
APOCRYPHA 

KARAĻA DŽEIMSA BĪBELE 1611 SIRACH 

www.Scriptural-Truth.com 

Sirach (Ecclesiasticus) 

Gudrība, Jēzus dēls Sirach jeb Ecclesiasticus 

Prologs neskaidro autora izveidotie 

Šis Jēzus bija dēls Sirach un mazdēlu pie Jēzus 

ar tādu pašu nosaukumu, kopā ar viņu: šis cilvēks, tādēļ dzīvoja 

pēdējās reizes, kad cilvēki bija veda prom nebrīvē, un 

mājas sauc atkal, un gandrīz pēc visiem pravie iem. Tagad 

viņa vectēvs Jēzus, kā viņš pats witnesseth bija cilvēks 

ar lielu rūpību un gudrības starp ebrejiem, kas to izdarīja 

ne tikai savākt gudro, kapu un īsus teikumus 

kas bija pirms viņa, bet pats arī izteica dažus 

viņa paša, pilns ar daudz izpratni un gudrību. Kad kā 

Tādēļ pirmais Jēzus nomira, atstājot šo grāmatu, gandrīz 

pilnveidojams, Sirach viņa dēls saņem to aiz sevis atstāja viņa 

savu dēlu Jēzu, kurš, ņemot gotten to rokās, 

apkopoti visi kārtīgi vērā vienu tilpumu un to sauca par 

Gudrība, tas gan intituling ar viņa paša vārdu, viņa tēvs 



vārds un viņa vectēva; pievilcīgs klausītājs ar ļoti 

vārds gudrības ir lielākas mīlestības par šo pētījumu 

grāmatu. Tādēļ containeth gudrs teicieni, tumši teikumus, 

un līdzībās un dažu īpaši dievbijīgs seno stāsti par 

vīri, kas Dievam; arī viņa lūgšanu un dziesmu; Turklāt 

kādas priekšrocības Dievs bija pieklājīgi savai tautai un ko 

viņš bija vaina pēc saviem ienaidniekiem nomoka. Šis Jēzus 
darīja 

atdarināt Solomons, un bija ne mazāk slavens ar gudrību un 

mācīšanās, gan ir patiešām liels mācību cilvēks un tāpēc 

pazīstamu arī. 

Gudrība, Jēzus dēls Sirach prologs. 

Tā kā daudzas un lielas lietas ir nogādāti sacīja 

mums ar likumu un pravieši, un citas personas, kurām ir 

sekoja viņu soļi, kuriem vajadzētu būt lietas Izraēla 

atzinība par mācīšanos un gudrību; un apliecinot ne tikai 

lasītāju vajadzībām nedrīkst kļūt par prasmīgu sevi, bet arī 

tie, kas vēlas mācīties varēs gūt peļņu, tiem, kas ir 

bez abiem, runāšana un rakstīšana: mans vectēvs 

Jēzu, kad viņš bija daudz devis pats lasījums 



likumu, un pravieši un citām grāmatām mūsu tēvi un 

nokļuvušas tajā pareizi spriest, arī bija vērsta 

pats rakstīt kaut ko, kas attiecas uz mācīšanos un 

gudrību; ar nodomu, ka noteikumi, kuri vēloties, lai uzzinātu, 

un ir atkarīgi no šīm lietām, varētu gūt labumu daudz vairāk 

dzīvo saskaņā ar likumu. Tāpēc ļaujiet man jums intreat 

izlasīja ar labvēlību un uzmanību, un piedod mums, kur 

mēs varētu šķist nāk pietrūkst dažus vārdus, kas mums ir 

strādājis interpretēt. Uz vienu un to pašu, kas laistas apgrozībā 

Ebreju un tulkotu uz citu valodu, nav 

pašā spēkā: un ne tikai šīs lietas, bet likums 

pats par sevi, un pravieši, un pārējā grāmatas, nav 

nelielas atšķirības, kad tie runā savā 

valoda. Par astoņiem un trīsdesmito gadu nonāk 

Ēģipte, kad Euergetes bija karaļa un turpina tur dažas 

laiku, es atklāju, nav maza mācību grāmata: tādēļ es 

domāju, ka tas visvairāk nepieciešams man dāvināt kādu 
uzcītību 

un travail to interpretēt; ar lielu watchfulness un prasmi 

šajā telpā grāmatu novestu līdz galam, un noteikt to tālāk 



tos arī, kas, būdama kaut_kur svešā zemē ir gatavi mācīties, 

tiek sagatavoti pirms manieres dzīvot pēc likuma. 

{1:1} visa gudrība nāk no Kunga, un ir kopā ar viņu 

mūžīgi. 

{1:2} kurš var numurēt smiltis jūras un pilieni 

lietus un mūžības dienas? 

{1:3} kurš var uzzināt augstums no debesīm, un 

platums no zemes, un dziļi un gudrība? 

{1:4} gudrības darījis izveidots pirms visām lietām un 

izpratne par piesardzību no arī mūžība. 

{1:5} Visaugstā Dieva vārdu ir strūklaka 

gudrību; un viņas veidos ir mūžīgā baušļus. 

{1:6}, kurai darījis gudrību saknes atklāts? vai 

kurš darījis zināmas viņas gudrs padomu? 

{1:7} [unto ko darījis gudrības zināšanas ir 

pieļāvusi acīmredzamas? un kurš darījis sapratusi, ka viņas 
lieliski 

pieredzi?] 

{1:8} tur ir viens gudrs un lielā mērā būtu baidījusies, Lord 

sēžot uz viņa tronī. 



{1:9} viņš radīja viņu, un ieraudzīja meiteni un numurētus viņai, 
un 

viņas izliets uz viņa darbiem. 

{1:10} viņa ir ar visiem miesas pēc viņa dāvanu, un viņš 

devis viņai, ka mīlu viņu. 

{1:11} kunga bailes ir gods un slava, un 

prieks un jautrība kroni. 

{1:12} bailes no kunga maketh Priecīgus sirds, un 

devis prieks, un prieks, un ilgu mūžu. 

{1:13} whoso feareth kungam, tas ir iet arī ar viņu 

beidzot, un viņš atgūs par labu savai nāves stundai. 

{1:14} kungu baidīties ir gudrības sākums: un 

tā tika izveidota ar uzticīgs dzemdē. 

{1:15} viņa mūžīgo fonds darījis uzbūvējuši vīriešiem, 

un viņa turpina ar to sēklas. 

{1:16} kungu baidīties ir gudrības pilnība un filleth 

vīrieši ar viņas augļiem. 

{1:17} viņa filleth visu savu māju ar lietām, kas ir vēlama, 

un garners ar viņas pieaugumu. 

{1:18} kunga bailes ir kronis gudrības, padarot 



mieru un perfekta veselība attīstīties; gan kas ir dāvanas 

Dievs: un tas enlargeth viņu jautrība, kas viņu mīlam. 

{1:19} gudrības raineth uz leju prasmju un zināšanu 

izpratne stāv un exalteth tos ievērot, ka 

turēt viņas ātri. 

{1:20} saknes gudrība ir bailes kungs, un 

to zari ir ilgs mūžs. 

{1:21} bailes no kunga driveth prom grēku: un kur 

tas ir klāt, tas aizdzen dusmas. 

{1:22} nikns vīrs nevar pamatot; par varai 

viņa niknums ir viņa iznīcināšanu. 

{1:23} nekāds pacietīgais asaru uz laiku, un pēc tam 

prieks ir sacelties sacīja viņam. 
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{1:24} viņš būs slēpt viņa vārdi laiku un lūpām 

daudzi deklarē savu gudrību. 

{1:25} zināšanas līdzībās ir dārgumi 

gudrība: bet dievbijība ir kaut kas pretīgs, lai grēcinieks. 

{1:26} tu vēlēšanās gudrība, turēt baušļus, 

un tas Kungs dod viņai unto tev. 



{1:27} kunga bailes ir gudrības un instrukciju: 

un ticība un labestību viņa prieks. 

{1:28} neuzticība nav bailes no Kunga, kad tu esi 

nabaga: un nākt ne unto viņam ar dubultu sirdi. 

{1:29} nedrīkst būt liekulis vīriešiem redzeslokā, un veikt 

labi ņemt to, ko tu esi speakest. 

{1:30} pacilāt ne pats sevi, nedrīkstam tu nokrist un radīt 

apkaunot pēc tava dvēsele un tik Dievs atklāj tavu noslēpumu, 

un tevi izsviests vidū draudzi, 

jo tu camest patiesībā nav bailes no Kunga, bet 

tava sirds ir pilna ar viltu. 

{2:1} mans dēls, ja tu nākt kalpot Kungam, sagatavo tavs 

dvēsele kārdinājumam. 

Tava sirds aright un pastāvīgi jācieš {2:2} kopu un 

steidzieties ne nemiera. 

{2:3} Cleave sacīja viņam, un atkāpties nav prom, ka tu 

mayest palielina tava pēdējā galā. 

{2:4} nekādā veidā ir sanesuši tevi ņemt moži, 

un esiet pacietīgs, ja tu esi mainīts uz zemas īpašuma. 

{2:5} zeltam ir notiesājusi uguns un pieņemams vīriešu 



nedienās krāsns 

{2:6} ticēt, un viņš būs palīdzēt tev; lai tavs ceļu 

pareizi, un uzticību viņam. 

{2:7} ye, ka bailes kungs, pagaidiet, viņa žēlastību; un nevar 
doties 

malā, nedrīkstam tu kritumu. 

{2:8} ye, ka bailes kungs, uzskatu, ka viņam; un jūsu alga 

veic nevar neizdoties. 

{2:9} ye, ka bailes kungs, cerēt uz labu, un 

mūžīgu prieku un žēlsirdība. 

{2:10} apskatīt vecās paaudzes un redzēt; vai kādreiz 

jebkuru uzticēties kungam, un bija apmulsis? vai bija jebkāda 
ievērot 

viņa bailes, un bija atstājis? vai kuru viņš kādreiz nicināt, 

kas aicināja viņu? 

{2:11} the Lord ir pilns ar līdzjūtību un žēlastību, 

ieildzis un ļoti bēdīgi, un forgiveth grēkus, un 

saveth laika nelaimi. 

{2:12} bēdas ir baismīgs sirdis un vāju rokās, un 

grēcinieks, kas goeth divos veidos! 

{2:13} bēdas sacīja viņam, ka ir gļēvs! jo viņš tic 



nav; Tādēļ veic viņš nevar aizstāvēt. 

{2:14} bēdas jums, kuri ir zaudējuši pacietību! un ko 

jūs darīs, kad kungs dara ciemos 

{2:15} tie, ka bailes Kungs nav nepaklausīs viņa vārds; 

un tie, kas viņu mīlam saglabās savu veidos. 

{2:16} tie, ka bailes kungs centīsies panākt to, kas ir 

labi, patīkami, unto viņam; tie, kas viņu mīlam topu 

piepildīta ar likumu. 

{2:17} tās, ka bailes kungs sagatavos savās sirdīs, 

un pazemīgs savas dvēseles acīm, 

{2:18} sakot, mums tiks iedalītas kungu, rokās 

un nav vīriešu rokās: tā kā viņa majestāte, tā ir viņa 

žēlastību. 

{3:1} uzklausīt mani tēvs, O bērniem, un pēc tam darīt 

ka tikpat labi jūs varat būt droši. 

{3:2} par Lord hath datēts tēvu gods 

bērni, un tam ir apstiprināts mātes iestāde 

pār dēliem. 

{3:3} whoso honoureth tēvam maketh izpirkšanu 

par saviem grēkiem: 



{3:4} un viņš honoureth viņa māti, kas ir kā viens, kas 

layeth līdz dārgumu. 

{3:5} whoso honoureth tēvs ir prieks par viņa 

savus bērnus; un kad viņš maketh viņa lūgšanu, viņš ir 

dzirdējis. 

{3:6} viņš honoureth viņa tēvs, kas ir ilgs mūžs; 

un tas, kas ir paklausīgas, unto Lord ir mierinājums 

viņa māte. 

{3:7} viņam, ka feareth kungs būs gods tēvam, un 

to pakalpojumu, sacīja viņa vecāki par to viņa saimnieki. 

{3:8} gods tavs tēvs un māte programmā word un 

darbos, svētība pār tevi var nākt no tiem. 

{3:9} tēva svētība establisheth mājas 

bērniem; bet māti nolādēt rooteth 

pamatus. 

{3:10} lepnums nav tavs tēvs; dishonour par tavu 

nekādas slavas, unto tev ir tēva dishonour. 

{3:11} cilvēka krāšņumā, no viņa gods ir 

tēvs; un māti, kas dishonour ir pārmetums, lai 

bērniem. 



{3:12} mans dēls, palīdzētu tavs tēvs viņa vecumu un viņu 
sāpināt 

ne tik ilgi, kamēr viņš nu. 

{3:13} un, ja nepilda savu sapratni, pacietību, ar 

viņu; un nicināt viņam, nevis tad, kad tu esi tavs pilnu spēku. 

{3:14} par sardzes tavs tēvs ir 

aizmirst: un tā vietā, lai grēkus tā pievieno veidot tevi 

uz augšu. 

{3:15}, tavas bēdas ir diena 

atcerējās; tavus grēkus arī veic izkausēt prom, ledus 

godīgu silts laiks. 

{3:16} viņš forsaketh viņa tēvs, kas ir tikpat zaimotājs; un 

viņš angereth viņa māti, kas ir nolādēts: Dievs. 
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{3:17} mans dēls, turpiniet ar tavs bizness padevību; tāpēc 

būsi tu būt mīļots par viņu, kas ir apstiprināta. 

{3:18} jo vairāk tu esi, jo vairāk pazemīgs sevi, un 

tu būsi atrast labu Dieva tā Kunga priekšā. 

{3:19} daudzi ir atklātā vietā, un slavu: bet 

mistērijas ir atklāti sacīja lēnprātīgs. 



{3:20} kungs jauda ir lieliska, un viņš ir 

godina un pieticīgs. 

{3:21} nevar meklēt lietas, kas ir pārāk grūti par tevi, 

ne meklēt lietas, kas ir virs tavs spēks. 

{3:22}, bet kas ir pavēlējis tev padomā, tad ar 

cieņa pret to nav trūcīgs, lai tevi redzēt ar tavs 

acis ar lietām, kas ir slepeni. 

{3:23} nedrīkst būt ziņkārīgs nevajadzīgās lietās: vairāk 

lietas ir shewed, unto tev nekā vīrieši saprot. 

