อโลก เมื่อจาเป็ น และเมื่อพวกเขา
เวลาจะมา พวกเขาจะไม่ล้ าคาของพระองค์
{39:32 } ดังนั้นจากจุดเริ่ มต้นที่ผมได้รับการแก้ไข และ
คิดว่า เมื่อสิ่ งเหล่านี้ และมีเหลือพวกเขาในการเขียน
{39:33 } งานทั้งหมดของพระเจ้าดี: และเขาจะ
ให้ทุกสิ่ งที่จาเป็ นกาหนดฤดูกาล
{39:34 } เพื่อให้คนไม่สามารถพูดได้ นี่คือแย่กว่าที่:
สาหรับในเวลา ที่พวกเขาจะทั้งหมด ได้รับอนุมตั ิอย่างดี
{39:35 } และจึง สรรเสริ ญพระเจ้ากับทั้งเย่
หัวใจ และปาก และชื่อของพระเจ้าอวยพร
40: 1 {อัตรา} ครรภ์ดีถูกสร้างขึ้นสาหรับทุกคน และ
หนักโยกเป็ นบุตรของอาดัม จากวันที่
เดินทางจากมดลูกของแม่ จนถึงวันที่พวกเขา
กลับไปเป็ นแม่ของทุกสิ่ ง
{40:2 } จินตนาการสิ่ ง และวัน
ความตาย, [ปัญหา] ความคิดของพวกเขา และ [สาเหตุ] กลัวหัวใจ
{40:3 } จากเขาที่ sitteth บนบัลลังก์แห่งความรุ่ งโรจน์ แก่
เขาที่ถ่อมตนในโลกและขี้เถ้า

{40:4 } จากเขาที่ weareth สี ม่วงและมงกุฎ แก่
เขาที่มี frock เป็ นผ้าลินิน
ความกลัวความ โกรธ และความอิจฉา ปัญหา และ unquietness ของ {40:5 }
ความ ตาย และความโกรธ และ ปะทะกัน และ ในเวลาเหลือเมื่อของเขา
เตียงนอนของเขา เปลี่ยนความรู ้
{40:6 } เพียงเล็กน้อยหรื อไม่มีอะไรเหลือของเขา และหลังจากนั้นเขาอยูใ่ น
นอนของเขา ในวันเฝ้า ปัญหาในการ
วิสัยทัศน์ของพระองค์ ประหนึ่งว่าเขาได้หนีจากการต่อสู ้
{40:7 } เมื่อทั้งหมดมีตูน้ ิรภัย เขา awaketh และ marvelleth ที่
ความกลัวคืออะไร
{40: 8 } [สิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น] จงเนื้อทั้งหมด ทั้งสองคน และ
สัตว์ และที่ได้เพิม่ เติม sevenfold เมื่อคนบาป
{40: 9 } ตาย และการทาลาย ปะทะกัน และดาบ
ภัยพิบตั ิ อดอยาก ความทุกข์ยาก และ ระบาด
{40:10 } สิ่ งเหล่านี้สร้างความชัว่ และสาหรับ
ตน sakes มาน้ าท่วม
{40:11 } ทุกสิ่ งที่โลกจะเปลี่ยนไป
โลกอีก: และที่เป็ นของน้ ากลับเข้าไปใน
ทะเล

{40:12 } ติดสิ นบนและความอยุติธรรมทั้งหมดจะ blotted ออก: แต่
แจกจริ งจะยัง่ ยืนตลอดกาล
Sirach (Ecclesiasticus) หน้ า 626
{40:13 } ของฝ่ ายอธรรมจะแห้งขึ้นเช่นการ
แม่น้ า และจะหายไปพร้อมเสี ยง เช่นฟ้าดี
ฝน
{40:14 } เขา openeth มือของเขาเขาจะเปรมปรี ด์ ิ: ดังนั้น
จะ transgressors มาเหนือ
{40:15 } เด็กของประชาชนที่จะไม่นามา
หลายสาขา: แต่เป็ นรากที่ไม่สะอาดเมื่อหินยาก
{40:16 } วัชพืชเติบโตทุกน้ าและธนาคาร
แม่น้ าจะถูกดึงขึ้นมาก่อนหญ้าทั้งหมด
{40:17 } Bountifulness เป็ นสวนประสบมากที่สุด และ
mercifulness endureth เคยตัว
{40:18 } การแรงงาน และเป็ นเนื้อหาที่คนกรรณ
เป็ นชีวติ หวาน: แต่เขาที่ findeth สมบัติอยูเ่ หนือพวกเขา
ทั้งสอง
{40:19 } เด็กและสร้างความเป็ นเมืองที่ยงั คงมี
ชายชื่อ: แต่หวงภรรยานับเหนือพวกเขา

ทั้งสอง
{40:20 } ไวน์และ musick ดีใจหัวใจ: รัก
ของปัญญาอยูเ่ หนือพวกเขาทั้งสอง
{40:21 } ท่อและ psaltery การทาเมโลดี้หวาน:
แต่ลิ้นเหนืออยูเ่ หนือพวกเขาทั้งสอง
{40:22 } desireth ตาเถิดความโปรดปรานและความงาม: แต่เพิ่มเติม
กว่าทั้งข้าวโพดในขณะที่มนั เป็ นสี เขียว
{40:23 } A เพื่อนและเพื่อนไม่เคยพบ amiss: แต่
ข้างต้นทั้งสองเป็ นภรรยากับสามี
มีพี่นอ้ ง {40:24 } และความช่วยเหลือกับเวลาของปัญหา: แต่
ทานต้องส่ งมอบมากกว่าพวกเขาทั้งสอง
{40:25 } ทองและเงินทาให้เท้าเด่นแน่: แต่
ปรึ กษาคือนิยมเหนือพวกเขาทั้งสอง
{40:26 } มัง่ คัง่ และแรงยกหัวใจ: แต่ความกลัว
พระเจ้าอยูเ่ หนือพวกเขาทั้งสอง: ไม่ตอ้ งกลัวจะมี
พระเจ้า และมัน needeth ไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือ
{40:27 } ความกลัวของพระเจ้าคือ สวนผล และ
covereth เขาเหนือเกียรติ
{40:28 } ลูกพ่อ นาไม่ของขอทาน ดีกว่า การ

ตายกว่าจะขอ
40: {29 } ชีวติ ของเขาที่ dependeth ในอีกคน
ตารางจะไม่ถูกนับเพื่อชีวิต สาหรับเขา polluteth เอง
เนื้อคนอื่น: แต่คนฉลาดหล่อเลี้ยงจะได้ดี
ระวังดังกล่าว
{40:30 } Begging มีรสหวานในปากของการไร้ยางอาย:
แต่ในหน้าท้องของเขา ก็จะเผาไฟ
{41:1 } O วิธีขมเป็ นราลึกของเจ้าไป
เป็ นคนที่ liveth ในส่ วนที่เหลือในทรัพย์สินของเขา จงเป็ นคนที่
กรรณไม่กวนเขา และที่กรรณเจริ ญรุ่ งเรื องในทุก
กิจกรรม: ใช่ ทูลพระองค์ที่ยงั สามารถได้รับเนื้อสัตว์
{41:2 } O ตาย ยอมรับได้เป็ นประโยคของเจ้าแก่คน
และเขาเจ้าที่มีความแข็งแรง ที่ตอนสุ ดท้าย
อายุ และเป็ นหงุดหงิด กับทุกสิ่ ง และเขาที่ despaireth
และกรรณหายอดทน
{41:3 } กลัวประโยคไม่ตาย จาได้
ที่ได้รับก่อนข้า และที่หลัง นี้
ประโยคของพระเจ้าเหนือเนื้อหนังทั้งหมด
{41:4 } และทาไมทรงเจ้ากับความสุ ขที่สุด

