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Sirach (Ecclesiasticus) 

ภูมปัิญญาของพระเยซูบุตรของ Sirach หรือ Ecclesiasticus 

บทโดยผูเ้ขียนไม่แน่ใจ 

น้ีพระเยซูคือ บุตรของ Sirach และหลานกบัพระเยซู 

ช่ือเดียวกบัเขา: คนน้ีอาศยัอยูด่งันั้นในการ 

คร้ังหลงั หลงัจากท่ีผูค้นไดน้ าเกบ็เชลย และ 

เรียกวา่บา้นไดอี้กคร้ัง และเกือบ หลงัผูเ้ผยพระวจนะ ตอนน้ี 

พระเยซูปู่ของเขา เขาเอง witnesseth คนเป็น 

ของดีขยนัและภูมิปัญญาในฮีบรู ผู ้

ไม่เพียงแต่ รวบรวมประโยคสั้น และหลุมฝังศพของคนฉลาด 

ท่ีไดรั้บก่อน แต่ตวัเองยงัพูดบาง 

เตม็ของเขาเอง ความเขา้ใจและสติปัญญามาก เม่ือเป็น 

ดงันั้น พระเยซูแรกตาย ออกจากหนงัสือเล่มน้ีเกือบ 

สมบูรณ์ Sirach บุตรรับเขากป็ล่อยไปของเขา 

ลูกชายเองพระเยซู ท่ี มีอากาศเขา้ไปในมือของเขา 

คอมไพลท์ั้งหมดเป็นระเบียบลงในไดรฟ์ขอ้มูลหน่ึง และเรียกวา่ 



ภูมิปัญญา intituling มนัทั้ง โดยช่ือของเขาเอง บิดาของ 

ช่ือ และปู่ของเขาของ มีเสน่ห์เพียงโดยการมาก 

ช่ือของภูมิปัญญามีความรักมากข้ึนในการศึกษาน้ี 

หนงัสือ มนั containeth ดงันั้นค าพูดฉลาด มืดประโยค 

และอุปมา และบางอยา่งโดยเฉพาะเร่ืองพระเจา้โบราณของ 

คนท่ียนิดีพระเจา้ เพลง และยงัอธิษฐานของเขา นอกจากน้ี 

ส่ิงท่ีเป็นประโยชนพ์ระเจา้มี vouchsafed คน และส่ิงท่ี 

ภยัพิบติัท่ีเขาไดรั้นทดเม่ือศตัรูของพวกเขา พระเยซูคริสตน้ี์ 

เลียนแบบโซโลมอน และไม่มีช่ือเสียงส าหรับภูมิปัญญา และ 

การเรียนรู้ ทั้งจริง ๆ เป็นคนเรียนดี และ 

ช่ือเสียงยงั 

บทน าของภูมิปัญญาของพระเยซูบุตรของ Sirach 

ในขณะท่ีมีการจดัส่งส่ิงท่ีดี และหลายจง 

เรา โดยกฎหมายและผูเ้ผยพระวจนะ และคนอ่ืน ๆ ท่ีมี 

ปฏิบติัตามขั้นตอนของพวกเขา การท่ีส่ิงท่ีอิสราเอลควรจะเป็น 

แนะน าส าหรับการเรียนรู้และภูมิปัญญา และ whereof ไม่เพียง 

ผูอ่้านตอ้งตอ้งเป็นฝีมือตวัเอง แต่ยงั 

พวกเขาท่ีตอ้งการเรียนรู้สามารถก าไรพวกเขาซ่ึงมี 

ไม่ มี ทั้งโดยการพูด และการเขียน: วบิากกรรม 



พระเยซู เม่ือเขามากใหต้วัเองเพื่อการอ่าน 

กฎหมาย วจนะ และหนงัสืออ่ืน ๆ ของบรรพบุรุษของเรา และ 

มีอากาศในนั้นวจิารณญาณ มาอยูย่งั 

ตวัเองเขียนส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ และ 

ภูมิปัญญา การเจตนาวา่ผูท่ี้ตอ้งการเรียน 

และท่ีติดส่ิงเหล่าน้ี อาจก าไรใน 

อาศยัอยูต่ามกฎหมาย คฤหาสนใ์หฉ้นั intreat คุณ 

อ่าน ดว้ยความโปรดปรานและความสนใจ และ การยกโทษเรา ประเดน็ 

เราอาจดูเหมือนจะเส่ือมค าบางค า ซ่ึงเรามี 

laboured การแปล การพูดในส่ิงเดียวกนั 

ฮิบรู และแปลเป็นภาษาอ่ืน ไม่มีการ 

แรงเดียวได:้ และไม่เพียงแต่ส่ิงเหล่าน้ี แต่กฎหมาย 

ตวั เอง วจนะ และส่วนเหลือของหนงัสือ ไม่มี 

ความแตกต่างเลก็ ๆ เม่ือพวกเขาท่ีพูดในตนเอง 

ภาษา ส าหรับในแปดและ thirtieth เขา้มาในปี 

อียปิต ์เม่ือ Euergetes คิง และต่อเน่ืองมีบาง 

เวลา พบหนงัสือเรียนไม่เลก็: ดงันั้นฉนั 

คิดวา่ มนัจ าเป็นมากส าหรับฉนัท่ีจะประทานความขยนับาง 

และครรภก์ารตีความ ใช ้watchfulness ดีและทกัษะ 



ในพื้นท่ีจะน าหนงัสือไปส้ิน และก าหนดไวใ้ห ้

พวกเขายงั ในประเทศแปลกซ่ึงยนิดีท่ีจะเรียนรู้ 

เตรียมก่อนในชีวติหลงัจากกฎหมาย 

{1:1 } ทั้งหมดปัญญาแลว้จากพระเจา้ และอยูก่บัเขา 

ตลอดไป 

{1:2 } ซ่ึงสามารถเลขทรายทะเล และหยด 

ฝน และวนัของนิรันดร์ 

{1:3 } ท่ีสามารถหาความสูงของสวรรค ์และ 

กวา้งของ โลก และลึก และภูมิปัญญา 

{1:4 } ภูมิปัญญากรรณสร้างข้ึนก่อนทุกส่ิง และ 

ความเขา้ใจของความรอบคอบจากนิรันดร์ 

{1:5 } ค าของพระเจา้สูงสุดเป็นของ 

ภูมิปัญญา และวธีิการของเธอ นิรันดร์บญัญติั 

{1:6 } ท่ีกรรณรากของภูมิปัญญาถูกเปิดเผย หรือ 

ท่ีกรรณรู้จกัเพียงเธอฉลาด 

{1:7 } [จงท่ีกรรณความรู้ภูมิปัญญาการ 

ท ารายการ และท่ีกรรณเขา้ใจเธอดี 

ประสบการณ์] 

{1:8 } มีหน่ึงฉลาด และมากจะ กลวั พระเจา้ 



นัง่บลัลงักข์องพระองค ์

เขา {1:9 } สร้างเธอ และเห็นเธอ และมีตวัเลข และ 

เทเธอออกเม่ือผลงานของเขา 

{1:10 } เธอมีเน้ือทั้งหมดของขวญัของเขา และเขา 

กรรณใหเ้ธอท่ีรักเขา 

{1:11 } ความกลวัของพระเจา้เป็นเกียรติ เกียรติ และ 

ปลาบ และมงกฎุซ่ึงดีใจ 

{1:12 } ความกลวัพระเจา้ไดก้ล่าวโทษพวกหวัใจสุขสันต ์และ 

ทูลความ สุข และปลาบ และยาวนาน 

{1:13 } พระบผูมี้คือไม่มี มนัจะไปดีกบัเขา 

ในท่ีสุด และเขาจะพบความโปรดปรานในวนัตายของเขา 

{1:14 } กลวัพระเจา้เป็นจุดเร่ิมตน้ของภูมิปัญญา: และ 

มนัถูกสร้างข้ึน ดว้ยสัตยซ่ื์อในมดลูก 

{1:15 } เธอกรรณสร้างรากฐานนิรันดร์กบัผูช้าย 

และเธอจะด าเนินต่อกบัเมลด็ของพวกเขา 

{1:16 } กลวัพระเป็นบริบูรณ์แห่งปัญญา และ filleth 

ผูช้ายกบัผลไมข้องเธอ 

{1:17 } เธอ filleth บา้นของพวกเขากบัส่ิงท่ีพึงปรารถนา 

และรับกบัเธอเพิ่มข้ึน 



{1:18 } กลวัของพระเจา้เป็นมงกฎุของปัญญา ท าให ้

ความสงบสุขและมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์งอกงาม ทั้งท่ีเป็นของขวญั 

พระเจา้: และมนั enlargeth พวกเขาดีใจท่ีรักเขา 

{1:19 } raineth ภูมิปัญญาทกัษะและความรู้ 

เขา้ใจยนื และ exalteth พวกเขาเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่ี 

เกบ็ของเธออยา่งรวดเร็ว 

{1:20 } จะกลวั รากของภูมิปัญญาและ 

สาขาดงักล่าวมีอายยุนื 

{1:21 } ความกลวัพระเจา้ driveth ความชัว่: และท่ี 

มีอยู ่มนั turneth ไปลงโทษ 

{1:22 } ไม่เป็นธรรมเป็นคนรุนแรง การแกวง่ของ 

ความโกรธของเขาจะท าลายเขา 

{1:23 } คนผูป่้วยจะฉีกเป็นเวลา และหลงัจากนั้น 

ความสุขจะสปริงข้ึนเขา 

หน้า Sirach (Ecclesiasticus) 600 

{1:24 } เขาจะซ่อนค าพูดของเขาเป็นเวลา และริมฝีปากของ 

หลายคนจะประกาศภูมิปัญญาของเขา 

{1:25 } อุปมาความรู้เป็นสมบติัของ 

ภูมิปัญญา: ประจกัษแ์ต่ เป็นส่ิงท่ีน่ารังเกียจกบัคนบาป 



{1:26 } ถา้พระองคป์รารถนาภูมิปัญญา รักษาพระบญัญติั 

และพระเจา้จะใหเ้ธอหาพระองค ์

{1:27 } ส าหรับความกลวัของพระเจา้คือ ภูมิปัญญาและการเรียนการสอน: 

และความเช่ือและความอ่อนโยนเป็นความสุขของเขา 

{1:28 } distrust ไม่กลวัของพระเจา้เม่ือพระองคท์รง 

ไม่ดี: มาไม่ทูลพระองคด์ว้ยใจคู่กนั 

{1:29 } จะไม่มีปากอยา่งใจอยา่งในสายตาของผูช้าย และใช ้

ดีร าลึกเจา้ speakest 

{1:30 } ยกไม่กนั เกรงวา่พระองคต์ก และน า 

ท าลายเกียรติเม่ือวญิญาณของเจา้ และเพื่อ พระเจา้คน้พบความลบัของพระองค ์

และโยนขา้ลงในท่ามกลางท่ีประชุม 

เพราะเจา้ camest ไม่อยูใ่นความจริงความกลวัของพระเจา้ แต่ 

หวัใจของท่านเตม็ไปดว้ยความหลอกลวงได ้

เตรียมลูกชายของฉนั ถา้พระองคม์าใหพ้ระเจา้ {2:1 } จง 

จิตวญิญาณส าหรับทดลอง 

{2:2 } ชุดสุดใจ aright และมีทน และ 

ท าใหไ้ม่รีบเร่งในเวลาของปัญหา 

{2:3 } Cleave เขา และออกไม่ห่าง ท่ีเจา้ 

เพื่อเจา้จะเพิ่มจงส้ินสุดทา้ย 



{2:4 } ใด ๆ จะมาเม่ือขา้น างสด 

และเป็นผูป่้วยเม่ือพระองคท์รงเปล่ียนเป็นอสังหาริมทรัพยต์  ่า 

{2:5 } ทองจะพยายามในไฟ และผูช้ายท่ียอมรับได ้

เตาของความทุกขย์าก 

{2:6 } เช่ือในพระองค ์และเขาจะช่วยเจา้ สั่งมรรคา 

aright และไวว้างใจในพระองค ์

{2:7 } ท่านท่ีกลวั รอความเมตตาของเขา ไปไม่ได ้

กนั เกรงวา่พวกท่านอยู ่

{2:8 } ท่านท่ีกลวั เช่ือเขา และรางวลัของคุณ 

จะลม้เหลว 

{2:9 } ท่านท่ีกลวั หวงัดี และส าหรับ 

ความสุขนิรันดร์และความเมตตา 

{2:10 } ดูท่ีคนรุ่นเก่า และดู ไม่เคย 

การวางใจในพระเจา้ และ confounded หรือท าใด ๆ abide 

ในความกลวัของเขา และถูกทอดท้ิง หรือคนท่ีท าเขาเคย ชงั 

ท่ีเรียกวา่ทรงอะไร 

{2:11 } ส าหรับเจา้เตม็ไปดว้ยความเมตตาและความเมตตา 

longsuffering และน่า สงสารมาก และบาป forgiveth และ 

saveth ในเวลาบีบคั้น 



{2:12 } ฉิบหายเป็นการกลวัหวัใจ ทอมือ และ 

คนบาปท่ี goeth สองวธีิ 

{2:13 } ฉิบหายเขาท่ี fainthearted ส าหรับเขาจน 

ไม่ ดงันั้น จะเขาไม่สามารถป้องกนั 

{2:14 } ฉิบหายเถิดท่ีไดสู้ญเสียความอดทน และส่ิงท่ี 

เยจะท าเม่ือพระเจา้จะไปหรือไม่ 

{2:15 } ท่ีกลวัจะไม่ฝ่าฝืนค า 

และท่ีรักเขาจะใหพ้ระองค ์

{2:16 } พวกเขาท่ีกลวัจะหาท่ีท่ีมี 

ดี ช่ืนชอบเขา และเขาท่ีรักเขาจะเป็น 

ดว้ยกฎหมาย 

{2:17 } ท่ีกลวัจะเตรียมใจ 

และวญิญาณของพวกเขาในสายตาของเขา อ่อนนอ้มถ่อมตน 

{2:18 } บอกวา่ เราจะตกอยูใ่นมือของพระเจา้ 

และไม่อยู ่ในมือของผูช้าย: ส าหรับพระ จึงเป็นของเขา 

ความเมตตา 

{3:1 } ไดย้นิฉนัคุณพ่อ เดก็ O และหลงัจากนั้น ท า 

วา่พวกท่านอาจจะปลอดภยั 

{3:2 } ส าหรับพระกรรณใหเ้กียรติบิดาไป 



เดก็ และกรรณยนืยนัอ านาจของแม่ 

กวา่บุตร 

{3:3 } มีคือไม่มี honoureth พ่อของเขาไดก้ล่าวโทษพวกการชดใช ้

บาป: 

{3:4 } และเขาท่ี honoureth แม่ของเขาเป็นหน่ึงในท่ี 

layeth ค่าสมบติั 

{3:5 } มีคือไม่มี honoureth พ่อของเขาจะมีความสุขของเขา 

เดก็เอง และเม่ือเขาไดก้ล่าวโทษพวกละหมาดของเขา เขาจะ 

ไดย้นิ 

เขา {3:6 } ท่ี honoureth บิดาจะมีอายยุนืนาน 

และท่ีเช่ือฟังพระเจา้จงจะสบายไป 

แม่ของเขา 

เขา {3:7 } ท่ีบผูพ้ระเจา้จะใหเ้กียรติบิดา และ 

จะท าบริการแก่พ่อ แม่เป็นตน้แบบของเขา 

{3:8 } เกียรติของเจา้พ่อและแม่ทั้งสองใน word และ 

กระท า อาจมาพรเม่ือเจา้จากพวกเขา 

Establisheth {3:9 } ส าหรับพรของพ่อบา้น 

ของเดก็ แต่ค าสาปของแม่ rooteth ออก 

แบบฐานราก 



{3:10 } ความรุ่งเรืองไม่ใน dishonour ของพระบิดาของเจา้ ส าหรับของเจา้ 

dishonour พ่อไม่รุ่งโรจนห์าพระองคไ์ด ้

{3:11 } ส าหรับเกียรติของคนจากเกียรติของเขา 

พ่อ และคุณแม่ใน dishonour เป็นการประณามการ 

เดก็ 

{3:12 } ช่วย ลูกเจา้พ่อเขาอาย ุและตรมเขา 

ไม่นานท่ีเขา liveth 

{3:13 } และถา้ความเขา้ใจของเขาลม้เหลว มีความอดทนดว้ย 

เขา และเกลียดเขาเม่ือขา้พระองคพ์รึบเตม็ไม่ 

{3:14 } ส าหรับบรรเทาของบิดาของเจา้ตอ้งไม่ 

ลืม: และ แทนบาปนั้นจะถูกเพิ่มเพื่อสร้างเจา้ 

ค่า 

{3:15 } ในวนัท่ีบีบคั้นเราเถิดมนัจะเป็น 

จ า บาปของเจา้ยงัจะละลายหายไป เป็นน ้าแขง็ในการ 

อากาศอบอุ่นเป็นธรรม 

{3:16 } ท่ี forsaketh พ่อของเขาเป็นการประหตัประหาร และ 

ท่ี angereth แม่ของเขาถูกสาป: ของพระเจา้ 
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{3:17 } ลูกชาย ไปกบัธุรกิจของท่านในความอ่อนโยน ดงันั้น 



จงเจา้จะเป็นท่ีรักของผูท่ี้ไดรั้บอนุมติั 

{3:18 } ยิง่ของขา้ ยิง่อ่อนนอ้มถ่อมตนกนั และ 

เจา้จงหาความโปรดปรานต่อพระเจา้ 

{3:19 } มากมาย ในสูง และช่ือเสียง: แต่ 

ความลึกลบัท่ีถูกเปิดเผยแก่วา่ง่าย 

{3:20 } ส าหรับพลงัของพระเจา้เป็นส่ิงท่ีดี และเป็น 

เกียรติของความต ่าตอ้ย 

{3:21 } ไม่หาส่ิงท่ียากเกินไปส าหรับเจา้ 

ไม่คน้หาส่ิงท่ีอยูเ่หนือความแขง็แรงของเจา้ 

{3:22 } แต่คือบญัชาเจา้ คิดวา่ thereupon ดว้ย 

ง่าย ๆ มนัไม่จ าเป็นส าหรับเจา้เห็นกบั thine 

ตาส่ิงท่ีเป็นความลบั 

{3:23 } ไม่อยากรู้อยากเห็นในเร่ืองท่ีไม่จ าเป็น: ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม 

ส่ิง shewed หาพระองคก์วา่เขา้ใจผูช้าย 

{3:24 } ส าหรับหลายถูกหลอก โดยความเห็นของตวัเองไร้สาระ 

และความสงสัยมีความชัว่ร้ายกรรณลม้ลา้งค าพิพากษาของตน 

{3:25 } ไม่ มีตา เจา้จงตอ้งแสง: ไม่ยอมรับการ 

ความรู้ดงันั้นท่ีพระองคท์รงไม่ 

{3:26 } หวัใจปากแขง็จะค่าโดยสารความชัว่ร้ายท่ีสุด และเขา 



ท่ีทรงรักอนัตรายจะตายในนั้น 

{3:27 } หวัใจ obstinate ตอ้งรับภาระกบัทุกข ์

และคนชัว่ร้ายจะกองบาปเม่ือมีบาป 

{3:28 } ในโทษของความภาคภูมิใจ มียาไม่มี 

ส าหรับพืชของความชัว่ร้ายกรรณหยัง่รากในพระองค ์

{3:29 } อนัสมควรจะเขา้ใจค าอุปมา 

และเอาใจใส่หูเป็นความปรารถนาของคนฉลาด 

{3:30 } น ้าจะดบัไฟเผา และไดก้ล่าวโทษพวกทาน 

การชดใชบ้าป 

{3:31 } และเขาท่ี requiteth ดีกลายเป็นของท่ี 

ซ่ึงอาจมาต่อจากน้ี และเม่ือเขา falleth เขาตอ้ง 

คน้หาความ 

{4:1 } ลูกชาย ไม่ยากจนของชีวติของเขา การฉอ้โกง และ 

ท าใหไ้ม่ขาดแคลนตารอนาน 

{4:2 } ท าใหว้ญิญาณหิวไม่อกตรม ไม่กระตุน้ 

คนในความทุกขข์องเขา 

{4:3 } เพิ่มไม่ปัญหาหวัใจท่ีดาย และ 

ตามท่ีไม่ใหเ้ขาท่ีจ  าเป็น 

{4:4 } ปฏิเสธไม่ดุอาอค์วามทุกข ์ไม่ 



หนัพระพกัตร์จากคนยากจน 

{4:5 } เปิดไม่ห่าง thine ตาจากคน และให ้

เขาไม่มีโอกาสไปแช่งพระองค:์ 

{4:6 } ส าหรับถา้เขาแช่งพระองคใ์นความขมข่ืนของชีวติของเขา ของเขา 

จะไดย้นิค าอธิษฐานของเขาท่ีท าใหเ้ขา 

{4:7 } ไดรั้บกนัความรักของการชุมนุม และโบว ์

หวัของเจา้จะเป็นคนท่ีดี 

{4:8 } ใหม้นัไม่ตรมเจา้นอ้มลงหูพงัไป 

ยากจน และใหค้  าตอบท่ีเป็นมิตรกบัความอ่อนโยน 

{4:9 } ส่งพวกเขาท่ี suffereth ผดิจากมือของ 

กดข่ี ". และจะไม่ fainthearted เม่ือเจา้ sittest ใน 

ค าพิพากษา 

{4:10 } จะเป็นพ่อ แก่เดก็ก าพร้าหรือ และแทน 

สามีแก่แม่: ดงันั้น เจา้จงไดเ้ป็นบุตรของตวั 

สูงท่ีสุด และเขาจะรักเจา้มากกวา่คือมารดา 

ละท้ิง 

{4:11 } exalteth เดก็ของเธอ และ layeth ถือของ 

พวกเขาวา่เธอ 

{4:12 } ท่ีทรงรักเธอทรงรักชีวติ และพวกเขาคน้ควา้ 



เธอก่อนจะเตม็ไป ดว้ยความสุข 

{4:13 } ท่ี holdeth อยา่งรวดเร็วเธอจะสืบทอดเกียรติ และ 

wheresoever เธอ entereth พระเจา้จะประทานพร 

{4:14 } พวกเขาท่ีเธอตอ้งปรนนิบติับริสุทธ์ิ: 

และพระเจา้รักท่ีรักเธอ 

{4:15 } มีคือไม่มีทูลหูแก่เธอตอ้งตดัสินในประเทศ: 

และท่ี attendeth แก่เธอจะอาศยัอยูอ่ยา่งปลอดภยั 

{4:16 } ถา้คนยอมรับตวัเองแก่เธอ เขาจะสืบทอด 

เธอ และรุ่นของเขาจะยดึถือเธอครอบครอง 

{4:17 } ส าหรับคร้ังแรก ท่ีเธอจะเดินกบัเขาโดยทานของทอด 

วธีิ และน ากลวั และกลวัพระองค ์และความทุกขท์รมานของเขา 

มีระเบียบวนิยัของเธอ จนกระทัง่เธออาจเช่ือวญิญาณของเขา และพยายามใหเ้ขา 

กฎหมายของเธอ 

{4:18 } แลว้ เธอจะกลบัทางตรงเขา 

สบายเขา และ shew เขาความลบัของเธอ 

{4:19 } แต่ถา้เขาผดิไป เธอจะละท้ิงเขา และให ้

เขาผา่นการท าลายตวัเอง 

{4:20 } สังเกตโอกาส และระวงัความชัว่ร้าย และ 

ไม่ละอายใจเม่ือมนั concerneth สุดจิต 



{4:21 } มีความอปัยศท่ี bringeth บาป และมี 

ความอปัยศซ่ึงเป็นเกียรติและความสง่างาม 

{4:22 } รับคนไม่กบัจิตวิญญาณของเจา้ และไม่ใหก้าร 

ความนบัถือของคนหน่ึงคนใดท าใหพ้ระองคต์ก 

{4:23 } และหา้มไม่ใหพ้ดู เม่ือมีโอกาสท่ีจะ 

ท าความดี และซ่อนไม่จงปัญญาในความงามของเธอ 

{4:24 } ส าหรับค าพูด จะรู้จกัภูมิปัญญา: และ 

การเรียนรู้ ดว้ยค าของล้ิน 

{4:25 } ในไม่ฉลาดพูดกบัความจริง แต่เป็น abashed 

ขอ้ผดิพลาดของไม่รู้เถิด 

{4:26 } ไม่ละอายท่ีจะสารภาพบาปของเจา้ และบงัคบัไม่ได ้

หลกัสูตรของแม่ 

{4:27 } ท าไม่กนัสมุนคนโง่ 

ไม่ยอมรับของบุคคล 

{4:28 } มุ่งมัน่ในความจริงจงตาย และพระเจา้จะ 

ต่อสู้เพื่อเจา้ 

{4:29 } ไม่รีบร้อน ในล้ินของเจา้ และเวลาเผือ่การกระท าของเจา้ 

และ remiss 
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{4:30 } ไม่เป็นสิงโตในบา้นของเจา้ หรือ frantick ในหมู่ 

ขา้พระองค ์

{4:31 } ใหไ้ม่พงัมือยดืออกจะไดรั้บ และ 

ปิดเม่ือพระองคช์ าระก ็

{5:1 } ตั้งสุดใจของเจา้สินคา้ และบอกวา่ ไม่ มี 

เพียงพอส าหรับชีวติของฉนั 

{5:2 } ท าตามไม่พงัเองจิตใจและความแขง็แรงของพระองค ์การ 

เดินในรูปแบบของหวัใจของท่าน: 

{5:3 } และบอกวา่ ไม่ ท่ีจะ controul ฉนัส าหรับการท างานของฉนั 

เจา้จะยอ่มแกแ้คน้จงภาคภูมิใจ 

{5:4 } พูดไม่ เรากระท าบาป และเห็นจะกรรณ 

พระองคเ์กิดอะไรข้ึน ส าหรับพระเจา้คือ longsuffering เขาจะใน 

ฉลาดไม่ใหเ้จา้ไป 

{5:5 } เก่ียวกบั propitiation ไม่ไดโ้ดยไม่ตอ้งกลวัการเพิ่ม 

บาปแก่บาป: 

{5:6 } และบอกวา่ ไม่เป็นพระองคท่ี์ดี จะลค็ไล 

ส าหรับความหลากหลายของความผดิบาปของฉนั: ความเมตตาและการลงโทษมา 

จากพระองค ์และ resteth ของเขาพอใจเม่ือคนบาป 

{5:7 } ท าไม่ tarrying เปิดพระเจา้ และไม่ปิด 



วนั: ส าหรับกจ็ะลงโทษของพระเจา้ 

มาไว ้และ ความปลอดภยัของเจา้เจา้จงท าลาย และ 

พินาศในวนัลา้งแคน้ 

{5:8 } ชุดหวัใจไม่พงัเม่ือชอบอากาศ สินคา้ส าหรับ 

พวกเขาจะไม่ไดก้  าไรขา้ในวนัภยัพิบติั 

{5:9 } winnow ไม่กบัทุกลม และเขา้ไม่ทุก 

วธีิการ: ส าหรับจึง ละท้ิงคนบาปท่ีกรรณล้ินคู่ 

{5:10 } จะ stedfast ในความเขา้ใจของเจา้ และใหเ้จา้ค  า 

เป็นเหมือนกนั 

{5:11 } จะไวในการไดย้นิ ใหชี้วติของพระองคมี์ความจริงใจ และ 

ดว้ยความอดทนใหค้  าตอบ 

{5:12 } ถา้พระองคท์รงเขา้ใจ ตอบเพื่อนบา้น 

ถา้ไม่ ได ้วางของเจา้มือเม่ือปากของเจา้ 

{5:13 } มีเกียรติและความอปัยศในพูดคุย: และล้ินของ 

คนของเขาได ้

{5:14 } จะเรียกวา่กระซิบกระซาบท่ี และโกหกไม่ไดอ้ยูใ่นรอดว้ย 

ล้ินของเจา้: ความอปัยศเหมน็เป็นขโมย และความชัว่ร้าย 

การลงโทษเม่ือล้ินคู่ 

{5:15 } ไม่ไม่รู้ส่ิงใดในเร่ืองดีหรือ 



ขนาดเลก็ 

{6:1 } แทนท่ีจะของเพื่อนไม่เป็น ศตัรู ส าหรับ 

[จึง] เจา้จงสืบทอดช่ือป่วย อปัยศ และ 

ประณาม: ดงันั้นแม ้จะเป็นคนบาปท่ีกรรณล้ินคู่ 

{6:2 } ยกยอ่งกนัในปรึกษาของตวัเองเถิดหวัใจ 

ถูกดึงวญิญาณของเจา้ช้ินเป็นววั [พลดัหลงคนเดียว] ไม่ 

{6:3 } เจา้จงกินใบของเจา้ และสูญเสียผลไมข้องเจา้ และ 

ออกจากกนัเป็นตน้ไมแ้หง้ 

{6:4 } A ท่ีชัว่ร้ายวิญญาณจะท าลายเขาท่ีกรรณ และ 

จะท าใหเ้ขาถูกหวัเราะแสยะของศตัรูของเขา 

{6:5 } หวานภาษาจะคูณเพื่อน: และ 

fairspeaking ล้ินจะเพิ่มประเภทค าทกัทาย 

{6:6 } ในสันติภาพหลาย: ยงัคง มีแต่หน่ึง 

ท่ีปรึกษาของพนั 

{6:7 } ถา้เจา้ wouldest รับเพื่อน พิสูจนพ์ระองคแ์รก และเป็น 

ไม่รีบร้อนใหเ้ครดิตเขา 

{6:8 } ส าหรับบางคนคือ เพื่อนส าหรับโอกาสของเขาเอง และ 

จะปฏิบติัในวนัท่ีปัญหาในพระองค ์

{6:9 } และมีเพื่อน การเปิดความเป็นปฏิปักษ ์



และปะทะกนัจะพบจงประณาม 

{6:10 } อีก เพื่อนบางเป็นคู่หูท่ีตาราง 

และจะไม่ด าเนินต่อในวนัท่ีบีบคั้นพระองค ์

{6:11 } แต่ ในความเจริญรุ่งเรืองของเจา้เขาจะกนั และจะ 

เป็นตวัหนากวา่ขา้พระองค ์

{6:12 } ถา้เจา้น าต ่า จะกบัเจา้ และ 

จะซ่อนตวัเองจากพระพกัตร์พระองค ์

{6:13 } และแยกต่างหากกนัจากศตัรูเถิด จะปฏิบติัตาม 

เพื่อนของเจา้ 

{6:14 } เพื่อน faithfull เป็นป้องกนัแขง็แกร่ง: และเขาท่ี 

กรรณพบดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงกรรณพบสมบติั 

{6:15 } อะไร countervail เพื่อนกิน และของเขา 

เอก็เซลเลนซ่ีมีคุณค่า 

{6:16 } เพื่อนกินคือ ยาของชีวติ และพวกเขา 

ท่ีกลวัเจา้จะพบพระองค ์

{6:17 } มีคือไม่มีบผูพ้ระจะตรงมิตรภาพของเขา 

aright: ส าหรับเขาเป็น ดงันั้นเพื่อนบา้นของเขาจะยงั 

{6:18 } ลูก รวบรวมค าแนะน าจากเยาวชนจงข้ึน: ดงันั้น 

เจา้จงคน้หาภูมิปัญญาจนอายเุถิด 



{6:19 } มาแก่เธอท่ี ploweth และ soweth 

รอผลไมข้องเธอดี: ส าหรับเจา้จงไม่บ่อมากใน 

เยื้อของเธอ แต่เจา้จงกินผลไมข้องเธอดา้นขวา 

เร็ว ๆ น้ี 

{6:20 } เธอเป็นส่ิงท่ีไม่พึงประสงคม์ากไปท่ีอยา่: ท่ี 

ไม่เขา้ใจจะไม่ยงัคงอยูก่บัเธอ 

{6:21 } เธอจะโกหกเขาเป็นหินอนัยิง่ใหญ่ของการทดลอง 

และเขาจะโยนเธอจากเขา ere มนัจะยาว 

{6:22 } ส าหรับภูมิปัญญาเป็นไปตามช่ือของเธอ และเธอ 

ไม่ไดป้ระจกัษแ์ก่หลาย ๆ 

{6:23 } ใหหู้ ลูกชาย ไดรั้บค าแนะน าของฉนั และปฏิเสธ 

ไม่ปรึกษาฉนั 

{6:24 } และยา้ยเทา้จงสะบั้นของเธอ และคอของเขา้ 

โซ่ของเธอ 

{6:25 } โบวล์งไหล่ของเจา้ และแบกเธอ และจะไม่ 

เสียใจกบัพนัธบตัรของเธอ 

{6:26 } มาแก่เธอ ดว้ยหวัใจทั้งหมดของเจา้ และใหเ้ธอ 

วธีิ ดว้ยอ านาจของเจา้ 

{6:27 } คน้หา และการแสวงหา และเธอจะไดท้ราบ 
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หาพระองค:์ และเม่ือพระองคท์รงไดถื้อของเธอ ใหเ้ธอไม่ไป 