{3:24} jo daudzi tiek maldināts ar savu velti atzinumu; 

un ļaunu aizdomu darījis gāza savu spriedumu. 

{3:25} bez acīm, tu būsi gribu gaismas: nav uzdoties 

zināšanu tāpēc, ka tu esi ne. 

{3:26} spītīgs sirds biļetes, ļauno pēdējā; un viņš 

kas mīl briesmas ir tajā iet bojā. 

{3:27} stūrgalvīgs sirds ir piekrauts ar bēdas; 

un grēcīgs cilvēks ir kaudze grēks uz grēku. 

{3:28} lepnais sodīšana nav nekādu tiesiskās aizsardzības 
līdzekli; 

par ļaunprātību augu darījis iesakņojusies viņā. 



{3:29} sirds pārdomātu sapratīs līdzība; 

un uzmanīgs auss ir gudrs cilvēks vēlas. 

{3:30} ūdens būs apspiešana liesmojoša ugunskura; un alms 
maketh 

par grēku izpirkšanu. 

{3:31} un viņš, ka requiteth labas pagriezienus ir norūpējusies 
par to, ka 

kas var rasties turpmāk; un kad viņš falleth, viņš 

atrast uzturēšanās. 

{4:1} mans dēls, izkrāpt nav slikta viņa dzīves un 

Pārliecinieties, nevis trūkumcietējiem acīm ilgi jāgaida. 

{4:2} padarīt ne izsalcis dvēsele noskumis; ne to provocēt 

cilvēks, viņa ciešanas. 

Sirds, kas ir aizkaitināts; {4:3} pievienot ne vairāk 
nepatikšanu un 

atlikt to nedot viņam tas ir nepieciešams. 

{4:4} noraidīt nav lūgšanas par nomocīts; ne 

novērsties tavu seju no slikts cilvēks. 

{4:5} savukārt prom ne tavs acs no trūcīgajiem, un sniegt 

viņu neviens pasākums nolādēt tevi: 

{4:6} – ja viņš tevi nolādēt ar rūgtumu viņa dvēseli, viņa 



par viņu, kas padarīja viņu uzklausa lūgšanas. 

{4:7} pats sevi saņemt draudzes mīlestību un priekšgala 

tava galva, liels cilvēks. 

{4:8} let tā nebēdājies tevi, lai tavs ausi pie priekšgala 

nabags, un dod viņam draudzīgi atbildi ar labestību. 

{4:9} piegādāt viņam, ka nepareizi suffereth no rokas 

apspiedējs; un nedrīkst būt vājiem, kad tu sittest 

spriedumu. 

{4:10} kā tēvs sacīja tēva un nevis 

vīrs viņu māte sacīja: Tātad tu būsi būt kā dēls 

Lielākā daļa augsto, un mīlēt tevi vairāk, nekā tava māte 

auduma. 

{4:11} gudrības exalteth viņas bērni un layeth kravas 

tiem, kas meklē viņu. 

{4:12} viņš mīl viņu, kas mīl dzīvi; un tie, kas cenšas 

viņas agri piepilda ar prieku. 

{4:13} viņš, kas holdeth viņas ātri iemantos godību; un 

neaizskarami entereth, kungs svētīs. 

{4:14} tie, kas kalpo viņai dara ministrs svēts vienā: 

un tiem, kas mīl viņu mīlēt kungu. 



{4:15} whoso devis ausi, sacīja viņas novērtē tautu: 

un viņš sacīja viņas attendeth, kas nosaka aiztures droši. 

{4:16} ja cilvēks izdarījis pats sacīja viņas, viņš iemantos 

viņas; un viņa paaudzes rīko viņu rīcībā. 

Sākumā būs staigāt ar viņu aiz {4:17} samocīto 

veidos, dot bailes un šausmas pēc viņu un viņu mocīt 

ar savu disciplīnu, līdz brīdim, kad viņa var uzticēties viņa 
dvēsele, un mēģināt viņu 

ar viņas likumiem. 

{4:18} tad viņa atgriezīsies taisnu ceļu sacīja viņam, 

un viņu mierināt, un shew viņas noslēpumos. 

{4:19}, bet ja viņš noiet greizi, viņa viņu pamest, un dot 

viņu uz viņa paša drupās. 

{4:20} iespēja novērot un Sargieties no ļaunuma; un 

nedrīkst būt kauns, kad tas concerneth tava dvēsele. 

{4:21} jo nav kauns, ka bringeth sin; un tur ir 

kauns, kas krāšņumā un žēlastība. 

{4:22} pieņemt neviena persona pret tavu dvēseli, un nedrīkst 
ļaut 

jebkurš cilvēks pietāti izraisīt tevi krist. 

{4:23} un atturēties nerunāt, ja pastāv iespēja 



darīt labu, un noslēpt ne tavu gudrību viņas skaistumu. 

{4:24} jo ar runas gudrība ir zināms: un 

mācīšanās ar mēles vārdiem. 

{4:25} nekādi nevarēju runāt pret patiesību; bet būt samulsis 

tavs nezināšanas kļūdas. 

{4:26} nedrīkst būt kauns atzīties tavus grēkus; un nav spēkā 

upe kursā. 

{4:27} ne pats sevi padarīt apakšnieks muļķīgi cilvēkam; 

nedz pieņemt vareno personā. 

{4:28} censties par patiesību, nāves, un tas Kungs sacīja 

cīņa par tevi. 

{4:29} nedrīkst būt pārsteidzīgs tava mēle un Tavus darbus 
ļengans 

un kūtrs. 
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{4:30} nedrīkst būt kā lauva tavs nams, ne frantick, starp 

tavs kalpi. 

{4:31} let nav tavs roku izstiepj saņemt, un 

ciet, kad tu shouldest atmaksāt. 

{5:1} nolikts tava sirds tavs precēm; un nevar teikt, man ir 



tik daudz par manu dzīvi. 

{5:2} sekot nav tavs paša prāta un tavu spēku, 

pastaiga pa veidiem, kā tava sirds: 

{5:3} un teikt ne, kas ir controul par manu darbu? 

kungs noteikti atriebt tavu lepnumu. 

{5:4} teikt, esat grēkojuši un darījis to kaitējumu 

notika pie manis? Kungs ir ieildzis, viņš būs 

nekādi nevarēju ļaut tev iet. 

{5:5} attiecībā uz propitiation, nedrīkst būt bez bailēm, lai 
pievienotu 

grēks, grēks sacīja: 

{5:6} un nevar teikt, viņa žēlastība ir liels; viņš būs pataisi 

par daudziem maniem grēkiem: attiecībā uz žēlsirdība un 
dusmas nāk 

no viņa un viņa sašutuma resteth uz grēciniekiem. 

{5:7} pārliecinieties, ka neviens tarrying pārvērst kungam un 
nevar atlikt 

dienas: pēkšņi ir Kunga dusmas 

nākt atpakaļ un tavu drošību, tu būsi iznīcināts, un 

bojā, atriebība diena. 

{5:8} kopas nav tavs sirds pēc preču netaisnīgi gotten par 



tie nosaka nevis peļņu tevi postu dienā. 

{5:9} winnow ne ar katru vēja un nav iedziļināties katrā 

veids: lai tik auduma grēcinieks, kas darījis dubultā mēli. 

{5:10} jābūt stedfast tavu izpratni; un ļaujiet tavu vārdu 

būt vienāds. 

{5:11} būtu ātra dzirdēt; un ļaut tavu dzīvi patiesi; un 

ar pacietību sniegt atbildi. 

{5:12}, ja tu esi izpratni, atbilde tavs kaimiņš; 

Pretējā gadījumā tavs netiksiet tavu muti. 

{5:13} gods un kauns ir Talk: un mēle 

cilvēks ir viņa kritums. 

{5:14} nevar saukt whisperer un gulēt nevar gaidīt ar 

Tava valoda: netīrs kauns ir zaglis, un ļaunums 

nosodījumu pēc dubultā mēli. 

{5:15} nedrīkst būt neziņā par jebkura lieta ir liels jautājums vai 

mazs. 

{6:1} drauga vietā kļūt ne ienaidnieks; par 

[tādējādi] tu būsi mantot sliktu vārdu, kauns, un 

pārmetums: pat tā ir grēcinieks, kas darījis dubultā mēli. 

{6:2} cildināt, ne pats sevi advokāta un tavs paša sirds; 



ka tava dvēsele nedrīkst saplīst gabalos kā vērsis [klaiņojošus 
vienatnē.] 

{6:3} tu būsi apēst tavu lapām un zaudēt tavs augļu un 

pats sev atstāt kā sauss koks. 

{6:4} A nelabs dvēsele iznīcina viņu, kas darījis, un 

dara viņu smējās ar nicinājumu no viņa ienaidniekiem. 

{6:5} sweet valoda būs reizināt draugi: un 

fairspeaking mēle palielinās veida sveicienus. 

{6:6} būt mierā ar daudziem: tomēr var būt tikai viens 

Conseiller d ' ambassade tūkst. 

{6:7} ja tu wouldest get draugam, pierādīt viņu pirmais un 

nav steidzīgs, lai kreditētu viņu. 

{6:8} kāds vīrietis ir draugs savā gadījumam, un 

nav būs valda tajā dienā, kad tavs nepatikšanas. 

{6:9} un ir draugs, kas ir pagriezts ienaids, 

un nesaskaņas atklāsim tavs pārmetums. 

{6:10} atkal kādu draugu ir biedrs pie galda, 

un netiks turpināta, tavu nelaimi diena. 

{6:11} bet tava labklājība, viņš būs kā sevi pašu, un tiks 

pār tavu kalpi būtu treknrakstā. 



{6:12} ja tu iesniedzams zemu, viņš būs pret tevi, un 

būs slēpt sevi no tava seja. 

{6:13} atdalīt sevi no tavs ienaidniekiem un take uzmanību 

tavu draugu. 

{6:14} faithfull draugs ir spēcīga aizsardzība: un viņš, 

darījis konstatēts šāds viens darījis atradis dārgumu. 

{6:15} neko nekompensēt uzticīgs draugs, un viņa 

Ekselence, ir nenovērtējams. 

{6:16} uzticīgs draugs ir zāles paaugstināšanai; un viņi 

ka bailes Kungs dara viņu atrast. 

{6:17} whoso feareth kungs vada viņa draudzību 

aright: lai kā viņš ir, tā ir viņa kaimiņš ir arī. 

{6:18} mans dēls, savākt norādījums no tava jaunatnes: tā 

būsi tu atrast gudrības līdz tavs vecums. 

{6:19} nākt unto viņu kā tādu, kas ploweth un pļaus, 

un gaidīt viņas labus augļus: jo tu būsi nomocīties nav daudz 

labouring par viņu, bet tu būsi ēst viņas labo augļu 

drīz. 

{6:20} viņa ir ļoti nepatīkami izmācīts: tas, kas ir 

bez izpratnes nav paliks kopā ar viņu. 



{6:21} viņai melot viņam virsū kā varenu akmens izpētei; 

un viņš cast viņai no viņa pēc brīža būs garš. 

{6:22} jo gudrība ir saskaņā ar viņas vārdu, un viņa ir 

nav acīmredzamas sacīja daudzi. 

{6:23} dot auss, mans dēls, saņemt manu padomu un atteikt 

manu padomu, 

{6:24} un nodot viņas važas un tavu kaklu uz savām kājām 

viņas ķēdē. 

{6:25} priekšgala uz leju tava pleca un segt viņas nedrīkst būt 

ar viņas obligācijas bēdājās. 

{6:26} nākt unto viņu ar visu tavu sirdi, un viņu paturēt 

ar tavu spēku veidus. 

{6:27} meklēšanas, un meklēt, un viņa darīja zināmu 
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unto tev: un kad tu esi ieguva krustmātei, ļaut viņai iet. 

{6:28} pēdējā tu būsi atrast savu atpūtu, un ka 

pagriež uz tavu prieku. 

{6:29} tad viņas važas ir spēcīga aizsardzība, par tevi, 

un viņas ķēdes a godības tērps. 

{6:30} tur ir zelta rotājumi uz viņu, un viņas 



joslās ir purpursarkana mežģīnes. 

{6:31} tu būsi nodot viņas par kā goda, halātā un 

būsi nodot viņas par tevi kā kroni no prieka. 

{6:32} mans dēls, ja tu gribi, tu būsi jāmāca: un, ja 

tu esi vīti lietot tavu prātu, tu shalt pārdomātu. 

{6:33} ja tu love to dzirdēt, tu būsi saņemt 

saprast: un, ja tu noliec tavas auss, tu būsi gudra, 

{6:34} stāvēt daudziem Vecajiem; un turēšu 

unto viņam, tas ir gudrs. 

{6:35} gatavs uzklausīt katru dievbijīgs diskursā; un ļaujiet 

tevi izbēgt nav līdzībās izpratni. 

{6:36} un ja tu seest izpratni cilvēku, get tevi 

betimes sacīja, un ļaujiet tava pēda valkāt viņa durvīm soļus. 

{6:37} dariet tavs prāts uz kunga rīkojumi 

un nepārtraukti meditēs, viņa baušļus: viņš ir 

izveido tavs sirds un dot tev gudrības tavs pieder 

vēlēšanās. 

{7:1} darīt ne ļaunu, Tātad nevienam nekaitē izbeidzas, unto 
tev. 

{7:2} aizbraukšanas no netaisnīgi un netaisnību ir novērsties 



no tevis. 

{7:3} mans dēls, Sējot ne pēc vagām 

unrighteousness, un tu būsi nevar gūt tiem septiņkārt. 

{7:4} sasniegšana ne no Lord preeminence, neviens no 

karalis goda vieta. 

{7:5} pamatot ne pats sevi pirms Lord; un nevar lepoties 

karalis pirms tava gudrība. 

{7:6} cenšas būt tiesnesis, nespēj atņemt 

netaisnību; nedrīkstam arī jebkurā brīdī tev bailes personai par 
vareno, 

stumblingblock, kā arī tavs uprightness. 

{7:7} Offend, nevis pret daudziem pilsētu, un pēc tam 

tu būsi nav izsviests pats sevi starp cilvēkiem. 

{7:8} saistītu ne vienīgais grēks uz citu; viens tu būsi 

nevar nesodīti. 

{7:9} teikt nē, Dievs uzlūkos daudzās manu 

oblations, un kad es piedāvāju Visaugstā Dieva, viņš būs 

to pieņemt. 