สู ง มีไม่สืบสวนในหลุมฝังศพ ว่าพระองค์
ได้อาศัยอยู่ สิ บ หรื อเป็ นร้อย หรื อพันปี
{41:5 } เด็กของคนบาปน่ารังเกียจเด็ก
และพวกเขาที่มีความคล่องตัวในการอยูอ่ าศัยของประชาชนที่
{41:6 } มรดกของเด็กของคนบาปต้องพินาศ
และลูกหลานของพวกเขาจะประณามการทดลอง
{41:7 } เด็กจะบ่นของพ่อประชาชน
เนื่องจากพวกเขาจะถูก reproached เพื่อประโยชน์ของเขา
{41:8 } จะฉิบหายจง ผูช้ ายต่างชาติ ซึ่งมี
ทอดทิง้ กฎหมายของพระเจ้าสู งสุ ด ถ้า พวกท่านเพิ่ม มัน
จะเป็ นการทาลายล้างของคุณ:
{41:9 } และหากท่านเกิด เยจะเกิดมาเพื่อเป็ นคาสาปแช่ง: และ
ถ้าท่านตาย เป็ นคาสาปแช่งจะเป็ นส่ วนของคุณ
{41: 10 } ทั้งหมดของโลกที่จะเปิ ดโลกอีก:
เพื่อที่ประชาชนจะไปจากคาสาปถูกทาลายไป
{41:11 } เป็ นทุกข์ของมนุษย์เกี่ยวกับร่ างกายของพวกเขา: แต่
ชื่อไม่ดีของคนบาปจะ blotted ออก
{41:12 } มีขอ้ คานึงถึงชื่อของเจ้า สาหรับการที่จะดาเนินการต่อไป
มีเจ้าเหนือสมบัติดีพนั ทอง

{41:13 } A ชีวติ กรรณแต่ไม่กี่วนั : แต่ชื่อดี
endureth เคยตัว
{41:14 } เด็ก รักษาวินยั ในความสงบ: สาหรับ
ภูมิปัญญาที่เป็ น hid และสมบัติที่เป็ นเห็น อะไร
กาไรอยูใ่ นพวกเขาทั้งสอง
{41:15 } A คนที่ hideth ความโง่ของเขาจะดีกว่าการ
คนที่ hideth ภูมิปัญญาของเขา
{41:16 } ดังนั้นจะ shamefaced ตามคาของฉัน:
มันไม่ดีการรักษาทั้งหมด shamefacedness ก็ไม่เป็ น
อนุมตั ิท้ งั หมด ในทุกสิ่ ง
{41:17 } จะละอายใจของ whoredom ก่อนพ่อ และ
แม่: และโกหกก่อนชายและชายฉกรรจ์
{41:18 } ความผิดก่อนการพิพากษาและไม้บรรทัด ของ
ความชัว่ ช้าก่อนชุมนุมและคน การจัดการธรรม
ก่อนเจ้าพันธมิตรและเพื่อน
{41:19 } และโจรกรรมในเรื่ องของสถานที่ที่พระองค์
sojournest และ ในเรื่ องของความจริ งของพระเจ้าและเขา
พันธสัญญา และ เพื่อเรี ยน ด้วยเถิดข้อศอกเมื่อเนื้อ และ
ของ scorning การ ใช้ และให้

{41:20 } และ ความเงียบก่อนที่พวกเขาคานับเจ้า และ
ดูตามการแพศยา
{41:21 } และหันพระพักตร์จากเจ้า kinsman หรื อ
จะไปบางส่ วนหรื อของขวัญ หรื อ การมองเห็นอีก
ภรรยา
{41:22 } หรื อจะเป็ น overbusy กับแม่ของเขา และมาไม่ได้
ใกล้เตียงของเธอ หรื อกล่าวสุ นทรพจน์ก่อนเพื่อน upbraiding และ
หลังจากที่พระองค์ทรงสอนให้ ไม่ upbraid
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{41:23 } หรื อวน และพูดอีกที่ซ่ ึง
พระองค์ทรงได้ยนิ และเปิ ดเผยความลับ
{41:24 } ดังนั้น จงเจ้าจะ shamefaced อย่างแท้จริ ง และพบความโปรดปราน
ก่อนทุกคน
{42:1 } สิ่ งเหล่านี้จะไม่พระองค์ละอายใจ และยอมรับ
คนไม่ทาบาปจึง:
{42:2 } ของกฎหมายสู งสุ ด และพันธสัญญาของเขา และ
การพิพากษาการจัดชิดขอบประชาชน
{42:3 } ต้อนรับตรุ ษกับคู่คา้ และผูเ้ ดินทาง จง หรื อของ
ของขวัญของมรดกเพื่อน

{42:4 } ของความถูกต้องของความสมดุลและน้ าหนัก หรื อได้รับ
มาก หรื อ น้อย
{42:5 } และองกรณ์ไม่แยแส ขาย ของมาก
การแก้ไขของเด็ก และ เพือ่ ให้ดา้ นของความชัว่ ร้าย
ข้าราชการออก
รักษา 42: {6 } แน่นอนเป็ นสิ่ งที่ดี เป็ นเมียชัว่ ร้าย และ
ปิ ดอัพ มือมาก
{42:7 } สามารถส่ งทุกสิ่ งในจานวนและน้ าหนัก และใส่
ในการเขียนที่เจ้า givest ออก หรื อ receivest ใน
{42:8 } ไม่ละอายใจที่จะแจ้งให้ฉลาด และความ โง่
และผูส้ ู งอายุมากที่ contendeth กับผูท้ ี่มี
หนุ่ม: จึง จงเจ้าจะเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง และได้รับอนุมตั ิท้ งั หมด
คนที่อาศัยอยู่
{42:9 } waketh พ่อสาหรับลูกสาว เมื่อไม่มีใคร
knoweth และการดูแลสาหรับเธอทรง taketh ห่างนอน: เมื่อเธอ
เป็ นหนุ่ม เกรงว่าเธอเสี ยชีวติ ดอกไม้อายุ และ
สมรส เกรงว่าเธอจะเกลียด:
{42:10 } ในน เกรงว่าเธอควร defiled และ
รับเด็กในบ้านของบิดาของเธอ และมีการ

ผัว เกรงว่าเธอควรบุตรเกเรเอง และเมื่อเธอได้
แต่งงาน เกรงว่าเธอควรจะแห้งแล้ง
{42:11 } ให้เฝ้าแน่ใจว่าลูกสาวไร้ยางอาย
เกรงว่าที่เธอทาเจ้าคินโซอีกเป็ นศัตรู เถิด และ
กล่าวขวัญกันในเมือง และประณามในหมู่คน และ
ทาให้พระองค์ละอายก่อนฝูง
{42:12 } เห็นความงามของร่ างกายไม่ทุก และไม่นงั่
ใจของผูห้ ญิง
{42:13 } สาหรับจากเสื้ อผ้าแล้วมอด จาก
ผูห้ ญิงความชัว่ ร้าย
{42:14 } เป็ นดี churlishness ของมนุษย์มากกว่าการ
สุ ภาพผูห้ ญิง ผูห้ ญิง โหวต ซึ่ง bringeth ความอัปยศ
และตาหนิ
{42:15 } ตอนนี้ผมจะจาผลงานของพระเจ้า และ
สิ่ งที่ผมเห็นประกาศ: ในคาของพระเจ้า
ผลงานของเขาได้
{42:16 } looketh อาทิตย์ที่ทูลแสงเมื่อทุกสิ่ ง
และการทางานดังกล่าวเต็มไปด้วยพระสิ ริของพระเจ้า
{42:17 } เจ้ากรรณไม่ให้อานาจนักบุญไป

ประกาศทั้งหมดงานยิง่ ใหญ่ของเขา ซึ่งพระบิดา
ตัดสิ นให้แน่น ว่าใด ๆ อาจจะจัดตารางการ
พระสิ ริของพระองค์
{42:18 } ที่เขา seeketh ลึก และหัวใจ และ
considereth อุปกรณ์เจ้าเล่ห์: สาหรับพระ knoweth ทั้งหมด
ที่จะเป็ นที่รู้จกั และเขา beholdeth ของโลก
{42:19 } เขา declareth สิ่ งที่ผา่ นมา และสาหรับการ
มา และ revealeth ขั้นตอนของสิ่ งที่ซ่อนอยู่
{42:20 } ไม่คิด escapeth เขา ไม่มีคาใด ๆ
ซ่อนจากเขา
{42:21 } เขากรรณตกแต่งผลงานยอดเยีย่ มของเขา
ภูมิปัญญา ว่านิรันดร์นิรันดร์: เขา
ไม่มีอะไรสามารถเพิ่ม ไม่สามารถเขาลดลง และเขา
กรรณไม่จาเป็ นต้องปรึ กษาใด ๆ
{พันธสัญญา} โอ้วธิ ีตอ้ งมีผลงานของเขาทั้งหมด และที่เป็ น
มนุษย์อาจเห็นแม้จะจุดประกาย
{42:23 } สิ่ งเหล่านี้อยู่ และยังคงอยูต่ ลอดกาลทั้งหมด
การใช้ และพวกเขาได้เชื่อฟังทั้งหมด
{42:24 } ทุกสิ่ งเป็ นหนึ่งคู่ต่ออีก: และเขา