{6:28 } ส าหรับท่ีล่าสุด เจา้จงหาส่วนท่ีเหลือของเธอ และท่ี 

จะเปิดเพื่อความสุขของพระองค ์

{6:29 } แลว้ เธอสะบั้นจะป้องกนัแขง็แกร่งส าหรับเจา้ 

และโซ่เป็นเส้ือคลุมแห่งความรุ่งโรจนข์องเธอ 

{6:30 } เพราะวา่เป็นเคร่ืองประดบัทองของเธอ และเธอ 

สายเป็นลูกไมสี้ม่วง 

{6:31 } เจา้จงใส่เธอเป็นตะเกียรติ และ 

จงใส่เธอเก่ียวกบัพระองคเ์ป็นมงกฎุของความสุข 

{6:32 } ลูกพ่อ ถา้เจา้เห่ียวเฉา เจา้จงสอน: และถา้ 

เจา้จงใจใชเ้ห่ียว เจา้จงระมดัระวงั 

{6:33 } ถา้เจา้ชอบฟัง เจา้จงไดรั้บ 

เขา้ใจ: และถา้เจา้โบวหู์เถิด เจา้จงใหฉ้ลาด 

{6:34 } เด่นในความหลากหลายของผูสู้งอาย ุและกระจาย 

เขา กฉ็ลาด 

{6:35 } ตอ้งยนิดีท่ีจะไดย้นิทุกวาทกรรมพระเจา้ และปล่อยให ้

ไม่อุปมาความเขา้ใจหนีขา้ 

{6:36 } ถา้เจา้ seest คนความเขา้ใจ ไดเ้จา้ 



betimes แก่เขา และปล่อยให ้เทา้จงสวมขั้นตอนของประตูของเขา 

{6:37 } ใหใ้จของเจา้เป็นศาสนพิธีของพระเจา้ 

และนัง่สมาธิอยา่งต่อเน่ืองในพระบญัญติัของพระองค:์ เขาจะ 

สร้างเถิด และใหภู้มิปัญญาท่ี thine เป็นเจา้ของ 

ความปรารถนา 

{7:1 } ท าชัว่ไม่มี ดงันั้น จะไม่อนัตรายมาหาพระองค ์

{7:2 } ออกจากฝ่ายอธรรม และความชัว่ชา้จะเปล่ียนไป 

จากเจา้ 

{7:3 } ลูกพ่อ หวา่นเม่ือไม่สวยของ 

ความชัว่ร้ายทั้งมวล และเจา้จงไม่เก่ียวพวกเขา sevenfold 

คน้หา {7:4 } ไม่ของปวงพระ ของ 

พระนัง่ของเกียรติ 

{7:5 } จดักนัก่อนพระเจา้ และไม่ 

ภูมิปัญญาของเจา้ก่อนท่ีพระมหากษตัริย ์

คน้หา {7:6 } ไม่ใหเ้ป็นผูพ้ิพากษา ความไม่สามารถท่ีจะไป 

ความชัว่ชา้ เกรงวา่ตลอดเวลา เจา้กลวับุคคลของ 

การ stumblingblock ในทางจง uprightness 

Offend {7:7 } ไม่ไดก้บัความหลากหลายของเมือง และจากนั้น 

เจา้จงไม่โยนกนัลงในหมู่คน 



{7:8 } ผกูไม่บาปเม่ืออีก ส าหรับใน เจา้จง 

ไม่ได ้unpunished 

{7:9 } พูดไม่ พระเจา้จะดูตามความหลากหลายของของฉนั 

oblations และเม่ือฉนัมีพระเจา้สูงสุด เขาจะ 

ยอมรับ 

{7:10 } จะไม่ fainthearted เม่ือเจา้ makest จงสวดมนต ์

และละเลยไม่ไดใ้หท้าน 

ไม่มีใครในความขมข่ืนของเขาแสยะหวัเราะ {7:11 } 

จิตใจ: มีท่ี humbleth และ exalteth 

{7:12 } ประดิษฐไ์ม่โกหกกบัพี่ชายของเจา้ ไม่มีการ 

ตอ้งการเพื่อนของเจา้ 

{7:13 } ใชจ้ะไม่ท าใหล้กัษณะของโกหก: ส าหรับการก าหนดเอง 

ดงักล่าวไม่ดี 

{7:14 } ใชค้  าไม่มากในผูสู้งอาย ุหลากหลาย และ 

ท าไม่มากพูดพล่ามเม่ือพระองคอ์ธิษฐาน 

{7:15 } เกลียดไม่ล าบากท างาน ไม่เล้ียง ซ่ึง 

สูงสุดกรรณออกบวช 

หมายเลข {7:16 } ไม่กนัท่ามกลางความหลากหลายของ 

คนบาป แต่โปรดจ าไวว้า่ การลงโทษท่ีจะ tarry นาน 



{7:17 } อ่อนนอ้มถ่อมตนกนัมาก: การลา้งแคน้ของการ 

ประชาชนคือไฟ และหนอน 

{7:18 } เปล่ียนเพื่อนไม่ดีใด ๆ โดยไม่ 

ไม่ซ่ือสัตยพ์ี่นอ้งทองของออเฟอร์ 

{7:19 } น าไม่ผูห้ญิงท่ีฉลาด และดี: ส าหรับพระคุณของเธอ 

อยูเ่หนือทอง 

{7:20 } ในขณะท่ีขา้ราชการของพระองคอ์ยา่งแทจ้ริง worketh ฉะออ้น ดุด่าเขาไม่ได ้

ความชัว่ร้าย หรือ hireling ท่ี bestoweth ตวัเองทั้งหมดส าหรับเจา้ 

{7:21 } ใหจิ้ตวญิญาณของเจา้รักขา้ราชการดี และฉอ้โกงเขา 

ไม่ของเสรีภาพ 

{7:22 } ทรงเจา้ววั มีตากบัพวกเขา: และถา้พวกเขา 

ส าหรับก าไรจง เกบ็ไวก้บัพระองค ์

{7:23 } เพราะเจา้เดก็ แนะน าพวกเขา และกราบ 

คอจากเยาวชนของพวกเขา 

{7:24 } เพราะเจา้ลูกสาว มีการดูแลรักษาร่างกายของพวกเขา 

และ shew ไม่กนัร่าเริงต่อพวกเขา 

{7:25 } แต่งงานกบัลูกสาวของเจา้ และเจา้จงมี 

ด าเนินการเร่ือง weighty: แต่ใหเ้ธอมาเป็นชายท่ี 

ท าความเขา้ใจ 



{7:26 } ทรงเจา้ภรรยาหลงัจงใจ ละท้ิงเธอไม่ได:้ 

แต่ใหก้นัไม่ไดก้บัผูห้ญิงอ่อน 

{7:27 } เกียรติเจา้พ่อ ดว้ยหวัใจทั้งหมดของท่าน และลืม 

ไม่ทุกขข์องแม่เจา้ 

{7:28 } อยา่ลืมวา่ เจา้ออนไลน ์begotten ของพวกเขา และ 

วธีิตรัสเจา้ทดแทนพวกเขาส่ิงท่ีพวกเขาได ้

ท าเพื่อพระองค ์

{7:29 } กลวัสุดจิต และ reverence เขา 

พระสงฆ ์

{7:30 } รักเขาท่ีเจา้ความแรงของเจา้ และ 

ละท้ิงไม่รัฐมนตรีของเขา 

{7:31 } กลวั สมเกียรติ และพระสงฆ ์และใหเ้ขา 

ส่วนของเขา มนัเป็นบญัชาเจา้ firstfruits และ 

รุกรานเสนอ และของขวญัของไหล่ และ 

เสียสละของทูล และ firstfruits ของพระวญิญาณ 

ส่ิงท่ี 

{7:32 } และยดืมือเถิดแก่คนยากจน ท่ีพระองค ์

อาจจะสมบูรณ์พร 

{7:33 } ของขวญักรรณเกรซในสายตาของทุกคนท่ีอาศยัอยู ่



และคนตายกมุมนัไม่ 
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{7:34 } ไม่ไม่ไดก้บัพวกเขาท่ีร้อง และไวอ้าลยั 

กบัพวกเขาท่ีไวอ้าลยั 

{7:35 } จะไม่ชา้ไปเยีย่มผูป่้วย: ส าหรับท่ีจะให ้

ขา้จะรัก 

{7:36 } ใด ๆ ท่ีเจา้ takest ในมือ จ าการ 

ส้ินสุด และเจา้จงไม่เคยท า amiss 

Strive {8:1 } ไม่ไดก้บัผูช้ายยิง่ใหญ่ ' เกรงวา่พระองคต์กเขา 

ยกมือ 

{8:2 } ไม่๗.๒เศรษฐี เกรงวา่เขา 

overweigh เจา้: ส าหรับทองกรรณท าลายหลาย และ 

หญิงโสเภณีหวัใจของพระมหากษตัริย ์

Strive {8:3 } ไม่ มีคนท่ีเตม็ท่ีของล้ิน และ 

ฮีปไม่ไมเ้ม่ือไฟของเขา 

{8:4 } jest กบัคนหยาบคาย ไม่เกรงวา่เป็นบรรพบุรุษของเจา้ 

เซ็ก 

ประณาม {8:5 } ไม่เป็นคนท่ี turneth จากบาป แต่ 

จ าไวว้า่ เราเป็นทั้งหมดคุม้ค่าของการลงโทษ 



Dishonour {8:6 } ไม่เป็นคนในวยัชราของเขา: แมบ้าง 

เราแวก็ซ์เก่า 

{8:7 } Rejoice ไม่ผา่นศตัรูยิง่ใหญ่ท่ีสุดท่ีมีการตาย แต่ 

โปรดจ าไวว้า่ เราตายทั้งหมด 

Despise {8:8 } ไม่วาทกรรมแต่ฉลาด ชิด 

กนักบัสุภาษิตของพวกเขา: ส าหรับพวกเขา เจา้จงเรียนรู้ 

สอน และวธีิการใหค้นดีไดง่้าย 

นางสาว {8:9 } ไม่วาทกรรมของผูสู้งอาย:ุ ส าหรับพวกเขายงั 

เรียนรู้ ของบรรพบุรุษของพวกเขา และ เจา้จงเรียนรู้ 

ท าความเขา้ใจ และ requireth จะใหต้อบตามท่ีตอ้งการ 

{8:10 } kindle ไม่ถ่านหินของคนบาป เกรงวา่เจา้จะเผา 

ดว้ยเปลวไฟของเขา 

{8:11 } ลุกไม่ข้ึน [ในความโกรธ] ท่ีมีอยูข่องการ 

คนอนัตราย เกรงวา่เขารออยูเ่พื่อล่อใหข้า้ในพระองค ์

ค า 

{8:12 } ยมืไม่ทูลพระองคท่ี์เป็นใหญ่กวา่กนั ส าหรับ 

ถา้เจา้ lendest เขานบัแต่สูญหายไป 

{8:13 } ไม่ประกนัเหนืออ านาจของเจา้: ถา้ ท่านเป็น 

ประกนั ดูแลจะจ่ายมนั 



{8:14 } ไปไม่กฎหมายกบัผูพ้ิพากษา ส าหรับพวกเขาจะตดัสินส าหรับ 

เขาตามเกียรติของเขา 

{8:15 } เดินทางไดโ้ดยทางเพื่อนตวัหนา เกรงวา่เขา 

กลายเป็น grievous หาพระองค:์ ส าหรับจะท าตามเขา 

เองจะ และเจา้จงพินาศกบัเขาผา่นความโง่เขลาของเขา 

{8:16 } Strive ไม่ มีคนโกรธ และไปกบัเขาไม่ได ้

เป็นสถานท่ีท่ีโดดเด่ียว: ส าหรับเลือดเป็นอะไรในสายตาของเขา และ 

ท่ีไม่มีวธีิ เขาจะโค่นลม้พระองค ์

{8:17 } ไม่ปรึกษาคนโง่ ส าหรับเขาไม่สามารถใหค้  าปรึกษา 

{8:18 } ท าส่ิงไม่ลบัก่อนคนแปลกหนา้ ส าหรับเจา้ 

knowest ไม่วา่เขาจะน ามา 

{8:19 } เปิดเถิดหวัใจมนุษยทุ์กคน ไม่เกรงวา่เขาแทน 

ขา้กบัเปิดไหวพริบ 

{9:1 } จะไม่อิจฉามากกวา่ภรรยาของคู่หูของเจา้ และ 

สอนเธอไม่มีบทร้ายต่อกนั 

{9:2 } ใหไ้ม่สุดจิตแก่ผูห้ญิงตั้งเม่ือเทา้ของเธอ 

สารของพระองค ์

{9:3 } พบกบัการแพศยา ไม่เกรงวา่พระองคต์ก snares ของเธอ 

ใช ้{9:4 } ไม่มากบริษทัของผูห้ญิงท่ีมี 



นกัร้อง เกรงวา่พระองคจ์ะด าเนินการกบัความพยายามของเธอ 

จอ้งมอง {9:5 } ไม่บนแม่บา้น ท่ีพระองคอ์ยู ่โดยผูท่ี้ไม่ 

ส่ิงท่ีเป็นส่ิงมีค่าในตวัเธอ 

ไม่สุดจิตจง คลาสสิก,, ท่ีเจา้สูญเสียไม่ให ้{9:6 } 

สืบทอดเถิด 

รอบไม่เก่ียวกบัขา้ในถนนของเมือง ดู {9:7 } 

ไม่เดินขา้ในสถานโดดเด่ียวดงักล่าว 

{9:8 } ตาห่างเถิดจากหญิงสวยงาม และ 

มองท่านผูอ่ื้นงาม ไม่ ส าหรับหลาย ๆ คนได ้

หลอก โดยความงามของผูห้ญิง พร้อมกนัน้ีเป็นความรัก 

จุดเป็นไฟ 

{9:9 } นัง่กบัคนอ่ืนภรรยา ไม่ลงไม่เลย 

มีเธอในออ้มแขนเราเถิด และใชจ่้ายเงินไม่ไดข้องพระองคก์บัเธอท่ี 

ไวน ์เกรงวา่เถิดเอียง แก่เธอ และเพื่อใหผ้า่น 

พระองคป์รารถนาพระองคต์กอยูใ่นการท าลาย 

ไม่ไดเ้ป็นเพื่อน ละท้ิง {9:10 } ส าหรับใหม่ไม่ได ้

เทียบไดก้บัเขา: เพื่อนใหม่เป็นไวนใ์หม่ เม่ือเป็น 

เก่า เจา้จงด่ืม มีความสุข 

{9:11 } อิจฉาไม่เกียรติของคนบาป: ส าหรับเจา้ knowest 



ไม่อะไรจะเป็นจุดส้ินสุดของเขา 

{9:12 } ไม่ไดใ้นส่ิงท่ีประชาชนท่ีมี 

สถานท่ี แต่จ าไวพ้วกเขาจะไม่ไป unpunished 

จงหลุมฝังศพของพวกเขา 

{9:13 } ใหข้า้ห่างไกลจากคนท่ีกรรณไฟฆ่า 

ดงันั้น จงเจา้ไม่สงสัยกลวัความตาย: และ ถา้เจา้มา 

เขา ท าใหไ้ม่มีขอ้บกพร่อง เกรงวา่เขาใชชี้วติจงออกไป 

ปัจจุบนั: จ  าไวว้า่ เจา้ goest ท่ามกลาง snares 

และวา่ เจา้ walkest ตามเชิงเทินเมือง 

{9:14 } ใกลพ้ระองคต์รัส การคาดเดาท่ีเพื่อนบา้น และ 

ปรึกษากบัปัญญา 

{9:15 } ใหจ้งพูดกบัปัญญา และทั้งหมดของเจา้ 

การส่ือสารในกฎหมายสูงสุดของ 

{9:16 } และใหผู้ช้ายแค่กิน และด่ืมกบัเจา้ และปล่อยให ้

glorying จงอยูใ่นความกลวัของพระเจา้ 

{9:17 } ส าหรับมือของ artificer งานจะ 

แนะน า: และปกครองท่ีชาญฉลาดของท่านส าหรับค าพูดของเขา 

{9:18 } คนของล้ินร้ายเป็นอนัตรายในเมืองของเขา และ 

เขาท่ีเป็นผืน่ในการพูดของเขาจะถูกเกลียด 



{10:1 } A ผูพ้ิพากษาควรจะแนะน าคนของเขา และการ 

รัฐบาลเป็นคนรอบคอบถูกดีสั่ง 

{10:2 } เป็นผูพ้ิพากษาของคนเอง ดงันั้นของเขา 

เจา้หนา้ท่ี และลกัษณะส่ิงของมนุษยไ์มบ้รรทดัของเมือง 
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ดงักล่าวไดท้ั้งหมดพวกเขาท่ีอาศยัอยูใ่นนั้น 

{10:3 } การฉลาดคิง destroyeth คน แต่ผา่น 

เป็นความรอบคอบของพวกเขาซ่ึงอยูใ่นอ านาจการเมือง 

อาศยัอยู ่

{10:4 } พลงัของโลกอยูใ่นมือของพระเจา้ 

และก าหนดเวลาท่ีเขาจะตั้งไวท่ี้ท าก าไร 

{10:5 } ในมือของพระเจา้คือ ความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย:์ และ 

เม่ือคนมีอาลกัษณ์จะเขาวางเกียรติของเขา 

{10:6 } หมีไม่ไดโ้กรธแคน้กบัเพื่อนบา้นทุกผดิ 

และท าอะไรไดเ้ลย โดยวิธีปฏิบติัท่ีอนัตราย 

{10:7 } ภูมิใจคือแสดงความเกลียดชงัพระเจา้และมนุษย:์ และทั้ง 

ละท้ิงความชัว่ชา้ยอมรับหน่ึง 

{10:8 } เพราะวา่ติดต่อ บาดเจบ็ และ 

ร ่ารวยได ้โดยการหลอกลวง ราชอาณาจกัรถูกแปลจาก 



คนอ่ืน 

{10:9 } ท าไมคือดินและข้ีเถา้ภูมิใจ ไม่มีมากข้ึน 

ส่ิงชัว่ร้ายมากกวา่คนท่ีโลภโมโทสัน: ส าหรับ setteth ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึง 

ชีวติของเขาไปขาย เน่ืองจากในขณะท่ีเขา liveth เขา casteth 

จากล าไส้ของเขา 

{10:10 } แพทย ์cutteth ปิดโรคยาว และเขา 

นัน่คือวนัรุ่งข้ึนกษตัริยจ์ะตาย 

{10:11 } ส าหรับเม่ือคนตายแลว้ เขาจะสืบทอดเล้ือย 

กิจกรรม สัตว ์และหนอน 

{10:12 } จุดเร่ิมตน้ของความภาคภูมิใจคือเม่ือหน่ึง departeth 

จากพระเจา้ และหวัใจของเขาเปิดจากเคร่ืองชงของเขา 

{10:13 } ความภาคภูมิใจเป็น จุดเร่ิมตน้ของความบาป และเขาท่ีกรรณ 

มนัจะเทส่ิงท่ีน่ารังเกียจ: และพระเจา้ดงันั้น 

น าพวกเขาแปลกภยัพิบติั และลม้ลา้งพวกเขา 

อยา่งเตม็ 

{10:14 } เจา้กรรณโยนลงบลัลงักภู์มิใจ 

เจา้ชาย และตั้งค่าวา่ง่ายในสถานท่ีของพวกเขา 

{10:15 } เจา้กรรณดึงค่ารากของความภาคภูมิใจ 

ประชาชาติ และปลูกท่ีต ่าตอ้ยในของพวกเขา 



{10:16 } เจา้ลม้ลา้งประเทศของพวก และ 

ท าลายพวกเขาเพื่อรากฐานของโลก 

{10:17 } เขาเอาบางส่วนของพวกเขาออกไป และท าลายพวกเขา 

และกรรณท าอนุสรณ์วา่งเวน้จากโลกของพวกเขา 

{10:18 } ความภาคภูมิใจไม่ไดส้ าหรับผูช้าย หรือความโกรธท่ีรุนแรง 

ส าหรับพวกเขา ท่ีจะเกิดของผูห้ญิง 

{10:19 } ท่ีกลวัมีเมลด็แน่ และพวกเขา 

ท่ีรักพืชการยกยอ่งเขา: พวกเขาท่ีถือวา่ไม่ไดก้าร 

กฎหมายมีเมลด็ dishonourable ผูท่ี้ละเมิดการ 

บญัญติัมีเมลด็พนัธ์ุ deceivable 

{10:20 } ในหมู่พี่นอ้ง เขาท่ีเป็นหวัหนา้เป็นเกียรติ ดงันั้น 

ผูท่ี้กลวัในสายตาของเขาได ้

{10:21 } goeth กลวัของพระเจา้ก่อนท่ีจะไดรั้บของ 

หน่วยงาน: แต่ความหยาบและความภาคภูมิใจเป็นการสูญเสียดงักล่าว 

{10:22 } เขาจะรวย โนเบิล หรือไม่ดี เกียรติของพวกเขาวา่ 

ความกลวัของพระเจา้ 

{10:23 } ไม่พบคนจนชิงชงัคนท่ีกรรณ 

ความเขา้ใจ ไม่เป็นการขยายความบาป 

คน 



{10:24 } เป็น ผูช้ายท่ีดี และผูพ้ิพากษา และ potentates 

เกียรติ ยงั ไม่มีของพวกเขามากกวา่เขาท่ี 

บผูพ้ระ 

{10:25 } แก่ขา้ราชการท่ีควรจะเป็นผูท่ี้ 

ท าบริการฟรี: และเขาท่ีกรรณรู้จะไม่ความขดัขอ้งใจ 

เม่ือเขาจะกลบัเน้ือกลบัตวั 

{10:26 } ไม่ overwise ในการท าธุรกิจของเจา้ และโม ้

ไม่กนัในช่วงเวลาแห่งความทุกขข์องพระองค ์

{10:27 } ดีข้ึนเป็นเขาท่ี laboureth และ aboundeth ทั้งหมด 

ส่ิง กวา่เขาท่ี boasteth ตวัเอง และ wanteth ขนมปัง 

{10:28 } ลูกพ่อ สรรเสริญสุดจิตในความอ่อนโยน และมอบให ้

เกียรติศกัด์ิศรีดงักล่าวตาม 

{10:29 } ท่ีจะชิดขอบเขาท่ี sinneth กบัเขาเอง 

จิตวญิญาณ และท่ีจะใหเ้กียรติเขาท่ี dishonoureth ของเขาเอง 

ชีวติ 

{10:30 } คนยากจนเป็นเกียรติส าหรับทกัษะของเขา และการ 

คนรวยมีเกียรติส าหรับทรัพยสิ์นของเขา 

{10:31 } ท่ียกยอ่งในความยากจน วธีิมากข้ึน 

ในร ่ารวย และเขาท่ี dishonourable ในริชเชส เท่าใด 



ความยากจนในเพิ่มเติม 

ภูมิปัญญา {11:1 } lifteth ศีรษะของเขาท่ีเป็นของต ่า 

องศา และไดก้ล่าวโทษพวกเขานัง่ในหมู่ผูช้ายท่ีดี 

Commend {11:2 } ไม่เป็นคนงามของเขา ไม่เกลียดชงั 

ลกัษณะภายนอกของเขาเป็นคน 

{11:3 } ผึ้งไม่นอ้ยในหมู่เช่นบิน แต่ผลไมข้องเธอ 

ประธานของหวาน 

{11:4 } อวดไม่ของเคร่ือง และเส้ือผา้ของเจา้ และยกยอ่ง 

กนัในวนัเกียรติ: ส าหรับงานของพระเจา้ 

มีดี และผลงานของเขาในหมู่ผูช้ายจะถูกซ่อนไว ้

{11:5 } หลายกษตัริยไ์ดน้ัง่ลงกบัพื้น และ 

ท่ีไม่เคยคิดวา่ กรรณสวมมงกฎุ 

{11:6 } ชายฉกรรจจ์  านวนมากมีการรังวดัอยา่งมาก 

และการยกยอ่งมอบไวใ้นมือคนอ่ืน 

{11:7 } ต าหนิไม่ก่อนพระองคท์รงตรวจสอบความจริง: 

เขา้ใจคร้ังแรก และกล่าวต าหนิแลว้ 

ค าตอบ {11:8 } ไม่ก่อนท่ีพระองคท์รงไดย้นิสาเหตุ: 

ไม่ขดัจงัหวะชายท่ามกลางการพูดคุย 

{11:9 } Strive ไม่ไดใ้นเร่ืองท่ี concerneth ขา้ไม่ และ 



นัง่ไม่ในการตดัสินกบัคนบาป 

{11:10 } ลูกพ่อ แซงไม่เร่ืองมาก: ถา้ 

เจา้เขา้ไปยุง่มาก เจา้จงไม่บริสุทธ์ิ และถา้เจา้ 

ท าตามหลงัจาก เจา้จงรับ ไม่เจา้จงหนี 

โดยหลบหนี 

{11:11 } มีคือส่ิงท่ี laboureth และทรง taketh ปวด และ 

ไดก้ล่าวโทษพวกรีบเร่ง และเป็นเบ้ืองหลงัท่ีมากกว่ามาก 

{11:12 } อีกคร้ัง มีอีกท่ีชา้ และกรรณตอ้ง 
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ช่วยเหลือ ตอ้งความสามารถ และเตม็ไปดว้ยความยากจน แต่ตาของ 

พระเจา้มองเขาดี และตั้งเขาข้ึนจากเขา 

อสังหาริมทรัพยต์  ่า 

{11:13 } และยกข้ึนจากทุกข ์ดงันั้นท่ีหลาย 

ท่ีเห็นจากเขามีสันติภาพมากกวา่ทุก 

{11:14 } ความเจริญรุ่งเรือง และความทุกขย์าก ชีวติ และความ ตาย ความยากจน 

และร ่ารวย ท่ีมาของพระเจา้ 

{11:15 } ปัญญา ความรู้ ความเขา้ใจของการ 

กฎหมาย เป็นของพระเจา้: ความรัก และวธีิการท างานท่ีดี 

จากเขา 



{11:16 } ขอ้ผดิพลาดและความมืดมีจุดเร่ิมตน้ของพวกเขากนั 

กบัคนบาป: และความชัว่ร้ายจะแวก็ซ์เก่ากบัพวกเขาท่ีความรุ่งเรือง 

ในนั้น 

{11:17 } ของขวญัของพระเจา้ remaineth กบัประชาชน 

และความโปรดปรานของ bringeth ความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาล 

{11:18 } มีเป็น waxeth ท่ีอุดมไป ดว้ย wariness ของเขา และ 

บีบ และเขาน้ีส่วนของรางวลัของเขา: 

{11:19 } ในขณะท่ีพระองคต์รัส ฉนัไดพ้บส่วนท่ีเหลือ และตอนน้ี จะ 

รับประทานอยา่งต่อเน่ืองของสินคา้ของฉนั และยงัได ้เขา knoweth อะไรไม่ได ้

เวลาจะมาถึงเขา และวา่เขาตอ้งออกจากผู ้

ส่ิงท่ีผูอ่ื้น และตาย 

{11:20 } มี stedfast ในพนัธสัญญาของพระองค ์และมีความคล่องตวั 

บญัญติั และข้ีผึ้งในการท างานของเจา้เก่า 

{11:21 } ตะลึงไม่งานของบาป แต่เช่ือมัน่ใน 

พระเจา้ และปฏิบติัในแรงงานจง: มนัเป็นเร่ืองง่ายใน 

สายตาของพระเจา้ในทนัทีเพื่อท าใหค้นจนรวย 

{11:22 } พระพรของพระเจา้เป็นของรางวลัในการ 

พระเจา้ และทนัใดนั้นเขาไดก้ล่าวโทษพวกเจริญพรของเขา 

{11:23 } พูดไม่ได ้อะไรก าไรจะมีการใหบ้ริการของฉนั และ 



ส่ิงใดดีจะไดต่้อจากน้ี 

{11:24 } อีก พูดไม่ได ้ฉนัมีเพียงพอ และมีหลาย 

ส่ิง และส่ิงชัว่ร้ายจะมีอนาคตหรือไม่ 

{11:25 } ในวนัของความเจริญรุ่งเรือง มีการหลงลืมของ 

บีบคั้น: และในวนัท่ีบีบคั้น มีไม่มาก 

จงเจริญรุ่งเรือง 

{11:26 } มนัเป็นเร่ืองง่ายแก่พระเจา้ในวนัท่ี 

ตายเพื่อตอบแทนคนท่ีตามทางของพระองค ์

{11:27 } บีบคั้นของชัว่โมงส่อการลืม 

ความสุข: และในทา้ยสุดของเขา จะคน้พบค าพูดของเขา 

{11:28 } ตดัสินไม่มีความสุขก่อนตาย: ส าหรับคน 

จะรู้จกักนัในลูก 

{11:29 } ไม่ทุกคนท่ีน าเขา้มาในบา้นเถิด: ส าหรับการ 

คนหลอกลวงกรรณรถไฟมากมาย 

{11:30 } ชอบเป็นนกกระทาท่ีถ่าย [และเกบ็] ในกรง ดงันั้น 

เป็นหวัใจของความภาคภูมิใจ และเหมือนเป็นสายลบั watcheth เขาส าหรับ 

ฤดูใบไมร่้วงของพระองค:์ 

{11:31 } ส าหรับเขารอ lieth และ turneth ดีเป็นความชัว่ร้าย 

และ ในส่ิงท่ีสมควรสรรเสริญจะวางต าหนิเม่ือเจา้ 



{11:32 } ของประกายไฟ จุดกองถ่านหิน: และ 

คนบาป layeth รอเลือด 

{11:33 } ใชร้ าลึกของคนซุกซน ส าหรับเขา worketh 

ความชัว่ร้าย เกรงวา่เขาน าเม่ือเจา้บลอ็ทถาวร 

{11:34 } รับคนแปลกหนา้เขา้บา้นเถิด และเขาจะ 

รบกวนขา้ และเปิดเจา้จากเองเถิด 

{12:1 } เม่ือเจา้เห่ียวเฉาดีไม่รู้ท่ีเจา้ doest 

มนั ดงันั้น จงขา้จะขอบคุณเพื่อประโยชนข์องเจา้ 

{12:2 } ท าดีกบัคนเคร่งศาสนา และเจา้จงหาความ 

recompence และถา้ไม่ไดม้า จากเขา แต่ จากสูงสุด 

มี {12:3 } สามารถมาไม่ดีกบัเขาท่ีอยูเ่สมอ 

ท่ีวา่ง ในความชัว่ร้าย ไม่ ใหเ้ขา ทูลทานไม่ 

{12:4 } ใหเ้คร่ง และช่วยคนบาปไม่ 

{12:5 } ท าดีแก่เขาท่ีต ่าตอ้ย แต่ใหไ้ม่ตอ้งการ 

ประชาชน: ถือกลบัขนมปังของเจา้ และใหแ้ก่เขา ไม่เกรงวา่ 

เขา overmaster ขา้จึง: ส าหรับ [อ่ืน] เจา้จงไดรั้บ 

สองเท่าความชัว่ดีทุกพระองคจ์งได ้

เขา 

{12:6 } ส าหรับสูงสุด hateth คนบาป และจะช าระคืน 



ลา้งแคน้แก่ประชาชน และ keepeth พวกเขากบัการ 

วนัท่ียิง่ใหญ่ของการลงโทษของพวกเขา 

{12:7 } ใหจ้งดี และช่วยคนบาปไม่ 

เพื่อนคนหน่ึง {12:8 } ไม่เป็นท่ีรู้จกัในความเจริญรุ่งเรือง: และ 

ศตัรูไม่สามารถซ่อนในความทุกขย์าก 

{12:9 } ในความเจริญรุ่งเรืองของคน ศตัรูจะเสียใจ: 

แต่ในความทุกขย์ากของเขาแม ้เพื่อนจะออกเดินทาง 

{12:10 } ไม่เคยไวใ้จศตัรูเถิด: ส าหรับเช่นเป็นเหลก็ rusteth 

ดงันั้น เป็นความชัว่ร้ายของเขา 

{12:11 } วา่เขาอ่อนนอ้มถ่อมตนเอง ไปยงั หมอบ 

ใชดี้ร าลึก และระวงัของเขา และเจา้จงมาถึง 

เขาวา่เจา้ hadst ลา้งออก lookingglass และเจา้จง 

ทราบวา่ สนิมของเขากรรณไม่ถูกทั้งหมดลบออกไป 

{12:12 } ก าหนดเขาไม่เจา้ อ่าน เม่ือเขากรรณ 

ลม้ลา้งเจา้ เขายนืข้ึนในสถานของเจา้ ไม่ปล่อยใหเ้ขานัง่ 

เจา้ขวามือ เกรงวา่เขาหาท่ีนัง่ของพระองค ์และเจา้ท่ี 

สุดทา้ยจ าค  าพูดของฉนั และเป็นจ านวนท่ี/ก่ีผล 

{12:13 } ใครจะสงสารทวา่ท่ีกดักบัตวั 

งู หรือใด ๆ เช่นมาคืนสัตวป่์า 



{12:14 } ดงันั้นหน่ึงท่ี goeth เพื่อคนบาป และท่ีสุดดว้ย 

เขาในความบาปของพระองค ์ท่ีจะสงสาร 

{12:15 } ในขณะเขาจะปฏิบติักบัพระองค ์แต่ถา้เจา้ 

เร่ิมตก เขาจะไม่ tarry 

{12:16 } ศตัรู speaketh หวานกบัริมฝีปากของเขา แต่ใน 

หวัใจของเขา imagineth เขาขวา้งพระองคล์งในหลุมอยา่งไร: เขาจะ 

ร้องกบัตาของเขา แต่ถา้เขาหาโอกาส เขาจะไม่ 

พอใจกบัเลือด 

{12:17 } ถา้ความทุกขย์ากมาถึงเจา้ เจา้จงหาเขา 

มีแรก และแมว้า่เขาหลอกวา่ช่วยเจา้ แต่จะเขา 

ท าลายเจา้ 

{12:18 } เขาจะเขยา่เขาหวั และตบมือของเขา และ 
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กระซิบมาก และเปล่ียนสีหนา้ของเขา 

{13:1 } ท่ีสนาม toucheth คลุง้ทั้ง 

และเขาท่ีกรรณมิตรภาพกบัคนภูมิใจเป็นเหมือน 

เขา 

{13:2 } ช่วยลดภาระไม่กนัเหนืออ านาจขณะเจา้ของเจา้ 

livest และมีสามคัคีธรรมไม่ มีท่ีเป็นใหญ่ และ 



ยิง่ข้ึนกวา่กนั: วธีิยอมรับกาตม้น ้าและในดิน 

หมอ้ดว้ยกนั ถา้ หน่ึงตะจะหนกฆ่าฟันกบั it อ่ืน ๆ 

จะใชง้านไม่ 

{13:3 } เศรษฐีกรรณท าผดิ และยงัไม่ ไดเ้ขา 

threateneth withal: คือท่านยากจน และเขาตอ้ง intreat 

นอกจากน้ียงั 

{13:4 } ถา้เจา้เป็นก าไรของเขา เขาจะใชเ้จา้: แต่ถา้ 

เจา้มีอะไร เขาจะละท้ิงพระองค ์

{13:5 } ถา้เจา้มีส่ิงใด เขาจะอยูก่บัเจา้: ใช่ 

เขาจะท าใหเ้จา้เปลือย และจะไม่ขอมนั 

{13:6 } ถา้จึงมีความจ าเป็นของขา้ เขาจะหลอกขา้ และ 

ยิม้เม่ือเจา้ และใส่เจา้หวงั จะพูดเจา้ 

ยติุธรรม และ วา่ อะไร wantest เจา้ 

{13:7 } และเขาจะอบัอายเจา้ โดยเน้ือของเขา จนกว่าเขามี 

วาดเจา้แหง้สองคร้ัง หรือสามคร้ัง และใน ท่ีสุดเขาจะหวัเราะ 

เจา้แสยะหลงัจากนั้น เม่ือเขา seeth เจา้ เขาจะละท้ิง 

ขา้ และสั่นศีรษะของเขาท่ีเจา้ 

{13:8 } ระวงัวา่ เจา้จะหลอก และน า 

ลงใน jollity ของพระองค ์



{13:9 } ถา้เจา้ไดรั้บการเชิญของผูย้ิง่ใหญ่ ถอน 

กนั และมากยิง่เขาจะเชิญเจา้ 

{13:10 } กดเจา้ไม่ทรง เกรงวา่พระองคจ์ะกลบัออกไป 

ยนืไม่ไกลออก เกรงวา่เจา้จะลืม 

{13:11 } ผลไม่ใหท้ าเท่ากบัเขาพูดคุย และ 

เช่ือค าพูดของเขามากไม่: ส าหรับกบัการส่ือสารมาก 

เขาจะหลอกล่อเจา้ และยิม้เม่ือพระองคจ์ะไดรั้บการออกของพระองค ์

ความลบั: 

{13:12 } แต่พลดัพรากเขาจะวางค าของพระองค ์และจะไม่ 

อะไหล่ท าขา้เจบ็ และ การวางพระองคใ์นคุก 

{13:13 } Observe และใชเ้วลาร าลึกดี ส าหรับเจา้ walkest ใน 

อนัตรายของจงโค่น: เม่ือเจา้ hearest ส่ิงเหล่าน้ี 

ต่ืนตวัในการนอนหลบัของเจา้ 

{13:14 } รักพระชีวติของพระองค ์และโทรติดต่อเขาส าหรับ 

ความรอดของพระองค ์

{13:15 } สัตวทุ์กทรงรักเขาเหมือน และทรงรักมนุษยทุ์กคน 

เพื่อนบา้นของเขา 

{13:16 } ทั้ง consorteth ตามชนิด และคน 

จะกระจายไปเหมือนเขา 



{13:17 } มิตรภาพอะไรกรรณหมาป่ากบัลูกแกะ ดงันั้น 

คนบาปพร้อมกบัพระเจา้ 

{13:18 } มีขอ้ตกลงอะไรระหวา่งหมามี และเป็น 

สุนขั และสันติภาพอะไรระหวา่งรวยและคนจน 

{13:19 } เป็นลาป่าท่ีเป็นเหยือ่ของสิงโตในการ 

ถ่ินทุรกนัดาร: เพื่อกินรวยข้ึนคนจน 

{13:20 } เป็นถ่อมตนเกลียดความภาคภูมิใจ: จึง ละท้ิง abhor รวย 

คนจน 

{13:21 } เศรษฐีเร่ิมตกจะจดัข้ึนของเขา 

เพื่อน: แต่แทงชายยากจนถูกลง โดยเขาออกไป 

เพื่อน 

{13:22 } เม่ือเศรษฐีจะลดลง เขากรรณผูช่้วยมากมาย: 

เขา speaketh ไม่ไดจ้ะพูด และยงั ชายชิดขอบ 

เขา: เลด็รอดคนยากจน และยงั พวกเขา rebuked เขามากเกินไป เขา 

กล่าวอยา่งชาญฉลาด และอาจหาไม่ 

{13:23 } เม่ือเศรษฐี speaketh ทุกคน holdeth ของเขา 

ล้ิน และ ลกัษณะ ส่ิงท่ีพระองคต์รัส พวกเขายกยอ่งไปเมฆ: 