{7:10} nedrīkst būt vājiem, kad tu makest tavs lūgšanu, 

un nevēlas dot alms. 



{7:11} smieties neviens cilvēks ar viņa rūgtumu nicinājumu 

dvēseli: jo tur ir tāds, kas humbleth un exalteth. 

{7:12} mantojums nav meli pret tavs brālis; nedz arī 

patīk tavs draugs. 

{7:13} izmantot neveikt jebkāda veida meli: pielāgoto 

tā nav laba. 

{7:14} izmantot daudziem Vecajiem, ne daudzi vārdi un 

Pārliecinieties, ka nav daudz pļāpāt, kad tu prayest. 

{7:15} naida nav darbietilpīgs darbs, nedz lopkopības, kas 

Visaugstākā darījis ordinēts. 

{7:16} skaitlis ne pats sevi starp daudziem 

grēcinieki, taču atcerieties, ka dusmas būs nedrīkst kavēties ilgi. 

{7:17} pazemīgs sevi lielā mērā: par atriebību, 

neticīgs ir uguns un tārpiem. 

{7:18} mainīt ne draugam kādu labu nekādā ziņā; 

nedz uzticamais brālis Ophir zeltu. 

{7:19} pasteidzināt nav gudrs un labs sievietei: viņas žēlastību, 

ir augstāks par zeltu. 

{7:20} tā kā tavs kalps worketh patiesi, ļoti lūgt viņam nav 

ļaunums. nedz hireling, ka bestoweth sevi pilnīgi par tevi. 



{7:21} dariet tavu dvēseli love labs kalps, un viņam izkrāpt 

brīvības nav. 

{7:22} esi lopiem? ir acu uz tiem: un, ja viņi 

būs tava peļņa, saglabāt tos kopā ar tevi. 

{7:23} esi bērniem? uzdot viņiem un priekšgala uz leju 

savu kaklu no savas jaunības. 

{7:24} esi meitas? ir rūpes par savu ķermeni, 

un shew ne pats sevi jautrs viņiem pretī. 

{7:25} precēties tava meita, un tā būsi tu 

veikts smags jautājums: bet dot viņas vīrs 

sapratni. 

{7:26} esi sieva pēc tava prāta? pamest viņas nav: 

bet ne pats sevi nodosi smalka sieviete. 

{7:27} gods tavs tēvs ar visu tavu sirdi, un aizmirst 

nav tava māte bēdas. 

{7:28} atceries, ka tu esi wast begotten no tiem; un 

kā tu vari kompensēt tām lietām, kas viņiem ir 

darīts, lai tevi? 

{7:29} bailes kungs ar visu tavu dvēseli, un viņa pietāti 

priesteri. 



{7:30} mīlēt viņu, kas padarīja tevi ar visu tavu spēku, un 

pamest nav viņa ministri. 

{7:31} kungu baidīties un godu priesteris; un dod viņam 

savu daļu, jo tas ir pavēlējis tevi; firstfruits, un 

ieiet piedāvājumu un dāvanu no pleciem, un 

upuris šķīstīšanās un Svētā firstfruits 

lietas. 

{7:32} un stiept tavs puses sacīja nabadzīgajiem iedzīvotājiem, 
ka tavs 

svētību var pilnveidojams. 

{7:33} dāvanu darījis žēlastība ir aktuāli katrs cilvēks dzīvo; 

un mirušajiem aizturēt to nav. 
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{7:34} nespēj būt kopā ar tiem, kas raud un sērot 

ar tiem, kas sērot. 

{7:35} nedrīkst būt lēna apmeklēt slimos: par ko dara 

tev ir mīļotais. 

{7:36} whatsoever tu takest rokā, atcerieties 

beigām, un tu būsi nekad darīt par ļaunu. 

{8:1} censties, ne ar varenu vīru "nedrīkstam tu nonākt viņa 



rokas. 

{8:2} nedrīkst būt pretrunā bagāts vīrs, lest viņš 

pārsniegt tevi: par zelta darījis iznīcināti daudzi, un 

perverss karaļi sirdis. 

{8:3} censties, ne ar kādu vīrieti, kas ir pilna ar mēli, un 

ne malkas kaudzi uz ugunskura. 

{8:4} jest ne ar rupjš cilvēks, nedrīkstam būt tavs senči 

sagādāji tādu negodu. 

{8:5} pārmetums ne cilvēks, kas turneth no grēka, bet 

Atcerieties, ka mēs visi esam cienīgs sodīšana. 

{8:6} dishonour nav vīrs viņa vecumā: pat dažiem 

no mums vaska veco. 

{8:7} priecāties nav nekā tavs lielākais ienaidnieks īstenībā, kaš 
miruši, bet 

Atcerieties, ka mēs visi mirst. 

{8:8} Despise nav gudrs, bet diskursu iepazīstināt 

pats sevi ar viņu sakāmvārdi: jo no tiem tu būsi mācīties 

instrukciju, un to, kā kalpot diženajiem vīriem ar vieglumu. 

{8:9} mis ne vecajie diskursu: viņi arī 

iemācījušies savu tēvu, un no tiem tu būsi mācīties 



izpratne, un dot atbildi, cik nepieciešams, requireth. 

{8:10} iekurt nav ogles grēcinieks, nedrīkstam tu tikt sadedzināti 

ar viņa uguns liesmas. 

{8:11} pieaugt ne uz augšu [dusmas] pie klātbūtne 

nodara kaitējumu personai, lest viņš gaidīt slēpnī, lai vilināt 
slazdos tevi ar tavu 

vārdus 

Kas nav unto viņam aizdot {8:12} ir mightier nekā pats sevi; par 

Ja tu viņu lendest, rēķināties tomēr zaudēja. 

{8:13} nedrīkst būt galvojumu tavs jauda: ja tu būtu 

galvojumu, samaksāt to rūpēties. 

{8:14} iet ne uz likumu ar tiesnesi; jo viņi spriedīs par 

viņu pēc viņa godu. 

{8:15} ceļot ne pa ceļu ar drosmīgu puisi, lest viņš 

kļūst smagi, unto tev: viņam būs do saskaņā ar viņa 

paša griba, un tu būsi bojā kopā ar viņu caur savu muļķību. 

{8:16} censties, ne ar dusmīgs cilvēks, un iet ar viņu 

vientuļo vietā: asinis, kas ir kā nekas acīm, un 

Ja neviens nespēj palīdzēt, viņš gāzt tevi. 

{8:17} nav konsultācija muļķis; jo viņš nevar turēt padomu. 



{8:18} darīt nav slepena lieta pirms svešinieks; lai tu 

knowest nevis ko viņš nesīs tālāk. 

{8:19} atveriet nav tavs sirds katram cilvēkam lest viņš requite 

tevi ar gudrs kārta. 

{9:1} nevar būt greizsirdīgs pār tavu azotē, sieva un 

mācība viņai nav ļauns pret sevi pašu. 

{9:2} atdot ne tavu dvēseli sacīja sieviete noteikt kāju pie 

tavs viela. 

{9:3} satikties ne ar prostitūta, nedrīkstam tu iedalās viņas 
slazdus. 

{9:4} lietošanu nav daudz uzņēmumu sieviete, kas ir 

dziedātājs, nedrīkstam tu jāņem ar viņas mēģinājumi. 

{9:5} skatiens ne par kalponi, kas tu kritumu, ne ar tiem 

lietas, kas ir vērtīgs viņai. 

{9:6} atdot ne tavu dvēseli, unto harlots, ka tu zaudē ne 

tavs mantojumu. 

{9:7} izskatu nav ap tevi uz ielas no pilsētas, 

ne tu klīst vientuļš vietā to. 

{9:8} novērsties tavs acs no skaista sieviete, un 

skatīties nevis uz svešu skaistumu; daudziem ir bijis 



maldināts ar skaistumu sieviete; šeit mīlestība ir 

uzliesmoja kā uguns. 

{9:9} sit nemaz ar cita vīra sieva, ne apsēsties 

ar viņas tavs rokās, un pavadīt nevis tavu naudu ar viņu pie 

vīnā; nedrīkstam arī tavs sirds slīpums, sacīja viņas, un tāpēc pa 

Tava vēlēšanās tu iedalās iznīcināšanu. 

{9:10} pamest nav senu draugu; par jauno nav 

salīdzināms ar viņu: jauns draugs ir jauns vīns; kad tas ir 

vecs, tu būsi dzert to ar prieku. 

{9:11} apskaust ne godības grēcinieks: jo tu knowest 

ne to, kas ir viņa sabiedrotie. 

{9:12} prieks nav lieta, kas ir neticīgs 

prieks; taču atcerieties, tie ir nesodīts 

unto viņu kapā. 

{9:13} tevi turēt tālu no cilvēks, kas darījis spēja nogalināt; 

tā būsi tu nav šaubu nāves bailes: ja tu nāc 

unto viņam, padarīt ne vainas, lest viņš atņemt tavu dzīvi 

Pašlaik: atceries, ka tu goest vidū cilpas, 

un ka tu walkest uz pilsētas mūra. 

{9:14} iespējami tuvu tu vari uzminēt pēc tavs kaimiņš, un 



konsultēties ar gudrs. 

{9:15} dariet tavs sarunu ar gudrs un visu tavu 

sakaru likumā visaugstākā. 

{9:16} un ļautu tikai vīri ēdam un dzeram ar tevi; un ļaujiet 

tavs glorying ir bailes no Kunga. 

{9:17} stāvētāja, darbu veic roku 

atzinība: un gudrs valdnieks savā runā cilvēki. 

{9:18} cilvēks saslimis mēle ir bīstama viņa pilsētā; un 

viņš ir izsitumi ar savām runām, kas veic ienīda. 

{10:1} A gudrs tiesnesis dos norādījumus savai tautai; un 

valdība ir saprātīgs cilvēks arī pasūtīt. 

{10:2} kā cilvēki tiesnesis sevi, tā ir viņa 

koordinatori; un veidā cilvēks pilsētas valdnieks, 
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tādi ir tie, kas tajā kavēties. 

{10:3} prātīgi karalis destroyeth savai tautai; bet cauri 

ir no tiem, kas ir iestāde pilsētas piesardzības 

apdzīvota. 

{10:4} zemes spēks ir rokā, kungs, 

un savlaicīgi nolicis pa to laiku, kas ir izdevīgi. 



{10:5} Dieva roka ir cilvēka Labklājība: un 

skrīveris persona viņš paredz viņa godu. 

{10:6} lāča ne naidu tavs kaimiņš par katru nepareizi; 

un vispār neko darīt ar dempinga praksi. 

{10:7} lepnums ir pretīgs pirms Dievs un cilvēks: un aiz abām 

auduma izdarīt vienu netaisnību. 

{10:8} jo nekrietns darījumos, traumas, un 

bagātība, ko ieguva ar viltu, Karaliste ir tulkots no vienas 

uz otru cilvēku. 

{10:9} kādēļ ir zemes un pelni lepns? Ir ne vairāk 

nelabs lieta nekā alkatīgs cilvēks: par šo vienu setteth 

savu dvēseli, lai pārdošanai; tāpēc, ka viņš nu viņš casteth 

prom viņa iekšas. 

{10:10} ārstam cutteth pie gara slimību; un viņš 

tas ir karalis, lai rīt miršu dienu. 

{10:11} jo, ja cilvēks ir miris, viņš iemantos, Ložņu 

lietas, zvēri un tārpiem. 

{10:12} lepnums sākums ir, kad viens departeth 

no Dieva, un viņa sirds ir pagriezts prom no viņa Maker. 

{10:13} lepnums ir grēks, un viņš sākumā, kas darījis 



tas ir ieliet ārā kaut kas pretīgs: un tāpēc kungs 

sanesuši to savādo katastrofas un tos gāza 

pilnīgi. 

{10:14} Kungs darījis izsviests thrones, lepns 

prinči un iestatiet lēnprātīgs viņu vietā. 

{10:15} Kungs darījis pacēla lepnais saknes 

tautām, un viņu vietā stāda pieticīgs. 

{10:16} kungs gāza pagāns, valstu un 

iznīcina tos zemes fondu. 

{10:17} viņš veica dažus no viņiem prom, un iznīcina tos, 

un darījis to piemiņas pārtraukt no zemes. 

{10:18} lepnums veica ne vīriešiem, ne arī negants dusmas 

tiem, kas piedzimis sievietei. 

{10:19} tie, ka bailes Kungs ir pārliecināts, ka sēklas, un tie 

kas viņu mīlam godājamu augu: tie, kas uzskata, ka nav 

likums ir amorālas sēklām; tie, kas pārkāpt 

baušļi ir deceivable sēklas. 

{10:20} starp brāļiem viņš, kas ir galvenais ir goda; tāpēc 

vai tie, kas baidās kunga acīs. 

{10:21} bailes no kunga goeth pirms iegūšanu 



iestāde: bet raupjums un lepnums ir zaudēt to. 

{10:22} vai viņš būtu bagāts, cēlu un nabaga, viņu slava ir 

bailes no Kunga. 

{10:23} nav atbilst nicināt nabaga cilvēks, kas darījis 

izpratne; Tāpat nav ērti palielināt grēcīgs 

cilvēks. 

{10:24} diženajiem vīriem un tiesnešiem un augstmaņiem, 

godina; vēl ir tur neviens no viņiem lielāks nekā viņš, 

feareth kungs. 

{10:25} kalps, kas ir gudrs, unto dara tie, kas 

vai bezmaksas pakalpojums: un tas, kas darījis zināšanas tiks 
nepatika 

kad viņš ir jāreformē. 

{10:26} nedrīkst būt overwise, tavs uzņēmējdarbību; un lielīties 

ne pats sevi laikā tavs ciešanas. 

{10:27} labāk ir tas, kas laboureth un aboundeth visu 

lietas, nekā tas, kas sevi boasteth un wanteth maizi. 

{10:28} mans dēls, slavināt tavu dvēseles labestību, un tai 

tas gods saskaņā ar tās cieņu. 

{10:29} kas pamato to, ka sinneth pret saviem 



dvēsele? un kurš būs gods viņam, ka dishonoureth viņa paša 

dzīvi? 

{10:30} nabagam tiek pagodināts par savu veiklību un 

bagāts vīrs tiek pagodināts par savu bagātību. 

{10:31} viņš, kas ir izmaksājis nabadzībā, cik daudz 

ar bagātību? un tas, kas ir amorālas bagātībām, cik daudz 

vairāk ar nabadzību? 