กรรณทาอะไรไม่สมบูรณ์
Establisheth {42:25 } หนึ่งสิ่ งดีหรื ออื่น: และ
ที่จะเต็มไป ด้วยพระสิ ริของพิสมัย
{43:1 } ความภาคภูมิใจของความสู ง นภาบนชัดเจน การ
ความงามของสวรรค์ กับ shew ที่รุ่งโรจน์ของเขา
{43:2 } ดวงอาทิตย์เมื่อมัน appeareth ประกาศที่เพิ่มขึ้นของเขา
เครื่ องดนตรี ยงิ่ ใหญ่ การทางานของสู งสุ ด:
{43:3 } บ่าย ๆ มัน parcheth และประเทศที่สามารถ
ปฏิบตั ิความร้อนเผาไหม้ดงั กล่าวหรื อไม่
{43:4 } A คนเป่ าเตาไฟอยูใ่ นผลงานของร้อน แต่
ดวงอาทิตย์ burneth ภูเขาสามครั้ง หายใจ
ออกไอระเหยคะนอง และส่ งออกสดใสคาน มัน
dimmeth ตา
{43:5 } ดีเป็ นพระเจ้าที่ทาให้มนั และ ที่เขา
บัญญัติ runneth อย่างกระทันหัน
{43:6 } เขาทามูนยังให้บริ การในฤดูกาลของเธอสาหรับการ
ประกาศครั้งที่ และเป็ นสัญลักษณ์ของโลก
{43:7 } จากดวงจันทร์เป็ นสัญลักษณ์ของงานเลี้ยง ไฟที่
decreaseth ในความสมบูรณ์แบบของเธอ

{43:8 } เดือนเรี ยกว่าหลังของเธอชื่อ เพิ่ม
เยีย่ มยอดในเธอเปลี่ยน การเป็ นเครื่ องมือของการ
กองทัพข้างต้น ส่ องแสงในนภาบนสวรรค์
{43:9 } ความงามของสวรรค์ ความรุ่ งโรจน์ของดาว การ
เครื่ องประดับที่ให้แสงในสถานสู งสุ ดของพระเจ้า
{43:10 } ที่บญั ญัติพระผูบ้ ริ สุทธิ์พวกเขาจะ
ยืนของตนในการ และไม่เคยสลบไสลเพราะในนาฬิกาของพวกเขา
{43:11 } ดูเมื่อรุ ้ง และสรรเสริ ญพระองค์ที่ทา
มัน สวยงามมากเป็ นความสว่างดังกล่าวอยูด่ ว้ ย
{43:12 } compasseth สวรรค์เกี่ยวกับกับการรุ่ งโรจน์
วงกลม และมือของสู งสุ ดมี bended มัน
{43:13 } พระบัญญัติของพระองค์โดย เขาได้กล่าวโทษพวกหิมะตก
aplace และ sendeth แลบการพิพากษาของเขาอย่างรวดเร็ว
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{43:14 } นี้ เปิ ดสมบัติ: เมฆ
บินมาเป็ นนก
{43:15 } โดยอานาจของเขาดี เขาได้กล่าวโทษพวกบริ ษทั เมฆ
และลูกเห็บการแบ่งย่อยขนาดเล็ก
{43: 16 } ที่สายตาของเขาจะเขย่าภูเขา และของเขา

จะ bloweth ลมใต้
{43:17 } ได้เสี ยงของฟ้าร้องกล่าวโทษพวกโลกเพื่อ
สั่น: จึง ละทิ้งพายุเหนือและลมหมุน: เป็ น
นกบินเขาสู่ หิมะ และล้มลง
กล่าวคือเป็ นแสงของตัก๊ แตน:
{43:18 } ตา marvelleth ที่ความงามของสี ขาว
ดังกล่าว และหัวใจจะต้องประหลาดใจที่ฝนตกของมัน
{43:19 } น้ าค้างแข็งยังเป็ นเกลือที่เขา poureth บนโลก
และมันจะเป็ นโพลี lieth ด้านบนของเดิมพันคม
{43:20 } เมื่อลมเย็นเหนือ bloweth และน้ า
จะเป็ นโพลีเป็ นน้ าแข็ง มัน abideth เมื่อรวบรวมทุก ๆ
โดดน้ า และ clotheth น้ าเป็ นตัว
บทรวง
{43:21 } devoureth ภูเขา และ burneth
ถิ่นทุรกันดาร และ consumeth หญ้าเป็ นไฟ
{43:22 } A อยูท่ ้ งั หมดไม่วา่ หมอกมา
อย่างรวดเร็ ว มีดิวมาหลังจากที่ refresheth ความร้อน
{43:23 } โดยคาปรึ กษาของเขาเขา appeaseth ลึก และ
planteth เกาะนั้น

{43:24 } ที่แล่นในทะเลบอกถึงอันตราย
ดังกล่าว และเมื่อเราได้ยนิ ได้ ด้วยหูของเรา เรา
thereat
{43:25 } สาหรับนั้นจะแปลก และ มหัศจรรย์
ความหลากหลายของสัตว์และปลาวาฬที่สร้างทุกชนิด
{43:26 } โดยพระองค์ สุ ดท้ายของพวกเขากรรณความสาเร็จเจริ ญรุ่ งเรื อง
และตามคาของพระองค์ ประกอบด้วยทุกสิ่ ง
{43:27 } เราอาจพูดมาก และยัง มาสั้น:
คฤหาสน์ในผลรวม เขาเป็ นทั้งหมด
{43:28 } วิธีเราสามารถขยายเขา สาหรับเขาคือ
ดีดา้ นบนงานของเขา
{43:29 } เจ้าเป็ นน่ากลัว และ ดี และ
ยิง่ ใหญ่มีอานาจ
{43:30 } เมื่อท่านสรรเสริ ญพระเจ้า ยกย่องเขามาก
ท่านสามารถ สาหรับแม้แต่ จะเขาไกลเกิน: และเมื่อพวกท่านยกย่อง
ใส่ ไว้ท้ งั หมดของความแข็งแรง และเหนื่อยไม่ สาหรับพวกท่านสามารถ
ไม่เคยไปไกลพอ
{43:31 } ที่กรรณเห็นเขา ที่เขาอาจบอกเรา และ
ที่สามารถขยายเขาเขาเป็ นอย่างไร

{43:32 } มี hid สิ่ งที่มากขึ้นกว่านี้ ต้อง สาหรับ
เราได้เห็นแต่ผลงานของเขาไม่กี่
{43:33 } สาหรับพระกรรณทาทุกสิ่ ง และการ
เจ้ากรรณภูมิปัญญาเขารับ
{44:1 } ให้เราตอนนี้สรรเสริ ญชื่อเสี ยงผูช้ าย และบรรพบุรุษของเรา
begat ที่เรา
{44:2 } เจ้ากรรณดัดดีรุ่งโรจน์ โดยพวกเขา
ผ่านอานาจดีต้ งั แต่ตน้
{44:3 } เช่นไม่หมีกฎในก๊กของตน ผูช้ าย
ชื่อเสี ยงอานาจ ให้คาปรึ กษาโดยการ
ความเข้าใจ และประกาศคาพยากรณ์:
{44:4 } ผูน้ าของท่าน โดยเพียงของพวกเขา และ
ความรู ้ของการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองสาหรับคน ฉลาด และ
ฝี ปากเป็ นคาแนะนา:
{44:5 } เช่นพบเพลงดนตรี และอัล
ข้อในการเขียน:
ผูช้ าย {44:6 } รวยด้วยความสามารถ อาศัยอยู่ peaceably
ในการอยูอ่ าศัยของคน:
{44:7 } ทั้งหมดเหล่านี้มีเกียรติในรุ่ นของพวกเขา และ