แต่ถา้คนยากจนพูด พูด เพื่อนส่ิงน้ี และ 

ถา้เขาสะดุด พวกเขาจะช่วยโค่นลม้เขา 



{13:24 } ริชเชสมีเขาท่ีกรรณไม่บาป และ 

ความยากจนคือความชัว่ร้ายในช่องปากของประชาชนท่ี 

{13:25 } ของคนสีหนา้ของเขา changeth 

ไม่วา่จะเป็นการดีหรือชัว่: และหวัใจร่าเริงไดก้ล่าวโทษพวก 

สีหนา้ร่าเริง 

{13:26 } มีสีหนา้ร่าเริงเป็นโทเคน็ของหวัใจท่ี 

ในความเจริญรุ่งเรือง และเป็นการคน้พบจากการอุปมา 

แรงงานท่ีร้ีของจิตใจ 

{14:1 } ความสุขเป็นคนท่ีกรรณไม่เลด็รอดกบัเขา 

ปาก และเป็นจ านวนท่ี/ก่ีไม่ได ้มีความหลากหลายของบาป 

{14:2 } ความสุขคือเขามีมโนธรรมกรรณไม่ 

ประณามเขา และท่ีไม่ลดลงจากความหวงัของเขาในการ 

พระองคเ์จา้ขา้ 

ริชเชส {14:3 } ไม่ comely ส าหรับ niggard: และส่ิงท่ี 

ควรเป็นคนท่ีอิจฉาท า ดว้ยเงิน 

เขา {14:4 } ท่ี gathereth โดยฉวยชีวติของเขา 

gathereth ส าหรับคนอ่ืน ๆ ท่ีจะใชสิ้นคา้ของเขา riotously 

เขา {14:5 } ท่ีร้ายตวัเอง ท่ีจะเขาจะ 

ดีหรือไม่ เขาจะไม่เขา้มาในสินคา้ของเขา 



{14:6 } นัน่ไม่แยก่วา่เขาท่ี envieth ตวัเอง 

และน่ีคือ recompence ของความชัว่ร้ายของเขา 

{14:7 } และหากเขา doeth ดี doeth เขาจะไม่เตม็ใจ และ 

สุดทา้ยเขาจะประกาศความชัว่ร้ายของเขา 

{14:8 } คนอิจฉากรรณตาชัว่ร้าย เขา turneth 

ไปเขาใบหนา้ และ despiseth คน 

{14:9 } A โลภโมโทสันของคนสายตาไม่พอใจกบัเขา 

ส่วน และบาปของคนชัว่ร้าย drieth ค่าวญิญาณของเขา 

{14:10 } ตาชัว่ร้าย envieth ขนมปัง [ของเขา] และเขาจะเป็น 

niggard ท่ีโต๊ะของเขา 

{14:11 } ลูกพ่อ ตามดีจงท าความสามารถในการ 

กนั และใหพ้ระเจา้ของเขาใหค้รบก าหนด 

{14:12 } โปรดจ าไวว้า่ ความตายจะไม่ยาวในมา 

และพนัธสัญญาของหลุมฝังศพวา่ไม่ shewed หาพระองค ์

{14:13 } ท าดีแก่เจา้เพื่อนก่อนตายเจา้ และ 

ตามความสามารถจงเหยยีดมือของเจา้ และใหเ้ขา 

{14:14 } ฉอ้โกงไม่กนัวนัดี และไม่ให ้
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เป็นส่วนหน่ึงของความปรารถนาดี overpass เจา้ 



{14:15 } จงเจา้ท้ิง travails ของเจา้จงอีก 

และเจา้หนา้จะถูกหาร ดว้ยจ านวนมาก 

{14:16 } ให ้ใช ้และงานอธิปไตยสุดจิต มี 

ไม่ตอ้งใส่ในหลุมฝังศพของ 

{14:17 } ทั้ง waxeth เก่าเป็นดุม: ส าหรับการ 

พนัธสัญญาตั้งแต่ตน้คือ เจา้จงตายตาย 

{14:18 } เป็นสีเขียวใบไมบ้นตน้ไมห้นา บางฤดูใบไมร่้วง 

และบางส่วนเติบ โต เพื่อ เป็นการสร้างเน้ือ และเลือด หน่ึง 

เกิดแลว้ส้ิน และอ่ืน 

{14:19 } งานทุก rotteth และ consumeth และ 

ผูป้ฏิบติังานดงักล่าวจะไป withal 

{14:20 } ความสุขคือคนท่ีนัง่สมาธิดี 

ในภูมิปัญญา และท่ี reasoneth ของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิโดยเขา 

ท าความเขา้ใจ ไอเอน็จี 

{14:21 } ท่ี considereth วธีิของเธอในหวัใจของเขาจะ 

นอกจากน้ียงั มีความเขา้ใจในความลบัของเธอ 

{14:22 } ไปหลงัจากท่ีเธอเป็นหน่ึงท่ี traceth และรออยูใ่น 

วธีิของเธอ 

{14:23 } เขาท่ี prieth ในหนา้ต่างของเธอท่ีจะยงั 



สมยัก่อนท่ีประตูของเธอ 

{14:24 } ท่ีพกัใกลก้บับา้นของเธอจะยงั 

ยดึหมุดในก าแพงของเธอ 

{14:25 } เขาจะขวา้งเขาเตน็ทคื์นแก่เธอ และตอ้ง 

ลอดจใ์นการพกัท่ีมีส่ิงดี ๆ 

{14:26 } เขาจะตั้งลูกเธอไกล และ 

จะยืน่ภายใตส้าขาของเธอ 

{14:27 } โดยเธอ เขาจะถูกปกคลุม จากความร้อน และเธอ 

รุ่งโรจน์จะเนินเขา 

{15:1 } ท่ีบผูพ้ระเจา้จะท าดี และเขาท่ี 

กรรณรู้กฎหมายจะขอรับเธอ 

{15:2 } และฐานะมารดา จะเธอพบเขา และไดรั้บ 

เขาเป็นภรรยาแต่งงานของน 

{15:3 } กบัขนมปังของความเขา้ใจจะฟีดของเธอ 

เขา และใหเ้ขาน ้าของภูมิปัญญาท่ีด่ืม 

{15:4 } เขาจะพกัเม่ือเธอ และตอ้งไม่ 

ยา้ย จะอาศยัเม่ือเธอ และจะไม่รับ confounded 

{15:5 } เธอจะยกยอ่งเขา เหนือเพื่อนบา้นของเขา และใน 

ท่ามกลางการชุมนุมท่ี จะเธอเปิดปากของเขา 



{15:6 } เขาจะหาความสุขและมงกฎุของปลาบ และเธอ 

จะท าใหเ้ขามีช่ือนิรันดร์สืบทอด 

{15:7 } แต่คนโง่จะไม่บรรลุแก่เธอ และ 

คนบาปจะไม่เห็นเธอ 

{15:8 } ส าหรับเธออยูไ่กลจากความภาคภูมิใจ และผูช้ายท่ีโกหก 

จ าเธอ 

ไม่ seemly ในปากของคนบาป มนัสรรเสริญ {15:9 } 

ไม่ถูกส่งเขาของพระเจา้ 

{15:10 } ส าหรับสรรเสริญจะพูดในภูมิปัญญา และ 

พระเจา้จะส าเร็จผลได ้

{15:11 } พูดเจา้ มนัไม่ผา่นเจา้ท่ีผมลดลง 

จาก: ส าหรับเจา้ oughtest จะไม่ท าในส่ิงท่ีเขา hateth 

{15:12 } พูดไม่เจา้ เขากรรณเกิดจากฉนัพลั้ง: ส าหรับเขา 

กรรณไม่จ าเป็นของคนบาป 

{15:13 } เจา้ hateth ส่ิงท่ีน่ารังเกียจทั้งหมด และพวกเขาท่ี 

ความกลวัพระเจา้รักมนัไม่ 

{15:14 } ตวัเขาเองท าใหค้นจากเร่ิมตน้ และ 

เขาอยูใ่นมือของเขาท่ีปรึกษา 

{15:15 } ถา้เจา้เห่ียวเฉา การรักษาพระบญัญติั และ 



ท ายอมรับความซ่ือสัตย ์

{15:16 } กรรณตั้งไฟและน ้าก่อนเจา้: ยดื 

มามือเจา้จงวา่เจา้เห่ียวเฉา 

{15:17 } ก่อนมนุษยเ์ป็นชีวติและความตาย และไม่วา่เขา 

liketh จะไม่ไดรั้บเขา 

{15:18 } พระปัญญาของพระเจา้เป็นส่ิงท่ีดี และเป็น 

ยิง่ใหญ่ในอ านาจ และ beholdeth ทุกส่ิง: 

{15:19 } และดวงตาของเขาเป็นพวกเขาท่ีกลวัเขา และเขา 

knoweth ท างานของคนทุกคน 

{15:20 } เขากรรณบญัชาไม่มีใครท าท่า 

ไม่พระองคอ์นุญาตใด ๆ มนุษยใ์หท้ าบาป 

ความปรารถนา {16:1 } ไม่หลากหลายเอาเด็ก 

ไม่มีความสุขในบุตรประชาชน 

{16:2 } วา่ท่ีพวกเขาคูณ ช่ืนชมยนิดีไม่ไดใ้นพวกเขา ยกเวน้ 

ความกลวัของพระเจา้ใหก้บัพวกเขา 

{16:3 } วางใจพระองคใ์นชีวติของพวกเขา ไม่เคารพของพวกเขา 

ความหลากหลาย: ท่ีเพียงเป็นดีกวา่พนั และ 

ดีกวา่ มนัจะตายไม่ มีบุตร กวา่การไดท่ี้ 

ประชาชน 



{16:4 } ส าหรับ โดยท่ีกรรณ เมืองตอ้งท าความเขา้ใจ 

เติมได:้ แต่เครือญาติของคนชัว่จะไดอ้ยา่งฉบัไว 

จะอา้งวา้ง 

{16:5 } หลายส่ิงต่าง ๆ ฉนัเห็นกบัตา และ 

ระเบิดหูกรรณไดย้นิส่ิงท่ีมากข้ึนกวา่น้ี 

{16:6 } ในการชุมนุมของประชาชนท่ี ไฟจะ 

จุด และในประเทศส าหรับ ลงโทษตั้งอยูบ่นไฟ 

{16:7 } พระองคไ์ม่ลค็ไลไปทางยกัษใ์หญ่เก่า ผูล้ม้ลง 

ในความแขง็แรงของความโง่ของพวกเขา 

{16:8 } ไม่ spared เขาสถานท่ีจ านวนมาก sojourned 

แต่ abhorred พวกเขาส าหรับความภาคภูมิใจ 

ไม่คนดี คนสงสารเขา {16:9 } 

น าออกไปในความบาป: 

{16:10 } หรือเสกหกร้อยพนั คน 

มารวมตวักนัในความแขง็ของหวัใจของพวกเขา 

{16:11 } และหากมี stiffnecked หน่ึงในการ 

คน เป็นประหลาดใจถา้เขาหนี unpunished: เมตตา และ 

มีการลงโทษกบัเขา เขาจะยิง่ใหญ่ ตอ้งใหอ้ภยั และเท 
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ไม่พอใจ 

{16:12 } เป็นความเมตตาของเขาดี จึงเป็นการแกไ้ขของยงั: เขา 

judgeth เป็นคนท่ีตามผลงานของเขา 

{16:13 } คนบาปจะไม่มีการหลบหนี ดว้ยริบของเขา: และ 

ความอดทนของพระเจา้ท่ีจะไม่สามารถรอดพน้ 

{16:14 } ใหทุ้กงานของเมตตา: ส าหรับทุก ๆ 

คนจะพบตามงานของเขา 

{16:15 } เจา้แขง็ฟาโรห์ ท่ีเขาไม่ควร 

รู้เขา ท่ีอาจจะรู้จกัผลงานของเขามีประสิทธิภาพการ 

โลก 

{16:16 } ความเมตตาของเขาเป็นรายการท่ีทุกส่ิงมีชีวติ และเขา 

กรรณแยกแสงของเขาออกจากความมืดกบัการ adamant 

{16:17 } พูดไม่ไวเ้ถิด จะซ่อนตวัเองจากพระเจา้: 

ใด ๆ จะจ าฉนัจากขา้งบน ฉนัจะไม่ 

จดจ าในหมู่คนจ านวนมาก: ส าหรับจิตวญิญาณของฉนัคืออะไร 

ในหมู่ดงักล่าวจ านวนอนนัตข์องส่ิงมีชีวติ 

{16:18 } ดูเถิด สวรรค ์และสวรรคส์วรรค ์

ลึก และโลก และทั้งหมดนั้นเป็น ใหเ้ป็น 

ยา้ยเม่ือเขาจะไป 



{16:19 } ภูเขายงั และรากฐานของโลก 

เขยา่กบัสั่น เม่ือพระเจา้ looketh พวกเขา 

{16:20 } หวัใจไม่สามารถคิดตามส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีคุม้ค่า: 

และท่ีจะสามารถตั้งครรภพ์ระองคไ์ดอ้ยา่งไร 

{16:21 } กม็ัง่มีซ่ึงไม่สามารถดูคน: ส าหรับการ 

ส่วนใหญ่งานของเขาจะซ่อน 

{16:22 } ใครสามารถประกาศผลงานของความยติุธรรมของเขา หรือท่ี 

สามารถทนได ้พนัธสัญญาของเขาเป็นแพลทินมัปิด ทดลองใช ้

ของส่ิงนั้นในสุด 

{16:23 } ท่ี wanteth ความเขา้ใจจะคิดวา่ เม่ือ 

ส่ิงท่ีไร้สาระ: และคนโง่ erring imagineth follies 

{16:24 } บุตร พี่พระองค ์และเรียนรู้ความรู้ 

และท าเคร่ืองหมายค าพูดของฉนั ดว้ยหวัใจของท่าน 

{16:25 } ผมจะ shew มาสอนน ้าหนกั และประกาศ 

ความรู้ตรงน้ี 

{16:26 } ท างานของพระเจา้ในการพิพากษาจาก 

เร่ิมตน้: และจากเวลาท่ีเขาท าให ้เขาท้ิง 

ช้ินส่วนดงักล่าว 

{16:27 } เขาตกแต่งเขาท างานตลอดกาล และ ในมือของเขา 



เป็นหวัหนา้ของพวกเขาจงทุกรุ่น: พวกเขาไม่ 

แรง งาน หรือมีเบ่ือ หรือหยดุจากผลงาน 

{16:28 } ไม่มี hindereth อีก และพวกเขาตอ้ง 

ไม่เคยขดัค า 

{16:29 } หลงัจากน้ี พระเจา้ท่ีมองโลก และ 

เตม็ไป ดว้ยพรของเขา 

{16:30 } กบัลกัษณะของส่ิงมีชีวติ กรรณเขากล่าว 

ใบหนา้ดงักล่าว และพวกเขาจะกลบัลงไปอีก 

{17:1 } พระเจา้ทรงสร้างมนุษยข์องโลก และเปิดเขา 

ลงไปอีก 

{17:2 } เขาใหพ้วกเขาไม่ก่ีวนั และเวลาสั้น ๆ และ 

อ านาจยงัเหนือส่ิงนั้น 

{17:3 } เขามอบใหพ้วกเขา มีความแขง็แรง ดว้ยตวัเอง และ 

ท าใหพ้วกเขาตามภาพของเขา 

{17:4 } และใส่ความกลวัของมนุษยเ์ม่ือทั้ง และให ้

เขาสัตวแ์ละนกประเทศราช 

{17:5 } ไดรั้บการใชง้านการด าเนินงานท่ีหา้ของการ 

พระเจา้ และ ในต าแหน่งหกเขา imparted 

ความ เขา้ใจ และ ในค า พดูท่ีเจด็ ล่ามของ 



cogitations การดงักล่าว 

ท่ี ปรึกษา {17:6 } ล้ิน และตา หู และ หวัใจ 

ใหเ้ขาพวกเขาจะเขา้ใจ 

{17:7 } withal เขาเตม็ไป ดว้ยความรู้ของ 

ความเขา้ใจ และ shewed พวกเขาดี และร้าย 

{17:8 } เขาตั้งตาของเขาเม่ือหวัใจของพวกเขา ท่ีเขาอาจ 

shew พวกเขาความยิง่ใหญ่ของผลงานของเขา 

{17:9 } เขาใหสู่้ความรุ่งเรืองในการกระท าของเขายิง่ใหญ่ส าหรับพวกเขา 

เคย วา่ พวกเขาอาจประกาศผลงานของเขา ดว้ยความเขา้ใจ 

{17:10 } และในการเลือกตั้งจะสรรเสริญพระนามอนับริสุทธ์ิของเขา 

{17:11 } ขา้งน้ี เขาใหค้วามรู้ และกฎหมาย 

ของชีวติเป็นมรดก 

{17:12 } เขาท าพนัธสัญญานิรันดร์กบัพวกเขา และ 

shewed พวกเขาพระองค ์

{17:13 } ตาเห็นของพระสิริของพระองค ์และ 

หูไดย้นิเสียงของเขารุ่งโรจน ์

{17:14 } และพระองคต์รัสกบัพวกเขา ระวงัทั้งหมด 

ความชัว่ร้ายทั้งมวล และเขาใหบ้ญัญติัทุกคน 

เก่ียวกบัเพือ่นบา้นของเขา 



{17:15 } วธีิของพวกเขาเคยอยูก่บัเขา และไม่จะ 

ซ่อนจากสายตาของเขา 

{17:16 } ทุกคนจากเยาวชนของเขาใหค้วามชัว่ร้าย ไม่ 

สามารถพวกเขาท าใหต้วัเองเน้ือหวัใจส าหรับหิน 

{17:17 } ส าหรับในส่วนของประชาชาติทั้งหมด 

โลกเขาตั้งผูป้กครองทุกคน แต่อิสราเอลเป็นการ 

ส่วนของพระเจา้: 

{17:18 } ใคร เป็นบุตรหวัปีของเขา เขา nourisheth ดว้ย 

วนิยั และการใหไ้ฟรักของเขาเขาไม่ละท้ิง 

ละท้ิงเขา 

{17:19 } ดงันั้นผลงานทั้งหมดจะเป็นดวงอาทิตยก่์อน 

เขา และตาของเขาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตามวธีิของพวกเขา 

{17:20 } ไม่มีการกระท าท่ีขาดความชอบธรรมของพวกเขาจะซ่อนจาก 

เขา แต่ทั้งหมดเป็นความบาปต่อพระเจา้ 

{17:21 } แต่พระเจา้ทรงมีเมตตา และรู้เขา 

ฝีมือ ไม่เหลือ หรือ forsook พวกเขา แต่ spared 

พวกเขา 

{17:22 } คือทานของคนเป็นเป็นตราราชวลัลภ และเขา 

จะท าใหคุ้ณธรรมของคนเป็นแอปเป้ิลของดวงตา และ 



ใหก้ลบัใจบุตรและธิดาของพระองค ์
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{17:23 } Afterwards เขาจะลุกข้ึน และใหร้างวลัพวกเขา และ 

แสดง recompence ของศีรษะของพวกเขา 

{17:24 } แต่แก่พวกเขาท่ีกลบัใจ เขารับพวกเขา 

กลบั และสบายท่ีลม้เหลวในความอดทน 

{17:25 } กลบัแก่เจา้ และละท้ิงบาปของพระองค ์ให ้

จงละหมาดก่อนเขาใบหนา้ และรุกรานนอ้ย 

{17:26 } อีกสูงสุด แลว้เปิดออกจาก 

ความชัว่ชา้: ส าหรับเขาจะน าเจา้ออกจากความมืดสู่ความสวา่ง 

สุขภาพ และเกลียดชงัเจา้ส่ิงท่ีน่ารังเกียจอยา่งฉุนเฉียว 

{17:27 } ใครจะสรรเสริญสูงท่ีสุดในหลุมฝังศพ 

แทนพวกเขา ซ่ึงอาศยัอยู ่และใหข้อบคุณ 

{17:28 } ขอบคุณ perisheth จากความตาย เป็นจาก 

ท่ีจะไม่: หอ้งนัง่เล่นและเสียงในหวัใจจะสรรเสริญการ 

พระองคเ์จา้ขา้ 

{17:29 } วา่เป็นความเมตตากบัพระเจา้ของเรา 

พระเจา้ และความเมตตาของพระองคแ์ก่เช่นเปิดเขาใน 

ความศกัด์ิสิทธ์ิ 



{17:30 } ส าหรับทุกส่ิงท่ีไม่มีในผูช้าย เน่ืองจากบุตร 

มนุษยไ์ม่ไดอ้มตะ 

{17:31 } คือสวา่งกวา่ดวงอาทิตย ์ยงัไม่ ไดแ้สง 

เจา้ดงักล่าว และเน้ือและเลือดจะจินตนาการถึงความชัว่ร้าย 

{17:32 } เขา vieweth อ านาจของความสูงของสวรรค ์

และทุกคนมีแต่ดินและข้ีเถา้ 

{18:1 } liveth ท่ีส าหรับ Hath เคยสร้างทุกส่ิงใน 

ทัว่ไป 

{18:2 } เจา้เท่านั้นคือความชอบธรรม และไม่มีใครอ่ืน 

แต่เขา 

{18:3 } ท่ี governeth โลก ดว้ยมือของเขา 

มือ และทุกส่ิงเช่ือฟังพระองค:์ พระองคเ์ป็นกษตัริยข์องทั้งหมด 

โดยอ านาจท่ีแบ่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในหมู่พวกเขาจากหยาบคาย 

กรรณ {18:4 } ซ่ึงเขาไดรั้บอ านาจในการประกาศของเขา 

ท างานอยา่งไร และท่ีจะหาโนเบิลกระท า 

{18:5 } ใครจะหมายเลขความแขง็แรงของพระ และ 

นอกจากน้ีท่ียงัจะบอกออกเมตตาของเขา 

{18:6 } เป็นผลงานมหศัจรรยข์องพระเจา้ มีอาจ 

อะไรท่ีน ามาจากพวกเขา ไม่อาจส่ิงใดถูกวาง 



ไวก้บัพวกเขา ไม่พื้นดินของพวกเขาไดอ้อก 

{18:7 } เม่ือคนกรรณท า แลว้เขา beginneth และ 

เม่ือเขา leaveth ปิด แลว้เขาเป็นหน้ีสงสัยสูญ 

{18:8 } มีอะไร คน และไปยงัท่ีนั้น serveth เขา เขาคืออะไร 

ดี และความชัว่ของเขา 

{18:9 } จ านวนคนของวนัท่ีมีการ 

ร้อยปี 

{18:10 } เป็นหยดน ้าแก่ทะเล และ gravelstone เป็น 

ในการเปรียบเทียบของทราย ดงันั้นพนัปีเพื่อการ 

วนัของนิรันดร์ 

{18:11 } ดงันั้นคือ ผูป่้วยพระเจา้กบัพวกเขา และ poureth 

มาเขาเมตตาพวกเขา 

{18:12 } เขาเห็น และรับรู้ของพวกเขาส้ินสุดจะชัว่ร้าย 

ดงันั้น เขาคูณเมตตาเขา 

{18:13 } ความเมตตาของมนุษยท่ี์มีต่อเพื่อนบา้นของเขา แต่ 

ความเมตตาของพระเจา้เป็นทั้ง: เขา reproveth และ 

nurtureth, teacheth และ bringeth อีกคร้ัง เป็นการเล้ียงแกะของเขา 

ฝงู 

{18:14 } เขากรรณเมตตาพวกเขาท่ีไดรั้บการลงโทษทางวนิยั 



และท่ีเพียรแสวงหาพระองค ์

{18:15 } ลูกพ่อ ฝ้าไม่จงดี ไม่ใช ้

ค าอึดอดัเม่ือเจา้ givest ส่ิงใด 

{18:16 } จะไม่การ asswage น ้าคา้งความร้อน ดงันั้น เป็นค า 

ดีกวา่ของขวญั 

{18:17 } หล่อ ไม่ใช่ค  าดีกวา่ของขวญั แต่ทั้งสองมี 

กบัคนท่ีมีน ้าใจ 

{18:18 } คนโง่จะ upbraid churlishly และของขวญั 

อิจฉา consumeth ตา 

{18:19 } เรียนรู้ก่อนท่ีเจา้พูด และใช ้physick หรือเคย 

พระองคไ์ดป่้วย 

{18:20 } ก่อนพิพากษาตรวจสอบกนั และ ในวนั 

การเยีย่มชม เจา้จงไดเ้มตตา 

{18:21 } หรืออ่อนนอ้มถ่อมตนกนั ก่อนท่ีพระองคจ์ะป่วย และในการ 

เวลาบาปบาป shew 

{18:22 } ใหอ้ะไรขดัขวางขา้จ่ายสาบานจงก าหนด 

เวลา และรอไม่ไดจ้นตายไปเป็นธรรม 

{18:23 } ก่อนเจา้อธิษฐาน เตรียมกนั และจะไม่ 

เป็นหน่ึงท่ี tempteth พระเจา้ 



{18:24 } คิดวา่เม่ือความโกรธท่ีจะปลาย และ 

ท าการแกแ้คน้ เม่ือเขาจะหนัใบหนา้ของเขา 

{18:25 } เม่ือพระองคท์รง พอจ าเวลาของ 

หิว: และเม่ือขา้รวย คิดตามความยากจน และ 

ตอ้งการ 

{18:26 } ตั้งแต่เชา้จนถึงเยน็เวลา 

การเปล่ียนแปลง และเร็ว ๆ น้ีจะท าทุกส่ิงท่ีพระพกัตร์พระเจา้ 

{18:27 } จะกลวัคนฉลาด ในทุกส่ิง และในการ 

วนัของ sinning เขาจะระวงัความผดิ: แต่คนโง่จะไม่ 

สังเกตเวลา 

{18:28 } ทุกคนเขา้ใจภูมิปัญญา knoweth 

และจะใหส้รรเสริญเขาพบเธอ 

{18:29 } พวกเขาท่ีมีความเขา้ใจในค าพูด 

กย็งัฉลาดตวัเอง และเทออกมาสวยงาม 

อุปมา 

{18:30 } ไปไม่หลงัของเจา้ทั้งหลาย แต่ละเวน้กนัจาก 

อร่อยเถิด 

{18:31 } ถา้เจา้ givest สุดจิตปรารถนาท่ีเธอ 

เธอจะท าใหเ้จา้คินโซอีกเป็นศตัรูเถิดท่ี 



กล่าวร้ายเจา้ 

{18:32 } จะไดเ้พลิดเพลินไม่เชียร์ดีมาก ไม่ได ้

เช่ือมโยงกบั expence ดงักล่าว 
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{18:33 } ไม่ไดข้อทาน โดยการเล้ียงตาม 

ยมื เม่ือพระองคท์รงสอนอะไรในกระเป๋าของเจา้: ส าหรับเจา้ 

จงรออยูส่ าหรับชีวติพงัเอง และจะคุยกนัทางน้ี 

{19:1 } เป็นเยื้อคนท่ี A ใหค้วามเมา 

ไม่ตอ้งรวย: และเขาท่ี contemneth ขนาดเลก็ 

ตกนอ้ยและนอ้ย 

ไวนแ์ละหญิง {19:2 } จะท าใหค้นเขา้ใจ 

เกบ็ตก: และเขาท่ี cleaveth การ คลาสสิก จะกลายเป็น 

ยโสโอหงั 

ผเีส้ือและหนอน {19:3 } จะตอ้งเขามรดก และ 

คนท่ีเป็นตวัหนาจะถูกน าออกไป 

เขา {19:4 } ท่ีรีบร้อนจะใหเ้ครดิตเป็น lightminded และ 

ท่ี sinneth เขาจะล่วงละเมิดต่อชีวติของเขา 

{19:5 } มีคือไม่มีทรง taketh ความสุขในความชัว่ร้ายจะ 

ประณาม: แต่เขาท่ี resisteth ความสุข crowneth ชีวติของเขา 



{19:6 } ท่ีสามารถปกครองล้ินของเขานั้นจะมีชีวติโดยไม่ 

ปะทะกนั และท่ี hateth พูดพล่ามจะชัว่นอ้ยลง 

Rehearse {19:7 } จงอีกไม่วา่ท่ีบอกวา่ จง 

ขา้ และเจา้จงอตัราค่าโดยสารไม่ใหแ้ยล่ง 

{19:8 } ไม่วา่จะเป็นเพื่อนหรือศตัรู การพูดคุยของอ่ืน ๆ ไม่ได ้

ชีวติผูช้าย และถา้ พระองคต์รัส โดยไม่มีความผดิ เปิดเผยพวกเขา 

ไม่ 

{19:9 } ส าหรับเขาไดย้นิ และสังเกตเจา้ และ เม่ือเวลา 

แลว้เขาจะเกลียดชงัพระองค ์

{19:10 } ถา้พระองคท์รงไดย้นิค  า ปล่อยใหม้นัตายกบัเจา้ และ 

เป็นตวัหนา มนัจะไม่ระเบิดเจา้ 

{19:11 } คนโง่ travaileth กบัค า สตรีใน 

แรงงานของเดก็ 

{19:12 } จึงเป็นลูกศรท่ี sticketh ในตน้ขาของมนุษย ์การ 

ค าภายในทอ้งของคนโง่ 

{19:13 } ตกัเตือนเพื่อน เขากรรณไม่ท าอาจ: 

และถา้เขาไดท้ ามนั ท่ีเขาท าไดไ้ม่มาก 

เพื่อนจงตกัเตือน {19:14 } มนัอาจจะเขากรรณกล่าววา่ 

มนั: และถา้เขา มี ท่ีเขาพูดมนัไม่ไดอี้ก 



{19:15 } ตกัเตือนเพื่อน: หลายคร้ังมนัเป็นการใส่ร้าย 

และเช่ือวา่ไม่ทุกเร่ือง 

คือ {19:16 } มีท่ี slippeth ในค าพูดของเขา แต่ไม่ 

จากหวัใจของเขา และเขาท่ีกรรณไม่เคือง ดว้ยเขาเป็นใคร 

ล้ินหรือไม่ 

{19:17 } ตกัเตือนเพื่อนบา้นก่อนท่ีเจา้ข่มขู่ 

เขา และไม่มีการโกรธ ใหส้ถานท่ีกฎหมายมากสุด 

สูง 

{19:18 } กลวัของพระเจา้คือ ขั้นตอนแรกจะ 

ยอมรับ [ของเขา], และภูมิปัญญา obtaineth ความรักของเขา 

{19:19 } ความรู้พระบญัญติัของการ 

พระเจา้เป็นหลกัค าสอนของชีวติ: และพวกเขาท่ีท าส่ิงท่ี 

โปรดเขาจะไดรั้บผลของตน้ไมแ้ห่งความเป็นอมตะ 

{19:20 } กลวัของพระเจา้คือ ภูมิปัญญาทั้งหมด และ ในทั้งหมด 

ภูมิปัญญาคือ ประสิทธิภาพของกฎหมาย และความรู้ 

ของ omnipotency ของเขา 

{19:21 } ถา้ราชการพูดกบันายของเขา ฉนัจะไม่ท าตาม 

pleaseth เจา้ แต่หลงัจากนั้นเขาท ามนั เขา angereth เขา 

ท่ี nourisheth เขา 



{19:22 } ความรู้ของความชัว่ร้ายไม่ใช่ภูมิปัญญา 

ใช่ท่ีมีเวลาปรึกษาของบาปความรอบคอบ 

{19:23 } มีคือ เป็นความชัว่ร้าย และเหมือนมี 

ส่ิงท่ีน่ารังเกียจ และมีคนโง่ตอ้งในภูมิปัญญา 

{19:24 } เขาท่ีกรรณเลก็ความเขา้ใจ และบผู ้

พระเจา้ จะดีกวา่ท่ีกรรณภูมิปัญญามาก และ 

transgresseth กฎหมายสูงสุด 

{19:25 } มีความสวยงามท่ีเขลา และเหมือนกนั 

ธรรม และมีอยูห่น่ึงท่ี turneth กนัเพื่อท าใหต้ดัสินใจ 

ปรากฏ และมีคนฉลาดภาระในการตดัสิน 

{19:26 } มีเป็นคนชัว่ร้ายท่ี hangeth ลงเขา 

หวัเศร้า แต่อยา่งภายในเขามีหลอกลวง 

{19:27 } หล่อลงสีหนา้ของเขา และการเป็น 

เขาไดย้นิไม่: ซ่ึงเขาจะไม่รู้จกักนั จะท าเจา้ 

ร้ายก่อนท่ีพระองคจ์ะทราบ 

{19:28 } และ หากเพื่อตอ้งการอ านาจของ เขาถูกขดัขวาง 

sinning แต่เม่ือเขา findeth โอกาสท่ี จะท าความชัว่ 

{19:29 } คนอาจเป็นท่ีรู้จกั โดยลกัษณะของเขา และหน่ึงท่ี 

กรรณเขา้ใจ โดยสีหนา้ของเขา เม่ือเจา้ meetest 



เขา 

{19:30 } ผูช้ายแต่ง กาย และเสียงหวัเราะมากเกินไป และ เดิน 

shew เขาคืออะไร 

{20:1 } มีเป็นการติเตียนท่ีไม่ comely: อีกคร้ัง บาง 

คน holdeth ล้ินของเขา และเขาเป็นคนฉลาด 

เป็นการตกัเตือน กวา่จะโกรธดี {20:2 } 

แอบ: และเขาท่ี confesseth ความผดิของเขาจะถูกรักษาไว ้

จากเจบ็ปวด 

{20:3 } วธีิดีมนั เม่ือพระองคท์รง reproved การ shew 

กลบัใจ ส าหรับดงันั้น เจา้จงหนีบาปประมาท 

{20:4 } เป็นปรารถนาของ eunuch เป็นกบั deflower บริสุทธ์ิ ดงันั้น 

เป็นเขาท่ี executeth พิพากษา ดว้ยความรุนแรง 

{20:5 } นัน่คือส่ิงท่ี keepeth เงียบ และพบ 

ฉลาด: และอีก โดยพูดพล่ามมาก becometh แสดงความเกลียดชงั 

{20:6 } บางคน holdeth ล้ินของเขา เพราะเขากรรณไม่ได ้

ตอบ: และบาง keepeth เงียบ รู้เวลาของเขา 

{20:7 } A คนฉลาดจะเกบ็ล้ินของเขาจนกวา่เขาเห็น 

โอกาส: แต่ท่ี babbler และคนโง่จะถือวา่ไม่มีเวลา 

เขา {20:8 } ท่ี useth ค าหลาย ๆ ค าจะได ้abhorred และ 



เขาวา่ใหต้วัเองมีอ านาจในนั้นจะถูกเกลียด 

{20:9 } นัน่คือ คนบาปท่ีกรรณประสบความส าเร็จดีในความชัว่ร้าย 

ส่ิง และมีก าไรท่ี turneth การสูญเสีย 

{20:10 } มีเป็นของขวญัท่ีจะก าไรเจา้ และมี 

เป็นของขวญัท่ีมี recompence ท่ีมี 

{20:11 } มีเป็นการ abasement เพราะเกียรติ และ 
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มีท่ี lifteth ข้ึนจากอสังหาริมทรัพยต์  ่า 

{20:12 } มีเป็นท่ี buyeth มากส าหรับเลก็นอ้ย และ 

repayeth มนั sevenfold 

{20:13 } คนฉลาด โดยค าพูดของเขาไดก้ล่าวโทษพวกเขามีรัก: 

แต่แขนของคนโง่ตอ้งเทออก 

{20:14 } ของขวญัของคนโง่จะท าใหเ้จา้ไม่ดีเม่ือ 

พระองคท์รงสอนนั้น ใช่ยงัอิจฉาส าหรับความจ าเป็นของเขา: ส าหรับ 

เขา looketh ไดรั้บของส่ิงหน่ึง 

{20:15 } เขาทูลนอ้ย และ upbraideth มาก เขา openeth 

ปากของเขาเช่น crier วนั เขา lendeth และรุ่งข้ึนจะ 

เขาถามมนัอีก: ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงจะถูกเกลียดของพระเจา้และมนุษย ์