Viņam galvu, kas ir ar zemu lifteth gudrības {11:1} 

grāds, un maketh viņam apsēsties liels vīriešu vidū. 

Commend {11:2} nav cilvēks par savu skaistumu; Tāpat nicina 

cilvēks ar savu ārējo izskatu. 

Ir maz vidū kā muša; {bišu 11:3} bet viņas augļi 

galvenais no saldās lietas. 

{11:4} lielīties nav tavs apģērbs un tērps, un cildināt 

ne pats sevi, goda diena: kunga darbiem 

ir brīnišķīgi, un viņa darbi vīriešu vidū ir paslēptas. 

{11:5} daudzi karaļi ir atsēdās pie zemes; un 

vienu, kas bija nekad nav domājis par darījis nēsā kroni. 

{11:6} daudz vareno vīrieši bijuši ievērojami negodā kritis; 

un cienījamais piegādāt citu vīriešu rokās. 



{11:7} vainas nav, pirms tu esi pārbauda patiesību: 

vispirms jāsaprot, un tad pārmetums. 

{11:8} atbilde, pirms tu esi dzirdējis iemesls: 

ne pārtraukt vīriešu vidū viņu runāt. 

{11:9} censties, ne šajā jautājumā, ka tevi concerneth un 

spriedumā nav sēdēt ar grēciniekiem. 

{11:10} mans dēls, lai nejaucas daudzos jautājumos: ja 

tu esi daudz jauktos, tu shalt nav nevainīgs; un, ja tu 

sekot, kad tu būsi nevar iegūt, ne tu būsi aizbēgt 

par bēgšanu. 

{11:11} tur ir viens, ka laboureth un taketh sāpes, un 

steigā maketh, un ir tik daudz vairāk atpaliek. 

{11:12} atkal, tur ir vēl viens, kas ir lēns, un tam ir nepieciešams 
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palīdzība, vēlas spēju un pilnīgu nabadzības izskaušanu; vēl acs 

Kungs viņu uzlūko par labu, kā _ arī iestatīt viņu no viņa 

zemas īpašuma 

{11:13} un pacēla galvu no postu; tāpēc, ka daudzi 

ka redzēju no viņa ir miers pār visu 

{11:14} labklājību un nedienās, dzīvi un nāvi, nabadzības 



un bagātību, nāk no Kunga. 

{11:15} gudrība, zināšanas un izpratni par 

likums, ir kunga: mīlestība un labiem darbiem, tā ir 

no viņa. 

{11:16} kļūdas un tumsa bija viņu sāk kopā 

ar grēciniekiem: un ļauno ir vasks vecs ar viņiem, ka lepnums 

tajā. 

{11:17} ar neticīgs, remaineth tā kunga dāvana 

un viņa labā bringeth labklājība mūžīgi. 

{11:18} tur ir, ka waxeth bagāts ar viņa vienlaikus pauzdams 
piesardzību un 

saspiežot un šo savu daļu no viņa atlīdzība: 

{11:19} tā, kā viņš saka, ir atraduši atpūtu, un tagad tiks 

nepārtraukti ēst manu kravu; un vēl viņš nav tas, ko pazīst 

ir pienācis laiks viņam virsū un ka viņam ir jāatstāj tie 

lietas, kas citiem, un mirst. 

{11:20} stedfast tavs paktu, un būt kompetents 

tajā un vaska vecs tavs darbs. 

{11:21} marvel, nevis pie grēciniekiem; darbi bet uzticību 

Kungs, un tavs darba valda: tā ir vienkārša lieta, 



par pēkšņu kungu, lai darītu nabadzīgs vīrs bagātu redzesloka. 

{11:22} tā kunga svētība ir atlīdzība 

dievbijīgs, un pēkšņi viņš maketh viņa svētība uzplaukt. 

{11:23} pateikt, kāda peļņa ir manu pakalpojumu? un 

kādas labas lietas man ir turpmāk? 

{11:24} vēlreiz saku, man ir pietiekami daudz, un piemīt 
daudzas 

lietas un kāds ļaunums man ir turpmāk? 

{11:25} dienā labklājība ir nevērība pret 

bēdas: un nelaimi dienā ir ne vairāk 

labklājības piemiņai. 

{11:26} tā ir vienkārša lieta, unto Lord, diena 

nāves atalgot vīrieti saskaņā ar viņa veidos. 

{11:27} stundas nelaimi maketh vīrietis aizmirsis 

prieks: un viņa beigās viņa darbiem ir atklāts. 

{11:28} neviens tiesnesis pirms viņa nāves laimīgs: cilvēks 

ir pazīstami ar savu bērnu. 

{11:29} ne katrs cilvēks stājas tavs nams: par 

melīgi cilvēks darījis daudzas vilcieniem. 

{Plkst. 11.30} tāpat kā irbe veikti [un tur] būrī, lai 



ir lepns; sirds un tāpat kā spiegs, watcheth viņam par 

tavs fall: 

{11:31} viņš lieth gaidīt slēpnī un turneth labas stājas ļaunums, 

un lietas cienīgs slavēt gulēja mans draugs vainu pār tevi. 

{11:32} no uguns dzirkstele uzliesmoja ogļu kaudzes: un 

grēcīgs cilvēks layeth pagaidiet asinis. 

{11:33} veikt uzmanību ļauns cilvēks, jo viņš worketh 

ļaunprātību; Lest viņš nes pār tevi beztermiņa kauna traipiem. 

{11:34} saņemtajās svešinieks tavs nams, un viņš būs 

tie tevi traucē, un izslēgt tevi no tavs paša. 

{12:1} ja tu gribi to labi zināt, kam tu doest 

to; Tātad tu būsi būt pateicās par tavu labumu. 

{12:2} darīt labu dievbijīgs cilvēks, un tu būsi atrast 

recompence; un, ja ne no viņu, tomēr no visaugstākā. 

{12:3} tur var nav labs nāk viņam, kas vienmēr ir 

kas aizņem ļaunuma, ne viņam devis bez žēlastības dāvanu. 

{12:4} sniegt dievbijīgs cilvēks un palīdzība nav grēcinieks. 

{12:5} vai nu unto viņam tas ir pieticīgs, bet nevis dot 

neticīgs: kavē tavu maizi, un tai nav sacīja viņam, nedrīkstam 

viņš tevi overmaster tādējādi: jo [vēl] tu būsi saņemt 



divreiz tik daudz ļaunuma visa labā tu būsi darījusi 

sacīja viņam. 

{12:6} visvairāk augstu ienīst grēciniekiem un atmaksāt 

atriebība, unto neticīgs, un keepeth tos pret 

varens dienā par to sodu. 

{12:7} dot labu sacīja, un palīdzēt ne sinner. 

Draugam {12:8} nevar zināt Labklājība: un 

ienaidnieks, nedienās nevar paslēpt. 

{12:9} labklājību cilvēks būs ļoti apbēdināta ienaidniekiem: 

bet viņa pat nedienās draugs aties. 

{12:10} nekad uzticības tavs ienaidnieks:, tāpat kā dzelzs 
rusteth, 

Tātad ir viņa ļaunprātību. 

{12:11} gan viņš pazemīgs sevi, un pietupos, vēl iet 

veikt labas uzmanību un Sargieties no viņu, un tu shalt ir sacīja 

viņu, ja tu hadst noslaucīja lookingglass, un tu būsi 

zinu, ka viņa rūsa darījis ne pavisam wiped prom. 

{12:12} uzvedināja viņu ne ar tevi, nedrīkstam arī, kad viņš 
darījis 

gāzts tevi, viņš pieceļas tavs vietā; ne ļaut viņam sēdēt 



uz tavu labo roku, lest viņš cenšas pieņemt tavu sēdeklī, un tu 
esi pie 

pēdējā atcerieties manus vārdus un pricked ar tiem. 

{12:13} kas žēl, burvis, kas ir nokosts ar 

čūsku vai jebkuras piemēram, nākt tuvs savvaļas zvēriem? 

{12:14} tik viens kas goeth grēcinieks, un ir aptraipīts ar 

viņš savus grēkus, kurš būs žēl? 

{12:15}, bet viņš būs ciest kopā ar tevi, bet, ja tu 

sāk krist, viņš būs nedrīkst kavēties. 

{12:16} ienaidnieku saldi runā ar lūpām, bet 

viņa sirds, viņš imagineth kā mest tevi bedri: viņš būs 

ar acīm raud, bet, ja viņš atrastu iespēju, viņš nevar būt 

apmierināti ar asinīm. 

{12:17} ja nelaime nāk pār tevi, tu būsi viņu atrast 

tur pirmais; un tomēr viņš izlikties, lai palīdzētu tev, tomēr viņš 
ir 

mazina tevi. 

{12:18} viņš krata savu galvu un sasit plaukstas, un 

Page 607 Sirach (Ecclesiasticus) 

čuksti daudz un mainīt vaibstus. 

{13:1} viņš, kas toucheth piķis ir aptraipīts ar to; 



un tas, kas darījis sadraudzība ar lepns vīrs kā 

sacīja viņam. 

{13:2} neapgrūtinātu ne pats sevi virs tavs enerģijas, kamēr tu 

livest; un ne ar vienu, kas ir mightier stipendiju un 

bagātāka nekā pats sevi: cik vienojas tējkannu un māla 

katlā kopā? Ja viens ir smitten pret citiem, tā 

ir bojāta. 

{13:3} bagātais vīrs darījis darīts nepareizi, un tomēr viņš 

threateneth karstgalvīga: nabadzīgajiem ir nodarīts kaitējums, 
un viņš nedrīkst intreat 

arī. 

{13:4} ja tu par savu peļņu, viņš izmantos tevi: bet, ja 

tev nav nekas, viņš būs nepametīs tevi. 

{13:5} ja tev ir kāda lieta, viņš būs dzīvot kopā ar tevi: Jā, 

viņš liks tev kailas un nebūs žēl par to. 

{13:6} if viņš ir nepieciešams par tevi, viņš būs maldināt tevi, un 

smaids pār tevi un tevi likt cerības; viņš tevi runās 

godīga, un pateikt, ko tu wantest? 

{13:7} un viņš būs kauns tev ar savu gaļu, līdz brīdim, kad viņš ir 

novilkta tev sausas divreiz vai trīsreiz un beidzot viņš būs 
smieties 



tevi nicinu arī pēc tam, kad viņš redz tevi, viņš nepametīs 

tevi, un krata galvu pie tevis. 

{13:8} Sargieties, ka tev nav maldināts un atnesa 

lejā, tavs jollity. 

{13:9} ja tu uzaicina varens vīrs, atsaukt 

pats sevi, un tik daudz vairāk viņš ielūdz tevi. 

{13:10} nospiediet tu nav klāt nedrīkstam tu nodot atpakaļ; 

stāvēt nav tālu, nedrīkstam tu aizmirsti. 

{13:11} ietekmē nav jāveic vienādi unto viņam runāt, un 

uzskatu, ka nav daudz vārdiem: par daudz saziņu 

būs viņš kārdināt tevi un smaida pār tevi būs izkļūt tavs 

noslēpumi: 

{13:12} bet nežēlīgi viņš gulēja tavus vārdus, un netiks 

rezerves, lai dara tev sāp, un tevi likt cietumā. 

{13:13} novērotu un veikt labas uzmanību, jo tu walkest 

briesmas no tava gāzt: kad tu hearest šīm lietām 

nomodā, tavs miegs. 

{13:14} love Lord tavs dzīves un aicināt viņu uz 

Tavu pestīšanu. 

{13:15} katru zvērs mīl viņa līdzīgi, un katrs cilvēks mīl 



kaimiņam. 

{13:16} visa miesa consorteth atkarībā no veida, un cilvēks 

viņa tāpat būs turēšu. 

{13:17} ko sadraudzība darījis vilks ar jēra? tāpēc 

sinner ar dievbijīgs. 

{13:18} kāda vienošanās ir starp hiēnas un 

suns? un kādu mieru starp bagātajiem un nabagajiem? 

{13:19} kā savvaļas ēzelis ir lauvenes medījuma, 

tuksnesī: tik bagāts ēst nabadzīgajiem. 

{13:20} kā lepns naida pazemību: tik bagāts abhor auduma 

nabadzīgajiem. 

{13:21} bagāts vīrs sāka krist ir pacēla viņa 

draugi:, bet nabags, tam noteikti ir vilces prom viņa 

draugi. 

{13:22} kad samazinājies bagāts cilvēks, viņš darījis daudzi 
palīgi: 

viņš runā lietas nav runājis, un vēl attaisnot vīriešiem 

viņam: nabagam paslīdēja un vēl tie viņu norāja pārāk; viņš 

zobins gudri, un varētu būt nav vietas. 

{13:23} Ja bagāts cilvēks runā, katram cilvēkam viņa holdeth 



mēli, un skatīties, ko viņš saka, viņi cildināt to uz mākoņiem: 

bet ja nabaga cilvēks runāt, viņi saka, tas ir to, ko kolēģi? un 

Ja viņš paklupa, viņi palīdzēs viņu gāzt. 

{13:24} bagātība ir labs pret viņu, kam nav grēks, un 

nabadzība ir ļauno dobuma neticīgs. 

{13:25} cilvēks sirds changeth vaibstus, 

vai tas ir labs vai ļauns: un Priecīgus sirds maketh 

jautrs ārienē. 

{13:26} priecīga seja ir sirds pilnvara, kas 

ir labklājība; un secinājums no līdzībās 

garlaicīgs darba apziņā. 

{14:1} laimīgs ir cilvēks, kas nav darījis samazinājās ar savu 

muti un nav pricked ar daudziem grēkiem. 

{14:2} laimīgs ir tas, kura sirdsapziņa nav darījis 

nosodīja, un kurš nav nokritis no viņa cerības 

Lord. 

{14:3} bagātība nav comely skopule: un ko 

skaudīgs man vajadzētu darīt ar naudu? 

{14:4} viņš, kas gathereth ar defrauding savu dvēseli 

citiem, kas veic riotously pavadīt savu preču gathereth. 



{14:5} viņ, kas ir ļaunums pats, kam būs viņš būtu 

labs? viņš nestājas prieks savas preces. 

{14:6} tur nav sliktāks, nekā tas, kas visu mūžu, envieth 

un tas ir recompence viņa ļaunprātību. 

{14:7} un ja viņš doeth labu, viņš doeth to negribot; un 

beidzot viņš atzīs savu ļaunprātību. 