มีความรุ่ งเรื องครั้งของพวกเขา
{44:8 } มีของพวกเขา ที่ได้ทิง้ ชื่อ
พวกเขา ว่า สรรเสริ ญพวกเขาอาจมีรายงาน
{44:9 } และบางส่ วนมี ซึ่งมีอนุสรณ์ไม่ ที่
มีเสี ยชีวติ ว่าพวกเขาไม่เคย และมีการ
กลายเป็ นว่าพวกเขาเคยไม่เคยเกิดขึ้น และของพวกเขา
เด็กหลังเขา
{44:10 } แต่กเ็ มตตาผูช้ าย ที่มี
ความชอบธรรมกรรณไม่ถูกลืม
{44:11 } กับเมล็ดของพวกเขาอย่างต่อเนื่องยังคงดี
สื บทอด และลูก ๆ อยูใ่ นพันธสัญญา
{44:12 } เมล็ดของพวกเขา standeth และรวดเร็ว สาหรับเด็ก
sakes ของพวกเขา
{44:13 } เมล็ดของพวกเขาจะยังคงอยูต่ ลอดกาล และความรุ่ งโรจน์ของพวกเขา
จะ blotted ได้ออกไม่
{44:14 } ร่ างกายที่ถูกฝังอยูใ่ นความสงบ แต่ชื่อของพวกเขา
liveth ตลอดไป
{44:15 } คนจะบอกของปัญญา และ
ชุมนุมจะ shew มาสรรเสริ ญของพวกเขา

{44:16 } Enoch ยินดีพระเจ้า และ แปล
เป็ นแบบอย่างของการกลับใจต่อคนรุ่ น
{44:17 } โนอาห์พบสมบูรณ์ และ ชอบธรรม ใน
เวลาของการลงโทษที่เขาถ่ายแลก [สาหรับโลก;]
ดังนั้น เขาซ้ายเป็ นสติแก่โลก เมื่อการ
น้ าท่วมมา
{44:18 } ทาพันธสัญญานิรันดร์กบั เขา ที่
เนื้อทั้งหมดจะไม่พินาศจากน้ าท่วม
{44:19 } อับราฮัมเป็ นพ่อดีของคนจานวนมาก: ใน
เกียรติมีใครเหมือนเขา
{44:20 } ที่กฎหมายสู งสุ ดเก็บไว้ และอยูใ่ น
พันธสัญญากับเขา: เขาสร้างพันธสัญญาในเนื้อของเขา
และเมื่อเขาพิสูจน์ได้ เขาพบซื่ อสัตย์
{44:21 } ดังนั้นเขาใจเขา โดยสาบาน ที่เขา
พรประชาชาติในเมล็ดของเขา และว่าเขาจะ
เขาคูณเป็ นฝุ่ นของโลก และยกย่องเขาเมล็ดเป็ น
ดาว และทาให้ผสู ้ ื บทอดจากทะเลถึงทะเล และ
จากแม่แก่ส่วนสู งสุ ดของแผ่นดิน
หน้ า 629 Sirach (Ecclesiasticus)

{44:22 } แซคกับเขาได้สร้างทานองเดียวกันสาหรับ
บิดาของอับราฮัมสาเก] พรของผูช้ ายทั้งหมด และการ
ทาพันธสัญญา และทาให้มนั พาดหัวของจาค็อบ เขา
ยอมรับเขาในพรของเขา และให้เขามี
มรดก และแบ่งบางส่ วนของเขา ในบรรดาสิ บสองเผ่า
เขาส่ วนพวกเขา
{45:1 } และเขานาจากเขาความเมตตาคน ซึ่ง
พบความโปรดปรานในสายตาของเนื้อทั้งหมด แม้โมเสส รัก
ของพระเจ้าและผูช้ าย อนุสรณ์สถานมีความสุ ข
{45:2 } เขาทาให้เขาเหมือนกับนักบุญประเสริ ฐ และ
ขยายเขา เพื่อให้ศตั รู ที่ยนื อยูใ่ นความกลัวของเขา
{45:3 } โดยคาพูดของเขาที่เขาเกิดมหัศจรรย์หยุด และ
เขาทาให้เขาสวยงามในสายตาของพระมหากษัตริ ย ์ และให้เขาเป็ น
บัญญัติคน และ shewed เขาเป็ นส่ วนหนึ่งของเขา
เกียรติ
{45:4 } เขาบริ สุทธิ์เขาใน faithfuless ของเขาและความอ่อนโยน
และเลือกเขาจากผูช้ ายทั้งหมด
{45:5 } เขาทาให้เขาได้ยนิ เสี ยงของเขา และเขา
เป็ นเมฆมืด และให้เขาบัญญัติก่อนของเขา

ใบหน้า แม้กฎหมายของชีวติ และความรู ้ เขาอาจ
สอนเจคอบพันธสัญญา อิสราเอลและพระองค์
{45:6 } เขาอาจรอด Aaron เป็ นคนศักดิ์สิทธิ์เช่นเขา แม้แต่
พี่ชายของเขา ของเผ่าเลวีน้ นั
{45:7 } พันธสัญญานิรันดร์เขาทากับเขา และ
เขามีฐานะปุโรหิตในหมู่คน เขาหน้าจอไอคอน
เขา ด้วยเครื่ องประดับ comely สวมเขาเอาใจของ
เกียรติ
{45:8 } เขาใส่ เขารุ่ งโรจน์สมบูรณ์ และแข็งแรง
เขา มีเสื้ อผ้าหลากหลาย มี breeches พร้อมเสื้ อคลุมตัวยาว
และเอโฟด
{45:9 } และเขา compassed เขา ด้วยทับทิม และ
มีระฆังทองหลายรอบเกี่ยวกับ ที่ ตามเขาไปที่นนั่
อาจจะ เสี ยงและเสี ยงผูท้ ี่อาจได้ยนิ ใน
พระวิหาร อนุสรณ์บุตรของคน
{45:10 } กับภูษาศักดิ์สิทธิ์ กับผ้าไหมทอง และสี น้ าเงิน
สี ม่วง การทางานของ embroidere กับการบทรวง
คาพิพากษา และผ่านและ ทูม
{45:11 } กับบิดสี แดง การทางานของไหวพริ บ

เวิร์คแมน มี graven อัญมณี เช่นแมวน้ า และตั้งอยูใ่ น
ทอง แกะสลักงานของประดับ ด้วยการเขียนสาหรับการ
อนุสรณ์ หลังจากหมายเลขของเผ่าของอิสราเอล
{45:12 } เขาตั้งมงกุฎทองเมื่อ mitre ประเด็น
คือความศักดิ์สิทธิ์ที่แกะสลัก เครื่ องประดับเกียรติ เป็ นค่าใช้จ่าย
งาน ความต้องการของตา อุดมการณ์อนั ดีงาม และสวยงาม
{45:13 } ก่อนเขาไม่ดงั กล่าว ไม่ได้
เคยมีคนแปลกหน้าใส่ พวกเขา แต่เด็กของเขาและเขา
เด็กเด็กประทับใจ
{45:14 } เสี ยสละของพวกเขาจะถูกใช้ท้ งั หมดทุก
วันละสองครั้งอย่างต่อเนื่อง
{45:15 } โมเสสถวายพระองค์ และเจิมเขาด้วย
น้ ามันบริ สุทธิ์: นี้แม้เขานิรันดร์
ทาพันธสัญญา และเมล็ดของเขา การมานานเป็ นสวรรค์ควร
ยังคงอยู่ พวกเขาควรปรนนิบตั ิเขา และดาเนินการ
ทาการของปุโรหิต และอวยพรคนในชื่อของเขา
{45:16 } เขาเลือกเขาจากผูช้ ายทั้งหมดนัง่ เล่นให้
ลสละพระ ธูป และลิ้ม ลองความหวาน สาหรับการ
อนุสรณ์ ทาการกระทบยอดสาหรับคนของเขา

{45:17 } เขาให้เขาพระบัญญัติของพระองค์ และ
ในกฎเกณฑ์ของการใช้ดุลยพินิจ ที่เขาควรสอน
จาค็อบพยาน และแจ้งอิสราเอลในกฎหมายของเขา
{45:18 } คนแปลกหน้าสมคบกันกันกับเขา และ
maligned เขาในถิ่นทุรกันดาร แม้แต่คนที่ถูกของ
ของ Dathan Abiron ของด้านข้าง และคณะ หลัก
โกรธและลงโทษ
{45:19 } นี้ที่เห็นพระเจ้า และไม่พอใจเขา และใน
เขาพอใจพล่านถูกพวกเขาบริ โภค: เขา
สิ่ งมหัศจรรย์ที่พวกเขา การบริ โภคนั้น มีเปลวไฟร้อนแรง
{45:20 } แต่เขาทาแอรอนยกย่องมากขึ้น และให้
เขามีมรดก และแบ่ง firstfruits ของเขา
เพิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิง่ เขาเตรี ยมขนมปังมากมาย:
{45:21 } สาหรับพวกเขากินการเสี ยสละของพระเจ้า ซึ่ง
เขาให้แก่เขาและเขา
{ได้} Howbeit ในดินแดนของคน ที่เขามีไม่มี
สื บทอด ไม่ได้เขาส่ วนหนึ่งส่ วนใดในหมู่คน:
พระเจ้าเองได้สืบทอดและส่ วนของเขา
{45:23 } ที่สามในเกียรติเป็ นบุตรของเอลีซ่า Phinees