{20:16 } คนโง่ตรัส เพื่อน มีไม่ขอบคุณ 



ส าหรับทั้งหมดของฉนัดี และพวกเขาท่ีกินขนมปังของฉนัพูดความชัว่ร้าย 

ของฉนั 

{20:17 } วธีิของ และของจ านวนจะสามารถฝ่าฝืนไป 

กพ็ากนั ส าหรับเขา knoweth aright ไม่วา่มนัคืออะไรจะมี และเป็น 

คนเขาวา่เขามนัไม่ 

{20:18 } จะล่ืนตามทางเดินดีกวา่การส่ง 

มีล้ิน: เพื่อการล่มสลายของคนชัว่ร้ายจะมา 

อยา่งรวดเร็ว 

{20:19 } จะเป็นเร่ืองการ unseasonable ในปาก 

ความฉลาด 

{20:20 } ประโยคควรจะปฏิเสธเม่ือมนัแลว้ 

จากปากของคนโง่ ส าหรับเขาจะไม่พูดมนัก าหนดฤดูกาล 

{20:21 } มีเป็นท่ีถูกขดัขวางจาก sinning ผา่น 

ตอ้ง: และเม่ือเหลือ taketh เขา เขาจะไม่มีปัญหา 

{20:22 } มีเป็นท่ี destroyeth ชีวติของเขาผา่น 

อาย และ โดยการยอมรับของบุคคล overthroweth 

ตวัเอง 

{20:23 } มีเป็นท่ีส าหรับอาย promiseth พระองค ์

เพื่อน และไดก้ล่าวโทษพวกเขาศตัรูของเขาเพื่ออะไร 



{20:24 } โกหกเป็นบลอ็ทเหมน็ในมนุษย ์แต่มนัเป็นอยา่งต่อเน่ือง 

ในปากของการ untaught 

{20:25 } เป็นขโมยจะดีกวา่เป็นคนท่ีคุน้เคยกบั 

นอน: แต่พวกเขาทั้งสองจะมีการท าลายมรดก 

{20:26 } หน่ายมุสาคือ dishonourable และ 

ความอปัยศท่ีเคยมีกบัเขา 

{20:27 } คนฉลาดส่งเสริมตวัเองใหเ้กียรติกบั 

ค าพูดของเขา: ท่ีกรรณความเขา้ใจจะขอดี 

ผูช้าย 

{20:28 } ท่ี tilleth ท่ีดินของเขาจะเพิ่มฮีปของเขา: 

และเขาท่ี pleaseth คนท่ียอดเยีย่มจะไดรั้บการนิรโทษกรรมส าหรับความชัว่ชา้ 

{20:29 } ของขวญัและของขวญัตาบอดสายตาของปัญญา และ 

อุดปากของเขาท่ีเขาไม่ต าหนิติเตียน 

{20:30 } ภูมิปัญญาท่ีเป็น hid และสมบติัท่ีเป็นเกบ็สะสมความมัง่คัง่ 

สูงสุด ก าไรอยูใ่นพวกเขาทั้งสอง 

{20:31 } ดีข้ึนเป็นท่ี hideth ความโง่เขลาของเขามากกวา่คนท่ี 

hideth ภูมิปัญญาของเขา 

{20:32 } ความอดทนจ าเป็นหา ing พระเป็น 

ดีกวา่เขา ท่ี leadeth ชีวติ โดยค าแนะน า 



{21:1 } ลูกท่ีพระองคท์รงท าบาป ท าใหไ้ม่มี แต่ขอให ้

นิรโทษกรรมบาปของเจา้เดิม 

{21:2 } หนีจากบาปนบัแต่ใบหนา้ของพญา: ถา้ 

เจา้ comest เกินไปใกลก้บัมนั มนัจะกดัเจา้: ฟันดงักล่าวมี 

เป็นฟันสิงโต ฆ่าวญิญาณของมนุษย ์

{21:3 } ความชัว่ชา้ทั้งหมดเป็นสองขอบดาบ บาดแผล 

เพื่อไม่สามารถรักษาใหห้ายได ้

{21:4 } terrify และท าผดิจะเสียริชเชส: ดงันั้นการ 

บา้นของผูช้ายภูมิใจจะท าอา้งวา้ง 

Reacheth {21:5 } การสวดมนตจ์ากปากของคนยากจนเพื่อ 

หูของพระเจา้ แลมาเขาตดัสินใจอยา่งรวดเร็ว 

คือเขา {21:6 } ท่ี hateth ไปเป็น reproved ขวาง 

คนบาป: แต่เขาท่ีบผูพ้ระจะกลบัจากเขา 

หวัใจ 

{21:7 } เป็นคนฝีปากวา่ไกล และ ใกล ้แต่คน 

ความเขา้ใจ knoweth เม่ือเขา slippeth 

เขา {21:8 } ท่ี buildeth บา้นของเขา ดว้ยเงินคนอ่ืน 

เหมือนท่ี gathereth หินหลุมฝังศพของเขาเอง 

ศพ 



{21:9 } ชุมนุมคนอธรรมเป็นเช่นอยา่ 

ห่อกนั: และส้ินสุดของพวกเขาคือ เปลวไฟของไฟ 

ท าลายพวกเขา 

{21:10 } วธีิของคนบาปท า ดว้ยหิน ธรรมดา แต่ 

ท่ีนั้นมีหลุมนรก 

{21:11 } ท่ี keepeth กฎหมายของพระเจา้ getteth 

ความเขา้ใจดงักล่าว: และสมบูรณ์แบบของความกลวัของการ 

พระเจา้เป็นภูมิปัญญา 

{21:12 } เขาท่ีไม่ฉลาดจะไม่สอน: แต่มี 

ภูมิปัญญาซ่ึง multiplieth ขม 

{21:13 } ความรู้ของคนฉลาดจะมากมายเช่นการ 

น ้าท่วม: และค าปรึกษาของเขาเป็นเหมือนน ้าพุบริสุทธ์ิของชีวติ 

{21:14 } ส่วนภายในของคนโง่เป็นเหมือนเรือแตก 

และเขาจะมีความรู้ไม่นานถึงเขา liveth 

{21:15 } ถา้ฝีมือคนไดย้นิค าฉลาด จะ 

มนั และซกัถามเพิ่มจง: แต่ทนัทีท่ีไม่มีอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

heareth ความเขา้ใจมนั มนั displeaseth เขา และเขา casteth 

หลงัของเขา 

{21:16 } พูดคนโง่เป็นภาระในทาง: 



แต่พระคุณจะพบในริมฝีปากของปัญญา 

{21:17 } พวกเขาสอบถามท่ีปากคนฉลาดในการ 

ชุมนุม และพวกเขาตอ้งไตร่ตรองค าพูดของเขาในหวัใจของพวกเขา 

{21:18 } เป็นบา้นท่ีถูกท าลาย จึงเป็นภูมิปัญญาท่ีมี 

คนโง่: และความรู้ความฉลาดเป็นการพูดคุยโดยไม่ 

ท่ีความรู้สึก 

{21:19 } สอนแก่คนโง่เป็นสะบั้นในเทา้ และ 

เช่น manacles ดา้นขวามือ 

{21:20 } คนโง่ lifteth เขาเสียงหวัเราะ แต่ 
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คนฉลาด scarce ยิม้เลก็นอ้ย 

{21:21 } การเรียนรู้เป็นคนฉลาดทรงเป็นเคร่ืองประดบัของ 

ทอง และ เช่นสร้อยขอ้มือกบัแขนขวาของเขา 

{21:22 } เทา้ของคนโง่อยูเ่ร็ว ๆ น้ีในของเขา [เพื่อนบา้นของ] 

บา้น: แต่เป็นคนท่ี มีประสบการณ์คือละอายใจของเขา 

{21:23 } คนโง่จะโผล่ในท่ีประตูเขา้บา้น: แต่ 

ท่ีจะหล่อเล้ียงดีจะยนืไดโ้ดยไม่ตอ้ง 

{21:24 } เป็นความหยาบคายจะพี่ท่ีประตู: 

แต่คนฉลาดจะเสียใจกบัการขาย 



{21:25 } ริมฝีปากของ talkers จะบอกส่ิงต่าง ๆ เช่น 

เก่ียวขอ้งไม่แก่พวกเขา: แต่ค  าดงักล่าวมี 

ความเขา้ใจมีการชัง่น ้าหนกัในดุล 

{21:26 } ของคนโง่อยูใ่นปากของพวกเขา: แต่ 

ปากของปัญญามีในหวัใจของพวกเขา 

{21:27 } เม่ือการประชาชน curseth ซาตาน เขา curseth ของเขา 

จิตวญิญาณของตวัเอง 

{21:28 } การกระซิบกระซาบ defileth ชีวติของเขา และมีคนเกลียด 

wheresoever เขาพระองค ์

คน slothful {22:1 } A ถูกเปรียบเทียบกบัหินโสโครก และ 

ทุกคนจะ hiss เขาออกมาถึงความอบัอายขายหนา้ของเขา 

คน slothful A {22:2 } ถูกเปรียบเทียบกบัความสกปรกของการ 

dunghill: ทุกคนท่ีใชม้นัข้ึนจะเขยา่มือของเขา 

มนุษย ์{22:3 } evilnurtured เป็น dishonour ของพ่อ 

begat ท่ีเขา: และจะใหก้ าเนิดลูกสาว [โง่] สูญเสียเขา 

ลูกสาวฉลาด A {22:4 } จะน ามรดกของเธอ 

สามี: แต่เธอ liveth วา่เป็นพ่อของเธอโดยทุจริต 

แหง้กร้าน 

ทั้งพ่อของเธอ dishonoureth เธอ {22:5 } ท่ีเป็นตวัหนา และ 



สามีของเธอ แต่พวกเขาทั้งสองจะชงัเธอ 

เร่ือง A {22:6 } นอกฤดู [เป็น] musick ระทด: 

แต่ลายเส้นและการแกไ้ขของภูมิปัญญาแต่ไม่เคยหมดเวลา 

{22:7 } มีคือไม่มี teacheth คนโง่เป็นท่ี glueth เป็น 

potsherd เขา้ดว้ย กนั และ เป็นเขาท่ี waketh หน่ึงจากเสียง 

การนอนหลบั 

เขา {22:8 } ท่ี telleth เร่ืองการหลอก speaketh ในการ 

ผอ่น: เม่ือเขากรรณบอกว่า เร่ืองของเขา จะวา่ คือการ 

เร่ือง 

{22:9 } ถา้เดก็อาศยัอยูสุ่จริต และมี wherewithal 

พวกเขาจะครอบคลุม baseness ของพ่อ 

{22:10 } แต่เดก็ ถูก ตระหง่านผา่นรังเกียจ และ 

ตอ้งการบ ารุงสียอ้มขนุนางของเครือญาติของพวกเขา 

{22:11 } ร้องคนตาย ส าหรับเขากรรณหายแสง: และ 

ร้องส าหรับคนโง่ ส าหรับ wanteth เขาเขา้ใจ: ท านอ้ย 

ร้องไหใ้หต้าย ไม่ท่ีเหลือ: แต่ชีวติของคนโง่ 

เป็นยิง่กวา่ความตาย 

{22:12 } เจด็วนัไวอ้าลยัผูช้ายท าส าหรับเขาท่ีจะตาย 

แต่ส าหรับคนโง่และมีประชาชนคนทุกวนัของชีวติของเขา 



{22:13 } คุยไม่มากกบัคนโง่ และไปไม่ใหเ้ขาท่ี 

กรรณไม่เขา้ใจ: ระวงัของเขา เกรงวา่ท่ีเจา้ได ้

ปัญหา และเจา้จงอยา่ได ้defiled กบั fooleries ของเขา: 

ออกเดินทางจากเขา และเจา้จงหาส่วนเหลือ และไม่ 

disquieted ดว้ยความบา้ 

{22:14 } มีอะไรหนกักวา่ตะกัว่ และช่ือ 

ดงักล่าว แต่คนโง่ 

{22:15 } ทราย และเกลือ และมวลของเหลก็ ง่ายกว่า 

หมี กวา่คนโดยปราศจากความเขา้ใจ 

{22:16 } girt ไม ้และมดัในอาคาร 

ไม่จริงกบัสั่น: เพื่อหวัใจท่ี stabli โรงนา 

โดยแนะน าใหค้  าปรึกษาจะกลวัไม่มีเวลา 

{22:17 } หวัใจตดัสินตามความคิดความเขา้ใจ 

เป็น plaistering การยติุธรรมบนผนงัของแกลเลอร่ี 

{22:18 } pales ตั้งในสถานสูงจะไม่ยนื 

ตา้นลม: ดงันั้นหวัใจน่ากลวัในจินตนาการของการ 

คนโง่ไม่สามารถสู้ความกลวัใด ๆ 

{22:19 } ท่ี pricketh ตาจะท าใหน้ ้าตาตก: 

และท่ี pricketh หวัใจไดก้ล่าวโทษพวกมนัไป shew เธอ 



ความรู้ 

{22:20 } มีคือไม่มี casteth เป็นหินท่ีนก frayeth พวกเขา 

จาก: และท่ีเพื่อนของเขา upbraideth breaketh มิตรภาพ 

{22:21 } วา่เจา้ drewest ดาบท่ีเพื่อนจง ยงั 

ไม่ส้ินหวงั: ส าหรับอาจจะกลบัมา [จะชอบ] 

{22:22 } ถา้พระองคท์รงเปิดปากของเจา้กบัเจา้เพื่อน 

กลวัไม่ได ้ส าหรับอาจจะกระทบยอด: ยกเวน้ 

upbraiding หรือความภาคภูมิใจ หรือเปิดเผยความลบั หรือ 

แผลทุจริต: ส าหรับส่ิงเหล่าน้ี จะเป็นเพื่อนทุก ๆ 

ออกเดินทาง 

{22:23 } จงซ่ือสัตยใ์นความยากจนของเขา เพื่อนบา้นท่ี 

เจา้เพื่อเจา้จะเปรมปรีด์ิในความมัง่คัง่: stedfast จงปฏิบติั 

ในเวลาของปัญหาของเขา เขาวา่เจา้เพื่อเจา้จะไดท้ายาทดว้ย 

เขามรดกของเขา: หมายความวา่อสังหาริมทรัพยไ์ม่เสมอจะ 

contemned: ไม่รวยท่ีโง่เขลาท่ีจะไดใ้น 

ช่ืนชม 

{22:24 } เป็นไอและควนัเตา goeth 

ก่อนไฟ ดงันั้น reviling ก่อนเลือด 

{22:25 } ฉนัจะไม่ละอายท่ีจะปกป้องเพื่อน ไม่ 



ฉนัจะซ่อนตวัเองจากเขา 

{22:26 } และ หากความชัว่ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนพระองค ์โดยพระองค ์ทุก 

ท่ี heareth มนัจะระวงัของเขา 

{22:27 } ท่ีจะตั้งนาฬิกาก่อนปาก และการ 

ตราภูมิปัญญาเม่ือริมฝีปากของฉนั ท่ีผมตกไม่ไดก้ต็าม 

พวกเขา และท่ีล้ินของฉนัท าลายฉนัไม่ 

ขา้แต่พระเจา้ {23:1 } พ่อ และผูว้า่การทั้งหมดของฉนัทั้งชีวติ 

ท้ิงฉนัไม่ตอ้งการเพียง และใหฉ้นัไดอ้ยู ่โดยพวกเขา 

{23:2 } ใครจะตั้ง scourges ความคิดของฉนั และ 

วนิยัแห่งปัญญามากกวา่ใจกลางเหมือง พวกเขาตอ้งอะไหล่ฉนั 

ส าหรับผมไม่ ignorances และผา่นไม่บาป: 

{23:3 } เกรงวา่เหมือง ignorances เพิ่ม และบาปของฉนั 

มากมายเพื่อท าลายของฉนั และฉนัหลงก่อนระเบิด 

ศตัรู และศตัรูระเบิดเปรมปรีด์ิขา้ ท่ีมีความหวงั 

อยูไ่กลจากความเมตตาของพระองค ์
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{23:4 } ขา้แต่พระเจา้ พระบิดา และพระเจา้ชีวติของฉนั ใหฉ้นัไม่มี 

ดูความภูมิใจ แต่หนัขา้พระองคเ์สมอเป็น 

ใจตระหง่าน 



ความหวงัไร้สาระ {23:5 } เปิดจากฉนั และ 

concupiscence และเจา้จงถือเขาข้ึนท่ีอืน 

เสมอเพื่อใหบ้ริการเจา้ 

{23:6 } ใหไ้ม่ตะกละของทอ้งหรืออวยัวะเพศของตวั 

เน้ือจะถือของฉนั และใหข้า้พระองคเ์ขา้ไปฉนัไม่ 

ใจยโสโอหงั 

{23:7 } ไดย้นิ O ye เดก็ วนิยัของปาก: 

ท่ี keepeth มนัจะไม่สามารถด าเนินการในริมฝีปากของเขา 

{23:8 } คนบาปจะอยูใ่นความโง่ของเขา: ทั้ง 

ล าโพงท่ีชัว่ร้ายและความภาคภูมิใจจะตกอยูจึ่ง 

Accustom {23:9 } ไม่เจา้ปากสาบาน ไม่ใช ้

กนัเพื่อการตั้งช่ือของบริสุทธ์ิ 

{23:10 } ส าหรับเป็นขา้ราชการท่ีถูกตีอยา่งต่อเน่ืองจะ 

ไม่มีไม่ มีเคร่ืองหมายสีฟ้า: ใหเ้ขาท่ี sweareth และ nameth 

พระเจา้อยา่งต่อเน่ืองโดยไม่ไดผ้ดิพลาด 

{23:11 } เป็นคนท่ี useth มากสาบานจะถูกกรอกขอ้มูล 

กบัความชัว่ชา้ และภยัพิบติัจะไม่เคยออกจากเขา 

บา้น: ถา้เขาจะรุกราน จะเป็นบาปพระองค:์ และถา้เขา 

รับทราบไม่บาป เขาไดก้ล่าวโทษพวกเป็นความผดิสอง: และถา้ 



เขาสาบานเปล่า ๆ เขาจะไม่รู้เร่ือง แต่บา้นของเขา 

จะเตม็ไปดว้ยภยัพิบติั 

{23:12 } มีเป็นค าท่ีมีความคลาสสิกเก่ียวกบักบัความตาย: 

พระเจา้ใหว้า่ มนัไม่พบในมรดกของยาโคบ ส าหรับ 

ส่ิงต่าง ๆ จะไกลจากท่ีพระเจา้ และพวกเขาจะ 

ไม่หลงระเริงในความบาป 

{23:13 } ใชไ้ม่เจา้ปากสาบาน intemperate ส าหรับ 

ในนั้นเป็นค าของความบาป 

{23:14 } จ าของเจา้พ่อและเจา้แม่ เม่ือเจา้ 

sittest ในหมู่คนดี ไม่ข้ีลืมก่อนท่ีพวกเขา และ 

ดงันั้นพระองค ์โดยพระองคเ์องกลายเป็น คนโง่ และตอ้งการท่ีวา่เจา้ 

hadst ไม่เกิด และสาปแช่งพวกเขาวนัประสูติของพระองค ์

{23:15 } คนท่ีคุน้เคยกบัค า opprobrious 

จะไม่ไดข้ึ้นทุกวนัของชีวติของเขา 

{23:16 } ผูช้ายประเภทสองคูณบาป และท่ีสามจะ 

น ามาลงโทษ: จิตใจร้อนเป็นไฟเผาไหม ้ไม่มี 

ดบัจนมนับริโภค: fornicator ในร่างกายของเขา 

เน้ือจะไม่หยดุจนเขากรรณจุดไฟ 

{23:17 } ขนมจะหอมจะเป็น whoremonger เขาจะไม่ 



ออกนอกจนเขาตาย 

{23:18 } คนท่ีสมรส breaketh พูดในเขาจึง 

หวัใจ ท่ี seeth ฉนั ผม: compassed เก่ียวกบักบัความมืด 

ผนงัปะ และร่างกายไม่ seeth ฉนั หากตอ้งการใหฉ้นัไป 

ความกลวั สูงสุดจะไม่จดจ าบาปของฉนั: 

{23:19 } คนบผูเ้ฉพาะสายตาของผูช้าย และ 

knoweth ไม่วา่ ดวงตาของพระเจา้เป็นสิบพนัคร้ัง 

สวา่งกวา่ดวงอาทิตย ์พิสมยัในวธีิของมนุษย ์และ 

พิจารณาส่วนลบัมากท่ีสุด 

{23:20 } เขารู้ทุกส่ิง ere เคยสร้าง ดงันั้น 

หลงัจากท่ีพวกเขาถูกสมบูรณ์ เขาดูพวกเขาทั้งหมด 

{23:21 } คนน้ีจะถูกลงโทษในถนนของการ 

เมือง และท่ีเขา suspecteth ไม่เขาจะกระท า 

{23:22 } จึง จะมนัไปยงั มีภรรยาเป็นท่ี leaveth 

สามีของเธอ และ bringeth ในการรับมอบอีก 

{23:23 } แรก เธอกรรณไม่เช่ือฟังกฎหมายของมากสุด 

สูง และประการท่ีสอง เธอกรรณบุกกบัตนเอง 

สามี และประการท่ีสาม เธอกรรณเล่นโสเภณีประเวณี 

และน าเดก็คนอ่ืน 



{23:24 } เธอจะถูกน าออกไปชุมนุม 

และสืบสวนจะตอ้งท าของลูก ๆ ของเธอ 

{23:25 } เดก็เธอจะใชร้าก และสาขาของเธอ 

ตอ้งน ามาผลไม่ 

{23:26 } เธอจะปล่อยหน่วยความจ าของเธอจะถูกสาปแช่ง และเธอ 

ประณามจะ blotted ไดอ้อกไม่ 

{23:27 } และพวกเขาท่ียงัคงอยูจ่ะรู้วา่มี 

ไม่มีอะไรดีกวา่กลวัพระเจา้ และท่ีมี 

อะไรหวานกวา่การร าลึกแก่พระบญัญติั 

ของพระเจา้ 

{23:28 } กดี็รุ่งโรจน ์การติดตามพระเจา้ และเป็น 

ไดรั้บของเขาจะยาวนาน 

{24:1 } จะสรรเสริญตวัเอง และจะความรุ่งเรืองในการ 

ท่ามกลางคนของเธอ 

{24:2 } ในคณะสูงสุดจะเธอ 

เปิดปากของเธอ และชยัชนะก่อนอ านาจ 

{24:3 } ผมออกมาจากปากของสูงสุด และ 

ครอบคลุมโลกเป็นเมฆ 

{24:4 } ฉนัอาศยัอยูใ่นสถานสูง และบลัลงักข์องผมในการ 



เสาเมฆ 

วงจรสวรรค ์compassed {24:5 } ฉนัคนเดียว และ 

เดินเขา้ดา้นล่างของลึก 

{24:6 } ในคล่ืนของทะเล และ ในโลก และ 

ทุกคนและชาติ ผมมีครอบครอง 

{24:7 } กบัเหล่าน้ีทั้งหมดผมขอเหลือ: และ ในท่ี 

มรดกฉนัจะปฏิบติัอยา่งไร 

{24:8 } เพื่อใหผู้ส้ร้างทุกส่ิงท่ีฉนัเป็น 

บญัญติั และเขาท่ีท าใหฉ้นัเกิดวหิารของฉนั 

พกัผอ่น และกล่าววา่ ใหเ้จา้อาศยัอยูใ่นยาโคบ และ thine 

สืบทอดในอิสราเอล 

{24:9 } เขาสร้างฉนัจากจุดเร่ิมตน้ก่อนการ 

โลก และฉนัจะไม่ลม้เหลว 

{24:10 } ในวหิารศกัด์ิสิทธ์ิท่ีผมเสิร์ฟก่อน และดงันั้น 

ถูกตั้งข้ึนใน Sion 

{24:11 } Likewise ในเมืองรัก เขาท าใหผ้มส่วนท่ีเหลือ และ 

ในเยรูซาเลม็เป็นก าลงั 

{24:12 } และผมเอารากในการยกยอ่งคน แมแ้ต่ใน 

ส่วนของการสืบทอดของพระเจา้ 



{24:13 } ผมยกยอ่งเช่นซีดาร์ ใน Libanus และเป็นการ 

ตน้ไซเปรสเทือกเขาเพราะ 
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{24:14 } ผมเช่นปาลม์ ใน En gaddi และเป็นท่ียกยอ่ง 

พืชดอกกหุลาบในเจริโค เป็นตน้มะกอกยติุธรรมในเขตเหนือ 

และเติบโตเป็นตน้ไมเ้คร่ืองบินน ้า 

{24:15 } ฉนัใหมี้กล่ินหอมเช่นอบเชย และ 

aspalathus และใหผ้ลกล่ินดีท่ีชอบท่ีสุด 

ผึ้ง นางชม และโอนิกซ์ และ storax หวาน และเป็นการ 

ควนัของก ายานในพลบัพลา 

{24:16 } เป็นตน้น ้ามนัสนผมยดืออกของฉนั 

สาขา และสาขาของฉนัมีสาขาของเกียรติ และ 

ผอ่นผนั 

{24:17 } เป็นเถามาล้ิมลองความไว ้และ 

ดอกไมข้องฉนัเป็นผลไมข้องเกียรติและร ่ารวย 

{24:18 } ความรักยติุธรรม และความกลวั แม่ของฉนั และ 

ความรู้ และหวงัวา่ศกัด์ิสิทธ์ิ: ดงันั้น ถูก นิรันดร์: 

ใหเ้ดก็ทั้งหมดซ่ึงมีช่ือของเขา 

{24:19 } มาหาพระองค ์ทุกท่านท่ีจะตอ้งการฉนั และ 



เติมเอง ดว้ยผลไมข้องฉนั 

{24:20 } ส าหรับอนุสรณ์สถานของฉนัจะหวานกว่าน ้าผึ้ง และ 

สืบทอดเหมืองกวา่รังผึ้ง 

{24:21 } ท่ีฉนักินยงัจะหิว และพวกเขา 

เคร่ืองด่ืมท่ีฉนัยงัจะกระหายน ้า 

{24:22 } ท่ี obeyeth ฉนัไม่เคยจะ confounded 

และท่ีท างานผมจะไม่ท า amiss 

{24:23 } ส่ิงเหล่าน้ีเป็นหนงัสือของพนัธสัญญาของ 

พระเจา้สูงสุด แมแ้ต่กฎหมายซ่ึงโมเสสบญัชา 

เป็นมรดกแก่สาธุชนของยาโคบ 

{24:24 } จางไม่รัดกมุในพระเจา้ เขาอาจ 

ยนืยนัคุณ กระจายเขา: ผูท้รงอ านาจพระเจา้เป็น พระเจา้ 

คนเดียว และอยู ่ขา้งเขามีไม่คลอดอ่ืน ๆ 

{24:25 } เขา filleth ทุกส่ิงกบัภูมิปัญญาของเขา เป็น Phison 

และ เป็น Tigris ในขณะผลไมใ้หม่ 

{24:26 } เขาไดก้ล่าวโทษพวกเขา้ใจชุมเช่น 

เฟรติ และจอร์แดนในเวลาของการเกบ็เก่ียว 

{24:27 } เขาไดก้ล่าวโทษพวกค าสอนความรู้ปรากฏเป็น 

การ แสง และ Geon ในเวลาของวนิเทจ 



{24:28 } คนแรกรู้วา่เธอไม่ไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ: ไม่มี 

สุดทา้ยจะพบเธอออกมา 

{24:29 } ส าหรับความคิดของเธอมีมากกวา่ทะเล และเธอ 

เพียง profounder กวา่ลึกดี 

{24:30 } ผมยงัออกมาตามธารน ้า จากแม่น ้า และเป็นการ 

ท่อร้อยสายเขา้ไปในสวน 

{24:31 } ผมกล่าว ฉนัจะน ้าสวนท่ีดีท่ีสุดของฉนั และน ้าจะ 

อยา่งลน้เหลือของฉนัสวนเตียง: และ หล่อ บรู๊คของฉนักลายเป็น 

แม่ และแม่น ้าของฉนักลายเป็น ทะเล 

{24:32 } ผมยงัจะท าใหห้ลกัค าสอนใหเ้ป็นตอนเชา้ 

และจะส่งมาแสงเธอไกลออก 

{24:33 } ฉนัจะไดเ้ทหลกัค าสอนเป็นค าท านาย และ 

ปล่อยใหทุ้กเพศทุกวยัตลอดกาล 

{24:34 } ดูเถิดท่ีฉนัมีไม่ laboured ตวัเองเท่านั้น 

แต่ส าหรับพวกเขาทั้งหมด ท่ีแสวงหาปัญญา 

{25: 1 } ในสามส่ิงฉนัหนา้จอไอคอน และลุกข้ึนยนื 

สวยงามทั้งพระเจา้และผูช้าย: ความสามคัคีของพี่นอ้ง 

ความรักของเพื่อนบา้น คน และภรรยาท่ีตกลงกนั 

25: {2 } สามประเภทของผูช้าย hateth จิตวญิญาณของฉนั และฉนั 



โกรธเคืองอยา่งมากในชีวิต: เป็นคนไม่ดีท่ีภูมิใจ การ 

อุดมไปดว้ยคนท่ีเป็นคนโกหก และ adulterer ตวัเก่า doateth ท่ี 

{25:3 } ถา้พระองคท์รงรวบรวมอะไรในเยาวชนจง วธีิ 

พระองคต์รัสหาส่ิงใดในยคุเถิด 

{25:4 } O comely วา่ส่ิงเป็นสีเทาส าหรับขน 

และ ส าหรับผูช้ายโบราณรู้ปรึกษา 

25: {5 } O comely วา่เป็นภูมิปัญญาของคนเก่า และ 

ความเขา้ใจและใหค้  าปรึกษาชายเกียรติ 

{25:6 } ประสบการณ์มากเป็นมงกฎุของคน และ 

ความกลวัของพระเจา้เป็นความรุ่งโรจนข์องพวกเขา 

{25:7 } มีเกา้ส่ิงท่ีฉนัไดรั้บการตดัสินในเหมือง 

หวัใจจะมีความสุข และสิบผมจะส่ง ดว้ยล้ินของฉนั: 

เป็นคนท่ีความสุขของลูก ๆ ของพระองค ์กรรณ และเขาวา่ liveth เพื่อดู 

ฤดูใบไมร่้วงของศตัรูของพระองค:์ 

{25:8 } ดีเป็นท่ีพระองคพ์ร้อมภรรยาของเขา 

ความเขา้ใจ และท่ีกรรณไม่ล่ืน ดว้ยล้ินของเขา 

และท่ีกรรณไม่ไดเ้ป็นคนมากกวา่ท่านเอง: 

{25:9 } ดีเป็นเขาท่ีกรรณพบความรอบคอบ และเขาวา่ 

speaketh ในหูของพวกเขาท่ีจะไดย้นิ: 



{แมนฯ } O วธีิการท่ีดีคือเขาท่ี findeth ปัญญา แต่ เป็น 

มีไม่มีเหนือเขาท่ีบผูพ้ระเจา้ 

{25:11 } แต่ความรักของพระเจา้เกินทุกส่ิงส าหรับ 

แสงสวา่ง: เขาท่ี holdeth มนั ไปยงัท่ีนั้นจะเขาเทียบไดก้บั 

{25:12 } ความกลวัของพระเจา้เป็นจุดเร่ิมตน้ของความรักของพระองค:์ 

และความเช่ือเป็นจุดเร่ิมตน้ของขนาดเขา 

{25:13 } [ให]้ ภยัพิบติัใด ๆ แต่โรคระบาดของหวัใจ: 

และความชัว่ร้ายใด ๆ แต่ความชัว่ร้ายของผูห้ญิง: 

{คง} และบีบคั้นใด ๆ แต่บีบคั้นจากพวกเขา 

ท่ีเกลียดฉนั: และแกแ้คน้ใด ๆ แต่แกแ้คน้ของศตัรู 

ไม่มีหวัดา้นบนหวัของงู เป็น {25:15 } และ 

มีการลงโทษเหนือการลงโทษของขา้ศึก 

{25:16 } ผมมีค่อนขา้งอาศยัอยูก่บัสิงโตและมงักร กวา่ 

เพื่อใหบ้า้นกบัผูห้ญิงคนชัว่ 

Changeth {25:17 } จิตของผูห้ญิงใบหนา้ของเธอ 

และ darkeneth บนใบหนา้เช่นผา้กระสอบ 

{25:18 } สามีของเธอจะนัง่อยูใ่นหมู่เพื่อนบา้นของเขา และ 

เม่ือเขา heareth มนัจะถอนหายใจพิร้ีพิไร 

{25:19 } เป็นความชัว่ร้ายทั้งหมด แต่เพื่อความชัว่ร้ายของการ 



หญิง: ส่วนของคนบาปตกอยูก่บัเธอให ้

{25:20 } เป็นปีนข้ึนทางทรายไปเทา้ของ 

มีอาย ุดงันั้นภรรยาของค าจะเป็นคนเงียบ 

{25:21 } สะดุดไม่ไดอ้ยูท่ี่ความงามของผูห้ญิง และความปรารถนา 

ไม่เธอเพื่อความสุข 
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{25:22 } ผูห้ญิง ถา้เธอรักษาสามี แบบเตม็ 

ความโกรธ impudence และประณามมาก 

{25:23 } ผูห้ญิงคนชัว่ abateth ความกลา้หาญ ไดก้ล่าวโทษพวก 

สีหนา้หนกัและหวัใจบาดเจบ็: ผูห้ญิงท่ีจะ 

สามีของเธอในความทุกขไ์ดก้ล่าวโทษพวกอ่อนแอไม่สบายมือ และ 

หวัเข่าเบาบาง 

{25:24 } ของผูห้ญิงมาท่ีจุดเร่ิมตน้ของความบาป และ 

ผา่นของเธอเรา ทั้งหมดตาย 

{25:25 } ใหน้ ้าผา่นไม่มี ไม่เป็นคนชัว่ 

ลิเบอร์ต้ีผูห้ญิงจะ gad ในต่างประเทศ 

{ส่ิง} ถา้เธอไปไม่เป็นเจา้ wouldest ตดัเธอ มีเธอ 

ออกจากเน้ือของเจา้ และใหก้ารหยา่ร้างของเธอ และใหเ้ธอ 

ไป 



{บท} ความสุขเป็นคนท่ีกรรณภรรยาคุณธรรม ส าหรับ 

จ านวนวนัของเขาจะเป็นคู่ 

{26:2 } A สตรี rejoiceth สามีของเธอ และเขา 

ตอ้งเติมเตม็ปีของชีวติของเขาในความสงบ 

ภรรยาดี A {26:3 } เป็นส่วนท่ีดี ซ่ึงถือเป็น 

ในส่วนของพวกเขาท่ีกลวัได ้

{26:4 } เป็นคนจะรวย หรือ จน ถา้เขามีดีหรือไม่ 

หวัใจต่อพระเจา้ เขาจะตลอดเวลาช่ืนชมยนิดีกบัความ 

สีหนา้ร่าเริง 

{26:5 } มีสามส่ิงท่ีเหมืองหวัใจบผู ้และ 

ส าหรับท่ีส่ี ผมกก็ลวั: ใส่ร้ายการเมือง การ 

การรวบรวมกนัเป็นฝงูท่ีเกเร และเป็นเทจ็ 

ขอ้กล่าวหา: เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีเลวร้ายยิง่กวา่ความตาย 