{14:8} skaudīgs cilvēks darījis ļaunu aci; viņš turneth 

prom viņa seju un despiseth vīriešiem. 

{14:9} A alkatīgs cilvēka acs nav apmierināta ar viņa 

daļa; un netaisnību, kas nelabs drieth augšu viņa dvēsele. 

{14:10} ļauna acs envieth [viņa] maizi, un viņš ir 

skopule pie galda. 

{14:11} mans dēls, saskaņā ar tavu spēju darīt labu 

pats sevi, un dot kungam viņa pienācīgi piedāvā. 

{14:12} atcerēties, ka nāve nebūs ilgi nāk, 

un pilsētas mēru kapu nav shewed unto tev. 

{14:13} darīt labu unto tavs draugs, pirms tu mirsti, un 

saskaņā ar tavu spēju Izstiep savu roku un dot viņam. 

{14:14} izkrāpt ne pats sevi, laba diena, un nedrīkst ļaut 
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daļa no labu vēlmi pārvarēt tevi. 

{14:15} tu shalt nevar atstāt tavs travails sacīja cits? 

un tavs atalgojumu jāsadala pa partijām? 

{14:16} dot, un veikt un svētīt tavu dvēseli; tur ir 

neviens vēlas dainties kapā. 

{14:17} visa miesa waxeth veca kā apģērbs: par 

paktu, no sākuma ir, tu būsi mirst nāvi. 

{14:18} no zaļas lapas bieza koku, daži nokrist, 

un daži aug; Tātad ir miesa un asinis, vienas paaudzes 

nāk pie beigām, un vēl ir dzimis. 

{14:19} katru darbu rotteth un consumeth prom, un 

darba ņēmējam tās aizies karstgalvīga. 

{14:20} laimīgs ir cilvēks, kas meditē labas lietas 

gudrība, un ka reasoneth svētās lietas pie viņa 

sapratni. ing. 

{14:21} tas, kas considereth viņas veidos savā sirdī ir 

izpratne ir arī viņas noslēpumu. 

{14:22} dodieties pakaļ kā tādu, kas traceth un gaidīt slēpnī ar 

viņas veidos. 

{14:23} tas, kas prieth ar viņas logiem ir arī 



klausīties pie viņas durvīm. 

{14:24} viņam iesniegt netālu no viņas mājas, kas arī nodrošina 

nostipriniet pin savām sienām. 

{14:25}, ko viņš dara viņa piķis telts tuvs sacīja viņai un veic 

iemaksāt nodrošinājuma, kur ir labas lietas. 

{14:26} viņš nosaka viņa bērni viņas segtā veidā, un 

iesniedz saskaņā ar viņas zari. 

{14:27} viņai viņš sedz no karstuma, un viņas 

slava dara viņš pakavēties. 

{15:1} viņš feareth kungam, kas būs jādara labi, un viņš 

darījis viņas iegūst zināšanas par tiesību aktiem. 

{15:2} un kā māte viņai sanāk viņam, un saņemt 

viņu par sievu apprecējis no neapstrādātas. 

{15:3} ar izpratni maize ir viņa barība 

viņu, un dodiet viņam dzert gudrības ūdeni. 

{15:4} viņš dara palika pie viņas, un nedrīkst 

pārvietot, bet un ir paļauties uz viņu, un nedrīkst būt apmulsis. 

{15:5} viņa dara pacilāt viņam iepriekš kaimiņiem, un 

viņu vidū draudze viņa atver muti. 

{15:6} viņš atradīs prieku un ar kroni galvā, prieks, un viņa 



viņu mantot mūžīgo nosaukums nerada. 

{15:7}, bet tikai muļķa cilvēki dara nedrīkst sasniegt, sacīja 
viņas, un 

grēcinieki nevar redzēt viņu. 

{15:8}, jo viņa ir tālu no lepnums, un vīriešiem, kas ir liars 

nevaru atcerēties viņu. 

{15:9} slavēt nav seemly grēcinieks, to mutē 

netika nosūtīts viņu par kungu. 

{15:10} jo slavēt ir izteicis savā viedumā, un 

Tas būs plaukt kungs. 

{15:11} teikt ne tu, tas ir, caur kungs, ka es nokritu 

prom: lai tu oughtest to nedarīt to, ko viņš ienīst. 

{15:12} teikt, ne tu, viņš darījis izraisīja man kļūda: lai viņš 

hath nepieciešama grēcīgs cilvēks. 

{15:13} Kungs ienīst visu kauna traips; un tie, kas 

Dieva mīlestība tas nav bailes. 

{15:14} viņš pats izdarījis cilvēks jau no paša sākuma un 

pameta ar roku viņa aizstāvis; 

{15:15} Ja tu gribi, lai turēt baušļus, un 

veikt pieņemamu uzticība. 



{15:16} viņš darījis noteikt uguni un ūdeni pirms tevi: stiept 

tālāk tavu roku, sacīja vai tu vīti. 

{15:17} pirms cilvēks ir dzīve un nāve; un to, vai viņam 

liketh sniedz viņam. 

{15:18} kungs gudrība ir lieliska, un viņš ir 

varens spēks, un visas lietas beholdeth: 

{15:19} un acis stājamies viņiem, ka bailes, un viņš 

pazīst katru darba cilvēks. 

{15:20} viņš darījis komandējis neviens cilvēks darīt neganti, 

nedz viņš devis cilvēkam apliecībā grēks. 

{16:1} vēlēšanās nav daudziem nerentablo bērniem 

nedz prieku neticīgs dēli. 

{16:2} gan tos pavairot, priecāties ne uz tām, izņemot 

Kunga bailes būt kopā ar viņiem. 

{16:3} uzticēties ne tu savā dzīvē, ne cieņu viņu 

daudziem: vienu, kas ir tikko ir labāka nekā tūkstotis; un 

labāk mirt bez bērniem, nekā ir tās, kuras ir 

neticīgs. 

{16:4} par vienu, kas darījis izpratni pilsētas 

jāpapildina: bet radi no ļauno ir steidzīgi 



kļūt par bezcerīgu. 

{16:5} daudzas tādas lietas neesmu redzējis ar savējiem acīs, un 

mīna auss darījis dzirdējis diženākus darbus nekā šie. 

{16:6} draudze neticīgs uguns ir 

sakūra; un dumpīgs tautas sašutums ir aizdedzināt. 

{16:7} viņš nebija pataisi pret veci milži, kas nokrita 

prom, jo spēkus savu muļķību. 

{16:8} viņš saudzējuši ne vietā, kur daudz sojourned, 

bet viņiem riebās par viņu lepnums. 

Viņš {16:9} žēlota ne eja, cilvēkiem, kuri bija 

ņemt līdzi saviem grēkiem: 

{16:10} ne seši simti tūkstoši sulaiņi, kas bija 

kopā pulcējās savās sirdīs cietība. 

{16:11} un, ja tur ir viena stiffnecked starp 

cilvēki, tas ir brīnums, ja viņš izvairīties nesodīti: attiecībā uz 
žēlsirdība un 

dusmas ir kopā ar viņu; viņš ir varens, piedot un liet 
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nepatiku. 

{16:12} viņa žēlastība ir liela, tā ir viņa labojumu arī: viņš 



judgeth cilvēku pēc viņa darbiem 

{16:13} grēcinieks ir ne aizbēgt ar savu laupījumu: un 

dievbijīgs pacietību ir neveiksmīgi. 

{16:14} virzīties uz katru žēlsirdības darbu: par katru 

cilvēks atgūs saskaņā ar viņa darbiem. 

{16:15} kungs rūdīts faraons, ka viņam nevajadzētu 

viņu zina, ka viņa spēcīgi darbi varētu būt zināms, ka 

pasaulē. 

{16:16} viņa žēlastība ir manifests, uz katru radību; un viņš 

darījis atdalīt savu gaismu tumsā ar cieši pārliecināta. 

{16:17} teikt, ne tu, es sevi apslēpt Kungam: 

veic jebkuru atcerēties mani no augšas? Es arī vairs nebūšu 

starp tik daudziem cilvēkiem jāatceras: kas ir mana dvēsele 

starp tik bezgalīgi daudz radības? 

{16:18} redzi un debesis, debess, debess 

dziļi, un zeme un viss, kas tajā ir jābūt 

pārvietot, ja viņš apmeklē. 

{16:19} kalni arī un zemes fondi 

kratīt ar drebēdama, kad kungs looketh uz tiem. 

{16:20} nav sirds cienīgi domāt par šīm lietām: 



un kurš ir spējīgs uztvert viņa veidos? 

{16:21} ir vētras, kuru cilvēks var redzēt: par 

Lielākā daļa no viņa darbiem ir slēpa. 

{16:22} kurš var deklarēt savu tiesu darbi? vai kurš 

to var izturēt? par savu karagājienu ir tālu prom un 
izmēģinājuma 

visas lietas ir beigās. 

{16:23} viņš wanteth izpratni, kas domās, pēc 

godkārīgus: un dumjš cilvēks noklīdis imagineth follies. 

{16:24} dēlu, klausīties unto mani un apgūt zināšanas, 

un pieminiet manus vārdus ar tavu sirdi. 

{16:25} tiks shew tālāk doktrīna svaru un deklarēt 

viņa zināšanas tieši. 

{16:26} kunga darbu tiek veikta no sprieduma 

Sākums: un no brīža, kad viņš lika viņiem viņš atbrīvojās 

daļas. 

{16:27} viņš garnished viņa darbojas uz visiem laikiem, un rokā 

ir galvenais no tiem sacīja visām paaudzēm: tie ne 

darba, ne ir apnicis, ne vairs no saviem darbiem. 

{16:28} neviens no viņiem vēl hindereth, un tās 



nekad, nepakļaujas viņa vārdam. 

{16:29} pēc šī kungs paskatījās uz zemes, un 

piepildīja to ar viņa svētību. 

{16:30} ar visu veidu dzīvās būtnes darījis viņš apklāja 

sejas un viņi atdod to vēlreiz. 

{17:1} kungs radīja cilvēku uz zemes un pagrieza 

par to vēlreiz. 

{17:2} viņš deva viņiem dažas dienas, un īsā laika posmā, un 

varu arī pār lietas tur. 

{17:3} viņš endued tos ar spēku paši par sevi un 

lika tos saskaņā ar savu tēlu, 

{17:4} likt cilvēkam pēc visiem miesas bailēm un deva 

viņa valdīšana pār zvēri un vistiņu. 

{17:5} viņi saņēma piecus darbības izmantošana 

Kungs, un sesto vietu viņš tos izlietot 

sapratni, un septītais runas, tulks 

cogitations. 

{17:6} padomu un mēli, un acīm, ausīm un sirdi, 

viņš deva viņiem saprast. 

{17:7} karstgalvīga viņš piepilda tos ar zināšanām par 



sapratni un shewed tos labo un ļauno. 

{17:8} nolicis acis pēc savas sirdis, viņš varētu 

Shew tos diženumu viņa darbi. 

{17:9} viņš deva viņiem lepnums par viņa apbrīnojams cēlienos 

kādreiz, ka viņi varētu atzīt viņa darbi ar izpratni. 

{17:10} un izredzētie ir slavēt viņa svēto vārdu. 

{17:11} blakus tas viņš deva viņiem zināšanas un likumu 

dzīves mantojumu. 

{17:12} pagatavojis mūžīgu derību ar viņiem, un 

shewed tos viņa spriedumi. 

{17:13} savām acīm redzēja viņa godību, majestātiskumu un to 

ausis dzirdēt brīnišķīgo balsi. 

{17:14} un viņš sacīja viņiem: Sargieties no visiem 

unrighteousness; un viņš deva katrs cilvēks bauslis 

kas attiecas uz viņa kaimiņš. 

{17:15} to veidi ir jebkad agrāk viņu, un nedrīkst 

aizsedza acis. 

{17:16} tiek dota katram cilvēkam no jaunības ļaunuma; ne 

viņi varētu sevi mīkstus sirdis akmeņaina. 

{17:17} par visu Nāciju Division 



zemi, viņš noteikti valdnieks pār katru cilvēku; bet Izraēla ir 

Kunga daļu: 

{17:18} kuru tiek pirmdzimtais, viņš nourisheth ar 

disciplīnu un sniedzot viņam viņa mīlestība gaismas auduma, ne 

viņu pamest. 

{17:19} tāpēc viņu darbi ir kā saule pirms 

un viņa acis ir nepārtraukti pēc to veidiem. 

{17:20} neviens no viņu nekrietns darbiem slēpa no 

bet viņu grēkus ir Dieva tā Kunga priekšā 

{17:21}, bet Dievs ir žēlīgs un zinot viņa 

meistarība, ne pa kreisi, ne atstāja viņus, bet atbrīvoti 

tos. 

{17:22} alms cilvēks ir zīmogs ar viņu, un viņš 

saglabās labus darbus cilvēka acs ābolu kā un 

dot grēku nožēlu viņa dēliem un meitām. 
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{17:23} Afterwards viņam celties kājās un apbalvot tos, un 

padarīt to recompence pār viņu galvām. 

{17:24} bet sacīja viņiem, ko nožēlot, viņš tām piešķīrusi 

atgriezties un nomierināt tos, kas neizdevās pacietību. 



{17:25} return unto Lord, un nepametīs tavus grēkus, 
pārliecinieties, 

tava lūgšana pirms viņa seju un apvainot mazāk. 

{17:26} atkal vēršas pie visaugstākā, un savukārt prom no 

netaisnību: lai viņš vadīs tevi no tumsas uz gaismu 

veselības un naida tu esi pretīgs radījums senos grieķus. 

{17:27} kas ir slavēt visvairāk augstu kapā, 

nevis no tiem, kas dzīvo un pateicies Dievam 

{17:28} Pateicības perisheth no mirušajiem, kā no 

tādu, kas nav: dzīvojamā un skaņu sirdī ir slavēt 

Lord. 

{17:29}, cik liels ir kunga lovingkindness mūsu 

Dievu un viņa žēlsirdība, unto piemēram, savukārt sacīja viņam 

Svētības! 

{17:30} visas lietas nevar būt vīriem, jo dēls 

cilvēks nav mūžīgs. 

{17:31} kāda ir spožākas par sauli? Tomēr gaisma 

pantu faileth; un miesa un asinis iedomāsies ļaunumu. 

{17:32} viņš vieweth varas augstumu debesīs; 

un visi cilvēki ir tikai zemes un pelni. 



{18:1} to liveth par kādreiz darījis viņš izveidoja visas lietas 

Vispārīgi. 