เพราะเขามีความกระตือรื อร้นในความกลัวของพระเจ้า และลุกขึ้นยืน
ด้วยความกล้าหาญดีของหัวใจ: เมื่อคนถูกเปิ ด
หลัง และทาการการกระทบยอดสาหรับอิสราเอล
{45:24 } ดังนั้นมีพนั ธสัญญาสันติภาพที่ทา
มีเขา ที่เขาควรเป็ นประธาน ของวิหาร และ
คนของเขา และว่าเขา และลูกหลานของเขาควรมีการ
ศักดิ์ศรี ของฐานะปุโรหิตตลอดกาล:
{45:25 } According กับพันธสัญญาที่ทากับดาวิดบุตร
ของเจสซี ของเผ่า Juda ที่สืบทอดของกษัตริ ย ์
ควรจะให้ลูกหลานของเขาเพียงอย่างเดียว: ดังนั้นการสื บทอดของอา
นอกจากนี้ควรแก่เขา
{45:26 } พระให้ภูมิปัญญาในหัวใจของคุณในการตัดสิ นของเขา
คนชอบธรรม ที่เป็ นสิ่ งดีไม่
ยกเลิก และเกียรติของพวกเขาอาจทนเคยตัว
{46:1 } พระเยซูบุตรการบูชาคือกล้าหาญในสงคราม และ
เป็ นทายาทของโมเสสในคาพยากรณ์ ผูต้ าม
ชื่อของเขาทาดีสาหรับการประหยัดของการเลือกของพระเจ้า
และการล้างแค้นศัตรู ที่ลุกขึ้นต่อต้าน
พวกเขา เขาอาจตั้งอิสราเอลในการสื บทอดของพวกเขา

{46:2 } วิธีการที่ดีเกียรติสมาคมเขา เมื่อเขาไม่ยกขึ้นเขา
มือ และยืดออกดาบกับเมือง
{46:3 } ที่ก่อนเขาจึงยืนมัน สาหรับพระเจ้า
ศัตรู ของเขาเขามาเอง
{46: 4 } ไม่ไม่อาทิตย์ไปกลับ ด้วยวิธีของเขา และไม่ได้
หนึ่งวันที่ยาวที่สอง
{46:5 } ที่เขาเรี ยกว่าพระเจ้าสู งสุ ด เมื่อการ
ศัตรู กดพระองค์ในทุก ๆ ด้าน และพระเจ้าดี
ได้ยนิ เขา
{46:6 } และ มีลูกเห็บของอานาจอันยิง่ ใหญ่ที่เขาทาการ
การต่อสู ้จะลดลงอย่างรุ นแรงในประเทศ และ ในเชื้อสาย
[ของ Beth horon] เขาทาลายพวกเขาที่ต่อต้าน ที่
Sirach (Ecclesiasticus) หน้ า 630
ประชาชาติอาจทราบความแรงของพวกเขา เนื่องจากเขาต่อสู ้ใน
สายตาของพระเจ้า เขามาหนึ่งอันยิง่ ใหญ่
{46:7 } ในเวลาของโมเสส ยังพระองค์เมตตา ในทางาน
เขาและ Caleb บุตรของ Jephunne ที่พวกเขาอย่างนี้
ชุมนุม และคนจากบาป หักณที่จ่าย และ
รู ้สึก murmuring ผูช้ วั่ ร้าย

{46:8 } และหกร้อยพันคนเดินเท้า พวกเขา
สองได้ถูกสงวนไว้ให้พวกเขาในมรดก แม้แต่
แก่ดินแดนที่ floweth กับนมและน้ าผึ้ง
{46:9 } เจ้าให้ความแข็งแรงยังจง Caleb ซึ่ง
ยังคงอยูก่ บั เขาแก่อายุของเขา: ที่เขาป้อนเมื่อ
สถาน และเขาได้รับสาหรับการ
มรดก:
{46:10 } ที่คนอิสราเอลอาจเห็นว่า มันเป็ น
ดีติดตามพระเจ้า
{46:11 } และเกี่ยวกับผูพ้ ิพากษา ทุกคนตามชื่อ
จิตใจก็ไม่มี whoring หรื อออกจากการ
พระเจ้า ปล่อยให้ความทรงจาที่ได้รับความสุ ข
{46:12 } ให้กระดูกงอกงามจากสถานที่ของพวกเขา และให้
ชื่อของพวกเขาที่มีเกียรติได้ต่อเมื่อ
เด็กของพวกเขา
{46:13 } ซามูเอล ผูเ้ ผยพระวจนะของพระเจ้า รักของเขา
พระเจ้า สร้างอาณาจักร และเจ้าชายพญาผ่านเขา
คน
{46:14 } ตามกฎหมายของพระเจ้าที่เขาตัดสิ นการ

ชุมนุม และพระเจ้ามีความเคารพแก่ยาโคบ
{46:15 } โดยความซื่อสัตย์ของเขาเขาพบพระศาสดาจริ ง
และตามคา เขารู ้จกั ได้ซื่อสัตย์ในวิสัยทัศน์
{46:16 } ที่เขาเรี ยกว่าพระเจ้ายิง่ ใหญ่ เมื่อเขา
ศัตรู กดพระองค์ในทุก ๆ ด้าน เมื่อเขาเสนอ
แกะดูด
{46:17 } และพระ thundered จากสวรรค์ และมีการ
เสี ยงดีทาให้ได้ยนิ เสี ยงของเขา
{46:18 } และพระองค์ทรงทาลายการปกครองของ Tyrians และ
ทั้งหมดเจ้าชาย cf ฟิ ลิสเตีย
{46:19 } และก่อนเขานอนยาว เขา protestations
ในสายตาของพระเจ้าและเขาพญา ไม่ทา
สิ นค้าของคนหนึ่งคนใด มากเป็ นรองเท้า: และไม่มีใครไม่กล่าวโทษ
เขา
{46:20 } และ หลังตายเขาทานาย และ shewed
กษัตริ ยข์ องเขาสิ้ นสุ ด และยกขึ้นจากโลกในเสี ยงของเขา
คาทานาย บดบังจิตของคน
{47:1 } และ หลังเขากุหลาบขึ้นนาธานเพื่อทานายในการ
เวลาของดาวิด

{47:2 } เป็ นไขมันที่นามาจากข้อเสนอสันติภาพ
ดังนั้น ดาวิดเลือกจากอิสราเอล
{47:3 } เขาเล่นกับสิ งโตเป็ น กับเด็ก และหมี
เช่นเดียวกับลูกแกะ
{47:4 } ลูวเ์ ขาไม่ยกั ษ์ เมื่อเขายังหนุ่มแต่
และเขาไม่ได้เอาออกไปประณามจากคน เมื่อเขา
ยกขึ้นมือด้วยหินในสลิง จังหวะและลง
ห้องของโกลิอทั
{47:5 } สาหรับเขาเรี ยกว่าพระเจ้าสู งสุ ด และเขา
เขามีความแข็งแรงในมือขวาของเขาจะฆ่าที่ยงิ่ ใหญ่
นักรบ และตั้งค่าของคนของเขา
{47:6 } เพื่อให้ผคู ้ นยกย่องเขา ด้วยหมื่น
และสรรเสริ ญพระองค์ในพรของพระเจ้า ที่เขาให้
เขามงกุฎแห่งความรุ่ งโรจน์
{47:7 } สาหรับเขาทาลายศัตรู ในทุกด้าน และ
มาเหนือฟิ ลิสเตียศัตรู ของเขา และเบรก
ฮอร์นของพวกเขาในซันเดอร์จงวันนี้
{47:8 } ในผลงานของ เขาได้รับการยกย่องศักดิ์สิทธิ์หนึ่งสู งสุ ด
ด้วยคาแห่งความรุ่ งโรจน์ กับใจเขาทั้ง ที่เขาร้องเพลง