{26:6 } แต่เศร้าโศกของหวัใจและความเศร้าโศกเป็นผูห้ญิงท่ีมี 

อิจฉาผูห้ญิงคนอ่ืน และระบาดของล้ิน 

ซ่ึง communicateth ดว้ย 

{26:7 } เป็นเมียชัว่ร้ายเป็นแอกเขยา่ดิก ๆ: เขาท่ี 

กรรณถือของเธอ เป็นแต่ เขาจดัเป็นแมงป่อง 

ผูห้ญิงข้ีเมา A {ท่านกลบั} และ gadder ท่ีต่างประเทศแบบ 



ความโกรธท่ีดี และเธอจะไม่ครอบคลุมความอปัยศของเธอเอง 

{26:9 } whoredom ของผูห้ญิงจะเป็นท่ีรู้จกัในเธอ 

ดูตระหง่านและเปลือกตา 

{26:10 } ถา้ลูกสาวของเจา้จะไร้ยางอาย ใหเ้ธอ straitly 

เกรงวา่เธอละเมิดเองผา่น overmuch เสรีภาพ 

{26:11 } นาฬิกาผา่นตายโสโอหงั: และประหลาดใจไม่ไดถ้า้ 

เธอเกินขอบเขตกบัเจา้ 

{26:12 } เธอจะเปิดปากของเธอ เป็นเด็กกระหายน ้า 

เม่ือกรรณน ้าพุ และด่ืมน ้าทุก 

ใกลเ้ธอ: โดย hedge ทุก จะเธอนัง่ลง และเปิดเธอ 

สั่นกบัลูกศรทุก 

Delighteth {26:13 } ของภรรยา สามี และ 

ดุลยพินิจของเธอจะอว้นกระดูกของเขา 

{26:14 } A เงียบ และรักผูห้ญิงเป็นของขวญัของพระเจา้ 

และไม่มีอะไรมากน่าเป็นจิตใจดี 

สั่ง 

ผูห้ญิง shamefaced และซ่ือสัตย ์A {26:15 } เป็นเตียงคู่ 

เกรซ และเดอะคอนทิเนน้ทใ์จของเธอไม่ให ้

{26:16 } เป็นดวงอาทิตยเ์ม่ือมนั ariseth ในสวรรคสู์ง ดงันั้น 



คือความงามของภรรยาดีในการสั่งซ้ือท่ีบา้นของเธอ 

{26:17 } เป็นแสงใสเม่ือเทียนศกัด์ิสิทธ์ิ ดงันั้น 

คือความงามของใบหนา้ในยคุสุก 

{26:18 } เป็นเสาทองค าตามซ็อกเกต็ของ 

เงิน ดงัเทา้ธรรม ดว้ยใจคง 

{26:19 } ลูกพ่อ เกบ็ดอกไมอ้ายเุถิดเสียง และ 

ไม่แรงจงใหค้นแปลกหนา้ 

{26: 20 } เม่ือพระองคท์รงรับการครอบครองผล 

ผา่นทุกฟิลด ์หวา่น ดว้ยเมลด็เองเถิด ไวว้างใจใน 

ความดีของพระองค ์

{26:21 } เพื่อเป็นการแข่งขนัของเจา้ซ่ึงเจา้ leavest 

ขยาย ความกลา้ของพวกเขามีเช้ือสายดี 

{26:22 } แพศยาจะลงเป็น spittle แต่ 

ผูห้ญิงท่ีแต่งงานเป็นทาวเวอร์กบัตายสามี 

หญิงคนชัว่ของ {26:23 } A จะไดรั้บเป็นส่วนหน่ึงในการเป็น 

คนท่ีชัว่ร้าย: แต่เป็นผูห้ญิงท่ีพระเจา้ใหพ้ระองคบ์ผู ้

พระเจา้ 

Contemneth {26:24 } ผูห้ญิงไม่ซ่ือสัตยค์วามอปัยศ: แต่การ 

ผูห้ญิงท่ีซ่ือสัตยจ์ะ reverence สามีของเธอ 



ผูห้ญิงไร้ยางอาย A {26:25 } ใหน้บัเป็นสุนขั 

แต่เธอท่ี shamefaced จะกลวัพระเจา้ 

หญิง A {26:26 } ท่ี honoureth สามีของเธอจะ 

ตดัสินความฉลาดทั้งหมด แต่เธอท่ี dishonoureth เขาในเธอ 

ความภาคภูมิใจจะนบัประชาชนทั้งหมด 

{26:27 } A ร้องไหเ้สียงดงัและการประชุมเพลิงจะพยายาม 

ออกไปขบัรถศตัรู 

{26:28 } มีสองส่ิงท่ีตรมใจ และการ 

สาม ไดก้ล่าวโทษพวกฉนัโกรธ: เป็นคนของสงครามท่ีความยากจน suffereth 

และความเขา้ใจท่ีไม่ก าหนด โดย และหน่ึงท่ี 

returneth จากความชอบธรรมใหท้ าบาป พระ prepareth เช่น 

ตวัหน่ึงส าหรับดาบ 

{26:29 } A merchant จะแทบไม่ใหต้วัเองท า 

ไม่ถูกตอ้ง และ huckster ท่ีจะไม่ไดว้า่งจากบาป 

{27: 1 } หลายกระท าบาปเป็นเร่ืองเลก็ และเขาท่ี 

seeketh ส าหรับความอุดมสมบูรณ์จะเปิดตาของเขาออกไป 

{27:2 } เป็นตะปู sticketh อยา่งรวดเร็วระหวา่ง joinings ของการ 

หิน ดงันั้น ละท้ิงบาปติดปิดระหวา่งการซ้ือ และขาย 

{27:3 } เวน้แต่เป็นคนถือตวัเองอยา่งขยนัขนัแขง็ในความกลวัของ 



พระเจา้ บา้นของเขาเร็ว ๆ น้ีจะ overthrown 

{27:4 } เป็นเม่ือหน่ึง sifteth กบัตะแกรง ปฏิเสธการ 

remaineth ดงันั้น สกปรกของมนุษยใ์นเขาคุย 

27: {5 } เตา proveth เรือของพอตเตอร์ ดงันั้นการ 

การทดลองของมนุษยอ์ยูใ่นเหตุผลของเขา 

Declareth {27:6 } ผลไมถ้า้ ตน้ไมไ้ดรั้บการแต่งตวั ดงันั้น 

วาทะของความหยิง่ของมนุษยไ์ด ้

{27:7 } ไม่มีใครสรรเสริญก่อนเจา้ hearest เขาพูด ส าหรับ 

น้ีเป็นการทดลองของผูช้าย 
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{27:8 } ถา้เจา้ followest ความชอบธรรม เจา้จงขอรับ 

เธอ และท าใหเ้ธอ เป็นเส้ือคลุมยาวรุ่งโรจน์ 

{27:9 } นกจะรีสอร์ทจงเหมือนของพวกเขา ดงั นั้นความจริง 

คืนแก่พวกเขาท่ีฝึกในเธอ 

{27:10 } เป็นสิงโต lieth รอเหยือ่ บาปดงันั้น 

พวกเขาท่ีท าความชัว่ชา้ 

{27:11 } วาทกรรมของคนเคร่งศาสนาอยูเ่สมอดว้ย 

ภูมิปัญญา แต่คนโง่ changeth เป็นดวงจนัทร์ 

{27:12 } ถา้เจา้อยูใ่นหมู่ท่ีเพร่ือ สังเกตเวลา 



แต่ตอ้งต่อเน่ืองท่ามกลางมนุษยค์วามเขา้ใจ 

{27:13 } วาทกรรมของคนโง่คือ irksome และกีฬาของพวกเขา 

เป็นความป่าเถ่ือนของบาป 

พูดคุยของเขาท่ี sweareth มาก {27:14 } ไดก้ล่าวโทษพวก 

ผมยนืตรง และ brawls ตนใหห้น่ึงหยดุหูของเขา 

{27:15 } ปะทะกนัของความภาคภูมิใจคือ bloodshedding และ 

revilings ของพวกเขาคือ grievous หู 

{27:16 } มีคือไม่มี discovereth ความลบั loseth เครดิตของเขา และ 

ไม่เคยจะพบเพื่อนใจของเขา 

{27:17 } รักเพื่อนของเจา้ และจะซ่ือสัตยเ์ขา: แต่ถา้ 

เจา้ betrayest ความลบัของเขา ไม่ตามหลงัเขา 

{27:18 } เพื่อเป็นมนุษยก์รรณท าลายศตัรูของเขา คิดดงันั้น 

ขา้สูญเสียความรักของเพื่อนบา้นของเจา้ 

{27:19 } ท่ี letteth นกไปจากมือของเขา ดงันั้น 

พระองคท์รงปล่อยใหเ้พื่อนบา้นไป และจงไม่ไดรั้บเขาอีกคร้ัง 

{27:20 } ตามหลงัเขาไม่มาก ไม่ห่างปิด เขา 

เป็นไข่ท่ีหลบหนีออกจากบ่วง 

{27:21 } ส่วนแผล มนัอาจจะผกูพนั และหลงัจาก 

reviling มีอาจความ: แต่ท่ี betrayeth 



ความลบัไม่มีความหวงั 

{27:22 } ท่ี winketh กบัตา worketh ความชัว่ร้าย: และ 

ท่ี knoweth เขาจะออกไปจากเขา 

{27:23 } เม่ือขา้อยู ่จะพูดหวาน และ 

จะช่ืนชมจงค า: แต่ท่ีสุดทา้ย เขาจะชกัด้ินชกังอเขา 

ปาก และใส่ร้ายพระด ารัสของพระองค ์

{27:24 } ผมมีคนเกลียดส่ิง แต่ไม่มีอะไรเหมือนเขา 

ส าหรับพระเจา้จะเกลียดเขา 

{27:25 } มีคือไม่มี casteth เป็นหินท่ีสูง casteth บนเขา 

หวัของตวัเอง และจงัหวะหลอกลวงท าใหบ้าดแผล 

{แบนเยด็} มีคือไม่มี diggeth หลุมจะตกอยูใ่นนั้น: และเขาท่ี 

setteth กบัดกัจะกระท าในนั้น 

{27:27 } ท่ี worketh ร้าย มนัจะตกอยูก่บัเขา 

และเขาจะไม่รู้ไหนมนัแลว้ 

{27:28 } มีถอ้ยค าและประณามจากความภาคภูมิใจ แต่ 

แกแ้คน้ เป็นสิงโต ตอ้งรออยูส่ าหรับพวกเขา 

{27:29 } ท่ีดีใจท่ีการล่มสลายของผูช้อบธรรมจะ 

ในบ่วง และความเจบ็ปวดจะใช ้

ก่อนตาย 



{27:30 } เจบ็แคน้และความโกรธ แอล abominations 

และคนบาปจะพวกเขาทั้งสอง 

{28:1 } ท่ี revengeth จะพบลา้งแคน้จากการ 

พระเจา้ และเขาจะใหบ้าป [ในความทรงจ า] 

{บท} Forgive ความเจบ็ปวดท่ีเขากรรณท าเพื่อนบา้น 

หาพระองค ์ดงันั้นจะบาปของพระองคย์งัไดรั้บการอภยัเม่ือเจา้ 

อธิษฐาน 

{28:3 } หน่ึง beareth ชงัอีก และละท้ิง 

เขาแสวงหานิรโทษกรรมจากพระเจา้ 

{28:4 } sheweth เขาไม่มีความเมตตาต่อคน ซ่ึงเป็นเหมือน 

ตวัเอง: และละท้ิงเขาขออภยับาปของเขาเอง 

{28:5 } ถา้เขาท่ีมีแต่เน้ือบ ารุงความเกลียดชงั ท่ีจะ 

intreat ส าหรับนิรโทษกรรมบาปของเขา 

{28:6 } จ าส้ินสุดของเจา้ และใหค้วามเป็นปฏิปักษห์ยดุ 

[จดจ า] ความเสียหายและความตาย และปฏิบติัในการ 

บญัญติั 

{28:7 } จ าพระบญัญติั และหมีไม่มี 

แกลง้ใหเ้พื่อนบา้น: [จ  าไว]้ พนัธสัญญาของการ 

สูงสุด และ wink ท่ีไม่รู้ 



{28:8 ณรงค จากปะทะกนั และเจา้จงลดจง 

บาป: ส าหรับคนท่ีโกรธจะจุดปะทะกนั 

คนบาป A {28:9 } disquieteth เพื่อน และไดก้ล่าวโทษพวก 

ถกเถียงกนัในหมู่พวกเขาท่ีจะอยูอ่ยา่งสงบ 

{28:10 } เป็นเร่ืองของไฟ ดงันั้นมนั burneth: เป็นการ 

มีความแขง็แรงของมนุษย ์เพื่อ เป็นการลงโทษของเขา และ ตามเขา 

ความโกรธของเขา riseth ริชเชส และแขง็ซ่ึง 

ต่อสู้ ยิง่จะอกัเสบ 

Kindleth {28:11 } ขอ้ขดัแยง้การรีบร้อนไฟ: และท่ีรีบร้อน 

การต่อสู้ sheddeth เลือด 

{28:12 } ถา้เจา้ระเบิดจุดประกาย มนัจะเขียน: ถา้เจา้น ้าลาย 

เม่ือมนั มนัจะถูกดบั: และทั้งสองเหล่าน้ีมาจากพระองค ์

ปาก 

{28:13 } แช่งกระซิบกระซาบและ doubletongued: ส าหรับดงักล่าว 

ไดท้ าลายหลายท่ีท่ีสงบสุข 

{28:14 } ล้ิน backbiting กรรณ disquieted หลาย และ 

ขบัเคล่ือนใหป้ระเทศชาติ: กรรณเมืองแขง็แกร่งมนั 

ดึงลง และลม้ลา้งบา้นของมหาบุรุษ 

{28:15 } ล้ิน backbiting กรรณเสือกมีคุณธรรม 



ผูห้ญิง และหนา้ของพวกเขา 

{28:16 } มีคือไม่มี hearkeneth จงจะไม่พบส่วนท่ีเหลือ 

และไม่เคยอาศยัอยูอ่ยา่งเงียบ ๆ 

{28:17 } จงัหวะของแส้ไดก้ล่าวโทษพวกเคร่ืองหมายในเน้ือ: 

แต่จงัหวะของล้ิน breaketh กระดูก 

{28:18 } หลายตกขอบของดาบ: แต่ 

ไม่มากมายตามท่ีไดล้ดลง โดยล้ิน 

{28:19 } ดีเป็นเขาท่ีป้องกนัผา่นพิษ 

ดงักล่าว ท่ีกรรณวาดแอกดงักล่าว ไม่กรรณได ้

ขอบเขตในวงของเธอ 

{คน} ส าหรับแอกดงักล่าวเป็นแอกเหลก็ และ 
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วงดนตรีดงักล่าวมีแถบทองเหลือง 

{28:21 } การตายดงักล่าวคือ ความตายความชัว่ร้าย หลุมฝังศพ 

ดีกวา่ 

{28:22 } มนัจะมีกฎเหล่านั้นท่ีกลวัพระเจา้ 

ไม่จะกจ็ะเผาไหม ้ดว้ยเปลวไฟดงักล่าว 

{28:23 } เช่นละท้ิงพระเจา้ตอ้งตกอยูใ่นนั้น และมนั 

จะเขียนในพวกเขา และไม่สามารถ ดบั จะถูกส่ง 



พวกเขาเป็นสิงโต และกินพวกเขาเป็นเสือดาว 

{28:24 } เจา้เฮดจเ์จา้เก่ียวกบัพร้อม 

หนาม และผกูค่าเงินและทอง จง 

{28:25 } และมีน ้าหนกัค าจงดุล และท าใหก้าร 

ประตูและบาร์ส าหรับปากของเจา้ 

{ท่าน} ระวงัเจา้ภาพน่ิง โดยไม่มนั เกรงวา่พระองคต์กก่อน 

เขาท่ี lieth รอ 

{29: 1 } ท่ีเมตตาจะเก้ือกูลแก่เพื่อนบา้นของเขา 

และท่ี strengtheneth มือ keepeth การ 

บญัญติั 

{เดิน} Lend กบัเพื่อนบา้นในเวลาของความตอ้งการ และค่าจา้ง 

เจา้เพื่อนบา้นครบก าหนดอีกคร้ังในฤดูกาลน้ี 

{29:3 } ใหค้  าของพระองค ์และจดัการอยา่งซ่ือสัตยก์บัเขา และ 

เจา้จงหาส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับเจา้อยู ่

{29:4 } หลาย เม่ือส่ิงถูกยมืไป คาดคิดให ้

พบ และการช่วยใหพ้วกเขา 

{29:5 } จนกรรณไดรั้บ เขาจะจูบฝ่ามือ 

และส าหรับเพื่อนบา้นของเขา จะพูด submissly: แต่ 

เม่ือเขาควรช าระ เขาจะยดืเวลา และกลบั 



ค าพูดของความเศร้าโศก และบ่นของเวลา 

{29:6 } ถา้เขาเหนือกวา่ จะแทบไม่ไดรั้บคร่ึง และ 

เขาจะนบัวา่เขาไดพ้บ: ถา้ไม่ เขากรรณขาด 

เขาเงินของเขา และเขากรรณรับเขาขา้ศึกโดยไม่ 

สาเหตุ: เขา payeth เขา cursings และราว และส าหรับ 

เกียรติท่ีเขาจะจ่ายใหเ้ขาไม่รู้เร่ือง 

{29:7 } หลายจึงไดป้ฏิเสธท่ีจะใหย้มืส าหรับอ่ืน ๆ 

ผูช้ายร้ายพฤติการณ์ กลวัการถูก defrauded 

{ปัญญา} ยงั มีพระองคอ์ดทนกบัคนในไม่ดี 

และชะลอไม่ให ้shew เขาเมตตา 

{29:9 } ช่วยเหลือคนยากจนเพื่อประโยชนข์องบญัญติั และ 

เปิดเขาไม่ห่างจากความยากจนของเขา 

{29:10 } แพเ้งินของเจา้ของเจา้นอ้งชายและเพื่อนของเจา้ 

และปล่อยใหม้นัไม่เกิดสนิมใตหิ้นสูญหาย 

{29:11 } วางค่าสมบติัของพระองคต์าม 

บญัญติัสูงสุด และมนัจะน าเจา้ 

ผลก าไรท่ีมากข้ึนกวา่ทอง 

{29:12 } ปิดอพับิณฑบาตในทศันาเจา้: และมนัจะ 

ส่งเจา้จากธุรกิจทั้งหมด 



{29:13 } มนัจะต่อสู้เพื่อเจา้กบัศตัรูเถิดดีกวา่ 

กวา่ฤทธ์ิโล่และหอกท่ีแขง็แกร่ง 

{29:14 } คนซ่ือสัตยเ์ป็นประกนัส าหรับเพื่อนบา้นของเขา: แต่เขา 

ท่ียโสโอหงัจะละท้ิงเขา 

{29:15 } ลืมมิตรภาพของประกนัของเจา้ ส าหรับเขาไม่ได ้

กรรณรับชีวติขา้ 

{29:16 } คนบาปจะโค่นลม้เขาดีทรัพย ์

ประกนั: 

{29:17 } และเขาท่ีมีความ unthankful ใจจะท าให ้

เขา [ในอนัตราย] ท่ีส่งเขา 

{29:18 } Suretiship กรรณยกเลิกของอสังหาริมทรัพยท่ี์ดี และ 

เขยา่ใหเ้ป็นคล่ืนของทะเล: พระกรรณกข็บัเคล่ือน 

จากบา้นของพวกเขา เพื่อใหพ้วกเขาเดินในหมู่แปลก 

ประชาชาติ 

{29:19 } เป็นคนชัว่ร้าย transgressing พระบญัญติั 

พระเจา้ตอ้งตกอยูใ่น suretiship: และท่ี undertaketh 

และ followeth อ่ืน ๆ ผูช้ายธุรกิจส าหรับก าไรจะตกอยูใ่น 

ชุด 

{29:20 } ช่วยเหลือเพื่อนบา้นตามอ านาจของเจา้ และ 



ระวงัวา่ เจา้กนัตกไม่เหมือนกนั 

{29:21 } ส่ิงหวัหนา้ส าหรับชีวติเป็นน ้า ขนมปัง และ 

เส้ือผา้ และตวับา้นเพื่อครอบคลุมความอบัอาย 

{29:22 } เป็นชีวติของคนยากจนในคอทเทจ หมายถึงดี 

กวา่ค่าโดยสารท่ีละเอียดอ่อนในบา้นคนอ่ืน 

{29:23 } ไม่วา่นอ้ย หรือ มาก ถือวา่พระองค ์พระองคพ์ึงพอใจ 

ไดย้นิไม่ประณามของเจา้บา้น 

{29:24 } มนัเป็นชีวติเศร้าหมองไปจากบา้น 

บา้น: ท่ีขา้คนแปลกหนา้ เจา้ darest ไม่เปิด 

ปากของเจา้ 

{29:25 } เจา้จง บนัเทิง อาหาร และไม่มี 

ขอบคุณ: นอกจากน้ี เจา้จงฟังค าขม: 

{29:26 } มา เจา้ท่ี คนแปลกหนา้ และตกแต่งตาราง และฟีด 

ผมวา่ท่ีพระองคท์รงพร้อมดว้ย 

{29:27 } ใหเ้พลส เจา้คนแปลกหนา้ การยกยอ่งคน 

แลว้พี่ชายของฉนัตอ้ง และมีความตอ้งการของฉนั 

บา้น 

{29:28 } ส่ิงเหล่าน้ีคือ grievous มาเป็นชายท่ี 

ความเขา้ใจ upbraiding ของการ และ 



reproaching ของผูใ้หกู้ ้

{บท} ท่ีทรงรักลูกชายของเขาแบบเขาของความรู้สึก 

คนั วา่ เขาอาจมีความสุขของเขาในสุด 

{30:2 } ท่ี chastiseth บุตรจะมีความสุขในพระองค ์

และจะช่ืนชมยนิดีของเขาระหวา่งความใกลชิ้ดของเขา 

{จง} ท่ี teacheth บุตร grieveth ศตัรู: และ 

ก่อนท่ีเพื่อนของเขา เขาจะช่ืนชมยนิดีของพระองค ์

{30:4 } วา่พ่อตาย เขายงัเป็นเหมือนเขา 

ไม่ตาย: ส าหรับเขากรรณซา้ยหน่ึงหลงัเขาเหมือนตวัเอง 

พิโรธ {} ในขณะท่ีเขาอาศยัอยู ่เขาเห็น และ rejoiced ในพระองค:์ และ 

ตาย เขาไดไ้ม่อกตรม 

{บท} เขาท้ิงเขาการลา้งแคน้กบัเขา 

และท่ีจะชดเชยความเมตตาไปยงัเพื่อนของเขา 

{30:7 } ท่ีไดก้ล่าวโทษพวกมากเกินไปของลูกชายของเขาจะผกูมดัข้ึน 

บาดแผลของเขา และล าไส้ของเขาจะทุกขท่ี์ร้องไหทุ้ก 
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{30:8 } มา้ไม่เสีย becometh headstrong: และ 

เดก็ท่ีเหลือใหเ้องจะประมาท 

{30:9 } เดก็ของเจา้ และเขาจะท าใหข้า้กลวัคอ็กเกอร์: 



เล่นกบัเขา แลว้เขาจะน าขา้ท่ีแหง้กร้าน 

{30:10 } หวัเราะกบัเขา ไม่เกรงวา่พระองคมี์ความเศร้าโศกดว้ย 

เขา และเกรง วา่เจา้ gnash จงฟันในสุด 

{30:11 } ใหเ้ขาไม่มีเสรีภาพในเยาวชนของเขา และขยบิไม่ 

follies ของเขา 

{30:12 } โบวล์งคอขณะท่ีเขาเป็นหนุ่ม และชนะ 

เขาดา้นในขณะท่ีเขาเป็นเดก็ เกรงวา่เขาข้ีผึ้งปากแขง็ 

และใหผ้มหาพระองค ์และเพื่อ น าความเศร้าโศก thine 

หวัใจ 

{30:13 } Chastise บุตรของพระองค ์คา้งไวเ้ขาแรง เกรงวา่เขา 

พฤติกรรมลามกผดิหาพระองคไ์ด ้

{30:14 } ดีข้ึนเป็นคนยากจน เสียง และความแขง็แรงของ 

รัฐธรรมนูญ กวา่เป็นคนรวยท่ีเป็นทุกขใ์นร่างกายของเขา 

{30:15 } สุขภาพและอสังหาริมทรัพยท่ี์ดีของร่างกายขา้งตน้ทั้งหมด 

ทอง และร่างกายแขง็แกร่งเหนืออนนัตม์ัง่คัง่ 

{30:16 } จะไม่มัง่คัง่เหนือร่างกายเสียง และไม่มี 

ความสุขบนความสุขของหวัใจ 

{30:17 } ตายจะดีกวา่ชีวติขม หรืออยา่งต่อเน่ือง 

เจบ็ป่วย 



{30:18 } ผา้ท่ีละเอียดอ่อนเทเม่ือหุบปากจะเป็น 

messes เน้ือท่ีตั้งค่าไวห้ลุมฝังศพ 

{30:19 } doeth ส่ิงดีใหแ้ก่ไอดอล ส าหรับ 

ไม่สามารถจะ กินอาหารกล่ิน: เพื่อให ้เป็นท่ีถูกแกลง้ของตวั 

พระองคเ์จา้ขา้ 

{30:20 } เขา seeth กบัดวงตาของเขา และ groaneth เป็นการ 

eunuch ท่ี embraceth น และ sigheth 

{30:21 } ใหไ้ม่เตม็ใจของเจา้ และ afflict 

ไม่กนัในปรึกษาเองเถิด 

{30:22 } ปลาบของหวัใจคือ ชีวติของมนุษย ์และ 

ความปิติของคน prolongeth วนัของเขา 

{30:23 } รักเองเถิดจิตวญิญาณ และหวัใจของท่าน ความสะดวกสบาย 

เอาความเศร้าโศกไกลเจา้: ส าหรับความเศร้าโศกกรรณตายหลายคน 

และมีก าไรไม่มีในนั้น 

{30:24 } อิจฉาและความโกรธลดชีวติ และสุขมุ 

bringeth อายกุ่อนเวลา 

{30:25 } A ร่าเริง และ หวัใจท่ีดีจะตอ้งดูแลของเขา 

เน้ือสัตวแ์ละอาหาร 

ดู {พยากรณ์} ส าหรับริชเชส consumeth เน้ือ และ 



การดูแลดงักล่าว driveth นอนเกบ็ 

{31:2 } ดูดูแลจะไม่ใหค้นนอนหลบั เป็นเจบ็ 

โรคนอนหลบั breaketh 

{31:3 } รวยกรรณดีแรงงานในการรวบรวมทรัพยสิ์น 

ร่วมกนั และเม่ือเขา resteth เขาเตม็ไป ดว้ยผา้ท่ีละเอียดอ่อนของเขา 

{31:4 } laboureth ยากจนในทรัพยสิ์นของเขาไม่ดี และเม่ือเขา 

leaveth เขาเป็นผูข้ดัสนยงัคง 

{31:5 } ท่ีทรงรักทองจะไม่เป็นธรรม และเขา 

ท่ี followeth ความเสียหายตอ้งมีเพียงพอดงักล่าว 

{31:6 } ทองกรรณถูกท าลายจ านวนมาก และ 

ท าลายไดอ้ยู ่

{31:7 } เป็น stumblingblock ไวก้บัพวกเขาท่ีเสียสละแก่ 

มนั และทุกคนโง่จะกระท าทั้งน้ี 

{31:8 } ความสุขคือรวยท่ีพบปราศจากต าหนิ 

และกรรณไม่ไปหลงัจากทอง 

{31:9 } เขาเป็นใคร เราจะเรียกเขาพร: ส าหรับ 

ส่ิงท่ีดีเขากรรณท าในหมู่คนของเขา 

{31:10 } ท่ีกรรณจึงพยายาม และพบความสมบูรณ์แบบ 

แลว้ เขาใหเ้กียรติ ท่ีอาจบาด และกรรณไม่ได ้



เคือง หรือท าความชัว่ และกรรณท ามนั 

{31:11 } สินคา้ของเขาจะก่อตั้ง และการ 

ชุมนุมจะประกาศเขาทาน 

{31:12 } ถา้เจา้นัง่ท่ีโต๊ะอุดมสมบูรณ์ ไม่โลภเม่ือ 

มนั และพูดไม่ได ้มนัมีเน้ือมากข้ึน 

{31:13 } จ าตาคนชัว่วา่เป็นส่ิงชัว่ร้าย: และ 

สร้างอะไรเพิ่มเติมท่ีชัว่ร้ายมากกวา่ตา ดงันั้นมนั 

weepeth เม่ือทุกโอกาส 

{31:14 } ยดืมือไม่พงั whithersoever มนั looketh 

และผลกัดนัมนัไม่กบัเขาใหเ้ป็นจาน 

{31:15 } ผูพ้พิากษาไม่เพือ่นบา้น ดว้ยกนั: และจะ 

รอบคอบในทุกจุด 

Becometh {31:16 } กินเหมือน คน ส่ิงเหล่านั้นซ่ึงเป็น 

ตั้งก่อนเจา้ และกินหมายเหตุ เกรงวา่เจา้จะเกลียด 

{31:17 } การลาออกคร้ังแรกของสาเกมารยาท และจะไม่ 

unsatiable เกรงวา่เจา้รุกราน 

{31:18 } เม่ือเจา้ sittest ในหมู่หลาย ถึงไม่ thine 

มือแรกของทั้งหมด 

{31:19 } A นอ้ยมากเพียงพอส าหรับคนหล่อเล้ียงอยา่งดี 



และเขา fetcheth ไม่เขาลมสั้นตามเตียงของเขา 

{31:20 } เสียงนอนหลบัแลว้ฝนปานกลาง: เขา riseth 

ตน้ และปัญญาของเขากบัเขา: แต่ความเจบ็ปวดการเฝ้าดู 

และ choler และพกัอนัคุม้ค่าของ ทอ้ง ดว้ยท่ี unsatiable 

คน 

{31:21 } และหากพระองคท์รงถูกบงัคบัใหกิ้น เกิดข้ึน ไป 

มา อาเจียน และเจา้จงมีส่วนเหลือ 

{31:22 } ลูก ไดย้นิฉนั และดูหม่ินไม่ได ้และในการ 

ล่าสุด เจา้จงหาเป็นฉนับอกเจา้: ในการท างานของเจา้ทั้งหมดไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ดงันั้น จะมีไม่เจบ็ป่วยมาหาพระองค ์

{31:23 } มีคือไม่มีเป็นเสรีนิยมเน้ือของเขา ผูช้ายจะพูด 

ดีของเขา และจะมีรายงานของเขาเด๊ะ 

เช่ือวา่ 

{31:24 } แต่เขาท่ี niggard เน้ือของเขา 

เมืองทั้งเมืองจะ murmur และค าพยานของเขา 

niggardness จะไม่เป็นสงสัยของ 

{31:25 } Shew ไม่จง valiantness ไวน ์ส าหรับไวนก์รรณ 

ถูกท าลายจ านวนมาก 
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{31:26 } เตา proveth ขอบ โดยการจุ่ม: ละท้ิงดงันั้น 

ไวนแ์ดงของความภาคภูมิใจ โดย drunkeness 

{31:27 } ไวนเ์ป็นดีเป็นชีวติอยูข่องคน ถา้มนัจะเมา 

ปานกลาง: ชีวติคืออะไรแลว้อยูข่องคนท่ีไม่มีไวน ์

มนัท าใหค้นยนิดี 

{31:28 } bringeth ไวนเ์มา measurably และฤดูกาล 

ปลาบของหวัใจ และความเบิกบานของจิตใจ: 

{31:29 } แต่ไวนเ์มากบัส่วนเกินไดก้ล่าวโทษพวกขม 

จิต brawling และ quarrelling 

{ถูก} ฟเคร่ือง increaseth ความโกรธของคนโง่จนถึงเขา 

บาด: diminisheth ความแขง็แรง และไดก้ล่าวโทษพวกแผล 

{31:31 } ต าหนิไม่เพื่อนบา้นท่ีไวน ์และ 

ชงัเขาไม่ในเมิร์ธเขา: ใหเ้ขาไม่มีค  า despiteful 

กดไม่ตามเขาดว้ยการกระตุน้ใหเ้ขา [การด่ืม] 

{32:1 } ถา้เจา้ท าลิฟตห์ลกั [ของงานฉลอง,] ไม่ 

กนัข้ึน แต่จะในหมู่พวกเขาเป็นหน่ึงในส่วนเหลือ ใชเ้วลา 

ขยนัดูแลพวกเขา และเพื่อให ้นัง่ลง 

{32:2 } และเม่ือพระองคท์รงท า office ทั้งหมดของพระองค ์พระองค ์

วาง ท่ีเจา้เพื่อเจา้จะมีความสุขกบัพวกเขา และไดรั้บการ 



มงกฎุ ของพระองคอ์ยา่งดีสั่งซ้ือจากงานฉลอง 

{องค}์ พูด ผูสู้งอาย ุหางานศิลปะท่ีเจา้ becometh เจา้ 

แต่ดว้ยเสียงพิพากษา และขดัขวางไม่ musick 

{32:4 } เทไม่ออกค ามีตวันกัดนตรี และ 

shew ไม่มาปัญญาเวลาหมด 

{32:5 } A คอนเสิร์ตของ musick ในเล้ียงไวนเ์ป็นการ 

ตราราชวลัลภของ carbuncle ตั้งทอง 

{32:6 } เป็นตราราชวลัลภของมรกตตั้งในการท างานของทอง ดงันั้น 

เป็นท านองของ musick กบัดีไวน์ 

{32:7 } พูด หนุ่ม ถา้มีความตอ้งการของเจา้: และ 

ยงัแทบเม่ือพระองคท์รงสองค าถาม 

{มิ} ใหค้  าพูดของเจา้จะสั้น เรขาคณิตมากใน 

ค าไม่ก่ีค  า จะเป็นท่ี knoweth และ holdeth ของเขาได ้

ล้ิน 

{โมเสส} ถา้ท่านเป็นหน่ึงในมหาบุรุษ ท าไม่กนั 

เท่ากบัพวกเขา และเม่ือคนโบราณอยูใ่นสถานท่ี ใชไ้ม่ได ้

ค าจ  านวนมาก 

{32:10 } ก่อน goeth ฟ้าผา่ฟ้าร้อง และก่อน 

shamefaced คนจะไปโปรดปราน 



{32:11 } ข้ึน betimes และจะไม่ล่าสุด แต่ไดรั้บเจา้ 

บา้นโดยไม่ชกัชา้ 

{32:12 } ใชง้านอดิเรกของเจา้ และไม่เห่ียวเฉาของพระองค:์ 

แต่บาปโดยภูมิใจพูดไม่ 

{32:13 } และอวยพรส่ิงเหล่าน้ีเขาท่ีท าเจา้ 

กรรณอุปทานขา้กบัเขาส่ิงท่ีดี 

{32:14 } มีคือไม่มีบผูพ้ระเจา้จะไดรั้บของเขา 

วนิยั และผูท่ี้แสวงหาพระองคก่์อนจะพบความโปรดปราน 

{32:15 } ท่ี seeketh กฎหมายจะเตม็ทั้ง: 

แต่จะเกลียดปากอยา่งใจอยา่ง thereat 

{32:16 } ท่ีกลวัตอ้งพบค าพิพากษา และ 

จะจุดความยติุธรรมเป็นไฟ 

{32:17 } เป็นคนบาปจะไม่ reproved แต่ findeth การ 

ขอโทษตามเขา 

{32:18 } เป็นคนของท่ีปรึกษาจะมีน ้าใจ แต่ 

คนท่ีแปลก และน่าภาคภูมิใจไม่ daunted กลวั แมเ้ม่ือ 

ของตวัเอง เขากรรณท าโดยไม่ปรึกษา 

{32:19 } ท าอะไร โดยไม่มีค  าแนะน า และเม่ือพระองคเ์จา้ 

เม่ือเสร็จแลว้ กลบัไม่ได ้



{32:20 } ไปไม่ไดใ้นทางท่ี wherein เจา้เพื่อเจา้จะตก และ 

สะดุดในบรรดาหินไม่ 

{32:21 } ไม่มัน่ใจในวธีิธรรมดา 

{32:22 } และระวงัของเดก็เองเถิด 

{32:23 } ในทุกงานดีไวใ้จจิตใจของพระองคเ์อง น้ี 

รักษาพระบญัญติัของ 

{32:24 } เขานั้นในพระเจา้ทรง taketh ปฏิบติัตามเพื่อการ 

บญัญติั และเขาท่ี trusteth ในพระองคจ์ะอตัราค่าโดยสารไม่ 

ใหแ้ยล่ง 

{33:1 } มีจะไม่มีความชัว่ร้ายเกิดข้ึนแก่เขาท่ีบผู ้

พระเจา้ แต่ในส่ิงล่อใจท่ีแม ้อีกคร้ังเขาจะส่งพวกเขา 

คนฉลาด A {33:2 } ไม่กฎหมาย hateth แต่ท่ีมี 

ปากอยา่งใจอยา่งนั้นจะเป็นเรือในพาย ุ

Trusteth {33:3 } เป็นคนของความเขา้ใจในกฎหมาย และ 

กฎหมายซ่ือสัตยเ์ขา เป็น oracle ได ้

{33:4 } เตรียมส่ิงท่ีจะพูด และดงันั้น เจา้จงไดย้นิ: 

ผกูค่าค าสั่ง และจากนั้น ตรวจค าตอบ 

{33:5 } ของโง่เป็นเหมือนกงเกวียน และของเขา 

ความคิดเป็นเหมือน axletree กล้ิง 



มา้ป่า 33: {6 } A คือเป็นเพื่อน mocking เขา 

neigheth ภายใตห้น่ึงท่ี sitteth เขา 

{33:7 } ท าไมละท้ิงวนัหน่ึง excel อ่ืน เม่ือเป็นการ 

ทุกวนัในปีแสงของดวงอาทิตยคื์อ 

{33:8 } โดยความรู้ของพระเจา้ท่ีพวกเขา 

แตกต่าง: และเขาเปล่ียนแปลงฤดูกาลและงานเล้ียง 

{33:9 } บางของพวกเขา กรรณเขาท าสูงวนั และ 

hallowed พวกเขา และบางส่วนของพวกเขากรรณเขาท าธรรมดา 

วนัท่ี 

{33:10 } และทุกคนท่ีไดจ้ากพื้นดิน และอาดมั 

สร้างของโลก: 

{33:11 } ในพระกรรณกแ็บ่ง ความรู้มาก 

และท าวธีิการท่ีหลากหลาย 

{33:12 } บางของพวกเขา กรรณเขาลอ้ม และทรงยกยอ่ง และ 

บางคนท่ีเขาบริสุทธ์ิ และตั้งอยูใ่กลก้บัตวัเอง: แต่บาง 

ของพวกเขา กรรณเขาสาปแช่ง และน ามาต ่า เปิดเตม็ 

ในสถานของพวกเขา 

{33:13 } เป็นในช่างป้ันดินเหนียวของมือ แฟชัน่ไดท่ี้ 

ความสุขของเขา: เพื่อคนท่ีอยูใ่นมือของเขาท่ีท าใหเ้ขา การ 



ท าใหพ้วกเขาเป็น liketh เขาท่ีดีท่ีสุด 
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{33:14 } เป็นชุดท่ีดีกบัความชัว่ร้าย ชีวติกบัความตาย: ดงันั้น 

คือคนบาป และคนบาปกบัพระเจา้ 

พระเจา้ 

{33:15 } เพื่อดูเม่ือผลงานทั้งหมดของสูงสุด และ 

มีสอง และสอง หน่ึงกบัอีก 

{33:16 } ผม awaked ล่าสุดทั้งหมด ท่ี gathereth หลงัจาก 

grapegatherers: โดยพระพรของพระเจา้ท่ีฉนัไดป้ระโยชน์ 

และ tred winepress ของฉนัเช่นรวบรวมองุ่น 

{33:17 } พิจารณาท่ีผม laboured ไม่ไดส้ าหรับตนเองเท่านั้น แต่ 

ส าหรับพวกเขาทั้งหมด ท่ีแสวงหาการเรียนรู้ 

{ยะ่} ไดย้นิฉนั O ye มหาบุรุษของคน และ 

สมยัก่อนกบัหูของคุณ พวกท่านผูป้กครองของท่ีประชุม 

{33:19 } ไม่ลูกชายของเจา้ และภรรยา เจา้พี่ชาย และ เพื่อน 

อ านาจเหนือเจา้ขณะเจา้ livest และใหสิ้นคา้ไม่จงไป 

อ่ืน: เกรงวา่จะกลบัใจขา้ และเจา้ intreat ส าหรับเดียวกนั 

อีกคร้ัง 

{33:20 } เป็นยาวเป็นเจา้ livest และเจา้ลมหายใจเกิด 



ใหก้นัไม่ได ้

{33:21 } ส าหรับดีข้ึน เป็นท่ีเจา้เดก็ตอ้งพยายาม 

ขา้ กวา่ท่ีเจา้ขาตั้งกเ็พื่อมารยาทของพวกเขา 

{33:22 } ในการท างานทั้งหมดของพระองคใ์หก้นัปวง 

ปล่อยไม่ยอ้มเพื่อเป็นเกียรติแก่เราเถิด 

{33:23 } เวลาเม่ือเจา้จงส้ินสุดวนัของพระองค ์และ 

จบชีวติของพระองค ์กระจายมรดกเถิด 

{33:24 } อาหารสัตว ์ไมก้ายสิทธ์ิ ภาระ ความส าหรับตูด และ 

ขนมปัง การแกไ้ข และการท า งาน ส าหรับราชการ . 