Tikai {18:2} kungs ir taisnīgs, un tur neviens cits 

bet viņš, 

{18:3} kas governeth pasauli ar savu plaukstu 

roku, un visas lietas paklausīt savai gribai: viņš ir visas radības 
Karaļa, 

ar savu varu, dalot svētās lietas vidū no profāns. 

{18:4}, kurai ir darījis viņš devis pilnvaras atzīt viņa 

darbojas? un kurš ir noskaidrot viņa cēlais darbojas? 

{18:5} kurš numurē izturību viņa majestāte? un 

kurš veic arī pateikt, viņa žēlastību? 

{18:6} kā brīnumains kunga darbi, iespējams 

nekas jāņem no tiem, ne jebkura lieta, ko laist 

sacīja, ne zemes no tiem ir atrodami. 

{18:7} kad cilvēks darījis darīts, tad viņš beginneth; un 

kad viņš leaveth, viņš ir apšaubāms. 

{18:8} kas ir cilvēks, un whereto serveth viņš? kāda ir viņa 

labi, un kāda ir viņa ļauno? 

{18:9} cilvēku skaits dienas visvairāk ir 



simts gadu laikā. 

{18:10} kā piliens ūdens, unto jūrā un gravelstone 

salīdzinājumā ar smiltīm; Tātad ir tūkstoš gadus, lai 

dienas par mūžību. 

{18:11} Tādēļ ir Dievs pacientam ar tiem, un poureth 

tālāk viņa žēlsirdība pār viņiem. 

{18:12} viņš redzēja un uztver to izbeigt ļauno; 

tāpēc viņš reizina savu līdzjūtību. 

{18:13} cilvēku varā ir pret viņa kaimiņš; bet 

Kunga žēlastība ir pār visiem miesas: viņš reproveth, un 

nurtureth, teacheth un bringeth atkal Shepherd viņa 

ganāmpulks. 

{18:14} viņš darījis žēlsirdību tiem, kas saņem disciplīnu, 

un, kas cītīgi meklē pēc viņa spriedumi. 

{18:15} mans dēls, defektu nav tavs labiem darbiem, nedz 
lietošanu 

neērti vārdus, kad tu givest jebkura lieta. 

{18:16} pieņem ne rasā asswage siltumu? Tātad ir vārds 

labāk nekā dāvana. 

{18:17} lo, nav vārdu labāk nekā dāvana? bet abi ir 



ar laipns cilvēks. 

{18:18} muļķis churlishly, būs upbraid un dāvanu 

skaudīgs consumeth acis. 

{18:19} Uzziniet, pirms tu runā, un izmantot physick vai kādreiz 

tu būtu slima. 

{18:20} pirms sprieduma pārbaudīt sevi, un diena 

vizitācija tu būsi atrast žēlsirdība. 

{18:21} pazemīgs sevi, pirms tu esi slims un 

laiks no shew grēku nožēlošana. 

{18:22} ļaujiet nekas nekavē tevi laikus maksāt tavs zvērests 

laiku un atlikt līdz nāve nebūtu pamatoti. 

{18:23} pirms tu prayest, sagatavot pats sevi; un nedrīkst būt 

kā viens, ka tempteth kungs. 

{18:24} domāt pēc sašutums, ka gada beigās, un 

atriebties, kad viņš savukārt prom viņa sejas laiks. 

{18:25} Ja tu esi pietiekami, atcerēties laiku 

badu: un ja tu esi bagāta, domāju, ka pēc nabadzības un 

ir nepieciešams. 

{18:26} no rīta, vakarā laiks ir līdz 

mainīts, un visas lietas ir jādara drīz pirms Kungam. 



{18:27} gudrs cilvēks baidās, katra lieta, un 

dienu sinning viņš būs Uzmanieties no nodarījuma: bet muļķis, 
netiks 

novērot laika. 

{18:28} izpratni, katrs cilvēks pazīst savu gudrību, 

un dos slavēt sacīja viņam, ka viņu atrada. 

{18:29} tie, kas bija izpratnes teicieni 

kļuva arī gudrs sevi un ielēja tālāk izsmalcinātu 

līdzībās. 

{18:30} iet ne pēc tava lusts, bet pats sevi atturēties no 

tavs apetīti. 

{18:31} ja tu givest tavs dvēsele vēlas, lai viņu, lūdzu 

viņa tevi padarīs laughingstock tavs ienaidniekiem, 

ļaundabīgs tevi. 

{18:32} izbaudīt nav daudz labu garastāvokli, ne 

saistīta ar tās expence. 
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{18:33} nav jāveic ubags uz banketu 

aizņēmumu, kad tu esi nekas tavu maku: lai tu 

būsi gaidīt slēpnī tavs paša dzīvei un runāja par. 



{19:1} labouring vīrietis, kas A ir dota dzeršana 

nedrīkst būt bagāts: un viņš contemneth mazām lietām, kas ir 

maz un nedaudz samazināsies. 

{19:2} vīna un sievietēm liks vīriešiem izpratni 

krist prom: un tas, kas cleaveth harlots kļūs 

bezkaunīgs. 

{19:3} kodes un tārpi ir viņu mantojums, un 

drosmīgs cilvēks ņem prom. 

Tas ir steidzīgi dot kredītu {19:4} viņš ir lightminded; un 

viņš, kas sinneth ir apvainot pret savu dvēseli. 

Whoso {19:5} taketh prieks ļaunprātību, ir 

nosodīja: bet tas, kas resisteth priekus crowneth savu dzīvi. 

{19:6} viņš var lemt savu mēli, kas dzīvo bez 

nesaskaņas; un viņš ienīst pļāpā, kas nodrošina mazāku 
ļaunumu. 

{19:7} Rehearse nav citu sacīja to, ko teica unto 

tevis, un tu būsi biļetes nekad sliktāk. 

{19:8} vai tas ir draugs vai ienaidnieks, runāt ne par otru 

vīriešu dzīvē; un ja tu vari bez ļaunā, atklāj tos 

nav. 



{19:9} viņš dzirdēja un novēro tevi, un, kad laiks 

nāk viņš ienīst tevi. 

{19:10}, ja tu esi dzirdējis ne vārda, ļaujiet tai nomirt ar tevi; un 

treknrakstā, tas nav būs pārsprāgt tevi. 

{19:11} muļķis travaileth ar vārdu, kā sieviete 

bērnu darba. 

{19:12} kā bultu, kas sticketh vīrieša augšstilbu, tāpēc ir 

programmu Word programmas ir muļķis vēders. 

{19:13} apsauc draugs, iespējams, ka viņš nav darījis darījuši: 

un ja viņš to ir darījuši, ka viņš to darīt ne vairāk. 

{19:14} apsauc tavs draugs, iespējams, ka viņš nav darījis teica 

to: un, ja viņš ir, ka viņš runā to nevar vēlreiz. 

{19:15} apsauc draugam: daudzas reizes tas ir neslava, 

un uzskatu, ka ne katrs pasaka. 

{19:16} tur ir viens, ka slippeth savā runā, bet ne 

no viņa sirds; un kurš ir tas, kas darījis ne apvainots ar savu 

mēle? 

{19:17} apsauc tavs kaimiņš, pirms tu apdraud 

viņu; un nav, ir dusmīgs, dot vietu visvairāk likums 

Augsts. 



{19:18} kungs bailes ir pirmais solis, lai būtu 

pieņemto [viņam] un gudrības obtaineth savu mīlestību. 

{19:19} baušļus zināšanas 

Kungs ir dzīves mācība: un tie, kas darīt lietas, kas 

lūdzu viņu saņem augļu koku nemirstību. 

{19:20} bailes Kungs ir visa gudrība; un visus 

gudrība ir pildot likumu un zināšanas 

no viņa omnipotency. 

{19:21} ja kalpu pateikt savu kungu, es nedarīšu, jo tas 

pleaseth tevi; Tomēr vēlāk viņš to dara, viņš angereth, viņu 

ka viņu nourisheth. 

{19:22} ļaunprātību zināšanas nav gudrība, 

Tāpat jebkurā laikā advokāta un grēciniekiem piesardzību. 

{19:23} tur ir ļaunprātību, un tajā pašā 

kauna traips; un tur ir muļķis vēlas gudrību. 

{19:24} tas, kas darījis maza izpratne un feareth 

Dievs, ir labākas nekā vienas, kas darījis daudz gudrības, un 

transgresseth visaugstākā likumu. 

{19:25} tur ir izsmalcinātu subtilty un tas pats 



netaisnīga; un tur ir viens, ka malā, lai padarītu spriedumu 
turneth 

parādīties; un tur ir gudrs cilvēks, kas justifieth ar tiesas 
spriedumu. 

{19:26} tur ir nelabs cilvēks, kas karājas lejup pa 

galvas diemžēl; taču iekšēji viņš ir pilns ar viltu, 

{19:27} liešana uz leju viņa seju un pelnīt, ja 

viņš nav dzirdējis: ja viņš nav zināma, viņš darīs tevi 

Nedarbnieks pirms tu jāapzinās. 

{19:28} un, ja varas vēlas viņš nebūtu jākavē no 

sinning, tomēr, kad viņš findeth iespēju viņš darīs ļaunu. 

{19:29} cilvēks var pazīt pēc viņa skatiena, un viens, kas 

darījis izpratni, viņa sejas izteiksme, kad tu meetest 

viņu. 

{19:30} vīrieša tērps, un pārmērīga smiekli un gaita, 

Shew kāds viņš ir. 

{20:1} tur ir pārmetošu, kas nav comely: atkal, daži 

cilvēks holdeth mēli, un viņš ir gudrs. 

{20:2} vai tas ir daudz labāks, nekā būt dusmīgs aizrādīt 

slepus: un tas, kas confesseth viņa vainas dēļ, saglabā 

sirdēstus. 



{20:3} cik labi ir, kad tu esi norāja, lai shew 

nožēlošana! jo tā būsi tu aizbēgt tīšu grēks. 

{20:4} jo einuhs iekāre uz neapstrādātas; deflower tāpēc 

ir tas, ka executeth spriedumu ar vardarbību. 

{20:5} tur ir viens, kas keepeth klusums un atrodas 

gudrs: un citā, daudz pļāpā becometh naidīgs. 

{20:6} kāda vīra holdeth mēli, jo viņš nav darījis 

atbilde: un daži keepeth klusums, zinot viņa laiku. 

{20:7} A gudrais turēt mēli, līdz viņš redzētu 

iespēja: bet pļāpa un muļķis uzskatīs nav laika. 

Veic riebās {20:8} viņš, kas useth daudzus vārdus; un 

viņš, kas taketh pie sevis iestāde tajā jābūt ienīda. 

{20:9} ir grēcinieks, kas darījis labus panākumus ļaunums 

lietas; un tur ir peļņa, kas turneth uz zaudējumu. 

{20:10} tur ir dāvana, kas dara nevis peļņu tevi; un tur 

ir dāvana, kuru recompence ir divreiz lielāks. 

{20:11} tur ir abasement, jo godību; un 
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tur ir, ka lifteth uz augšu galvu no zemas īpašuma. 

{20:12} tur ir kas buyeth daudz par maz, un 



repayeth to sevenfold. 

{20:13} gudrs cilvēks ar viņa vārdiem maketh viņu mīļoto: 

bet Muļķu daiļumu ir izliets. 

{20:14} dāvanu muļķis dara tev nav labi ja 

tu esi neviens vēl no skaudīgs par viņa nepieciešamība: par 

viņš looketh par vienu saņemt daudzas lietas. 

{20:15} viņš devis maz un daudz; upbraideth viņš openeth 

viņa mute kā Herolds; dienu viņš lendeth un rīt tiks 

viņš lūdz to vēlreiz: šāda viena ir neieredzēja Dievu un cilvēku. 

{20:16} muļķis saka, man nav draugu, man neviens Paldies 

par manu labus darbus, un tie, kas ēd mana maize runā ļaunu 

par mani. 

{20:17} cik bieži un cik ir jābūt pie nosmējās 

izsmiekls! jo viņš pazīst ne aright to, ko nozīmē būt; un tas ir 

visiem viens sacīja viņam, ja viņam nav. 

{20:18} paslīdēt uz ietves ir labāka nekā slip 

ar mēli: lai nāk kritums nelabs 

ātri. 

{20:19} unseasonable stāsts vienmēr būs mutē 

ir prātīgi. 



{20:20} gudrs teikums ir noraidīts, tā nāk 

no mutes ir muļķis; viņš nebūs runāt tā savlaicīgi sezonai. 

{20:21} tur ir, kas kavē no sinning caur 

nepieciešams: un kad viņš taketh atpūtu, viņš nedrīkst 
nemierīgajā. 

{20:22} tur ir, ka destroyeth savu dvēseli cauri 

bashfulness, un, pieņemot personu overthroweth 

pats. 

{20:23} tur ir tas, ka par viņa promiseth bashfulness 

draugs, un maketh viņu ienaidniekam par neko. 

{20:24} meli ir nekrietneli, cilvēks vēl ir nepārtraukti 

mutē un neizglītots. 

{20:25} zaglis ir labāka nekā cilvēks, kas ir pieraduši pie 

atrodas:, bet tie abi ir mantojuma iznīcināšana. 

{20:26} melis izvietojums ir amorālas, un viņa 

kauns ir kādreiz ar viņu. 

{20:27} gudrs cilvēks veicina sev par godu ar 

viņa vārdi: un viņ kam izpratne Lūdzu, lieliski 

vīrieši. 

{20:28} viņš tilleth savas zemes, kas palielina viņa kaudze: 



un tas, kas pleaseth liels vīriešu nenokļūsim piedošanu par 
netaisnību. 

{20:29} dāvanas un dāvanas, aklu gudrs, acis un 

apturēt līdz viņa mutē, ka viņš nevar aizrādīt. 

{20:30} gudrība, kas ir paslēptas un bagātības, kas ir hoarded 

viņiem abiem ir kāda peļņa? 

{20:31} labāk ir tas, kas hideth savu muļķību nekā cilvēks, kas 

hideth savu gudrību. 

{20:32} vajadzīga pacietība, meklējot ing kungs ir 

labāk nekā viņš, kas aizved savu dzīvi bez guide. 

{21:1} mans dēls, tu esi grēkojuši? ne vairāk darīt, bet uzdot 

piedošanu, tavs bijušais grēkiem. 