และรักเขาที่ทาให้เขา
{47:9 } เขาตั้งนักร้องยังก่อนบูชา ที่โดยของพวกเขา
เสี ยงพวกเขาอาจทาให้เมโลดี้หวาน และร้องทุกวัน
สรรเสริ ญในเพลงของพวกเขา
{47:10 } เขาหน้าจอไอคอนงานเลี้ยงของพวกเขา และการตั้งค่าในลาดับ
เวลาเคร่ งขรึ มจนจบ ว่า พวกเขาอาจสรรเสริ ญบริ สุทธิ์ของเขา
ชื่อ และที่วดั นี้อาจเสี ยงตั้งแต่เช้า
{47:11 } เจ้าเอาไปบาป อาจรอด และฮอร์นของเขา
เคยตัว: เขาให้เขาเป็ นพันธสัญญาของพระมหากษัตริ ย ์ และบัลลังก์ของ
ความรุ่ งเรื องในอิสราเอล
{47:12 } หลังจากเขากุหลาบลูกชายปัญญา และ เพื่อประโยชน์ของเขา
สี่ โมงเย็นมีขนาดใหญ่
{47:13 } โซโลมอนครองราชย์ในเวลาสันติ และก็
เกียรติ พระเจ้าทรงทาทั้งหมดเงียบรอบเกี่ยวกับเขา ที่เขา
อาจสร้างเป็ นบ้านในชื่อของเขา และเตรี ยมสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ของเขา
ตลอดไป
{47:14 } วิธีฉลาดออนไลน์เจ้า ในเยาวชนของเจ้า และ น้ า ท่วม
เต็มไป ด้วยความเข้าใจ
{47:15 } สุ ดจิตครอบคลุมโลกทั้งโลก และเจ้า

filledst มัน มีมืด parables
{47:16 } ชื่อจงไปไกลจงเกาะ และสาหรับเจ้า
สงบ แต่สุดท้ายรัก
{47:17 } ประเทศ marvelled ที่ขา้ พระองค์เพลง
และ สุ ภาษิต อุปมา และตีความ
{47:18 } ตามชื่อของพระเจ้า ซึ่งเรี ยกว่าการ
พระเจ้าของอิสราเอล เจ้า didst รวบรวมทองคาดีบุก และ didst
คูณเงินนาไปสู่ การ
{47:19 } เจ้า didst โบว์เอวของเจ้า แก่ผหู ้ ญิง และโดยพระองค์
ร่ างกายพระองค์สุดท้ายเป็ นการนามาเมื่อพวกเขา
{47:20 } เจ้า didst คราบเกียรติของเจ้า และเมล็ดของพระองค์ก่อให้เกิดมลพิษ:
เพื่อให้เจ้า broughtest ความโกรธของเจ้าเด็ก และสุ ดท้าย
เสี ยใจสาหรับความโง่เขลาของเจ้า
{47:21 } เพื่ออาณาจักรก็ถูก แบ่ง และ จากเอฟราอิ
ปกครองอาณาจักรสาหรับ
{47:22 } แต่เจ้าจะไม่ปล่อยให้ปิดความเมตตาของเขา
ไม่มีงานของเขาจะพินาศ ไม่เขาจะเลิก
คุณค่าของการเลือกตั้งของเขา และเมล็ดของพระองค์ที่ทรงรัก
เขาเขาจะไม่พาไป: wherefore เขาให้สติ

จงจาค็อบ และ จากเขารากแก่ดาวิด
หน้ า 631 Sirach (Ecclesiasticus)
{47:23 } จึงวางโซโลมอน กับบิดาของเขา และ ของเขา
เมล็ดพันธุ์ที่เขาทิ้งเขา Roboam แม้ความโง่ของการ
คน และคนที่ไม่เข้าใจ เปิ ด
จากคนผ่านทางที่ปรึ กษาของเขา มี
Jeroboam สน Nebat ที่เกิดจากอิสราเอลเพื่อบาป และ
shewed ที่เอฟราอิวถิ ีบาป:
{47:24 } และบาปถูกคูณเหลือเกิน ที่
พวกเขาถูกขับเคลื่อนจากที่ดิน
{47:25 } สาหรับพวกเขาหาความชัว่ ร้ายทั้งหมด ถึง
ล้างแค้นพวกเขามา
{48:1 } แล้วลุกขึ้นยืนชาศาสดาเป็ นไฟ และของเขา
คาเขียนเช่นโคมไฟ
{48:2 } เขานาความอดอยากเจ็บพวกเขา และของเขา
ความกระตือรื อร้นที่เขาลดลงจานวนของพวกเขา
{48:3 } โดยพระวจนะของพระเจ้าเขาหุบสวรรค์
และนาลงไฟสามครั้ง
{48:4 } O ชา วิธีออนไลน์เจ้าเกียรติในพระองค์มหัศจรรย์

กระทา และที่อาจความรุ่ งเรื องเช่นหาพระองค์
{48:5 } ที่ didst เพิม่ ขึ้นจากความตาย และเขาคนตาย
จิตวิญญาณจากตายแล้ว ด้วยคาที่สุด
สู ง:
{48:6 } ที่ broughtest พระมหากษัตริ ยเ์ พื่อทาลาย และ
ชายเกียรติจากเตียงของพวกเขา:
{48:7 } ที่ตาหนิของพระเจ้าในซีนาย heardest และ
ใน Horeb พิพากษาแก้แค้น:
{48:8 } ที่ annointedst คิงส์ความแค้น และ
ผูเ้ ผยพระวจนะจะประสบความสาเร็จหลังจากเขา:
{48:9 } ที่ถูกถ่ายขึ้นในลมไฟ และในการ
ราชรถม้าคะนอง:
{48:10 } ที่สุดท้ายบวชสาหรับ reproofs ในช่วงเวลาของพวกเขา การ
สงบลงโทษของการพิพากษาของพระเจ้า ก่อนที่จะเบรค
ออก ไปโกรธ และหัวใจของพ่อแก่
แม่ฮ่องสอน และ การคืนค่าความจาค็อบ
{48:11 } ความสุ ขพวกเขาที่เห็นเจ้า และนอนในความรัก
สาหรับเราก็จะอยู่
{48:12 } ชาก็คือ ผูถ้ ูกปกคลุม ด้วยลม:

และ Eliseus เต็มไป ด้วยจิตวิญญาณของเขา: ในขณะที่เขาอาศัยอยู่ เขาเป็ น
ไม่ยา้ ย ด้วยการปรากฏตัวของเจ้าชายใด ๆ ไม่สามารถ
ใด ๆ ให้เขาเมื่อพวกเขา
{48:13 } ไม่สามารถเอาชนะเขา และหลัง จากการตายของเขา
ร่ างกายของเขาทานาย
{48:14 } เขาทาสิ่ งมหัศจรรย์ในชีวติ ของเขา และในความตายของเขา
ผลงานของเขาที่ยงิ่ ใหญ่
{48:15 } ทั้งหมดนี้ ผูเ้ ผยพระวจนะไม่ได้ ไม่
ออกจากบาป พวกเขาจนพวกเขามีนิสัยเสี ย และ
ดาเนินการจากที่ดินของพวกเขา และกระจัดกระจายผ่านทุก
ดิน: แต่ยงั คงมีคนตัวเล็ก ๆ และไม้บรรทัดในการ
บ้านของดาวิด:
{48:16 } คนบางไม่วา่ ซึ่งเป็ นที่พอพระทัย
พระเจ้า และบางคูณบาป
{48:17 } Ezekias เสริ มเมืองของเขา และในน้ า
ในท่ามกลางนั้น: เขา digged ฮาร์ดร็อคกับเหล็ก
และทาบ่อสาหรับน้ า
{48:18 } ในเวลา Sennacherib ขึ้นมา และส่ ง
Rabsaces และมือของเขากับ Sion และคุย

ภูมิใจ
{48:19 } แล้ว trembled ใจ และมือ และพวกเขา
อยูใ่ นความเจ็บปวด เป็ นผูห้ ญิงที่อยูใ่ นครรภ์
{48:20 } แต่พวกเขาเรี ยกว่าพระเจ้าจะเมตตา
และยืดออกมือไปทางเขา: และทันที
ได้ยนิ พวกเขาออกจากสวรรค์บริ สุทธิ์ และส่ งพวกเขา
โดยกระทรวง Esay
{48:21 } เขาก็ตบโฮสต์ที่ Assyrians และทูตสวรรค์
ทาลายพวกเขา
{48:22 } สาหรับ Ezekias ทาสิ่ งที่พอใจของ
พระเจ้า และก็แข็งแรงด้วยวิธีการของดาวิดบิดา เป็ น
Esay ศาสดาพยากรณ์ คนดี และซื่อสัตย์ในวิสัยทัศน์ของเขา
ได้บญั ชาเขา
{48:23 } ในเวลาพระอาทิตย์ไปย้อนหลัง และเขา
ขยายเช่นเดิมชีวติ กษัตริ ย ์
{48:24 } เขาเห็นวิญญาณยอดเยีย่ มอะไรควรมา
การส่ งผ่านที่ สุ ดท้าย และเขาสบายที่อาลัยใน
Sion การ
{48:25 } shewed เขาอะไรควรมาเคย ผ่าน