{33:25 } ถา้เจา้คนรับใชข้องเจา้ของแรงงาน เจา้จงหา 

เหลือ: แต่ถา้ท่านปล่อยเขาไปไม่ไดใ้ชง้าน เขาตอ้งแสวงหาเสรีภาพ 

{33:26 } A แอกและคอโบวค์อ: ดงันั้น 

ความทรมานและทรมานส าหรับขา้ราชการชัว่ร้าย 

{33:27 } ส่งเขาแรงงาน ท่ีเขาไม่ไดใ้ชง้าน ส าหรับ 

ไม่ไดใ้ชง้าน teacheth ความชัว่ร้ายมาก 

{33: 28 } ตั้งเขาใหท้ างาน เป็นพอดีส าหรับเขา: ถา้เขาไม่ 

เช่ือฟัง ใส่สะบั้นหนกัเพิ่มเติม 

{33:29 } แต่ไม่มากเกินไปไปทางใด และไม่มี 

รอบคอบท าอะไรไม่ 



{33:30 } ถา้เจา้มีราชการ ใหเ้ขาไดห้าพระองคเ์ป็น 

กนั เน่ืองจากพระองคท์รงซ้ือเขาราคา 

{33:31 } ถา้เจา้มีราชการ ฉะออ้น ดุด่าเขาเป็นพี่นอ้ง: 

ส าหรับพระองคท์รงจ าของเขา ณเองเถิดจิตวิญญาณ: ถา้เจา้ 

ฉะออ้น ดุด่าเขาความชัว่ และเขาเรียกใชจ้ากเจา้ วธีิท่ีเห่ียวเฉาเจา้ 

ไปแสวงหาพระองค ์

{34:1 } ความหวงัเป็นโมฆะคนความเขา้ใจไร้สาระ 

และ false: ความฝันโง่ 

{34:2 } มีคือไม่มี regardeth ความฝันเป็นเหมือนเขาท่ี catcheth 

ท่ีเงา และ followeth หลงัจากลม 

{34:3 } วสิัยทศันข์องความฝันมีความคลา้ยคลึงของหน่ึง 

ส่ิงอ่ืน เป็นเหมือนของใบหนา้เพื่อใบหนา้ 

{34:4 } ของส่ิงไม่สะอาดอะไรสามารถท าความสะอาด และ 

จากส่ิงท่ี ซ่ึงเป็นเทจ็อะไรจริงสามารถมา 

{34:5 } Divinations, soothsayings และความ ฝัน 

ไร้สาระ: และหวัใจ fancieth เป็นหวัใจของผูห้ญิงในครรภ ์

{34:6 } ถา้พวกเขาไม่ส่งจากสูงท่ีสุดในพระองค ์

เยีย่มชม ตั้งไม่สุดใจพวกเขา 

{34:7 } ส าหรับความฝันมีหลอกหลาย และพวกเขามี 



ลม้เหลวท่ีวางใจในพวกเขา 

{34:8 } กฎหมายจะพบสมบูรณ์แบบโดยไม่โกหก: และ 

ภูมิปัญญาคือ ความสมบูรณ์แบบใหป้ากซ่ือสัตย ์

34: {9 } คนท่ีกรรณเดินทาง knoweth ส่ิงท่ีดีท่ีสุด 

และเขาท่ีกรรณประสบการณ์มากจะบอกใหปั้ญญา 

{34:10 } ท่ีเขาท่ีกรรณไม่มีประสบการณ์ knoweth นอ้ย: แต่เขา 

ท่ีกรรณเดินทางเตม็ไปดว้ยความรอบคอบ 

{34:11 } เม่ือฉนัเดินทาง ผมเห็นหลายส่ิงหลายอยา่ง และฉนั 

เขา้ใจมากกวา่ท่ีผมสามารถแสดง 

{34: 12 } ผม ofttimes ในอนัตรายของการเสียชีวติ: ยงัไม่ ไดท่ี้ผม 

ส่งเน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ี 

{34:13 } จิตวญิญาณของผูท่ี้กลวัจะสด 

ส าหรับความหวงัของพวกเขาอยูใ่นเขาท่ี saveth พวกเขา 

{34:14 } มีคือไม่มีบผูพ้ระเจา้จะไม่กลวัและ ไม่สามารถ 

กลวั พระองคเ์ป็นความหวงัของเขา 

{34:15 } ความสุขเป็นจิตวญิญาณของเขาท่ีบผูพ้ระเจา้: 

ท่ีละท้ิงเขามอง และความแขง็แรงของเขาคือใคร 

{34:16 } ส าหรับสายตาของพระเจา้พวกเขาท่ีรัก 

เขา เขาเป็นการป้องกนัอนัยิง่ใหญ่ และเขา้พกัท่ีแขง็แกร่ง ป้องกนั 



จากความร้อน และใบปะหนา้จากแสงแดดเวลาเท่ียง การเกบ็รักษา 

จากสะดุด และการช่วยเหลือจากการตก 

{34:17 } เขา raiseth เป็นจิตวญิญาณ และ lighteneth ตา: เขา 

ทูลสุขภาพ ชีวติ และพร 

{34:18 } ท่ี sacrificeth ของส่ิงเหนืออากาศ 

เสนอขายของเขาคือไร้สาระ และของขวญัของผูช้ายธรรมไม่ได ้

รับการยอมรับ 

{34:19 } สูงสุดไม่ยนิดีกบัการ 

คนอธรรม ไม่มีเขาลค็ไลบาป โดยฝงู 

ของบูชา 

{34: 20 } bringeth มีคือไม่มีการเสนอขายสินคา้ของ 

doeth ดีท่ี killeth บุตรก่อนบิดา 

ตา 

{34:21 } ขนมปังของคนคือ ชีวติของพวกเขา: เขาท่ี 

defraudeth เขาเป็นคนเลือดดงักล่าว 

{34:22 } เขาวา่ไปนัง่เล่นของเพื่อนบา้นของเขา 

slayeth เขา และเขาท่ี defraudeth กรรมกรเช่าของเขา 

เป็นการ bloodshedder 

Buildeth {34:23 } เม่ือหน่ึง และอีก pulleth ลง 



ก าไรมีพวกเขาแลว้ แต่แรงงาน 

Prayeth {34:24 } เม่ือหน่ึง และอีก curseth ท่ี 

ไดย้นิเสียงจะพระเจา้ 
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{34:25 } ท่ี washeth ตวัเองหลงัจากสัมผสัของการ 

ตาย ถา้เขาสัมผสัมนัอีก ส่ิง availeth ซกัผา้ของเขา 

{34:26 } ดงันั้นเป็นคนท่ี fasteth บาป และ 

อีกคร้ัง goeth และ doeth เหมือนกนั: ใครจะไดย้นิค าอธิษฐานของเขา 

หรือส่ิงท่ีละท้ิงเขาปราศจากการโออ้วดก าไรเขา 

{35:1 } ท่ีกฎหมาย keepeth bringeth ออนไลนพ์อ: 

เขาวา่ปฏิบติัตามการบญัญติัการ offereth ความสงบ 

น าเสนอ 

{35:2 } ท่ี requiteth goodturn ความ offereth ดีแป้ง 

และเขาท่ีทูลทาน sacrificeth สรรเสริญ 

{35:3 } เพื่อออกจากความชัว่ร้ายเป็นส่ิงพอพระทยั 

พระเจา้ และจะละท้ิงความชัว่ร้ายทั้งมวล ใน propitiation 

{35:4 } เจา้จงปรากฏวา่งเปล่าต่อพระเจา้ 

{35:5 } ส าหรับส่ิงเหล่าน้ี [จะตอง้] เน่ืองจากการ 

บญัญติั 



{35:6 } ขอ้เสนอของผูช้อบธรรมไดก้ล่าวโทษพวกไขมนับูชา 

และล้ิมลองความหวานดงักล่าวก่อนสูงสุด 

{35:7 } การเสียสละของคนแค่ไม่ยอมรับ และการ 

อนุสรณ์สถานดงักล่าวตอ้งไม่ถูกลืม 

{35:8 } ใหพ้ระเกียรติของเขากบัตาดี และ 

ลดไม่ได ้firstfruits มือเถิด 

{35:9 } ในทั้งหมดของเจา้ของขวญั shew สีหนา้ร่าเริง และ 

อุทิศถวายพระองค ์ดว้ยความยนิดี 

{35:10 } ใหท้รงสูงท่ีสุดตามเขากรรณ 

อุดมเจา้ และ ตามท่ีพระองคท์รงรับ ดว้ยความร่าเริง 

รอบดวงตา 

{รชยั} ส าหรับเจา้ recompenseth และจะใหเ้จา้ 

เจด็เท่านั้น 

{35:12 } ไม่คิดความเสียหายกบัของขวญั ส าหรับเขาเช่น 

จะไดรั้บ: ความเช่ือใจไม่ตอ้งบูชา ๓ ส าหรับ 

พระเจา้เป็นผูพ้ิพากษา และกบัเขาจะไม่เคารพคน 

{35:13 } เขาจะไม่ยอมรับบุคคลใด ๆ กบัความยากจน 

คน แต่จะไดย้นิค  าอธิษฐานของการถูกกดข่ี 

{เดนมาร์ก} เขาจะไม่ไดดู้ถูกดุอาอข์องการ 



เดก็ก าพร้าหรือ หรือแม่ ม่าย เม่ือเธอ poureth อก 

ร้องเรียน 

{35:15 } ท าไม่น ้าตาวิง่ลงแกม้ของแม่หมา้ย 

และไม่ใช่เธอร้องกบัเขาท่ีแบบพวกเขาตก 

{35:16 } ท่ี serveth พระเจา้จะรับดว้ย 

ความโปรดปราน และละหมาดเขาจะถึงแก่เมฆ 

{35:17 } ค าอธิษฐานของการอ่อนนอ้มถ่อมตน pierceth เมฆ: และ 

จนมนัมาเซียมรีปไนจ ์เขาจะไม่สบายใจ และจะไม่ 

ขาออก จนถึงสูงสุดเราจะเห็นในการตดัสินความชอบธรรม 

และด าเนินการตดัสิน 

{35:18 } ส าหรับพระจะไม่หยอ่น ไม่จะการ 

อนัยิง่ใหญ่เป็นผูป่้วยต่อพวกเขา จนเขามีตะหนกฆ่าฟันใน 

เอวของโหด ซนัเดอร์ และแกแ้คน้ repayed 

เพื่อพวก จนเขาไดม้ามากมาย 

ความภูมิใจ และหกัคทาของ ๓ 

{35:19 } จนเขาไดแ้สดงกบัทุกคนตาม 

การกระท าของเขา และ การท างานของคนตามของพวกเขา 

อุปกรณ์ จนเขาไดรั้บการตดัสินสาเหตุของคนของเขา และ 

ท าใหพ้วกเขาช่ืนชมยนิดีในพระองค ์



{35:20 } เมตตาเป็นสะพานในเวลาบีบคั้น เป็น 

เมฆฝนในเวลาของภยัแลง้ 

{36:1 } มีเมตตาเรา พระเจา้ และ 

ดูเถิดเรา: 

{36:2 } และส่งจงกลวัเม่ือทุกประเทศท่ีแสวงหา 

ไม่ไดห้ลงัจากพระองค ์

{36:3 } ยกข้ึนมือของเจา้ต่อประชาชาติแปลก และ 

ปล่อยใหพ้วกเขาเห็นพลงัของพระองค ์

{36:4 } เป็นพระองคสุ์ดทา้ยบริสุทธ์ิของเราก่อนท่ีพวกเขา: ดงันั้น 

ขา้ขยายในหมู่พวกเขาก่อนเรา 

{36:5 } และแจง้ใหท้ราบเจา้ เราไดรู้้จกักนัเจา้ 

ท่ีมีอยูไ่ม่มีพระเจา้แต่เพียงพระองค ์พระเจา้ O 

{36:6 } Shew ใหม่ท่ีลงทะเบียน และท าใหส่ิ้งมหศัจรรยแ์ปลกอ่ืน ๆ: 

เชิดชูมือของเจา้และจงแขนขวา ท่ีพวกเขาอาจก าหนดไว ้

จงท างานมหศัจรรย ์

{36:7 } ยกข้ึนพอใจ และเทลงโทษ: ใช ้

ตั้งปฏิปักษ ์และท าลายขา้ศึก 

{36:8 } สาเกจ าเวลาสั้น พนัธสัญญา และ 

ใหป้ระกาศจงท าดี 



{36:9 } ใหเ้ขาท่ี escapeth ใชค้วามโกรธของ 

ไฟ และใหเ้ขาพินาศท่ีกดข่ีประชาชน 

{36:10 } Smite ในซนัเดอร์หวัของผูป้กครองของการ 

พวก ท่ีพูด ไม่มีใครอ่ืนแต่เรา 

{36:11 } รวบทุกเผา่ของยาโคบ และสืบทอด 

เจา้เขา ตง้แตั ่

{36:12 } ขา้แต่พระเจา้ มีเมตตาคนท่ี 

เรียก ตามช่ือของเจา้ และ เม่ือ อิสราเอล ผูท่ี้พระองคท์รงตั้งช่ือ 

บุตรหวัปีของพระองค ์

{36:13 } O จะเมตตาแก่เยรูซาเลม็ เมืองศกัด์ิสิทธ์ิของพระองค ์การ 

สถานท่ีพกัผอ่นของเจา้ 

{36:14 } เติม Sion กบั oracles พงัไม่สามารถบรรยาย และจง 

คน ดว้ยพระสิริของพระองค:์ 

{36:15 } พยานหลกัฐานใหแ้ก่ผูท่ี้พระองคท์รงสอน 

ครอบครองตั้งแต่เร่ิมตน้ และยกข้ึนผูเ้ผยพระวจนะท่ี 

ไดใ้นช่ือของเจา้ 

{36:16 } รางวลัท่ีรอเจา้ และใหเ้จา้ 

ผูเ้ผยพระวจนะพบซ่ือสัตย ์

{36:17 } ขา้แต่พระเจา้ ไดย้นิค  าอธิษฐานของขา้พระองค ์



ตามพรของแอรอนผา่นคนของพระองค ์ท่ีทั้งหมด 

ท่ีอาศยัอยูใ่นแผน่ดินโลกอาจทราบวา่ พระองคท์รงให ้

พระเจา้ พระเจา้นิรันดร์ 

{36:18 } ทอ้ง devoureth เน้ือทั้งหมด แต่เป็นเน้ือเดียว 

ดีกวา่อีก 

{ยบุ} เป็นชิมเน้ือกวางชนิดนกัด าน ้า tasteth: ดงันั้น 

ละท้ิงการหวัใจเขา้ใจค ากล่าวเทจ็ 
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{36:20 } A froward หวัใจแบบเตม็: แต่คนของ 

ประสบการณ์จะทดแทนเขา 

หญิง A {36:21 } จะไดรั้บทุกคน ยงัเป็นหน่ึง 

ลูกสาวดีกวา่อีก 

{36:22 } cheereth ความงามของผูห้ญิง 

สีหนา้ และคนทรงรักอะไรดี 

{36:23 } ถา้มีเมตตา ความอ่อนโยน สะดวก สบาย 

ล้ินของเธอ แลว้ไม่ไดส้ามีเหมือนคนอ่ืน ๆ 

{36:24 } ท่ี getteth ภรรยา beginneth ครอบครอง การ 

ช่วยเช่นแก่ตวัเอง และเสาท่ีเหลือ 

{36:25 } ไม่ป้องกนัความเส่ียง การครอบครองมี 



นิสัยเสีย: และเขาท่ีกรรณไม่มีภรรยาจะเดินข้ึนและลง 

ไวทุ้กข ์

{36:26 } ท่ีจะเช่ือถือขโมยดีแต่ง ท่ี 

skippeth เมือง ดงันั้น [ใครจะเช่ือ] เป็นคนท่ี 

กรรณไม่มีบา้น และ lodgeth wheresoever taketh คืน 

เขา 

{37:1 } เพื่อนทุกตรัส ฉนัเป็นเพื่อนของเขายงั: แต่มี 

เพื่อน ซ่ึงเป็นเพียงเพื่อนในช่ือ 

{37:2 } ไม่เศร้าโศกแก่ความตาย เม่ือผูร่้วม และ 

เพื่อนเปิดแก่ศตัรู 

37: {3 } O ท่ีชัว่ร้ายจินตนาการ ไหน camest เจา้ในการ 

ครอบคลุมพื้นโลกไปกบัหลอกลวงบา้ง 

{37: 4 } มีเป็นคู่หู ท่ี rejoiceth ในการ 

จะมีความเจริญรุ่งเรือง ของเพื่อน แต่ ในเวลาของปัญหา 

กบัเขา 

{37: 5 } มีเป็นคู่หู ซ่ึง helpeth ส าหรับเพื่อนของเขา 

ทอ้ง และทรง taketh ค่า buckler กบัศตัรู 

{37:6 } ลืมไม่เพื่อนของเจา้ในใจของเจา้ และไม่ 

ท่ี unmindful ของเขาในเจา้ริชเชส 



{37:7 } ปรึกษาทุก extolleth ท่ีปรึกษา แต่มี 

บางคนท่ี counselleth ส าหรับตวัเอง 

{37:8 } ระวงัการปรึกษา และรู้ก่อนอะไร 

ตอ้งเขากรรณ ส าหรับเขาจะแนะน าใหส้ าหรับตวัเอง เกรงวา่เขาโยนให ้

มากเม่ือเจา้ 

{37:9 } และกล่าวหาพระองค ์มรรคาเป็นดี: และ 

หลงัจากนั้นเขาเด่นในดา้นอ่ืน ๆ เพื่อดูอะไรจะ befall 

ขา้ 

{37:10 } ท่ีปรึกษาไม่ มีท่ี suspecteth เจา้: และ 

ซ่อนพระองคป์รึกษาจากเช่นอิจฉาเจา้ 

{37:11 } ไม่ปรึกษากบัสัมผสัของผูห้ญิง 

ซ่ึงเธอเป็นอิจฉา ไม่ มีเป็นคนข้ีขลาดในเร่ืองของ 

สงคราม หรือ กบัผูข้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราแลกเปล่ียน และ ไม่มีการ 

ผูซ้ื้อขาย หรือมีคนอิจฉาต้ืนตนั 

ไม่เป็นคนโหดสัมผสัความเมตตา และ ไม่มีการ 

slothful ส าหรับงานใด ๆ ไม่ มี hireling มีปี 

จบการท างาน หรือ กบัขา้ราชการไม่ไดใ้ชง้านของธุรกิจมาก: 

พี่ไม่แก่เหล่าน้ีในเร่ืองของท่ีปรึกษา 

{37:12 } แต่ไม่ต่อเน่ืองกบัคนเคร่งศาสนา คนท่ีพระองค ์



knowest การรักษาพระบญัญติัของพระเจา้ เจา้ 

เป็นไปตามใจของเจา้ และจะ sorrow ดว้ยเจา้ 

เจา้จง miscarry 

{37:13 } และใหค้  าแนะน าท่ียนืของตวัเองเถิดหวัใจ: ส าหรับ 

มีคนไม่ซ่ือสัตยห์าพระองคม์ากกวา่ก ็

{37:14 } ส าหรับจิตใจของมนุษยจ์ะเคยชินไปบอกเขา 

ยามเจด็กวา่ ท่ีนัง่ขา้งในมีหอสูง 

{37:15 } และสวดขา้งตน้ทั้งหมดน้ี สูงสุด ท่ีเขา 

จะน าวธีิของพระองคใ์นความเป็นจริง 

{ผูท้รง} ใหเ้หตุผลไปก่อนทุกเอนเตอร์ไพรซ์ และ 

ปรึกษาทนายก่อนทุกการกระท า 

{37:17 } สีหนา้เป็นสัญญาณของการเปล่ียนแปลงของการ 

หวัใจ 

{37:18 } 4 ลกัษณะของส่ิงท่ีปรากฏ: ชีวติดี และความ ชัว่ 

และความตาย: แต่ล้ิน ruleth เหล่านั้นอยา่งต่อเน่ือง 

{37:19 } เป็นหน่ึงท่ีฉลาด และ teacheth หลาย และ 

ยงั มีผลก าไรเพื่อตวัเอง 

{37:20 } เป็นหน่ึงในภูมิปัญญาท่ี sheweth ค า และ 

เป็นคนเกลียด: เขาจะล่มของอาหารทั้งหมด 



{เป็น} ส าหรับพระคุณไม่ไดถู้กก าหนด เขาพระ 

เพราะเขาจะเปล้ืองภูมิปัญญาทั้งหมด 

{37:22 } อีกควรเป็นไปเอง และผลของ 

ความเขา้ใจน่ายกยอ่งในปากของเขา 

{37:23 } คนฉลาดคน instructeth และผลไม ้

ของเขาเขา้ใจความลม้เหลวไม่ 

{กรร} คนฉลาดจะเตม็ไป ดว้ยพร และทั้งหมด 

พวกเขาท่ีเห็นเขาจะนบัเขามีความสุข 

{37:25 } วนัในชีวติของมนุษยอ์าจมีล าดบัเลข: 

แต่ยคุของอิสราเอลไดน้บัไม่ถว้น 

{37:26 } คนฉลาดจะสืบทอดเกียรติในหมู่คนของเขา 

และช่ือของเขาจะทดลอง 

{37:27 } ลูกพ่อ พิสูจนจิ์ตวญิญาณของพระองคใ์นชีวติของพระองค ์และดูวา่มีอะไร 

ชัว่ร้าย ไม่วา่จงให ้

{37:28 } ส าหรับทุกส่ิงไม่มีก าไรส าหรับทุกคน 

กรรณไม่สุขทุกจิตวญิญาณในทุกส่ิง 

{37:29 } ไม่ unsatiable ในส่ิงใด ๆ อร่อย หรือเกินไป 

โลภเม่ือเน้ือ: 

{37:30 } ส าหรับส่วนเกินของเน้ือ bringeth เจบ็ป่วย และ 



surfeiting จะเปล่ียนเป็น choler 

{37:31 } โดย surfeiting มีหลายคนท่ีเสียชีวติ แต่เขาท่ี 

ทรง taketh ปฏิบติัตาม prolongeth ชีวติของเขา 

{38:1 } เพื่อเป็นเกียรติแก่แพทย ์ดว้ยเกียรติครบก าหนดเขา 

ส าหรับการใชง้านซ่ึงท่านอาจไดรั้บจากเขา: ส าหรับพระกรรณ 

สร้างเขา 

{38:2 } ส าหรับแลว้สูงสุดของ การรักษา และเขาจะ 

ไดรั้บเกียรติของกษตัริย ์

{38:3 } ทกัษะของแพทยท่ี์ตอ้งยกศีรษะของเขา: 

และในสายตาของผูช้ายท่ีดี เขาจะช่ืนชมใน 
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{38:4 } เจา้กรรณสร้างยาจากโลก 

และท่ีควรจะเกลียดชงัพวกเขา 

{38:5 } ไม่หวานน ้าท า ดว้ยไม ้ท่ี 

คุณธรรมดงักล่าวอาจเป็นท่ีรู้จกักนั 

{38:6 } และเขากรรณรับผูช้ายทกัษะ ท่ีเขาอาจจะ 

ยกยอ่งในผลงานของเขายิง่ใหญ่ 

{38:7 } ดว้ยเช่น ละท้ิงเขารักษา [ผูช้าย,] และทรง taketh ห่าง 

ปวดของพวกเขา 



{38:8 } ของ เภสัชกรละท้ิงใหก้ล้ิง ๆ 

ผลงานของเขา มีไม่ส้ินสุด และจากเขาอยูส่งบ 

โลก 

{เรา} ลูกชายของฉนั ในการเจบ็ป่วยของเจา้จะไม่ประมาท: แต่อธิษฐาน 

แก่พระเจา้ และเขาจะท าใหเ้จา้ทั้งนั้น 

{38:10 } ออกนอกจากบาป และสั่งมือเถิด aright 

และท าความสะอาดหวัใจของท่านจากความชัว่ร้ายทั้งหมด 

{38:11 } ใหเ้ป็นหวานล้ิมลอง และอนุสรณ์ของไฟน ์

แป้ง และท าใหไ้ขมนัท่ีเสนอ เป็นไม่ 

{38:12 } แลว้ใหห้าท่ีแพทย ์ส าหรับพระเจา้ 

กรรณสร้างเขา: ใหเ้ขาไปไม่จากเจา้ ส าหรับพระองคเ์จา้ 

ตอ้งการของเขา 

{38:13 } เป็นเวลาเม่ือในมือ มีดี 

ประสบความส าเร็จ 

{38:14 } ส าหรับพวกเขาจะสวดออ้นวอนกบัพระเจา้ ท่ีเขา 

จะประสบความส าเร็จ ท่ีซ่ึงพวกเขาใหค้วามสะดวก และแกไ้ขปัญหา 

ยดือาย ุ

{38:15 } ท่ี sinneth ก่อนเคร่ืองชงของเขา ปล่อยใหเ้ขาตกอยูใ่น 

มือของแพทย ์



{38:16 } ลูกชายของฉนั ใหน้ ้าตาตกหล่นผา่นความตาย และ 

เร่ิมคร ่าครวญ เช่นถา้เจา้ hadst รับความเดือดร้อนอนัตรายกนั 

แลว้ ร่างกายของเขาตามก าหนดเอง และ 

ละเลยไม่ไดฝั้งศพของเขา 

{38: 17 } ร้องดี ๆ ท าคร ่าดี และใช ้

lamentation เขาไดคุ้ม้ค่า และท่ีวนัหรือสอง เกรงวา่เจา้ 

เป็นคนเลวพูด: สบายแลว้ กนัส าหรับพระองค ์

แหง้กร้าน 

{38:18 } ส าหรับความตายแลว้แหง้กร้าน และความหนกัเบา 

หวัใจ breaketh แขง็แรง 

{38:19 } ในบีบคั้น ยงัความเศร้าโศก remaineth: และชีวติ 

คนจนเป็นค าสาปของหวัใจ 

{38:20 } ใชเ้ตม็หวัใจ: ขบัรถออกไป และ 

สมาชิกท่ีส้ินสุดทา้ย 

{38:21 } ลืมไม่ได ้เพราะวา่ไม่มีการเปิดอีก: เจา้ 

จงไม่ท าเขาดี แต่ท าร้ายกนั 

{38:22 } จ าเห็นของ: ส าหรับ thine ยงัจะ 

นั้น เม่ือวาน ใหฉ้นั และวนัขา้ 

{38:23 } เม่ือความตายอยูท่ี่ส่วนท่ีเหลือ ใหร้ าลึกถึงเขา 



ส่วนท่ีเหลือ และจะส้ินชีพใหเ้ขา เม่ือจิตวญิญาณของเขาจากไป 

จากเขา 

{38:24 } ภูมิปัญญาของคนท่ีเรียนแลว้โดย 

โอกาสของการพกัผอ่น: และเขาท่ีกรรณธุรกิจนอ้ย 

เป็นฉลาด 

{38:25 } เขาไดปั้ญญาท่ี holdeth ไถ 

และท่ี glorieth ใน goad ท่ี driveth ววั และ 

ครอบครองในหนา้ของพวกเขา และพูดคุยเป็น bullocks 

{38:26 } เขาทูลใจของเขาใหส้วย และเป็น 

ขยนั kine การใหอ้าหารสัตว ์

{38:27 } เพื่อใหทุ้กไมแ้ละ workmaster ท่ี 

laboureth วนัและกลางคืน: และพวกเขาท่ีตดั และหลุมฝังศพแมวน ้า 

และขยนัจะท าใหค้วามหลากหลาย และมอบตวั 

การปลอมภาพ และนาฬิกาเพื่อเสร็จส้ินการท างาน: 

{38:28 } สมิธยงั นัง่ทัง่ และ 

พิจารณาการท างานเหลก็ ไอของไฟ wasteth ของเขา 

เน้ือ และเขา fighteth กบัความร้อนของเตาเผา: เสียง 

คอ้นและทัง่เป็นเคยในหูของเขา และตาของเขา 

ดูยงัคงตามรูปแบบของส่ิงท่ีเขาไดก้ล่าวโทษพวก เขา 



setteth ใจของเขาเพื่อเสร็จส้ินการท างานของเขา และ watcheth ขดัมนั 

สมบูรณ์: 

{38:29 } เพื่อใหล้ะท้ิงพอตเตอร์นัง่อยูท่ี่ท างานของเขา และการเปล่ียน 

ลอ้เก่ียวกบั ดว้ยเทา้ของเขา ท่ีถูกตั้งค่าอยา่งละเอียดท่ี 

เขาท างาน และไดก้ล่าวโทษพวกเขาท างานทั้งหมดตามหมายเลข 

{38:30 } เขา fashioneth ดินกบัแขนของเขา และ boweth 

ลงความแขง็แรงของเขาก่อนท่ีเทา้ของเขา เขา applieth เองจะน าไปสู่ 

มนัผา่น และเขาเป็นคนขยนัท าความสะอาดเตาเผา: 

{38:31 } ทั้งหมดเหล่าน้ีไวว้างใจใหมื้อ: และทุกคน 

ฉลาดในการท างานของเขา 

{38:32 } ไม่ มีเหล่าน้ี ไม่สามารถเป็นเมืองจะอาศยั: และ 

พวกเขาจะจมอยูก่บัท่ีพวกเขาจะ หรือไปข้ึนและลง: 

{38:33 } พวกเขาจะไม่รับการยอมรับใน publick ใหค้  าปรึกษา 

หรือนัง่ในท่ีประชุม: พวกเขาจะไม่นัง่ใน 

ของผูพ้ิพากษาท่ีนัง่ ไม่เขา้ใจประโยคของค าพิพากษา: พวกเขา 

ไม่สามารถประกาศธรรมและพิพากษา และพวกเขาจะไม่อยู ่

พบท่ีพูดอุปมา 

{38:34 } แต่พวกเขาจะรักษาสถานะของโลก และ 

[ทั้งหมด] ความปรารถนาในการท างานของงานนั้น 



{39:1 } แต่เขาท่ีทูลใจของเขาตามกฎหมายท่ีสุด 

สูง และครอบครองในการท าสมาธิดงักล่าว จะไปหา 

ภูมิปัญญาของโบราณทั้งหมดออก และไดค้รอบครองใน 

ค าพยากรณ์ 

{39:2 } เขาจะเกบ็ค าพูดของคนมีช่ือเสียง: 

และอุปมา subtil มี จะมียงั 

{โยเซฟ} เขาจะคน้หาความลบัของหลุมฝังศพประโยค 

และจะคุน้มืด parables 

{39:4 } เขาจะใหบ้ริการในหมู่คนท่ียอดเยีย่ม และปรากฏ 

ก่อนเจา้ชาย: เขาจะเดินทางผา่นประเทศแปลก ส าหรับ 

เขากรรณพยายามดีและความชัว่ร้ายในหมู่ผูช้าย 

{39:5 } จะใหห้วัใจของเขาท่ีรีสอร์ทก่อนเจา้ 

ท่ีท าใหเ้ขา และจะอธิษฐานก่อนสูงสุด และจะ 

เปิดปากของเขาในการสวดมนต ์และใหดุ้อาอบ์าป 

{39:6 } เม่ือพระดีจะ เขาจะเตม็ไปดว้ย 

จิตวญิญาณของความเขา้ใจ: เขาจะเทฉลาดประโยค 

และใหข้อบคุณแก่เจา้ในค าอธิษฐานของเขา 

หน้า 625 Sirach (Ecclesiasticus) 

{39:7 } เขาจะน าความรู้ และท่ีปรึกษาของเขา และใน 



ความลบัของเขาเขาจะนัง่สมาธิ 

{39:8 } เขาจะ shew ไวว้า่ท่ีเขากรรณไดเ้รียนรู้ 

และจะรุ่งโรจนใ์นกฎหมายของพนัธสัญญาของพระเจา้ 

{39:9 } หลายจะยกยอ่งเขาเขา้ใจ และดงันั้น 

ตราบท่ีโลก endureth มนัจะไม่มี blotted ออก ของเขา 

อนุสรณ์สถานจะออกห่าง และช่ือของเขาจะด ารงชีวติอยู ่

จากรุ่นถึงรุ่น 

ประชาชาติ {39:10 } จะ shew มาภูมิปัญญาของเขา และการ 

ชุมนุมจะประกาศสรรเสริญเขา 

{39:11 } ถา้เขาตาย เขาจะปล่อยช่ือมากข้ึนกวา่การ 

พนั: และถา้เขามีชีวติอยู ่เขาจะเพิ่มข้ึน 

{39:12 } ยงั มีเพิ่มเติมจะพูด ซ่ึงผมมีความคิด 

เม่ือ ส าหรับเป่ียมเป็นดวงจนัทร์ท่ีเตม็ 

{39:13 } Hearken พระองค ์เดก็บริสุทธ์ิ เย และตาไว ้

เป็นการกหุลาบเจริญเติบโตโดยทุนของฟิลด:์ 

{39:14 } และใหท่้านล้ิมลองความหวานเป็นก ายาน และ 

งอกงามเป็นดอกลิลล่ี ส่งกล่ินออกมา และร้องเพลงของ 

สรรเสริญ อวยพรพระเจา้ในการท างานของเขาทั้งหมด 

{39:15 } ขยายช่ือของเขา และ shew มาสรรเสริญของเขาดว้ย 



เพลง ของริม ฝีปากของคุณ และ harps และยกยอ่งเขา 

ye บอกหลงัลกัษณะน้ี: 