{21:2} bēgt no grēka, no čūsku sejā: ja 

tu esi pārāk comest tuvumā, tā būs tev iekost: to zobi 

kā lauva, zobi asinsdarbs vīru dvēselēm. 

{21:3} visas netaisnību ir kā divu griezīgs zobens, brūces 

whereof nevar sadziedētas. 

{21:4} terrify un darīt nepareizi izniekos bagātībām: tādējādi 

namu lepni vīrieši izdara pamests. 

Reacheth {21:5} A lūgšanu no nabaga vīra mute, lai 



ausis no Dieva un viņa spriedums nāk ātri. 

{21:6} ko ienīst būt norāja esot ceļā 

grēcinieki: bet viņš, ka feareth kungs būs nožēlot no viņa 

sirds. 

{21:7} daiļrunīgs cilvēks ir pazīstams tālu un tuvu; bet vīrietis 

sapratnes pazīst, kad viņš slippeth. 

{21:8} viņam, ka viņa māja ar citiem vīriešiem naudu buildeth 

ir kā tāds, kas pats gathereth akmeņi viņa kaps 

apbedīšanu. 

{21:9} draudzē ir nelabs ir, piemēram, buksēšanas 

iesaiņota kopā: un beigās tos ir uguns liesmā 

tos iznīcināt. 

{21:10} grēciniekiem veids tiek veikta vienkārša ar akmeņiem, 
bet 

beigās tā ir elle bedre. 

{21:11} tas, kas keepeth kunga likums getteth 

izprast to: un bailes no pilnības 

Kungs ir gudrība. 

{21:12} viņš nav gudrs, kas netiek mācīta: bet tur ir 

gudrību, kas multiplieth rūgtums. 



{21:13} gudrs cilvēks zināšanas ir neskaitāmi kā 

plūdu: un viņa aizstāvis ir kā tīra dzīves strūklaka. 

{21:14} muļķis iekšējās daļas, ir, piemēram, bojāta kuģa, 

un viņš pildīs bez zināšanām, ja vien viņš nu. 

{21:15} Ja prasmīgs cilvēks dzird gudrs vārds, viņš 

nododu to un pievienot sacīja tā: bet, tiklīdz viens Nr 

izprast to klausās, tas viņu displeaseth un viņš to casteth 

viņam aiz muguras. 

{21:16} muļķis runā ir kā apgrūtinājums, kā: 

bet Greisa ir atrodami wise lūpas. 

{21:17} viņi noskaidro pie ietekas gudrais, 

draudze, un viņi dara apdomāt viņa vārdus savā sirdī. 

{21:18} ir māja, kas ir iznīcināta, tāpēc ir gudrība, lai 

muļķis: un kā runāt bez zināšanām par neapdomīgu 

sajūtu. 

{21:19} doktrīna, unto muļķi ir kā važas uz kājām, un 

tāpat kā pinekļu uz labās rokas. 

{21:20} muļķis lifteth līdzi balsij ar smiekliem; bet 
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gudrais nepietiekami nedaudz pasmaida. 



{21:21} mācīšanās ir gudru cilvēku miesa kā rotājumu no 

zelts, un tāpat kā rokassprādzi ar labo roku. 

{21:22} dumjš cilvēks kāju ir drīz viņa [kaimiņa] 

māja:, bet pieredze man ir kauns par viņu. 

{21:23} muļķis būs palūrēt pie durvīm iekšā mājā: bet 

viņš, kas labi kopt atliks bez. 

{21:24} nesavaldība cilvēks klausīties pie durvīm ir: 

bet gudrs cilvēks būs bēdājās ar negodu. 

{21:25} talkers lūpas būs stāstīt tādas lietas kā 

attiecas ne, sacīja viņiem: bet vārdus, piemēram, ir 

izpratne ir nosver bilancē. 

{21:26} Muļķu sirds ir to mutē: bet 

wise mute ir savā sirdī. 

{21:27} kad neticīgs curseth sātans, viņš curseth viņa 

savu dvēseli. 

{21:28} whisperer defileth savu dvēseli un ir hated 

neaizskarami viņš dwelleth. 

{22:1} A slinks cilvēks tiek salīdzināts ar dubļains akmeni, un 

ik viens būs šņākt viņu no viņa apkaunojumam. 

{22:2} A slinks cilvēks tiek salīdzināts ar dubļi, 



kraupainais: katrs cilvēks, kas aizņem tas krata roku. 

{22:3} evilnurtured cilvēks ir viņa tēvs dishonour 

ka begat viņam: un [muļķīgi] meita ir dzimusi savu zaudējumu. 

A {22:4} gudra meita, kas nodrošina darba ņēmējus mantojumu 
viņas 

vīrs:, bet viņa, ka liveth ir negodīgi sava tēva 

smagums. 

Viņa {22:5}, kas ir treknrakstā dishonoureth gan viņas tēvu un 

viņas vīrs, bet gan ir viņu nicināt. 

Ārpus sezonas [ir] {22:6} A tale musick sēru noformējumā: 

bet gudrības svītras un korekcijas nekad nav laika. 

Whoso {22:7} teacheth muļķis ir kā viens, kas glueth 

potsherd kopā, un kā viņš šo vienu waketh no skaņas 

miega režīmā. 

Kas telleth pasaka lai muļķi {22:8} viņš runā ar vienu 

miegā: kad viņš darījis stāstīja savu stāstu, viņš teiks, kas ir 

jautājums? 

{22:9} ja bērni dzīvo godīgi, un līdzekļi, 

tie attiecas uz baseness un viņu vecākiem. 

{22:10} bet bērniem, ir augstprātīga, ar nicināšanu un 



grib audzināt traipu muižniecība to asinsradniecība. 

{22:11} raudāt par mirušajiem, jo viņš darījis zaudēja gaismu: un 

raudāt par muļķi, jo viņš wanteth izpratne: veikt maz 

raudošs mirušajiem, jo viņš ir mierā: bet muļķis dzīve 

ir ļaunāks par nāvi. 

{22:12} darīt vīrieši sērot par viņu, ka septiņas dienas ir miris; 

bet tāds muļķis un neticīgs cilvēks, visu dienu viņa dzīvi. 

{22:13} nevar runāt daudz ar muļķi un iet ne uz viņu, ka 

darījis nekādas saprašanas: Sargieties no viņu, nedrīkstam tu ir 

nepatikšanas, un tu būsi aptraipīts nekad ar savu fooleries: 

atkāpties no viņu, un tu būsi atrast atpūtu, un nekad nebūs 

disquieted ar trakums. 

{22:14} to, kas ir smagāki par svina? un kāds ir nosaukums 

pantu, bet muļķis? 

{22:15} smiltis, un sāli un masa ir dzelzs, ir vieglāk 

lāci, kā cilvēks bez izpratnes. 

{22:16} kā kokmateriālu girt un vienoja ēkā 

nevar loosed ar kratīšanas: tā sirds, kas ir stablished 

informēja advokāts ir bailes, nevienā brīdī. 

{22:17} sirds apstājās pie izpratne domas 



ir tik godīgi plaistering galerijas sienas. 

{22:18} Pāles medījis atklātā vietā to nemūžam nepieļaus 

pret vēju: tā ir baismīgs sirds iztēles 

muļķi nevar stāvēt pret bailēm. 

{22:19} viņš pricketh acs, kas padarīs asaras krist: 

un tas, kas pricketh sirds maketh tā lai shew viņai 

zināšanas. 

{22:20} whoso casteth akmens pie putnu frayeth, tos 

prom: un tas, kas savam draugam upbraideth breaketh 
draudzību. 

{22:21} gan tu drewest zobens pie tava drauga, vēl 

nav izmisums: var būt atgriežas [labu]. 

{22:22} ja tu esi atvērts tavu muti pret tavs draugs, 

bailes nav; var būt saskaņošana: izņemot 

upbraiding, vai lepnums vai atklājot noslēpumus, vai 

nodevīgs brūces: saistībā ar šīm lietām katru draugam, 

atiet. 

{22:23} būt uzticīgs tavs kaimiņš viņa nabadzībā, kas 

tu mayest priecāties par viņa labklājību: ievērot stedfast, unto 

viņam laika cēlušās visas nepatikšanas, ka tu mayest būt 
mantinieks ar 



viņam viņa mantojumu: vidējam īpašumu ne vienmēr ir jābūt 

contemned: ne bagāti, ka ir muļķīgi bija 

apbrīna. 

{22:24}, tvaiku un dūmu krāsns goeth 

pie kamīna; Tātad, reviling pirms asiņu. 

{22:25} I nebūs kauns aizstāvēt draugam; ne 

būs man slēpt sevi no viņa. 

{22:26} un ja jebkāda ļaunuma notikt sacīja man ar viņu, katru 

kas klausās tā būs Uzmanieties no viņu. 

{22:27} kurš nosaka skatīties pirms mana mute, un 

zīmogs uz manām lūpām, kas es ietilpst ne pēkšņi, gudrības 

viņiem, un ka mana mēle mani iznīcināt ne? 

{23:1} O Lord, tēvs un mana visa dzīve, regulators 

atstāj man nav uz to padomu, un ļaujiet man tās neietilpst. 

{23:2} kurš noteiks nāk pār savām domām, un 

gudrības vairāk nekā mana sirds disciplīna? ka viņi pietaupi 

ne jau manējā ignorances, un tas iet ne ar saviem grēkiem 

{23:3} lest raktuves ignorances palielināt mana grēku 

neskaitāmi manu iznīcināšanu, un es atkrītu pirms raktuves 



pretinieku, un mans ienaidnieks priecāties pār mani, kuru 
cerība 

ir tālu no tavu žēlastību. 

Sirach (Ecclesiasticus) Page 614 

{23:4} O Lord, tēvs un Dievs manā dzīvē, man nav 

lepns izskatās, bet novērsties no tava kalpi vienmēr 

lepnām prātā. 

Veltīgi cer {23:5} savukārt prom no manis un 

concupiscence, un tu būsi turēt viņu uz augšu, tas ir, vēloties 

vienmēr, lai kalpotu tevi. 

{23:6} let nav greediness vēders, ne iekāre par 

miesa izpausties mani; un dot ne pār mani uz savu kalpu 

bezkaunīgā prātā. 

{23:7} klausīšanās, O ye bērniem, mutes disciplīna: 

tas, kas keepeth tas nekad ņem viņa lūpas. 

{23:8} grēcinieks ir atstāt savu muļķību: gan 

ļauno runātājs un lepni nosaka tādējādi kritumu. 

Accustom {23:9} tava mute zvērestu; ne izmantot 

pats sev nosaukšanas Holy One. 

{23:10} kā ierēdnim, kas ir pastāvīgi uzvarēts veic 



nevar būt bez zilā zīme: lai tas, kas sweareth un nameth 

Dievs pastāvīgi ir nevainojams. 

{23:11} piepilda cilvēks, kas useth daudz lamāšanās 

ar netaisnību, un nelaime ir nekad atkāpties no viņa 

māja: ja viņš veic apvainot, viņa grēks ir viņam virsū: un, ja viņš 

apzināties savu grēku, viņš maketh dubultu nodarījuma: un, ja 

viņš zvēru veltīgi, viņš ir nevainīgs, bet viņa māja 

ir pilns ar briesmām. 

{23:12} tur ir vārds, kas ir par clothed ar nāvi: 

Dievs dotācija, kas to nevar atrast mantojuma Jēkaba; par 

šādas lietas ir tālu no dievbijīgs un tās 

nevis noziedēt savus grēkus. 

{23:13} izmantot tavu muti negausīgs nodod zvērestu, lai 

tur ir grēks vārds. 

{23:14} atceros tavu tēvu un tavu māti, kad tu 

sittest, liels vīriešu vidū. Nedrīkst būt aizmāršīgi, pirms tam, un 

Tātad tu tavs paražu kļūt par muļķi, un kaut kas tu esi 

hadst nav piedzimis un lamāties, viņi dienu tavs horoskops. 

{23:15} cilvēks, kas ir pieraduši pie opprobrious vārdi 

tiks nekad nav jāreformē visas viņa dzīves dienas. 



{23:16} divu veidu vīrieši reizināt grēks, un trešais būs 

celt dusmas: karstā prāts ir kā degošu uguni, tā nekad nebūs 

rūdītā, līdz tā būs jāpatērē: fornicator viņa organismā 

miesa nekad nebeigsies līdz viņš darījis sakūra ugunskuru. 

{23:17} visi maize ir salds whoremonger, viņš nebūs 

atstāj, līdz viņš nomira. 

{23:18} vīrieti, kas breaketh laulībā, sakot, tādējādi viņa 

sirds, kas mani redz? Esmu compassed par ar tumsu, 

sienu uz mani un nav iestādes redz mani; kas nepieciešams, lai 
es 

bailes? Visaugstākā nav atcerēties mani grēki: 

{23:19} šāds cilvēks tikai feareth vīrieši, acis un 

pazīst ne no kunga acīs ir tūkstoškārt 

spožāka par sauli, beholding visus veidus, kā vīrieši, un 

ņemot vērā visvairāk slepenās daļas. 

{23:20} zināja visas lietas ere jebkad izveidoti; tāpēc 

arī pēc tam, kad tie tika pilnveidotas viņš noraudzījās uz tiem 
visiem. 

{23:21} šis cilvēks tiek sodīta ielās 

pilsētu, un ja viņš suspecteth ne, viņš ņem. 

{23:22} tādējādi tā došos arī kopā ar sievu, kas leaveth 



viņas vīrs, un bringeth mantinieks, ko citu. 

{23:23} pirmais, viņa darījis neklausīt visvairāk likums 

Augsts; un otrkārt, viņa tam ir darījuši savu 

vīrs; un Treškārt, viņa darījis spēlēja tā mauka, laulības 
pārkāpšana, 

un atnesa bērni cits cilvēks. 

{23:24} viņa stājas draudzi, 

un inkvizīciju, jābūt izgatavotām no viņas bērniem. 

{23:25} viņas bērniem nestājas saknes un zari 

veic nes sevī nekādu augļu. 

{23:26} viņa atstāj viņas atmiņu, lai tiktu nolādēta, un viņas 

pārmetums ir notrieptas netiek. 

{23:27} un tie, kas joprojām ir zināt, ka tur ir 

nekas labāk nekā bailes no Kunga, un ka tur nav 

nekas saldāks nekā iegūt uzmanību, unto baušļus 

tā Kunga. 

{23:28} ir liela slava sekot kungu un 

saņēmusi no viņa ir ilgs mūžs. 