และสิ่ งหรื อเคยมา
{49:1 } ราลึกของ Josias เป็ นองค์ประกอบ
น้ าหอมที่ทา โดยศิลปะของเภสัชกร: เป็ น
หวาน เป็ นน้ าผึ้งในปากทั้งหมด และ musick ที่จดั เลี้ยงของ
ไวน์
{49:2 } เขาประพฤติตวั เอง uprightly ในการแปลง
คน มา abominations ของความชัว่ ช้า
{49:3 } โดยหัวใจของเขา แก่เจ้า และ ในเวลา
ของประชาชนที่ เขาก่อตั้งบูชาของพระเจ้า
{49:4 } ทั้งหมด ยกเว้นวิด และ Ezekias และ Josias
ข้อบกพร่ อง: สาหรับกฎหมายสู งสุ ดของ forsook พวกเขา แม้แต่
พระมหากษัตริ ยข์ อง Juda ล้มเหลว
49: {5 } ดังนั้นเขาให้อานาจแก่ผอู ้ ื่น และ
ความรุ่ งโรจน์ของพวกเขาไปประเทศแปลก ๆ
{49:6 } พวกเขาเผาในเมืองที่เงียบสงบ และ
ทาถนนร้าง ตามคาทานายของ
ของ Jeremias
{49:7 } สาหรับพวกเขาได้วงิ วอนขอพระองค์ความชัว่ ร้าย คนอย่างไรก็ตาม
ศาสดา บริ สุทธิ์ในมารดา เขาอาจ

รากออก afflict และ ทาลาย และ ว่าเขาอาจสร้างขึ้น
นอกจากนี้ และโรงงาน
{49:8 } ก็เอเสเคียลที่เห็นวิสัยทัศน์อนั รุ่ งโรจน์ ซึ่ง
ไม่ shewed เขาตามราชรถของ cherubims
{49:9 } สาหรับเขาทาพูดถึงศัตรู ภายใต้การ
คิดของฝน และผูก้ ากับที่ดี
{49:10 } ของศาสดาพยากรณ์สิบสองให้ราลึกได้
ความสุ ข และช่วยให้กระดูกของพวกเขาเจริ ญเติบโตอีกจากสถานที่ของพวกเขา:
Sirach (Ecclesiasticus) หน้ า 632
สาหรับพวกเขาสบายจาค็อบ และส่ งพวกเขา โดยมัน่ ใจได้
หวังว่า
{49:11 } วิธีการที่เราจะขยาย Zorobabel แม้เขา
เป็ นตราราชวัลลภด้านขวามือ:
{49:12 } ดังนั้นคือ พระเยซูบุตรของ Josedec: ใครในพวกเขา
เวลา builded เฮาส์ และตั้งค่าเป็ นวิหารศักดิ์สิทธิ์เพื่อการ
พระเจ้า ซึ่งสาหรับนิรันดร์สิริ
{49:13 } และในการเลือกเป็ น Neemias ที่มี
ชื่อเสี ยงดี ที่ยกขึ้นสาหรับเราได้
ลด ลง และติดตั้งประตูและแถบ และยกค่าของเรา

ซากปรักหักพังอีกครั้ง
{49:14 } แต่แผ่นดินโลก ไม่มีใครสร้างเช่น
Enoch สาหรับเขาถ่ายจากโลก
{49:15 } ไม่มีชายหนุ่มเกิดเช่นโจเซฟ
พี่นอ้ งของตนผูว้ า่ คน การพานักที่มี
กระดูกถูกถือพระเจ้า
{49:16 } Sem และ Seth อยูใ่ นเกียรติมากในหมู่ผชู ้ าย
และดังนั้น อาดัมเหนือทุกสิ่ งมีชีวติ ในการสร้าง
{50:1 } ไซมอนปุโรหิต บุตรของ Onias ซึ่งในเขา
อายุการใช้งานซ่อมแซมบ้านอีกครั้ง และ ในวันของเขาเสริ มการ
วัด:
{50:2 } และ โดยเขาถูกสร้างขึ้นจากรากฐาน
สู ง สู งป้อมปราการกาแพงเกี่ยวกับวัด:
{50:3 } ในวันของเขาฝนรับน้ า ใน
เข็มทิศเป็ นทะเล ถูกปกคลุม ด้วยแผ่นของทองเหลือง:
{50:4 } ที่เขาเอาดูแลของวัดที่จะควรถอย
และเสริ มเมืองกับ besieging:
{50:5 } วิธีการที่เขาเป็ นเกียรติท่ามกลางผูค้ นใน
เขาออกมาจากปราสาทสัจธรรม

{50:6 } กาลังเป็ นดาวรุ่ งในท่ามกลางเมฆ
และ เป็ นดวงจันทร์ที่เต็มรู ปแบบ:
{50:7 } เป็ นดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงเมื่อวัดมากสุ ด
สู ง และ เป็ นแสงสว่างให้ของรุ ้งในเมฆสดใส:
{50:8 } และ เป็ นดอกกุหลาบในฤดูใบไม้ผลิน้ ี
ปี ดอกบัวโดยแม่น้ า และ เป็ นสาขาของ
ต้นกายานในเวลาฤดูร้อน:
{50:9 } เป็ นไฟ และเตรี ยมไว้นบั พัน ในการ censer และเรื อ
ตีทองด้วยลักษณะของหินมีค่า:
{50:10 } และแตกหน่อต้นมะกอกที่ยตุ ิธรรมมีผลไม้ไว้ และเป็ น
ต้นไซเปรสซึ่ง groweth ขึ้นไปเมฆ
{50:11 } เมื่อเขาสวมเสื้ อคลุมเกียรติ และ
ใส่ เสื้ อผ้า มีความสมบูรณ์แบบความรุ่ งโรจน์ เมื่อเขาไปถึง
แท่นบูชาพระ เขาทาเสื้ อผ้าความอดยกย่องกัน
{50:12 } เมื่อเขาเอาบางส่ วนจากปุโรหิตของ
มือ ตัวเองยืนจากผลิตผลของแท่นบูชา
compassed เกี่ยวกับ เป็ นซีดาร์เป็ นหนุ่มใน Libanus และเป็ นปาล์ม
ต้นไม้ compassed พวกเขาเขารอบที่เกี่ยวกับ
{50:13 } เพื่อให้ มีบุตรทั้งหมดของ Aaron ในเกียรติของตน และ

oblations ของพระเจ้าในมือ ก่อนทุกตัว
ชุมนุมของอิสราเอล
{50:14 } และการบริ การที่แท่น ที่เขา
อาจประดับข้อเสนอของผูท้ รงอานาจสู งสุ ด
{50:15 } เขาเหยียดมือไปในถ้วย และเท
ของเลือดขององุ่น เขาเทออกของการ
บูชา sweetsmelling ลิม้ ทรงเป็ นกษัตริ ยท์ ี่สูงสุ ดของทั้งหมด
{50:16 } แล้วตะโกนบุตรของอา และฟังดู
เงินทรัมเป็ ต และทาให้เสี ยงดีในการได้ยนิ สาหรับการ
จงก่อนสู งสุ ด
{50:17 } แล้วทุกคนร่ วมกัน hasted และล้มลง
ลงสู่ พ้นื ดินเมื่อใบหน้าของพวกเขานมัสการพระเจ้าของพวกเขา
พระเจ้าผูท้ รงอานาจ สู งสุ ด
{50:18 } ที่นกั ร้องยังร้องเพลงสรรเสริ ญ ด้วยเสี ยงของพวกเขา
มีความหลากหลายมากของเสี ยงมีทาเมโลดี้หวาน
{50:19 } และคน besought พระเจ้า มากที่สุด
สู ง คาอธิษฐานก่อนเขานัน่ คือเมตตา จนถึงการ
solemnity ของพระเจ้าสิ้ นสุ ด และพวกเขาได้เสร็จสิ้ นของเขา
บริ การ