{39:16 } งานทั้งหมดของพระเจา้จะเกินดี 

และ commandeth ใด ๆ ท่ีเขาจะท าไดใ้น 

ฤดูกาลท่ีก าหนด 

{39:17 } และไม่อาจพูด น่ีคืออะไร เป็นคฤหาสน์ 

ท่ี ส าหรับเวลาสะดวก พวกเขาจะทั้งหมดจะขอออก: ท่ี 

พระบญัญติัของพระองคน์ ้ายนื เป็นฮีป และเวลา 

ค าพูดของเขาปากภาชนะของน ้า 

{39:18 } ท่ีพระบญัญติัของพระองคเ์สร็จแลว้กต็าม 

pleaseth เขา และไม่สามารถขดั ขวาง เม่ือเขาจะประหยดั 

{39:19 } เป็นผลงานของทั้งก่อน และ 

ไม่สามารถจะซ่อนจากตาของเขา 

{39:20 } เขา seeth จากนิรันดร์ไปนิรันดร์ และ 

ไม่มีอะไรดีก่อนเขา 

{39:21 } A คนไม่จ าเป็นตอ้งพูด น่ีคืออะไร เป็นคฤหาสน ์

ท่ี ส าหรับเขากรรณท าทุกส่ิงส าหรับการใช ้

{39:22 } พรของเขาครอบคลุมแม่น ้า ท่ีดินแหง้ และ 

รดน ้าเป็นน ้าท่วม 



{39:23 } เป็นกรรณอยูน่  ้ าใน saltness: ดงันั้น 

พวกจะสืบทอดพระอาชญา 

{39:24 } เป็นธรรมดาจงบริสุทธ์ิ พระองค ์ดงันั้นพวกเขา 

stumblingblocks แก่คนชัว่ร้าย 

{39:25 } ส าหรับดีดี ส่ิงท่ีสร้างข้ึนจากการ 

เร่ิมตน้: ส่ิงชัว่ร้ายดงันั้นส าหรับคนบาป 

{39:26 } หลกัส่ิงส าหรับการใชท้ั้งหมดของมนุษย ์

ชีวติมีน ้า ไฟ เหลก็ และเกลือ แป้งขา้วสาลี น ้าผึ้ง 

นม และเลือดของ องุ่น น ้ามนั และเส้ือผา้ 

{39:27 } ส่ิงเหล่าน้ีจะดีในการท่ีพระเจา้: ดงันั้นการ 

คนบาปท่ีพวกเขาจะกลายเป็นความชัว่ร้าย 

{39:28 } มีจิตวญิญาณท่ีสร้างข้ึนส าหรับการแกแ้คน้ 

ซ่ึงในความโกรธของพวกเขาวางบนจงัหวะเจบ็ ในขณะ 

ท าลายพวกเขาเทแรงของพวกเขา และท าการลงโทษ 

ของเขา ท่ีท าใหพ้วกเขา 

{39:29 } ไฟ ลูก เห็บ และอดอยาก และความ ตาย ทั้งหมดเหล่าน้ี 

สร้างข้ึนส าหรับการแกแ้คน้ 

{39:30 } ฟันของสัตวป่์า และแมงป่อง งู และ 

ดาบลงโทษคนชัว่ร้ายการท าลายลา้ง 



{39:31 } พวกเขาจะช่ืนชมยนิดีในพระบญัญติัของพระองค ์และพวกเขา 

จะพร้อมเม่ือโลก เม่ือจ าเป็น และเม่ือพวกเขา 

เวลาจะมา พวกเขาจะไม่ล ้าค  าของพระองค ์

{39:32 } ดงันั้นจากจุดเร่ิมตน้ท่ีผมไดรั้บการแกไ้ข และ 

คิดวา่ เม่ือส่ิงเหล่าน้ี และมีเหลือพวกเขาในการเขียน 

{39:33 } งานทั้งหมดของพระเจา้ดี: และเขาจะ 

ใหทุ้กส่ิงท่ีจ  าเป็นก าหนดฤดูกาล 

{39:34 } เพื่อใหค้นไม่สามารถพูดได ้น่ีคือแยก่วา่ท่ี: 

ส าหรับในเวลา ท่ีพวกเขาจะทั้งหมด ไดรั้บอนุมติัอยา่งดี 

{39:35 } และจึง สรรเสริญพระเจา้กบัทั้งเย ่

หวัใจ และปาก และช่ือของพระเจา้อวยพร 

40: 1 {อตัรา} ครรภดี์ถูกสร้างข้ึนส าหรับทุกคน และ 

หนกัโยกเป็นบุตรของอาดมั จากวนัท่ี 

เดินทางจากมดลูกของแม่ จนถึงวนัท่ีพวกเขา 

กลบัไปเป็นแม่ของทุกส่ิง 

{40:2 } จินตนาการส่ิง และวนั 

ความตาย, [ปัญหา] ความคิดของพวกเขา และ [สาเหตุ] กลวัหวัใจ 

{40:3 } จากเขาท่ี sitteth บนบลัลงักแ์ห่งความรุ่งโรจน ์แก่ 

เขาท่ีถ่อมตนในโลกและข้ีเถา้ 



{40:4 } จากเขาท่ี weareth สีม่วงและมงกฎุ แก่ 

เขาท่ีมี frock เป็นผา้ลินิน 

ความกลวัความ โกรธ และความอิจฉา ปัญหา และ unquietness ของ {40:5 } 

ความ ตาย และความโกรธ และ ปะทะกนั และ ในเวลาเหลือเม่ือของเขา 

เตียงนอนของเขา เปล่ียนความรู้ 

{40:6 } เพียงเลก็นอ้ยหรือไม่มีอะไรเหลือของเขา และหลงัจากนั้นเขาอยูใ่น 

นอนของเขา ในวนัเฝ้า ปัญหาในการ 

วสิัยทศันข์องพระองค ์ประหน่ึงวา่เขาไดห้นีจากการต่อสู้ 

{40:7 } เม่ือทั้งหมดมีตูนิ้รภยั เขา awaketh และ marvelleth ท่ี 

ความกลวัคืออะไร 

{40: 8 } [ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน] จงเน้ือทั้งหมด ทั้งสองคน และ 

สัตว ์และท่ีไดเ้พิ่มเติม sevenfold เม่ือคนบาป 

{40: 9 } ตาย และการท าลาย ปะทะกนั และดาบ 

ภยัพิบติั อดอยาก ความทุกขย์าก และ ระบาด 

{40:10 } ส่ิงเหล่าน้ีสร้างความชัว่ และส าหรับ 

ตน sakes มาน ้าท่วม 

{40:11 } ทุกส่ิงท่ีโลกจะเปล่ียนไป 

โลกอีก: และท่ีเป็นของน ้ากลบัเขา้ไปใน 

ทะเล 



{40:12 } ติดสินบนและความอยติุธรรมทั้งหมดจะ blotted ออก: แต่ 

แจกจริงจะยัง่ยนืตลอดกาล 

Sirach (Ecclesiasticus) หน้า 626 

{40:13 } ของฝ่ายอธรรมจะแหง้ข้ึนเช่นการ 

แม่น ้า และจะหายไปพร้อมเสียง เช่นฟ้าดี 

ฝน 

{40:14 } เขา openeth มือของเขาเขาจะเปรมปรีด์ิ: ดงันั้น 

จะ transgressors มาเหนือ 

{40:15 } เดก็ของประชาชนท่ีจะไม่น ามา 

หลายสาขา: แต่เป็นรากท่ีไม่สะอาดเม่ือหินยาก 

{40:16 } วชัพืชเติบโตทุกน ้าและธนาคาร 

แม่น ้าจะถูกดึงข้ึนมาก่อนหญา้ทั้งหมด 

{40:17 } Bountifulness เป็นสวนประสบมากท่ีสุด และ 

mercifulness endureth เคยตวั 

{40:18 } การแรงงาน และเป็นเน้ือหาท่ีคนกรรณ 

เป็นชีวติหวาน: แต่เขาท่ี findeth สมบติัอยูเ่หนือพวกเขา 

ทั้งสอง 

{40:19 } เดก็และสร้างความเป็นเมืองท่ียงัคงมี 

ชายช่ือ: แต่หวงภรรยานบัเหนือพวกเขา 



ทั้งสอง 

{40:20 } ไวนแ์ละ musick ดีใจหวัใจ: รัก 

ของปัญญาอยูเ่หนือพวกเขาทั้งสอง 

{40:21 } ท่อและ psaltery การท าเมโลด้ีหวาน: 

แต่ล้ินเหนืออยูเ่หนือพวกเขาทั้งสอง 

{40:22 } desireth ตาเถิดความโปรดปรานและความงาม: แต่เพิ่มเติม 

กวา่ทั้งขา้วโพดในขณะท่ีมนัเป็นสีเขียว 

{40:23 } A เพื่อนและเพื่อนไม่เคยพบ amiss: แต่ 

ขา้งตน้ทั้งสองเป็นภรรยากบัสามี 

มีพี่นอ้ง {40:24 } และความช่วยเหลือกบัเวลาของปัญหา: แต่ 

ทานตอ้งส่งมอบมากกวา่พวกเขาทั้งสอง 

{40:25 } ทองและเงินท าใหเ้ทา้เด่นแน่: แต่ 

ปรึกษาคือนิยมเหนือพวกเขาทั้งสอง 

{40:26 } มัง่คัง่และแรงยกหวัใจ: แต่ความกลวั 

พระเจา้อยูเ่หนือพวกเขาทั้งสอง: ไม่ตอ้งกลวัจะมี 

พระเจา้ และมนั needeth ไม่ไดไ้ปขอความช่วยเหลือ 

{40:27 } ความกลวัของพระเจา้คือ สวนผล และ 

covereth เขาเหนือเกียรติ 

{40:28 } ลูกพ่อ น าไม่ของขอทาน ดีกวา่ การ 



ตายกวา่จะขอ 

40: {29 } ชีวติของเขาท่ี dependeth ในอีกคน 

ตารางจะไม่ถูกนบัเพื่อชีวิต ส าหรับเขา polluteth เอง 

เน้ือคนอ่ืน: แต่คนฉลาดหล่อเล้ียงจะไดดี้ 

ระวงัดงักล่าว 

{40:30 } Begging มีรสหวานในปากของการไร้ยางอาย: 

แต่ในหนา้ทอ้งของเขา กจ็ะเผาไฟ 

{41:1 } O วธีิขมเป็นร าลึกของเจา้ไป 

เป็นคนท่ี liveth ในส่วนท่ีเหลือในทรัพยสิ์นของเขา จงเป็นคนท่ี 

กรรณไม่กวนเขา และท่ีกรรณเจริญรุ่งเรืองในทุก 

กิจกรรม: ใช่ ทูลพระองคท่ี์ยงัสามารถไดรั้บเน้ือสัตว ์

{41:2 } O ตาย ยอมรับไดเ้ป็นประโยคของเจา้แก่คน 

และเขาเจา้ท่ีมีความแขง็แรง ท่ีตอนสุดทา้ย 

อาย ุและเป็นหงุดหงิด กบัทุกส่ิง และเขาท่ี despaireth 

และกรรณหายอดทน 

{41:3 } กลวัประโยคไม่ตาย จ าได ้

ท่ีไดรั้บก่อนขา้ และท่ีหลงั น้ี 

ประโยคของพระเจา้เหนือเน้ือหนงัทั้งหมด 

{41:4 } และท าไมทรงเจา้กบัความสุขท่ีสุด 



สูง มีไม่สืบสวนในหลุมฝังศพ วา่พระองค ์

ไดอ้าศยัอยู ่สิบ หรือเป็นร้อย หรือพนัปี 

{41:5 } เดก็ของคนบาปน่ารังเกียจเดก็ 

และพวกเขาท่ีมีความคล่องตวัในการอยูอ่าศยัของประชาชนท่ี 

{41:6 } มรดกของเดก็ของคนบาปตอ้งพินาศ 

และลูกหลานของพวกเขาจะประณามการทดลอง 

{41:7 } เดก็จะบ่นของพ่อประชาชน 

เน่ืองจากพวกเขาจะถูก reproached เพื่อประโยชนข์องเขา 

{41:8 } จะฉิบหายจง ผูช้ายต่างชาติ ซ่ึงมี 

ทอดท้ิงกฎหมายของพระเจา้สูงสุด ถา้ พวกท่านเพิ่ม มนั 

จะเป็นการท าลายลา้งของคุณ: 

{41:9 } และหากท่านเกิด เยจะเกิดมาเพื่อเป็นค าสาปแช่ง: และ 

ถา้ท่านตาย เป็นค าสาปแช่งจะเป็นส่วนของคุณ 

{41: 10 } ทั้งหมดของโลกท่ีจะเปิดโลกอีก: 

เพื่อท่ีประชาชนจะไปจากค าสาปถูกท าลายไป 

{41:11 } เป็นทุกขข์องมนุษยเ์ก่ียวกบัร่างกายของพวกเขา: แต่ 

ช่ือไม่ดีของคนบาปจะ blotted ออก 

{41:12 } มีขอ้ค านึงถึงช่ือของเจา้ ส าหรับการท่ีจะด าเนินการต่อไป 

มีเจา้เหนือสมบติัดีพนัทอง 



{41:13 } A ชีวติกรรณแต่ไม่ก่ีวนั: แต่ช่ือดี 

endureth เคยตวั 

{41:14 } เดก็ รักษาวนิยัในความสงบ: ส าหรับ 

ภูมิปัญญาท่ีเป็น hid และสมบติัท่ีเป็นเห็น อะไร 

ก าไรอยูใ่นพวกเขาทั้งสอง 

{41:15 } A คนท่ี hideth ความโง่ของเขาจะดีกวา่การ 

คนท่ี hideth ภูมิปัญญาของเขา 

{41:16 } ดงันั้นจะ shamefaced ตามค าของฉนั: 

มนัไม่ดีการรักษาทั้งหมด shamefacedness กไ็ม่เป็น 

อนุมติัทั้งหมด ในทุกส่ิง 

{41:17 } จะละอายใจของ whoredom ก่อนพ่อ และ 

แม่: และโกหกก่อนชายและชายฉกรรจ ์

{41:18 } ความผดิก่อนการพิพากษาและไมบ้รรทดั ของ 

ความชัว่ชา้ก่อนชุมนุมและคน การจดัการธรรม 

ก่อนเจา้พนัธมิตรและเพื่อน 

{41:19 } และโจรกรรมในเร่ืองของสถานท่ีท่ีพระองค ์

sojournest และ ในเร่ืองของความจริงของพระเจา้และเขา 

พนัธสัญญา และ เพื่อเรียน ดว้ยเถิดขอ้ศอกเม่ือเน้ือ และ 

ของ scorning การ ใช ้และให ้



{41:20 } และ ความเงียบก่อนท่ีพวกเขาค านบัเจา้ และ 

ดูตามการแพศยา 

{41:21 } และหนัพระพกัตร์จากเจา้ kinsman หรือ 

จะไปบางส่วนหรือของขวญั หรือ การมองเห็นอีก 

ภรรยา 

{41:22 } หรือจะเป็น overbusy กบัแม่ของเขา และมาไม่ได ้

ใกลเ้ตียงของเธอ หรือกล่าวสุนทรพจนก่์อนเพื่อน upbraiding และ 

หลงัจากท่ีพระองคท์รงสอนให ้ไม่ upbraid 

หน้า 627 Sirach (Ecclesiasticus) 

{41:23 } หรือวน และพูดอีกท่ีซ่ึง 

พระองคท์รงไดย้นิ และเปิดเผยความลบั 

{41:24 } ดงันั้น จงเจา้จะ shamefaced อยา่งแทจ้ริง และพบความโปรดปราน 

ก่อนทุกคน 

{42:1 } ส่ิงเหล่าน้ีจะไม่พระองคล์ะอายใจ และยอมรับ 

คนไม่ท าบาปจึง: 

{42:2 } ของกฎหมายสูงสุด และพนัธสัญญาของเขา และ 

การพิพากษาการจดัชิดขอบประชาชน 

{42:3 } ตอ้นรับตรุษกบัคู่คา้และผูเ้ดินทาง จง หรือของ 

ของขวญัของมรดกเพื่อน 



{42:4 } ของความถูกตอ้งของความสมดุลและน ้าหนกั หรือไดรั้บ 

มาก หรือ นอ้ย 

{42:5 } และองกรณ์ไม่แยแส ขาย ของมาก 

การแกไ้ขของเดก็ และ เพือ่ใหด้า้นของความชัว่ร้าย 

ขา้ราชการออก 

รักษา 42: {6 } แน่นอนเป็นส่ิงท่ีดี เป็นเมียชัว่ร้าย และ 

ปิดอพั มือมาก 

{42:7 } สามารถส่งทุกส่ิงในจ านวนและน ้าหนกั และใส่ 

ในการเขียนท่ีเจา้ givest ออก หรือ receivest ใน 

{42:8 } ไม่ละอายใจท่ีจะแจง้ใหฉ้ลาด และความ โง่ 

และผูสู้งอายมุากท่ี contendeth กบัผูท่ี้มี 

หนุ่ม: จึง จงเจา้จะเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง และไดรั้บอนุมติัทั้งหมด 

คนท่ีอาศยัอยู ่

{42:9 } waketh พ่อส าหรับลูกสาว เม่ือไม่มีใคร 

knoweth และการดูแลส าหรับเธอทรง taketh ห่างนอน: เม่ือเธอ 

เป็นหนุ่ม เกรงวา่เธอเสียชีวติดอกไมอ้าย ุและ 

สมรส เกรงวา่เธอจะเกลียด: 

{42:10 } ในน เกรงวา่เธอควร defiled และ 

รับเดก็ในบา้นของบิดาของเธอ และมีการ 



ผวั เกรงวา่เธอควรบุตรเกเรเอง และเม่ือเธอได ้

แต่งงาน เกรงวา่เธอควรจะแหง้แลง้ 

{42:11 } ใหเ้ฝ้าแน่ใจวา่ลูกสาวไร้ยางอาย 

เกรงวา่ท่ีเธอท าเจา้คินโซอีกเป็นศตัรูเถิด และ 

กล่าวขวญักนัในเมือง และประณามในหมู่คน และ 

ท าใหพ้ระองคล์ะอายก่อนฝงู 

{42:12 } เห็นความงามของร่างกายไม่ทุก และไม่นัง่ 

ใจของผูห้ญิง 

{42:13 } ส าหรับจากเส้ือผา้แลว้มอด จาก 

ผูห้ญิงความชัว่ร้าย 

{42:14 } เป็นดี churlishness ของมนุษยม์ากกวา่การ 

สุภาพผูห้ญิง ผูห้ญิง โหวต ซ่ึง bringeth ความอปัยศ 

และต าหนิ 

{42:15 } ตอนน้ีผมจะจ าผลงานของพระเจา้ และ 

ส่ิงท่ีผมเห็นประกาศ: ในค าของพระเจา้ 

ผลงานของเขาได ้

{42:16 } looketh อาทิตยท่ี์ทูลแสงเม่ือทุกส่ิง 

และการท างานดงักล่าวเตม็ไปดว้ยพระสิริของพระเจา้ 

{42:17 } เจา้กรรณไม่ใหอ้  านาจนกับุญไป 



ประกาศทั้งหมดงานยิง่ใหญ่ของเขา ซ่ึงพระบิดา 

ตดัสินใหแ้น่น วา่ใด ๆ อาจจะจดัตารางการ 

พระสิริของพระองค ์

{42:18 } ท่ีเขา seeketh ลึก และหวัใจ และ 

considereth อุปกรณ์เจา้เล่ห์: ส าหรับพระ knoweth ทั้งหมด 

ท่ีจะเป็นท่ีรู้จกั และเขา beholdeth ของโลก 

{42:19 } เขา declareth ส่ิงท่ีผา่นมา และส าหรับการ 

มา และ revealeth ขั้นตอนของส่ิงท่ีซ่อนอยู ่

{42:20 } ไม่คิด escapeth เขา ไม่มีค  าใด ๆ 

ซ่อนจากเขา 

{42:21 } เขากรรณตกแต่งผลงานยอดเยีย่มของเขา 

ภูมิปัญญา วา่นิรันดร์นิรันดร์: เขา 

ไม่มีอะไรสามารถเพิ่ม ไม่สามารถเขาลดลง และเขา 

กรรณไม่จ าเป็นตอ้งปรึกษาใด ๆ 

{พนัธสัญญา} โอว้ธีิตอ้งมีผลงานของเขาทั้งหมด และท่ีเป็น 

มนุษยอ์าจเห็นแมจ้ะจุดประกาย 

{42:23 } ส่ิงเหล่าน้ีอยู ่และยงัคงอยูต่ลอดกาลทั้งหมด 

การใช ้และพวกเขาไดเ้ช่ือฟังทั้งหมด 

{42:24 } ทุกส่ิงเป็นหน่ึงคู่ต่ออีก: และเขา 



กรรณท าอะไรไม่สมบูรณ์ 

Establisheth {42:25 } หน่ึงส่ิงดีหรืออ่ืน: และ 

ท่ีจะเตม็ไป ดว้ยพระสิริของพิสมยั 

{43:1 } ความภาคภูมิใจของความสูง นภาบนชดัเจน การ 

ความงามของสวรรค ์กบั shew ท่ีรุ่งโรจนข์องเขา 

{43:2 } ดวงอาทิตยเ์ม่ือมนั appeareth ประกาศท่ีเพิ่มข้ึนของเขา 

เคร่ืองดนตรียิง่ใหญ่ การท างานของสูงสุด: 

{43:3 } บ่าย ๆ มนั parcheth และประเทศท่ีสามารถ 

ปฏิบติัความร้อนเผาไหมด้งักล่าวหรือไม่ 

{43:4 } A คนเป่าเตาไฟอยูใ่นผลงานของร้อน แต่ 

ดวงอาทิตย ์burneth ภูเขาสามคร้ัง หายใจ 

ออกไอระเหยคะนอง และส่งออกสดใสคาน มนั 

dimmeth ตา 

{43:5 } ดีเป็นพระเจา้ท่ีท าใหม้นั และ ท่ีเขา 

บญัญติั runneth อยา่งกระทนัหนั 

{43:6 } เขาท ามูนยงัใหบ้ริการในฤดูกาลของเธอส าหรับการ 

ประกาศคร้ังท่ี และเป็นสัญลกัษณ์ของโลก 

{43:7 } จากดวงจนัทร์เป็นสัญลกัษณ์ของงานเล้ียง ไฟท่ี 

decreaseth ในความสมบูรณ์แบบของเธอ 



{43:8 } เดือนเรียกวา่หลงัของเธอช่ือ เพิ่ม 

เยีย่มยอดในเธอเปล่ียน การเป็นเคร่ืองมือของการ 

กองทพัขา้งตน้ ส่องแสงในนภาบนสวรรค ์

{43:9 } ความงามของสวรรค ์ความรุ่งโรจนข์องดาว การ 

เคร่ืองประดบัท่ีใหแ้สงในสถานสูงสุดของพระเจา้ 

{43:10 } ท่ีบญัญติัพระผูบ้ริสุทธ์ิพวกเขาจะ 

ยนืของตนในการ และไม่เคยสลบไสลเพราะในนาฬิกาของพวกเขา 

{43:11 } ดูเม่ือรุ้ง และสรรเสริญพระองคท่ี์ท า 

มนั สวยงามมากเป็นความสวา่งดงักล่าวอยูด่ว้ย 

{43:12 } compasseth สวรรคเ์ก่ียวกบักบัการรุ่งโรจน์ 

วงกลม และมือของสูงสุดมี bended มนั 

{43:13 } พระบญัญติัของพระองคโ์ดย เขาไดก้ล่าวโทษพวกหิมะตก 

aplace และ sendeth แลบการพิพากษาของเขาอยา่งรวดเร็ว 
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{43:14 } น้ี เปิดสมบติั: เมฆ 

บินมาเป็นนก 

{43:15 } โดยอ านาจของเขาดี เขาไดก้ล่าวโทษพวกบริษทัเมฆ 

และลูกเห็บการแบ่งยอ่ยขนาดเลก็ 

{43: 16 } ท่ีสายตาของเขาจะเขยา่ภูเขา และของเขา 



จะ bloweth ลมใต ้

{43:17 } ไดเ้สียงของฟ้าร้องกล่าวโทษพวกโลกเพื่อ 

สั่น: จึง ละท้ิงพายเุหนือและลมหมุน: เป็น 

นกบินเขาสู่หิมะ และลม้ลง 

กล่าวคือเป็นแสงของตัก๊แตน: 

{43:18 } ตา marvelleth ท่ีความงามของสีขาว 

ดงักล่าว และหวัใจจะตอ้งประหลาดใจท่ีฝนตกของมนั 

{43:19 } น ้าคา้งแขง็ยงัเป็นเกลือท่ีเขา poureth บนโลก 

และมนัจะเป็นโพลี lieth ดา้นบนของเดิมพนัคม 

{43:20 } เม่ือลมเยน็เหนือ bloweth และน ้า 

จะเป็นโพลีเป็นน ้าแขง็ มนั abideth เม่ือรวบรวมทุก ๆ 

โดดน ้า และ clotheth น ้าเป็นตวั 

บทรวง 

{43:21 } devoureth ภูเขา และ burneth 

ถ่ินทุรกนัดาร และ consumeth หญา้เป็นไฟ 

{43:22 } A อยูท่ั้งหมดไม่วา่หมอกมา 

อยา่งรวดเร็ว มีดิวมาหลงัจากท่ี refresheth ความร้อน 

{43:23 } โดยค าปรึกษาของเขาเขา appeaseth ลึก และ 

planteth เกาะนั้น 



{43:24 } ท่ีแล่นในทะเลบอกถึงอนัตราย 

ดงักล่าว และเม่ือเราไดย้นิได ้ดว้ยหูของเรา เรา 

thereat 

{43:25 } ส าหรับนั้นจะแปลก และ มหศัจรรย ์

ความหลากหลายของสัตวแ์ละปลาวาฬท่ีสร้างทุกชนิด 

{43:26 } โดยพระองค ์สุดทา้ยของพวกเขากรรณความส าเร็จเจริญรุ่งเรือง 

และตามค าของพระองค ์ประกอบดว้ยทุกส่ิง 

{43:27 } เราอาจพูดมาก และยงั มาสั้น: 

คฤหาสนใ์นผลรวม เขาเป็นทั้งหมด 

{43:28 } วธีิเราสามารถขยายเขา ส าหรับเขาคือ 

ดีดา้นบนงานของเขา 

{43:29 } เจา้เป็นน่ากลวั และ ดี และ 

ยิง่ใหญ่มีอ านาจ 

{43:30 } เม่ือท่านสรรเสริญพระเจา้ ยกยอ่งเขามาก 

ท่านสามารถ ส าหรับแมแ้ต่ จะเขาไกลเกิน: และเม่ือพวกท่านยกยอ่ง 

ใส่ไวท้ั้งหมดของความแขง็แรง และเหน่ือยไม่ ส าหรับพวกท่านสามารถ 

ไม่เคยไปไกลพอ 

{43:31 } ท่ีกรรณเห็นเขา ท่ีเขาอาจบอกเรา และ 

ท่ีสามารถขยายเขาเขาเป็นอยา่งไร 



{43:32 } มี hid ส่ิงท่ีมากข้ึนกวา่น้ี ตอ้ง ส าหรับ 

เราไดเ้ห็นแต่ผลงานของเขาไม่ก่ี 

{43:33 } ส าหรับพระกรรณท าทุกส่ิง และการ 

เจา้กรรณภูมิปัญญาเขารับ 

{44:1 } ใหเ้ราตอนน้ีสรรเสริญช่ือเสียงผูช้าย และบรรพบุรุษของเรา 

begat ท่ีเรา 

{44:2 } เจา้กรรณดดัดีรุ่งโรจน ์โดยพวกเขา 

ผา่นอ านาจดีตั้งแต่ตน้ 

{44:3 } เช่นไม่หมีกฎในก๊กของตน ผูช้าย 

ช่ือเสียงอ านาจ ใหค้  าปรึกษาโดยการ 

ความเขา้ใจ และประกาศค าพยากรณ์: 

{44:4 } ผูน้  าของท่าน โดยเพียงของพวกเขา และ 

ความรู้ของการเรียนรู้ท่ีตอบสนองส าหรับคน ฉลาด และ 

ฝีปากเป็นค าแนะน า: 

{44:5 } เช่นพบเพลงดนตรี และอลั 

ขอ้ในการเขียน: 

ผูช้าย {44:6 } รวยดว้ยความสามารถ อาศยัอยู ่peaceably 

ในการอยูอ่าศยัของคน: 

{44:7 } ทั้งหมดเหล่าน้ีมีเกียรติในรุ่นของพวกเขา และ 



มีความรุ่งเรืองคร้ังของพวกเขา 

{44:8 } มีของพวกเขา ท่ีไดท้ิ้งช่ือ 

พวกเขา วา่ สรรเสริญพวกเขาอาจมีรายงาน 

{44:9 } และบางส่วนมี ซ่ึงมีอนุสรณ์ไม่ ท่ี 

มีเสียชีวติ วา่พวกเขาไม่เคย และมีการ 

กลายเป็นวา่พวกเขาเคยไม่เคยเกิดข้ึน และของพวกเขา 

เดก็หลงัเขา 

{44:10 } แต่กเ็มตตาผูช้าย ท่ีมี 

ความชอบธรรมกรรณไม่ถูกลืม 

{44:11 } กบัเมลด็ของพวกเขาอยา่งต่อเน่ืองยงัคงดี 

สืบทอด และลูก ๆ อยูใ่นพนัธสัญญา 

{44:12 } เมลด็ของพวกเขา standeth และรวดเร็ว ส าหรับเดก็ 

sakes ของพวกเขา 

{44:13 } เมลด็ของพวกเขาจะยงัคงอยูต่ลอดกาล และความรุ่งโรจนข์องพวกเขา 

จะ blotted ไดอ้อกไม่ 

{44:14 } ร่างกายท่ีถูกฝังอยูใ่นความสงบ แต่ช่ือของพวกเขา 

liveth ตลอดไป 

{44:15 } คนจะบอกของปัญญา และ 

ชุมนุมจะ shew มาสรรเสริญของพวกเขา 



{44:16 } Enoch ยนิดีพระเจา้ และ แปล 

เป็นแบบอยา่งของการกลบัใจต่อคนรุ่น 

{44:17 } โนอาห์พบสมบูรณ์ และ ชอบธรรม ใน 

เวลาของการลงโทษท่ีเขาถ่ายแลก [ส าหรับโลก;] 

ดงันั้น เขาซา้ยเป็นสติแก่โลก เม่ือการ 

น ้าท่วมมา 

{44:18 } ท าพนัธสัญญานิรันดร์กบัเขา ท่ี 

เน้ือทั้งหมดจะไม่พินาศจากน ้าท่วม 

{44:19 } อบัราฮมัเป็นพ่อดีของคนจ านวนมาก: ใน 

เกียรติมีใครเหมือนเขา 

{44:20 } ท่ีกฎหมายสูงสุดเกบ็ไว ้และอยูใ่น 

พนัธสัญญากบัเขา: เขาสร้างพนัธสัญญาในเน้ือของเขา 

และเม่ือเขาพิสูจนไ์ด ้เขาพบซ่ือสัตย ์

{44:21 } ดงันั้นเขาใจเขา โดยสาบาน ท่ีเขา 

พรประชาชาติในเมลด็ของเขา และวา่เขาจะ 

เขาคูณเป็นฝุ่ นของโลก และยกยอ่งเขาเมลด็เป็น 

ดาว และท าใหผู้สื้บทอดจากทะเลถึงทะเล และ 

จากแม่แก่ส่วนสูงสุดของแผน่ดิน 

หน้า 629 Sirach (Ecclesiasticus) 



{44:22 } แซคกบัเขาไดส้ร้างท านองเดียวกนัส าหรับ 

บิดาของอบัราฮมัสาเก] พรของผูช้ายทั้งหมด และการ 

ท าพนัธสัญญา และท าใหม้นัพาดหวัของจาคอ็บ เขา 

ยอมรับเขาในพรของเขา และใหเ้ขามี 

มรดก และแบ่งบางส่วนของเขา ในบรรดาสิบสองเผา่ 

เขาส่วนพวกเขา 

{45:1 } และเขาน าจากเขาความเมตตาคน ซ่ึง 

พบความโปรดปรานในสายตาของเน้ือทั้งหมด แมโ้มเสส รัก 

ของพระเจา้และผูช้าย อนุสรณ์สถานมีความสุข 

{45:2 } เขาท าใหเ้ขาเหมือนกบันกับุญประเสริฐ และ 

ขยายเขา เพื่อใหศ้ตัรูท่ียนือยูใ่นความกลวัของเขา 

{45:3 } โดยค าพูดของเขาท่ีเขาเกิดมหศัจรรยห์ยดุ และ 

เขาท าใหเ้ขาสวยงามในสายตาของพระมหากษตัริย ์และใหเ้ขาเป็น 

บญัญติัคน และ shewed เขาเป็นส่วนหน่ึงของเขา 

เกียรติ 

{45:4 } เขาบริสุทธ์ิเขาใน faithfuless ของเขาและความอ่อนโยน 

และเลือกเขาจากผูช้ายทั้งหมด 

{45:5 } เขาท าใหเ้ขาไดย้นิเสียงของเขา และเขา 

เป็นเมฆมืด และใหเ้ขาบญัญติัก่อนของเขา 



ใบหนา้ แมก้ฎหมายของชีวติและความรู้ เขาอาจ 

สอนเจคอบพนัธสัญญา อิสราเอลและพระองค ์

{45:6 } เขาอาจรอด Aaron เป็นคนศกัด์ิสิทธ์ิเช่นเขา แมแ้ต่ 

พี่ชายของเขา ของเผา่เลวนีั้น 

{45:7 } พนัธสัญญานิรันดร์เขาท ากบัเขา และ 

เขามีฐานะปุโรหิตในหมู่คน เขาหนา้จอไอคอน 

เขา ดว้ยเคร่ืองประดบั comely สวมเขาเอาใจของ 

เกียรติ 

{45:8 } เขาใส่เขารุ่งโรจน์สมบูรณ์ และแขง็แรง 

เขา มีเส้ือผา้หลากหลาย มี breeches พร้อมเส้ือคลุมตวัยาว 

และเอโฟด 

{45:9 } และเขา compassed เขา ดว้ยทบัทิม และ 

มีระฆงัทองหลายรอบเก่ียวกบั ท่ี ตามเขาไปท่ีนัน่ 

อาจจะ เสียงและเสียงผูท่ี้อาจไดย้นิใน 

พระวหิาร อนุสรณ์บุตรของคน 

{45:10 } กบัภูษาศกัด์ิสิทธ์ิ กบัผา้ไหมทอง และสีน ้าเงิน 

สี ม่วง การท างานของ embroidere กบัการบทรวง 

ค าพิพากษา และผา่นและ ทูม 

{45:11 } กบับิดสีแดง การท างานของไหวพริบ 



เวร์ิคแมน มี graven อญัมณีเช่นแมวน ้า และตั้งอยูใ่น 

ทอง แกะสลกังานของประดบั ดว้ยการเขียนส าหรับการ 

อนุสรณ์ หลงัจากหมายเลขของเผา่ของอิสราเอล 

{45:12 } เขาตั้งมงกฎุทองเม่ือ mitre ประเดน็ 

คือความศกัด์ิสิทธ์ิท่ีแกะสลกั เคร่ืองประดบัเกียรติ เป็นค่าใชจ่้าย 

งาน ความตอ้งการของตา อุดมการณ์อนัดีงาม และสวยงาม 

{45:13 } ก่อนเขาไม่ดงักล่าว ไม่ได ้

เคยมีคนแปลกหนา้ใส่พวกเขา แต่เดก็ของเขาและเขา 

เดก็เดก็ประทบัใจ 

{45:14 } เสียสละของพวกเขาจะถูกใชท้ั้งหมดทุก 

วนัละสองคร้ังอยา่งต่อเน่ือง 

{45:15 } โมเสสถวายพระองค ์และเจิมเขาดว้ย 

น ้ามนับริสุทธ์ิ: น้ีแมเ้ขานิรันดร์ 

ท าพนัธสัญญา และเมลด็ของเขา การมานานเป็นสวรรคค์วร 

ยงัคงอยู ่พวกเขาควรปรนนิบติัเขา และด าเนินการ 

ท าการของปุโรหิต และอวยพรคนในช่ือของเขา 

{45:16 } เขาเลือกเขาจากผูช้ายทั้งหมดนัง่เล่นให ้

ลสละพระ ธูป และล้ิม ลองความหวาน ส าหรับการ 

อนุสรณ์ ท าการกระทบยอดส าหรับคนของเขา 



{45:17 } เขาใหเ้ขาพระบญัญติัของพระองค ์และ 

ในกฎเกณฑข์องการใชดุ้ลยพินิจ ท่ีเขาควรสอน 

จาคอ็บพยาน และแจง้อิสราเอลในกฎหมายของเขา 

{45:18 } คนแปลกหนา้สมคบกนักนักบัเขา และ 

maligned เขาในถ่ินทุรกนัดาร แมแ้ต่คนท่ีถูกของ 

ของ Dathan Abiron ของดา้นขา้ง และคณะ หลกั 

โกรธและลงโทษ 

{45:19 } น้ีท่ีเห็นพระเจา้ และไม่พอใจเขา และใน 

เขาพอใจพล่านถูกพวกเขาบริโภค: เขา 

ส่ิงมหศัจรรยท่ี์พวกเขา การบริโภคนั้น มีเปลวไฟร้อนแรง 

{45:20 } แต่เขาท าแอรอนยกยอ่งมากข้ึน และให ้

เขามีมรดก และแบ่ง firstfruits ของเขา 

เพิ่ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่เขาเตรียมขนมปังมากมาย: 

{45:21 } ส าหรับพวกเขากินการเสียสละของพระเจา้ ซ่ึง 

เขาใหแ้ก่เขาและเขา 

{ได}้ Howbeit ในดินแดนของคน ท่ีเขามีไม่มี 

สืบทอด ไม่ไดเ้ขาส่วนหน่ึงส่วนใดในหมู่คน: 

พระเจา้เองไดสื้บทอดและส่วนของเขา 

{45:23 } ท่ีสามในเกียรติเป็นบุตรของเอลีซ่า Phinees 



เพราะเขามีความกระตือรือร้นในความกลวัของพระเจา้ และลุกข้ึนยนื 

ดว้ยความกลา้หาญดีของหวัใจ: เม่ือคนถูกเปิด 

หลงั และท าการการกระทบยอดส าหรับอิสราเอล 

{45:24 } ดงันั้นมีพนัธสญัญาสันติภาพท่ีท า 

มีเขา ท่ีเขาควรเป็นประธาน ของวหิาร และ 

คนของเขา และวา่เขา และลูกหลานของเขาควรมีการ 

ศกัด์ิศรีของฐานะปุโรหิตตลอดกาล: 

{45:25 } According กบัพนัธสัญญาท่ีท ากบัดาวดิบุตร 

ของเจสซี ของเผา่ Juda ท่ีสืบทอดของกษตัริย ์

ควรจะใหลู้กหลานของเขาเพียงอยา่งเดียว: ดงันั้นการสืบทอดของอา 

นอกจากน้ีควรแก่เขา 

{45:26 } พระใหภู้มิปัญญาในหวัใจของคุณในการตดัสินของเขา 

คนชอบธรรม ท่ีเป็นส่ิงดีไม่ 

ยกเลิก และเกียรติของพวกเขาอาจทนเคยตวั 

{46:1 } พระเยซูบุตรการบูชาคือกลา้หาญในสงคราม และ 

เป็นทายาทของโมเสสในค าพยากรณ์ ผูต้าม 

ช่ือของเขาท าดีส าหรับการประหยดัของการเลือกของพระเจา้ 

และการลา้งแคน้ศตัรูท่ีลุกข้ึนต่อตา้น 

พวกเขา เขาอาจตั้งอิสราเอลในการสืบทอดของพวกเขา 



{46:2 } วธีิการท่ีดีเกียรติสมาคมเขา เม่ือเขาไม่ยกข้ึนเขา 

มือ และยดืออกดาบกบัเมือง 

{46:3 } ท่ีก่อนเขาจึงยนืมนั ส าหรับพระเจา้ 

ศตัรูของเขาเขามาเอง 

{46: 4 } ไม่ไม่อาทิตยไ์ปกลบั ดว้ยวธีิของเขา และไม่ได ้

หน่ึงวนัท่ียาวท่ีสอง 

{46:5 } ท่ีเขาเรียกวา่พระเจา้สูงสุด เม่ือการ 

ศตัรูกดพระองคใ์นทุก ๆ ดา้น และพระเจา้ดี 

ไดย้นิเขา 

{46:6 } และ มีลูกเห็บของอ านาจอนัยิง่ใหญ่ท่ีเขาท าการ 

การต่อสู้จะลดลงอยา่งรุนแรงในประเทศ และ ในเช้ือสาย 

[ของ Beth horon] เขาท าลายพวกเขาท่ีต่อตา้น ท่ี 
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ประชาชาติอาจทราบความแรงของพวกเขา เน่ืองจากเขาต่อสู้ใน 

สายตาของพระเจา้ เขามาหน่ึงอนัยิง่ใหญ่ 

{46:7 } ในเวลาของโมเสส ยงัพระองคเ์มตตา ในท างาน 

เขาและ Caleb บุตรของ Jephunne ท่ีพวกเขาอยา่งน้ี 

ชุมนุม และคนจากบาป หกัณท่ีจ่าย และ 

รู้สึก murmuring ผูช้ัว่ร้าย 



{46:8 } และหกร้อยพนัคนเดินเทา้ พวกเขา 

สองไดถู้กสงวนไวใ้หพ้วกเขาในมรดก แมแ้ต่ 

แก่ดินแดนท่ี floweth กบันมและน ้าผึ้ง 

{46:9 } เจา้ใหค้วามแขง็แรงยงัจง Caleb ซ่ึง 

ยงัคงอยูก่บัเขาแก่อายขุองเขา: ท่ีเขาป้อนเม่ือ 

สถาน และเขาไดรั้บส าหรับการ 

มรดก: 

{46:10 } ท่ีคนอิสราเอลอาจเห็นวา่ มนัเป็น 

ดีติดตามพระเจา้ 

{46:11 } และเก่ียวกบัผูพ้ิพากษา ทุกคนตามช่ือ 

จิตใจกไ็ม่มี whoring หรือออกจากการ 

พระเจา้ ปล่อยใหค้วามทรงจ าท่ีไดรั้บความสุข 

{46:12 } ใหก้ระดูกงอกงามจากสถานท่ีของพวกเขา และให ้

ช่ือของพวกเขาท่ีมีเกียรติไดต่้อเม่ือ 

เดก็ของพวกเขา 

{46:13 } ซามูเอล ผูเ้ผยพระวจนะของพระเจา้ รักของเขา 

พระเจา้ สร้างอาณาจกัร และเจา้ชายพญาผา่นเขา 

คน 

{46:14 } ตามกฎหมายของพระเจา้ท่ีเขาตดัสินการ 



ชุมนุม และพระเจา้มีความเคารพแก่ยาโคบ 

{46:15 } โดยความซ่ือสัตยข์องเขาเขาพบพระศาสดาจริง 

และตามค า เขารู้จกัไดซ่ื้อสัตยใ์นวสิัยทศัน์ 

{46:16 } ท่ีเขาเรียกวา่พระเจา้ยิง่ใหญ่ เม่ือเขา 

ศตัรูกดพระองคใ์นทุก ๆ ดา้น เม่ือเขาเสนอ 

แกะดูด 

{46:17 } และพระ thundered จากสวรรค ์และมีการ 

เสียงดีท าใหไ้ดย้นิเสียงของเขา 

{46:18 } และพระองคท์รงท าลายการปกครองของ Tyrians และ 

ทั้งหมดเจา้ชาย cf ฟิลิสเตีย 

{46:19 } และก่อนเขานอนยาว เขา protestations 

ในสายตาของพระเจา้และเขาพญา ไม่ท า 

สินคา้ของคนหน่ึงคนใด มากเป็นรองเทา้: และไม่มีใครไม่กล่าวโทษ 

เขา 

{46:20 } และ หลงัตายเขาท านาย และ shewed 

กษตัริยข์องเขาส้ินสุด และยกข้ึนจากโลกในเสียงของเขา 

ค าท านาย บดบงัจิตของคน 

{47:1 } และ หลงัเขากหุลาบข้ึนนาธานเพื่อท านายในการ 

เวลาของดาวดิ 



{47:2 } เป็นไขมนัท่ีน ามาจากขอ้เสนอสันติภาพ 

ดงันั้น ดาวดิเลือกจากอิสราเอล 

{47:3 } เขาเล่นกบัสิงโตเป็น กบัเด็ก และหมี 

เช่นเดียวกบัลูกแกะ 

{47:4 } ลูวเ์ขาไม่ยกัษ ์เม่ือเขายงัหนุ่มแต่ 

และเขาไม่ไดเ้อาออกไปประณามจากคน เม่ือเขา 

ยกข้ึนมือดว้ยหินในสลิง จงัหวะและลง 

หอ้งของโกลิอทั 

{47:5 } ส าหรับเขาเรียกว่าพระเจา้สูงสุด และเขา 

เขามีความแขง็แรงในมือขวาของเขาจะฆ่าท่ียิง่ใหญ่ 

นกัรบ และตั้งค่าของคนของเขา 

{47:6 } เพื่อใหผู้ค้นยกยอ่งเขา ดว้ยหม่ืน 

และสรรเสริญพระองคใ์นพรของพระเจา้ ท่ีเขาให ้

เขามงกฎุแห่งความรุ่งโรจน ์

{47:7 } ส าหรับเขาท าลายศตัรูในทุกดา้น และ 

มาเหนือฟิลิสเตียศตัรูของเขา และเบรก 

ฮอร์นของพวกเขาในซนัเดอร์จงวนัน้ี 

{47:8 } ในผลงานของ เขาไดรั้บการยกยอ่งศกัด์ิสิทธ์ิหน่ึงสูงสุด 

ดว้ยค าแห่งความรุ่งโรจน ์กบัใจเขาทั้ง ท่ีเขาร้องเพลง 



และรักเขาท่ีท าใหเ้ขา 

{47:9 } เขาตั้งนกัร้องยงัก่อนบูชา ท่ีโดยของพวกเขา 

เสียงพวกเขาอาจท าใหเ้มโลด้ีหวาน และร้องทุกวนั 

สรรเสริญในเพลงของพวกเขา 

{47:10 } เขาหนา้จอไอคอนงานเล้ียงของพวกเขา และการตั้งค่าในล าดบั 

เวลาเคร่งขรึมจนจบ วา่ พวกเขาอาจสรรเสริญบริสุทธ์ิของเขา 

ช่ือ และท่ีวดัน้ีอาจเสียงตั้งแต่เชา้ 

{47:11 } เจา้เอาไปบาป อาจรอด และฮอร์นของเขา 

เคยตวั: เขาใหเ้ขาเป็นพนัธสัญญาของพระมหากษตัริย ์และบลัลงักข์อง 

ความรุ่งเรืองในอิสราเอล 

{47:12 } หลงัจากเขากหุลาบลูกชายปัญญา และ เพื่อประโยชนข์องเขา 

ส่ีโมงเยน็มีขนาดใหญ่ 

{47:13 } โซโลมอนครองราชยใ์นเวลาสันติ และก ็

เกียรติ พระเจา้ทรงท าทั้งหมดเงียบรอบเก่ียวกบัเขา ท่ีเขา 

อาจสร้างเป็นบา้นในช่ือของเขา และเตรียมสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของเขา 

ตลอดไป 

{47:14 } วธีิฉลาดออนไลนเ์จา้ ในเยาวชนของเจา้ และ น ้า ท่วม 

เตม็ไป ดว้ยความเขา้ใจ 

{47:15 } สุดจิตครอบคลุมโลกทั้งโลก และเจา้ 



filledst มนั มีมืด parables 

{47:16 } ช่ือจงไปไกลจงเกาะ และส าหรับเจา้ 

สงบ แต่สุดทา้ยรัก 

{47:17 } ประเทศ marvelled ท่ีขา้พระองคเ์พลง 

และ สุภาษิต อุปมา และตีความ 

{47:18 } ตามช่ือของพระเจา้ ซ่ึงเรียกวา่การ 

พระเจา้ของอิสราเอล เจา้ didst รวบรวมทองค าดีบุก และ didst 

คูณเงินน าไปสู่การ 

{47:19 } เจา้ didst โบวเ์อวของเจา้ แก่ผูห้ญิง และโดยพระองค ์

ร่างกายพระองคสุ์ดทา้ยเป็นการน ามาเม่ือพวกเขา 

{47:20 } เจา้ didst คราบเกียรติของเจา้ และเมลด็ของพระองคก่์อใหเ้กิดมลพิษ: 

เพื่อใหเ้จา้ broughtest ความโกรธของเจา้เดก็ และสุดทา้ย 

เสียใจส าหรับความโง่เขลาของเจา้ 

{47:21 } เพื่ออาณาจกัรกถู็ก แบ่ง และ จากเอฟราอิ 

ปกครองอาณาจกัรส าหรับ 

{47:22 } แต่เจา้จะไม่ปล่อยใหปิ้ดความเมตตาของเขา 

ไม่มีงานของเขาจะพินาศ ไม่เขาจะเลิก 

คุณค่าของการเลือกตั้งของเขา และเมลด็ของพระองคท่ี์ทรงรัก 

เขาเขาจะไม่พาไป: wherefore เขาใหส้ติ 



จงจาคอ็บ และ จากเขารากแก่ดาวดิ 
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{47:23 } จึงวางโซโลมอน กบับิดาของเขา และ ของเขา 

เมลด็พนัธุ์ท่ีเขาท้ิงเขา Roboam แมค้วามโง่ของการ 

คน และคนท่ีไม่เขา้ใจ เปิด 

จากคนผา่นทางท่ีปรึกษาของเขา มี 

Jeroboam สน Nebat ท่ีเกิดจากอิสราเอลเพื่อบาป และ 

shewed ท่ีเอฟราอิวถีิบาป: 

{47:24 } และบาปถูกคูณเหลือเกิน ท่ี 

พวกเขาถูกขบัเคล่ือนจากท่ีดิน 

{47:25 } ส าหรับพวกเขาหาความชัว่ร้ายทั้งหมด ถึง 

ลา้งแคน้พวกเขามา 

{48:1 } แลว้ลุกข้ึนยนืชาศาสดาเป็นไฟ และของเขา 

ค าเขียนเช่นโคมไฟ 

{48:2 } เขาน าความอดอยากเจบ็พวกเขา และของเขา 

ความกระตือรือร้นท่ีเขาลดลงจ านวนของพวกเขา 

{48:3 } โดยพระวจนะของพระเจา้เขาหุบสวรรค ์

และน าลงไฟสามคร้ัง 

{48:4 } O ชา วธีิออนไลนเ์จา้เกียรติในพระองคม์หศัจรรย ์



กระท า และท่ีอาจความรุ่งเรืองเช่นหาพระองค ์

{48:5 } ท่ี didst เพิ่มข้ึนจากความตาย และเขาคนตาย 

จิตวญิญาณจากตายแลว้ ดว้ยค าท่ีสุด 

สูง: 

{48:6 } ท่ี broughtest พระมหากษตัริยเ์พื่อท าลาย และ 

ชายเกียรติจากเตียงของพวกเขา: 

{48:7 } ท่ีต  าหนิของพระเจา้ในซีนาย heardest และ 

ใน Horeb พิพากษาแกแ้คน้: 

{48:8 } ท่ี annointedst คิงส์ความแคน้ และ 

ผูเ้ผยพระวจนะจะประสบความส าเร็จหลงัจากเขา: 

{48:9 } ท่ีถูกถ่ายข้ึนในลมไฟ และในการ 

ราชรถมา้คะนอง: 

{48:10 } ท่ีสุดทา้ยบวชส าหรับ reproofs ในช่วงเวลาของพวกเขา การ 

สงบลงโทษของการพิพากษาของพระเจา้ ก่อนท่ีจะเบรค 

ออก ไปโกรธ และหวัใจของพ่อแก่ 

แม่ฮ่องสอน และ การคืนค่าความจาคอ็บ 

{48:11 } ความสุขพวกเขาท่ีเห็นเจา้ และนอนในความรัก 

ส าหรับเรากจ็ะอยู ่

{48:12 } ชากคื็อ ผูถู้กปกคลุม ดว้ยลม: 



และ Eliseus เตม็ไป ดว้ยจิตวญิญาณของเขา: ในขณะท่ีเขาอาศยัอยู ่เขาเป็น 

ไม่ยา้ย ดว้ยการปรากฏตวัของเจา้ชายใด ๆ ไม่สามารถ 

ใด ๆ ใหเ้ขาเม่ือพวกเขา 

{48:13 } ไม่สามารถเอาชนะเขา และหลงั จากการตายของเขา 

ร่างกายของเขาท านาย 

{48:14 } เขาท าส่ิงมหศัจรรยใ์นชีวติของเขา และในความตายของเขา 

ผลงานของเขาท่ียิง่ใหญ่ 

{48:15 } ทั้งหมดน้ี ผูเ้ผยพระวจนะไม่ได ้ไม่ 

ออกจากบาป พวกเขาจนพวกเขามีนิสัยเสีย และ 

ด าเนินการจากท่ีดินของพวกเขา และกระจดักระจายผา่นทุก 

ดิน: แต่ยงัคงมีคนตวัเลก็ ๆ และไมบ้รรทดัในการ 

บา้นของดาวดิ: 

{48:16 } คนบางไม่วา่ซ่ึงเป็นท่ีพอพระทยั 

พระเจา้ และบางคูณบาป 

{48:17 } Ezekias เสริมเมืองของเขา และในน ้า 

ในท่ามกลางนั้น: เขา digged ฮาร์ดร็อคกบัเหลก็ 

และท าบ่อส าหรับน ้า 

{48:18 } ในเวลา Sennacherib ข้ึนมา และส่ง 

Rabsaces และมือของเขากบั Sion และคุย 



ภูมิใจ 

{48:19 } แลว้ trembled ใจ และมือ และพวกเขา 

อยูใ่นความเจบ็ปวด เป็นผูห้ญิงท่ีอยูใ่นครรภ ์

{48:20 } แต่พวกเขาเรียกวา่พระเจา้จะเมตตา 

และยดืออกมือไปทางเขา: และทนัที 

ไดย้นิพวกเขาออกจากสวรรคบ์ริสุทธ์ิ และส่งพวกเขา 

โดยกระทรวง Esay 

{48:21 } เขากต็บโฮสตท่ี์ Assyrians และทูตสวรรค ์

ท าลายพวกเขา 

{48:22 } ส าหรับ Ezekias ท าส่ิงท่ีพอใจของ 

พระเจา้ และกแ็ขง็แรงดว้ยวธีิการของดาวดิบิดา เป็น 

Esay ศาสดาพยากรณ์ คนดี และซ่ือสัตยใ์นวสิัยทศันข์องเขา 

ไดบ้ญัชาเขา 

{48:23 } ในเวลาพระอาทิตยไ์ปยอ้นหลงั และเขา 

ขยายเช่นเดิมชีวติกษตัริย ์

{48:24 } เขาเห็นวญิญาณยอดเยีย่มอะไรควรมา 

การส่งผา่นท่ี สุดทา้ย และเขาสบายท่ีอาลยัใน 

Sion การ 

{48:25 } shewed เขาอะไรควรมาเคย ผา่น 



และส่ิงหรือเคยมา 

{49:1 } ร าลึกของ Josias เป็นองคป์ระกอบ 

น ้าหอมท่ีท า โดยศิลปะของเภสัชกร: เป็น 

หวาน เป็นน ้าผึ้งในปากทั้งหมด และ musick ท่ีจดัเล้ียงของ 

ไวน ์

{49:2 } เขาประพฤติตวัเอง uprightly ในการแปลง 

คน มา abominations ของความชัว่ชา้ 

{49:3 } โดยหวัใจของเขา แก่เจา้ และ ในเวลา 

ของประชาชนท่ี เขาก่อตั้งบูชาของพระเจา้ 

{49:4 } ทั้งหมด ยกเวน้วิด และ Ezekias และ Josias 

ขอ้บกพร่อง: ส าหรับกฎหมายสูงสุดของ forsook พวกเขา แมแ้ต่ 

พระมหากษตัริยข์อง Juda ลม้เหลว 

49: {5 } ดงันั้นเขาใหอ้  านาจแก่ผูอ่ื้น และ 

ความรุ่งโรจนข์องพวกเขาไปประเทศแปลก ๆ 

{49:6 } พวกเขาเผาในเมืองท่ีเงียบสงบ และ 

ท าถนนร้าง ตามค าท านายของ 

ของ Jeremias 

{49:7 } ส าหรับพวกเขาไดว้งิวอนขอพระองคค์วามชัว่ร้าย คนอยา่งไรกต็าม 

ศาสดา บริสุทธ์ิในมารดา เขาอาจ 



รากออก afflict และ ท าลาย และ วา่เขาอาจสร้างข้ึน 

นอกจากน้ี และโรงงาน 

{49:8 } กเ็อเสเคียลท่ีเห็นวสิัยทศันอ์นัรุ่งโรจน ์ซ่ึง 

ไม่ shewed เขาตามราชรถของ cherubims 

{49:9 } ส าหรับเขาท าพูดถึงศตัรูภายใตก้าร 

คิดของฝน และผูก้  ากบัท่ีดี 

{49:10 } ของศาสดาพยากรณ์สิบสองใหร้ าลึกได ้

ความสุข และช่วยใหก้ระดูกของพวกเขาเจริญเติบโตอีกจากสถานท่ีของพวกเขา: 

Sirach (Ecclesiasticus) หน้า 632 

ส าหรับพวกเขาสบายจาคอ็บ และส่งพวกเขา โดยมัน่ใจได ้

หวงัวา่ 

{49:11 } วธีิการท่ีเราจะขยาย Zorobabel แมเ้ขา 

เป็นตราราชวลัลภดา้นขวามือ: 

{49:12 } ดงันั้นคือ พระเยซูบุตรของ Josedec: ใครในพวกเขา 

เวลา builded เฮาส์ และตั้งค่าเป็นวหิารศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อการ 

พระเจา้ ซ่ึงส าหรับนิรันดร์สิริ 

{49:13 } และในการเลือกเป็น Neemias ท่ีมี 

ช่ือเสียงดี ท่ียกข้ึนส าหรับเราได ้

ลด ลง และติดตั้งประตูและแถบ และยกค่าของเรา 



ซากปรักหกัพงัอีกคร้ัง 

{49:14 } แต่แผน่ดินโลก ไม่มีใครสร้างเช่น 

Enoch ส าหรับเขาถ่ายจากโลก 

{49:15 } ไม่มีชายหนุ่มเกิดเช่นโจเซฟ 

พี่นอ้งของตนผูว้า่ คน การพ านกัท่ีมี 

กระดูกถูกถือพระเจา้ 

{49:16 } Sem และ Seth อยูใ่นเกียรติมากในหมู่ผูช้าย 

และดงันั้น อาดมัเหนือทุกส่ิงมีชีวติในการสร้าง 

{50:1 } ไซมอนปุโรหิต บุตรของ Onias ซ่ึงในเขา 

อายกุารใชง้านซ่อมแซมบา้นอีกคร้ัง และ ในวนัของเขาเสริมการ 

วดั: 

{50:2 } และ โดยเขาถูกสร้างข้ึนจากรากฐาน 

สูง สูงป้อมปราการก าแพงเก่ียวกบัวดั: 

{50:3 } ในวนัของเขาฝนรับน ้า ใน 

เขม็ทิศเป็นทะเล ถูกปกคลุม ดว้ยแผน่ของทองเหลือง: 

{50:4 } ท่ีเขาเอาดูแลของวดัท่ีจะควรถอย 

และเสริมเมืองกบั besieging: 

{50:5 } วธีิการท่ีเขาเป็นเกียรติท่ามกลางผูค้นใน 

เขาออกมาจากปราสาทสัจธรรม 



{50:6 } ก าลงัเป็นดาวรุ่งในท่ามกลางเมฆ 

และ เป็นดวงจนัทร์ท่ีเตม็รูปแบบ: 

{50:7 } เป็นดวงอาทิตยท่ี์ส่องแสงเม่ือวดัมากสุด 

สูง และ เป็นแสงสวา่งใหข้องรุ้งในเมฆสดใส: 

{50:8 } และ เป็นดอกกหุลาบในฤดูใบไมผ้ลิน้ี 

ปี ดอกบวัโดยแม่น ้า และ เป็นสาขาของ 

ตน้ก ายานในเวลาฤดูร้อน: 

{50:9 } เป็นไฟ และเตรียมไวน้บัพนั ในการ censer และเรือ 

ตีทองดว้ยลกัษณะของหินมีค่า: 

{50:10 } และแตกหน่อตน้มะกอกท่ียติุธรรมมีผลไมไ้ว ้และเป็น 

ตน้ไซเปรสซ่ึง groweth ข้ึนไปเมฆ 

{50:11 } เม่ือเขาสวมเส้ือคลุมเกียรติ และ 

ใส่เส้ือผา้ มีความสมบูรณ์แบบความรุ่งโรจน ์เม่ือเขาไปถึง 

แท่นบูชาพระ เขาท าเส้ือผา้ความอดยกยอ่งกนั 

{50:12 } เม่ือเขาเอาบางส่วนจากปุโรหิตของ 

มือ ตวัเองยนืจากผลิตผลของแท่นบูชา 

compassed เก่ียวกบั เป็นซีดาร์เป็นหนุ่มใน Libanus และเป็นปาลม์ 

ตน้ไม ้compassed พวกเขาเขารอบท่ีเก่ียวกบั 

{50:13 } เพื่อให ้มีบุตรทั้งหมดของ Aaron ในเกียรติของตน และ 



oblations ของพระเจา้ในมือ ก่อนทุกตวั 

ชุมนุมของอิสราเอล 

{50:14 } และการบริการท่ีแท่น ท่ีเขา 

อาจประดบัขอ้เสนอของผูท้รงอ านาจสูงสุด 

{50:15 } เขาเหยยีดมือไปในถว้ย และเท 

ของเลือดขององุ่น เขาเทออกของการ 

บูชา sweetsmelling ล้ิมทรงเป็นกษตัริยท่ี์สูงสุดของทั้งหมด 

{50:16 } แลว้ตะโกนบุตรของอา และฟังดู 

เงินทรัมเป็ต และท าใหเ้สียงดีในการไดย้นิ ส าหรับการ 

จงก่อนสูงสุด 

{50:17 } แลว้ทุกคนร่วมกนั hasted และลม้ลง 

ลงสู่พื้นดินเม่ือใบหนา้ของพวกเขานมสัการพระเจา้ของพวกเขา 

พระเจา้ผูท้รงอ านาจ สูงสุด 

{50:18 } ท่ีนกัร้องยงัร้องเพลงสรรเสริญ ดว้ยเสียงของพวกเขา 

มีความหลากหลายมากของเสียงมีท าเมโลด้ีหวาน 

{50:19 } และคน besought พระเจา้ มากท่ีสุด 

สูง ค  าอธิษฐานก่อนเขานัน่คือเมตตา จนถึงการ 

solemnity ของพระเจา้ส้ินสุด และพวกเขาไดเ้สร็จส้ินของเขา 

บริการ 



{องค}์ แลว้เขาลงไป และยกข้ึนมือของเขามากกวา่ 

ญะมาอะฮฺทั้งของเดก็ของอิสราเอล เพื่อใหก้าร 

พระพรของพระเจา้ กบัริมฝีปากของเขา และ จะช่ืนชมยนิดีในพระนาม 

{50:21 } และพวกเขาลงตวัเองลงไปบูชา 

สอง คร้ัง ท่ีพวกเขาอาจไดรั้บพรจากการ 

สูงสุด 

{50:22 } ตอนน้ี จึงอวยพรพวกพระเจา้ ซ่ึง 

เฉพาะ doeth ส่ิงมหศัจรรย ์ท่ี exalteth 

วนัของเราจากมดลูก และ dealeth กบัเราตาม 

ความเมตตาของเขา 

{50:23 } เขาใหแ้ก่เราความปิติของหวัใจ และสันติภาพนั้น 

อาจเป็นวนัของเราในอิสราเอลเคยตวั: 

{50:24 } วา่ เขาจะยนืยนัความเมตตาของเขากบัเรา และ 

ส่งเราในเวลาของเขา 

{50:25 } มีลกัษณะท่ีสองของประเทศซ่ึงหวัใจของฉนั 

abhorreth และท่ีสามเป็นประเทศไม่มี: 

{อดีต 50: 26 } พวกเขาท่ีนัง่บนภูเขาสะมาเรีย และ 

ผูท่ี้อาศยัอยู ่ท่ามกลางคนฟีลิ สเตีย และโง่ท่ี 

คนท่ีอาศยัอยูใ่น Sichem 



{50:27 } พระเยซูบุตรของ Sirach เยรูซาเลม็กรรณเขียน 

ในท่ีน้ีจองค าความเขา้ใจ และ 

ความรู้ ท่ีเทภูมิปัญญามาจากหวัใจของเขา 

{50:28 } ความสุขคือพระองคผ์ูจ้ะใชสิ้ทธิน้ี 

ส่ิง และท่ี layeth พวกเขาข้ึนในหวัใจของเขาจะกลายเป็น 

ฉลาด 

{50:29 } ถา้เขาท าเช่นนั้น เขาเป็นแรงกบัทุกส่ิงท่ี: 

แสงของพระเจา้ leadeth เขา ท่ีทูลภูมิปัญญาการ 

พระเจา้ ความสุขเป็นช่ือของพระเจา้ตลอดกาล เอเมน 

พระเยซูอาเมน 

การสวดมนตข์องพระเยซูบุตรของ Sirach 

{51:1 } ผมจะขอบคุณขา้ ขา้แต่พระเจา้ และพระมหากษตัริย ์และสรรเสริญ 

พระองค ์พระเจา้ O คลอดของฉนั: ฉนัสรรเสริญจงจงช่ือ: 

{51:2 } ส าหรับขา้กองหลงัและผูช่้วยเหลือ ฉนัมี 

รักษาร่างกายของฉนั จากท าลาย และบ่วงของ 

หน้า 633 Sirach (Ecclesiasticus) 

ล้ินโต และ จากริมฝีปากท่ีปลอมโกหก และ 

การช่วยทุ่นระเบิดกบัระเบิดศตัรู: 

{51:3 } และทรงส่งฉนั ตามฝงู 



พวกเขาเมตตาและความยิง่ใหญ่ของพระองคช่ื์อ จากฟันของ 

พวกเขาท่ีพร้อมจะกินฉนั และออกจากมือของ 

เช่นขอหลงั จากชีวติของฉนั และ จากท่อร่วมไอดี 

ความทุกขย์ากท่ีมี 

{เร่ิมเขา้ใจแลว้วา่} จากส าลกัไฟ ในทุก ๆ ดา้น และจาก 

ท่ามกลางไฟท่ีผมจุดไม่ 

{51:5 } ลึกถึงนรก ทอ้งจากการ 

ล้ินไม่สะอาด และ จากค าท่ีนอน 

{51:6 } โดยขอ้กล่าวหากษตัริยจ์ากการขาดความชอบธรรม 

วญิญาณฉนัวาดใกลแ้มแ้ก่ความตาย ชีวติล้ินถูกใกล ้

นรกใต ้

{51:7 } พวกเขา compassed ฉนัในทุก ๆ ดา้น และมี 

ไม่มีใครจะช่วยฉนั: ผมดู succour ของผูช้าย แต่ 

กไ็ม่มี 

{51:8 } แลว้คิดวา่ ฉนั ตามความ เมตตาของพระองค ์ขา้แต่พระเจา้ และเม่ือ 

กระท าของเจา้ของเก่า วธีิท่ีเจา้ deliverest เช่นรอเจา้ 

และ savest พวกเขาจากมือของศตัรู 

{51:9 } แลว้ยกผมข้ึนดุอาอข์องฉนัจากโลก 

และอธิษฐานขอการปลดปล่อยจากความตาย 



{51:10 } ท่ีผมเรียกวา่พระเจา้ พระบิดาของพระเจา้ของฉนั 

วา่ เขาจะไม่ปล่อยใหฉ้นัในวนัท่ีปัญหาของฉนั และใน 

เวลาของความภาคภูมิใจ เม่ือไม่มีวธีิการ 

{51:11 } ผมจะสรรเสริญพระนามของพระองคอ์ยา่งต่อเน่ือง และจะร้องเพลง 

สรรเสริญกบัวนัขอบคุณพระเจา้ และเพื่อ ใหเ้ราไดย้นิค าอธิษฐานของฉนั: 

{51:12 } ส าหรับเจา้ savedst ผมจากการถูกท าลาย และ 

deliveredst ฉนัจากท าร้าย: ดงันั้น ผมจะให ้

ขอบคุณ สรรเสริญพระองค ์และอวยพรใหพ้วกเขาตั้งช่ือ ขา้แต่พระเจา้ 

{51:13 } เม่ือผมยงัหนุ่ม หรือเคยไปต่างประเทศ ฉนั 

ภูมิปัญญาท่ีตอ้งการเปิดเผยในค าอธิษฐาน 

{51:14 } ผมสวดออ้นวอนขอเธอก่อนวดั และจะไปหา 

เธอออกมาแมจ้ะส้ินสุด 

{51:15 } คู่จากดอกไมจ้นถึงองุ่นถูกสุกกรรณ 

หวัใจของฉนัยนิดีในเธอ: เทา้ของฉนัไปทางขวา จาก 

เยาวชนของฉนัข้ึนขอฉนัหลงัจากท่ีเธอ 

{51:16 } ผมโคง้ค านบัลงเหมืองหูเลก็นอ้ย และรับเธอ 

สมาคมและเรียนรู้มากข้ึน 

{51:17 } ผมไดป้ระโยชนใ์นนั้น ดงันั้น จะอา้งความรุ่งโรจน์ 

เขาท่ีทูลฉนัภูมิปัญญา 



{51:18 } ส าหรับผมตั้งใจจะท าหลงัจากเธอ และจริงจงั 

ตามท่ีดี ดงันั้น ฉนัไม่ได ้confounded 

{51:19 } วญิญาณฉนักรรณปล ้า กบัเธอ และ ในการกระท าของฉนั 

ผมแน่นอน: ฉนัมายดืมือไปสวรรคข์า้งบน 

และ bewailed ignorances ของฉนัของเธอ 

{51:20 } ผมน าจิตวญิญาณของฉนักบัเธอ และฉนัพบเธอใน 

ความบริสุทธ์ิ: มีหวัใจร่วมกบัเธอจากการ 

เร่ิมตน้ ดงันั้นฉนัไม่ได ้foresaken 

{51:21 } ฉนัลุกหาเธอ: ดงันั้น 

ไดรั้บการครอบครองท่ีดี 

{51:22 } เจา้กรรณใหดิ้ฉนัล้ินส าหรับรางวลั 

และจะสรรเสริญพระองคท์ั้ง 

{51:23 } วาดใกลพ้ระองค ์ye อยา่ และอาศยัอยูใ่น 

บา้นแห่งการเรียนรู้ 

{51:24 } คฤหาสนเ์ป็น ye ชา้ และส่ิงท่ีพูดพวกท่านเหล่าน้ี 

ส่ิง เห็นวญิญาณคุณจะกระหายน ้ามาก 

{51:25 } ฉนัเปิดปากของฉนั และกล่าววา่ ซ้ือความ 

ตวัเองไม่ มีเงิน 

{51:26 } ใส่คอภายใตแ้อกของคุณ และปล่อยใหจิ้ตวญิญาณของคุณ 



ไดรั้บค าแนะน า: เธออยูใ่นมือ 

{51:27 } วจิิตรตระการ ดว้ยตา วธีิท่ีฉนัจะมี แต่นอ้ย 

แรงงาน และไดรั้บพระองคเ์หลือมาก 

{51:28 } ไดรั้บการเรียนรู้ ดว้ยจ านวนเงินดี และไดรั้บ 

ทองมาก โดยเธอ 

{51:29 } ใหจิ้ตวญิญาณของคุณช่ืนชมยนิดีในพระองค ์และจะไม่ 

ละอายใจสรรเสริญเขา 

{51:30 } ท างาน betimes และ ในเวลาของเขาท่ีเขาจะ 

ใหร้างวลัของคุณ 
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