{องค์} แล้วเขาลงไป และยกขึ้นมือของเขามากกว่า
ญะมาอะฮฺท้ งั ของเด็กของอิสราเอล เพื่อให้การ
พระพรของพระเจ้า กับริ มฝี ปากของเขา และ จะชื่นชมยินดีในพระนาม
{50:21 } และพวกเขาลงตัวเองลงไปบูชา
สอง ครั้ง ที่พวกเขาอาจได้รับพรจากการ
สู งสุ ด
{50:22 } ตอนนี้ จึงอวยพรพวกพระเจ้า ซึ่ง
เฉพาะ doeth สิ่ งมหัศจรรย์ ที่ exalteth
วันของเราจากมดลูก และ dealeth กับเราตาม
ความเมตตาของเขา
{50:23 } เขาให้แก่เราความปิ ติของหัวใจ และสันติภาพนั้น
อาจเป็ นวันของเราในอิสราเอลเคยตัว:
{50:24 } ว่า เขาจะยืนยันความเมตตาของเขากับเรา และ
ส่ งเราในเวลาของเขา
{50:25 } มีลกั ษณะที่สองของประเทศซึ่งหัวใจของฉัน
abhorreth และที่สามเป็ นประเทศไม่มี:
{อดีต 50: 26 } พวกเขาที่นงั่ บนภูเขาสะมาเรี ย และ
ผูท้ ี่อาศัยอยู่ ท่ามกลางคนฟี ลิ สเตีย และโง่ที่
คนที่อาศัยอยูใ่ น Sichem

{50:27 } พระเยซูบุตรของ Sirach เยรู ซาเล็มกรรณเขียน
ในที่น้ ีจองคาความเข้าใจ และ
ความรู ้ ที่เทภูมิปัญญามาจากหัวใจของเขา
{50:28 } ความสุ ขคือพระองค์ผจู ้ ะใช้สิทธิน้ ี
สิ่ ง และที่ layeth พวกเขาขึ้นในหัวใจของเขาจะกลายเป็ น
ฉลาด
{50:29 } ถ้าเขาทาเช่นนั้น เขาเป็ นแรงกับทุกสิ่ งที่:
แสงของพระเจ้า leadeth เขา ที่ทูลภูมิปัญญาการ
พระเจ้า ความสุ ขเป็ นชื่อของพระเจ้าตลอดกาล เอเมน
พระเยซูอาเมน
การสวดมนต์ของพระเยซูบุตรของ Sirach
{51:1 } ผมจะขอบคุณข้า ข้าแต่พระเจ้า และพระมหากษัตริ ย ์ และสรรเสริ ญ
พระองค์ พระเจ้า O คลอดของฉัน: ฉันสรรเสริ ญจงจงชื่อ:
{51:2 } สาหรับข้ากองหลังและผูช้ ่วยเหลือ ฉันมี
รักษาร่ างกายของฉัน จากทาลาย และบ่วงของ
หน้ า 633 Sirach (Ecclesiasticus)
ลิ้นโต และ จากริ มฝี ปากที่ปลอมโกหก และ
การช่วยทุ่นระเบิดกับระเบิดศัตรู :
{51:3 } และทรงส่ งฉัน ตามฝูง

พวกเขาเมตตาและความยิง่ ใหญ่ของพระองค์ชื่อ จากฟันของ
พวกเขาที่พร้อมจะกินฉัน และออกจากมือของ
เช่นขอหลัง จากชีวติ ของฉัน และ จากท่อร่ วมไอดี
ความทุกข์ยากที่มี
{เริ่ มเข้าใจแล้วว่า} จากสาลักไฟ ในทุก ๆ ด้าน และจาก
ท่ามกลางไฟที่ผมจุดไม่
{51:5 } ลึกถึงนรก ท้องจากการ
ลิ้นไม่สะอาด และ จากคาที่นอน
{51:6 } โดยข้อกล่าวหากษัตริ ยจ์ ากการขาดความชอบธรรม
วิญญาณฉันวาดใกล้แม้แก่ความตาย ชีวติ ลิ้นถูกใกล้
นรกใต้
{51:7 } พวกเขา compassed ฉันในทุก ๆ ด้าน และมี
ไม่มีใครจะช่วยฉัน: ผมดู succour ของผูช้ าย แต่
ก็ไม่มี
{51:8 } แล้วคิดว่า ฉัน ตามความ เมตตาของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า และเมื่อ
กระทาของเจ้าของเก่า วิธีที่เจ้า deliverest เช่นรอเจ้า
และ savest พวกเขาจากมือของศัตรู
{51:9 } แล้วยกผมขึ้นดุอาอ์ของฉันจากโลก
และอธิษฐานขอการปลดปล่อยจากความตาย

{51:10 } ที่ผมเรี ยกว่าพระเจ้า พระบิดาของพระเจ้าของฉัน
ว่า เขาจะไม่ปล่อยให้ฉนั ในวันที่ปัญหาของฉัน และใน
เวลาของความภาคภูมิใจ เมื่อไม่มีวธิ ีการ
{51:11 } ผมจะสรรเสริ ญพระนามของพระองค์อย่างต่อเนื่อง และจะร้องเพลง
สรรเสริ ญกับวันขอบคุณพระเจ้า และเพื่อ ให้เราได้ยนิ คาอธิษฐานของฉัน:
{51:12 } สาหรับเจ้า savedst ผมจากการถูกทาลาย และ
deliveredst ฉันจากทาร้าย: ดังนั้น ผมจะให้
ขอบคุณ สรรเสริ ญพระองค์ และอวยพรให้พวกเขาตั้งชื่อ ข้าแต่พระเจ้า
{51:13 } เมื่อผมยังหนุ่ม หรื อเคยไปต่างประเทศ ฉัน
ภูมิปัญญาที่ตอ้ งการเปิ ดเผยในคาอธิษฐาน
{51:14 } ผมสวดอ้อนวอนขอเธอก่อนวัด และจะไปหา
เธอออกมาแม้จะสิ้ นสุ ด
{51:15 } คู่จากดอกไม้จนถึงองุ่นถูกสุ กกรรณ
หัวใจของฉันยินดีในเธอ: เท้าของฉันไปทางขวา จาก
เยาวชนของฉันขึ้นขอฉันหลังจากที่เธอ
{51:16 } ผมโค้งคานับลงเหมืองหูเล็กน้อย และรับเธอ
สมาคมและเรี ยนรู ้มากขึ้น
{51:17 } ผมได้ประโยชน์ในนั้น ดังนั้น จะอ้างความรุ่ งโรจน์
เขาที่ทูลฉันภูมิปัญญา

{51:18 } สาหรับผมตั้งใจจะทาหลังจากเธอ และจริ งจัง
ตามที่ดี ดังนั้น ฉันไม่ได้ confounded
{51:19 } วิญญาณฉันกรรณปล้ า กับเธอ และ ในการกระทาของฉัน
ผมแน่นอน: ฉันมายืดมือไปสวรรค์ขา้ งบน
และ bewailed ignorances ของฉันของเธอ
{51:20 } ผมนาจิตวิญญาณของฉันกับเธอ และฉันพบเธอใน
ความบริ สุทธิ์: มีหวั ใจร่ วมกับเธอจากการ
เริ่ มต้น ดังนั้นฉันไม่ได้ foresaken
{51:21 } ฉันลุกหาเธอ: ดังนั้น
ได้รับการครอบครองที่ดี
{51:22 } เจ้ากรรณให้ดิฉนั ลิ้นสาหรับรางวัล
และจะสรรเสริ ญพระองค์ท้ งั
{51:23 } วาดใกล้พระองค์ ye อย่า และอาศัยอยูใ่ น
บ้านแห่งการเรี ยนรู ้
{51:24 } คฤหาสน์เป็ น ye ช้า และสิ่ งที่พูดพวกท่านเหล่านี้
สิ่ ง เห็นวิญญาณคุณจะกระหายน้ ามาก
{51:25 } ฉันเปิ ดปากของฉัน และกล่าวว่า ซื้อความ
ตัวเองไม่ มีเงิน
{51:26 } ใส่ คอภายใต้แอกของคุณ และปล่อยให้จิตวิญญาณของคุณ

ได้รับคาแนะนา: เธออยูใ่ นมือ
{51:27 } วิจิตรตระการ ด้วยตา วิธีที่ฉนั จะมี แต่นอ้ ย
แรงงาน และได้รับพระองค์เหลือมาก
{51:28 } ได้รับการเรี ยนรู ้ ด้วยจานวนเงินดี และได้รับ
ทองมาก โดยเธอ
{51:29 } ให้จิตวิญญาณของคุณชื่นชมยินดีในพระองค์ และจะไม่
ละอายใจสรรเสริ ญเขา
{51:30 } ทางาน betimes และ ในเวลาของเขาที่เขาจะ
ให้รางวัลของคุณ
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