{24:1} gudrības dara sevi slavēt, bet ir lepnums 

savas tautas vidū. 



{24:2} draudzē ir visaugstākā ir viņa 

atver muti un triumfs pirms viņa pilnvaras. 

{24:3} man nāca no mutes augstas, un 

uz zemes kā mākonis. 

{24:4} es kavējos augstas vietas un ir mans tronis 

Fair pīlārs. 

{24:5} es pats compassed iecirkņa debesīs, un 

gāja dziļi apakšā. 

{24:6} viļņi jūrā un uz zemes, kā arī 

katru cilvēku un tauta man īpašumā. 

{24:7}, ar visiem šiem meklēju atpūtas: un kuru 

mantojuma es ievēro? 

{24:8} tā radītājs visām lietām man iedeva 

bausli, un tas, kas lika man izraisīja manu mājokli 

atpūsties, un teica: Ļaujiet tavs mājoklis Džeikobam, un tavs 

mantojuma Izraēlā. 

{24:9} viņš radījis mani no sākuma pirms 

pasaulei, un pieņem nekad neizdotos. 

{24:10} jo svēts Tabernakla es kalpoju priekšā; un so 

tika dibināta Sion. 



{24:11} tāpat mīļoto pilsētu viņš man iedeva atpūtu, un 

Jeruzalemē bija manos spēkos. 

{24:12} un man bija sakņu godājamu cilvēku, pat 

Kunga mantojuma daļa. 

{24:13} es biju sajūsmināts kā ciedrs Libanus, un kā 

cipreses koka pēc Hermon kalnos. 
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{24:14} es biju sajūsmināts, piemēram, palmu koku En gaddi, un 
kā 

Jericho, kā godīga olīvkoka patīkamu laukā rožu rūpnīcā 

un uzauga kā plaknes koks ar ūdeni. 

{24:15} I deva saldu smaržu, piemēram, kanēlis un 

aspalathus, un līdzēja patīkama smarža patīk vislabāk 

mirres, galbanum, un oniksu un salds storax, un kā 

velkmes vīraki mājokli. 

{24:16} kā es izstieptas terpentīni koku manu 

filiāles un savu filiāļu ir filiāles goda un 

Greisa. 

{24:17} kā vīnogulāju man atnesa atpakaļ patīkamu savour un 

manas puķes ir augļi, gods un bagātību. 



{24:18} esmu māte patiesās mīlestības un bailes, un 

zināšanas un Svētais cerību: Es tāpēc ir mūžīgs, esmu 

ņemot vērā visus savus bērnus, kuru nosauca par viņu. 

{24:19} nākt pie manis, tu, ka vēloties mani, un 

aizpildīt sevi ar manu augļus. 

{24:20} mans memoriāls ir saldāks nekā medus, un 

mīna mantojuma nekā medus kāri. 

{24:21} ko ēst mani vēl tos izsalcis, un viņi 

Šis dzēriens man vēl ir izslāpusi. 

{24:22} viņam, ka obeyeth mani nekad ir apmulsis, 

un tie, kas strādā ar mani dara nav par ļaunu. 

{24:23} visas šīs lietas ir grāmata par pilsētas mēru 

Visaugstā Dieva, pat ar likumu, kurš komandēja Moses 

unto Jacob draudzes mantojuma. 

{24:24} vāju nav spēcīga kungs; ka viņš var 

apstipriniet, turēšu sacīja viņam: Kungs Visuvarenais Dievs ir 

viens pats, un viņam blakus nav neviena cita Pestītāju. 

{24:25} viņš filleth visas lietas ar savu gudrību, kā Phison 

un kā Tigris jaunu augļu laikā. 

{24:26} viņš maketh izpratni kā neskaitāmi 



Eifratas, gan kā Jordānija, ražas novākšanas laikā. 

{24:27} viņš maketh doktrīnu zināšanas parādās kā 

gaismu, un kā Geon vīnogu novākšanas laiku. 

{24:28} pirmais cilvēks zināja, ka viņai nav perfekti: ne vairāk 

pēdējās atrast viņu ārā. 

{24:29} domām, ir vairāk nekā jūra, un viņas 

padomu, profounder, nekā liela dziļa. 

{24:30} es arī iznāca kā strauts no upes, un, 

Conduit dārziņu. 

{24:31} teica, mans labākais dārzs būs ūdens un ūdens tiks 

bagātīgi mana dārza gultas: un, raugi, kļuva mans strautiņš 

upi, un mana upe kļuva jūra. 

{24:32} būs vēl pārliecinieties, doktrīnas, lai spīdēt kā no rīta 

un nosūtīs tālāk viņas gaisma tālu. 

{24:33} man būs vēl ieliet, doktrīnu kā pravietojums, un 

atstāt visu vecumu uz visiem laikiem. 

{24:34} redzi, kas man nav strādājis par sevi tikai, 

bet visiem tiem, kas meklē gudrību. 

{25:1} trīs lietas bija izdaiļojis, un piecēlās 

skaisti gan pirms Dievs un vīriešiem: brāļi, vienotību 



mīlestība no kaimiņiem, vīrs un sieva, kas kopīgi vienojas. 

{25:2} trīs veidu vīrieši ienīst manu dvēseli, un es esmu 

ļoti apvainojies par savu dzīvi: slikts cilvēks, kas lepojas, 

bagāts cilvēks, tas ir melis un veco adulterer, doateth. 

{25:3}, ja tu esi pulcējās nekas tavu jaunību, kā 

tu vari atrast jebkura lieta, tavs vecums? 

{25:4} O kā comely lieta ir spriedums par pelēko matu, 

un senās vīriešiem jāzina padomu! 

25: {5} O kā comely ir veci vīri, gudrību un 

izpratne un advokāta goda vīri. 

{25:6} liela pieredze ir kronis vecus vīrus, un 

bailes no Dieva ir to krāšņumā. 

{25:7} būs deviņas lietas, kas ir atzīti par savējā 

sirds priecāsies, un es izteikšu ar mēli desmitā: 

Cilvēks, kas darījis prieku saviem bērniem; un viņš, liveth, lai 
redzētu 

viņa ienaidnieks fall: 

{25:8} nu ir viņu, kas dwelleth kopā ar sievu 

izpratni, un kas nav darījis noslīdēja ar mēli, 

un ko darījis ne pasniedz cilvēks vairāk necienīgs par sevi: 



{25:9} nu ir viņu, ko darījis atrast piesardzība, un viņš 

runā no viņiem ausis, kas dzird: 

{25:10} O, cik liels ir tas, kas findeth gudrība! vēl ir 

tur neviens iepriekš viņam, ka feareth kungs. 

{25:11} bet Lord mīlestība passeth visas lietas, 

apgaismojums: tas, kas holdeth, whereto viņš ir pielīdzināt? 

{25:12} bailes no Kunga ir viņa mīlestības sākums: 

un ticība ir sākums un iegrima sacīja viņam. 

{25:13} [man] jebkura mēris, bet sirds mēris: 

un jebkādu ļaunprātību, bet sieviete wickedness: 

{25:14} un visas bēdas, bet no tiem nelaimi 

kas mani ienīst: un jebkādu atriebību, bet atriebība par 
ienaidniekiem. 

{25:15} ir galva nav virs galvas čūska; un 

nav neviena sašutums iepriekš sašutums par ienaidnieku. 

{25:16} man bija diezgan kavēties ar lauvu un pūķis, nekā 

lai uzturētu māju ar ļauna sieviete. 

{25:17} wickedness sieviete changeth seju, 

un darkeneth kā sackcloth viņas ārienē. 

{25:18} viņas vīrs ir sēdēt starp kaimiņiem; un 



kad viņš klausās to dara nopūta rūgti. 

{25:19} ir visu ļaunprātību, bet maz wickedness 

sieviete: Ļaujiet grēciniekam daļa viņai virsū. 

{25:20} kā smilšu ceļu augšup uz kājām 

vecumā, tātad ir pilns ar vārdiem, lai kluss vīrs sievu. 

{25:21} paklupt nav pie skaistums sieviete un vēlmi 

viņai baudu. 
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{25:22} sieviete, ja viņa apgalvo, ka viņas vīrs ir pilns ar 

dusmas, nekaunību un daudz pārmest. 

{25:23} ļauna sieviete abateth drosmi, maketh 

smagā ārienē un ievainoto sirdi: sieviete, kas 

nav komforts viņas vīrs dzīvo trūkumā maketh vājš rokas un 

vāja ceļgaliem. 

{25:24} sieviete ienāca grēks, sākuma un 

caur viņu mēs visi iesim bojā. 

{25:25} dot ūdeni bez braucienu; nedz ļauna 

sieviete brīvi gad ārzemēs. 

{25:26}, ja viņa iet nevis kā tu wouldest viņai, samazināt viņu 



atteikšanos no tava miesa un dot viņai rēķinu par laulības 
šķiršanu un ļaut viņai 

aiziet. 

{26:1} laimīgs ir cilvēks, kas darījis par prātīgu sievu, 

savu dienu skaitu būtu dubultā. 

Rejoiceth {26:2} A tikumīgs sievieti, viņas vīrs, un viņš 

atbilst viņa miera dzīves gadus. 

{26:3} A laba sieva ir laba daļa, ko var 

ņemot vērā daļu no tām, ka bailes kungs. 

{26: 4} vai cilvēks būt bagāts vai nabags, ja viņš ir labs 

sirds pret kungu, viņš dara vienmēr Priecājieties kopā ar 

jautrs ārienē. 

{26:5} tur ir trīs lietas, ko mana sirds feareth; un 

par ceturto bija iekaisis bail: pilsētas neslava 

savākt kopā nepaklausīgs daudziem un viltus 

apsūdzība: tie visi ir ļaunāks par nāvi. 

{26:6}, bet skumjas sirdi un bēdas ir sieviete, kas ir 

greizsirdīgs pār citu sievieti un postu, mēles 

kas communicateth ar visiem. 

{26:7} ļauno sieva ir sakrata šurp un turp jūgu: viņš, 



darījis tur viņas ir, tomēr viņš turēja Skorpions. 

{26:8} A piedzēries sieviete un gadder ārzemēs causeth 

lielas dusmas, un viņa aptvers ne viņas pašas kauns. 

{26:9} whoredom sieviete var būt zināma viņas 

lepnām izskatās un plakstiņiem. 

{26:10} Ja tava meita ir bezkaunīgs, paturiet viņu straitly, 

nedrīkstam arī viņa ļaunprātīgu izmantošanu sev cauri lielām 
brīvību. 

{26:11} skatīties pār aci bezkaunīgā: un brīnums, ja 

viņa ieiet pret tevi. 

{26: 12} viņa atvērs muti, kā izslāpis ceļotājam 

kad viņš darījis atrada strūklaka, un katrs padzerties 

netālu no viņas: ar katru dzīvžogu būs viņa sēdēt uz leju un 
atveriet viņai 

trīcēt, pret katru bultiņas. 

{26:13} žēlastību no sievu delighteth viņas vīrs, un 

saviem ieskatiem tiks barot savus kaulus. 

{26:14} A kluss un mīloša sieviete ir dāvana no kunga 

un tur nekas tik daudz vērts kā jāpatur prātā arī 

uzdeva. 

{26:15} A nokaunējies un uzticīgs sieviete ir double 



žēlastību un kontinenta prātu nevar vērtē. 

{26:16} kā saule, kad tas ariseth augstu debesīs; tāpēc 

ir skaistums, laba sieva pasūtīt savu māju. 

{26:17} jo skaidra gaisma ir pār svēti svečturis; tāpēc 

ir pienācis vecums sejas skaistumu. 

{26:18} kā zelta pīlāriem stājamies rozetes 

sudraba; Tātad esam godīgi kājas ar konstantu sirdi. 

{26:19} mans dēls, paturēt tavs vecums ziedu skaņas; un 

nav tavs spēks dod svešiniekiem. 

{26: 20} kad tu esi gotten auglīgu valdījumā 

izmantojot visus lauku apsēt tas tavs paša sēklām, uzticoties 

tavs akciju labestību. 

{26:21} lai ir tavs skrējiens, kurā tu leavest 

palielinātas, ņemot viņu labu kritienu uzticību. 

{26:22} prostitūta iegrāmato kā slienas; bet 

precēta sieviete ir viņas vīrs tornī pret nāvi. 

{26:23} A ļauna sieviete ir dots kā daļu, lai 

nelabs cilvēks: bet dievbijīgs sievieti ir devis viņam, ka feareth 

Kungam. 

{26:24} negodīgs sieviete contemneth kauns: bet 



godīgs sieviete būs pietāti viņas vīrs. 

{26:25} A bezkaunīgs sieviete tiek uzskatīts suns; 

bet viņa, kas ir nokaunējies baidīsies kungs. 

{26:26} A sieviete honoureth savu vīru, kas ir 

vērtēti prātīgi visiem; bet viņa, ka dishonoureth viņu savā 

lepnums, ieskaita neticīgs visu. 

{26:27} A skaļi raudāja sieviete un lamāt tiecas 

lai patriektu ienaidniekiem. 

{26:28} tur ir divas lietas, kas sēro sirds; un 

Treškārt, maketh mani dusmīgs: cilvēks kara, kas suffereth 
nabadzību; 

un izpratne par to, ka vīrieši nav iestatījis; un viens, kas 

returneth no taisnības sin; Lord prepareth, šādu 

viens par zobenu. 

{26:29} A merchant diez vai glabā sev dara 

nepareizi; un huckster nav atbrīvo no grēka. 

{27:1} daudzi ir grēkojuši sīkums; un viņš, 

seeketh par pārpilnība kļūs acīm prom. 

{27:2} jo nagu sticketh ātri starp metinājumiem no 

akmeņi; tik auduma grēks stick tuvu starp pirkšanu un 
pārdošanu. 



{27:3} ja vien cilvēks pats rūpīgi turēt bailēs no 

Kungs, viņa māja drīz var pieveiktajam. 

{27:4}, kad viens sifteth ar sietu, atteikt 

remaineth; Tātad cilvēks savā dubļi runāt. 

{27:5} krāsns proveth Poters kuģiem; tāpēc 

viņa argumentācija ir pētījums par cilvēka. 

Declareth {27:6} augļus, ja koks ir bijis mugurā; tāpēc 

ir izteikums no augstprātības cilvēka sirdī. 

{27:7} slavēt neviens cilvēks, pirms tu hearest viņu runāt; par 

Šī ir izmēģinājuma versija vīriešiem. 
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{27:8} ja tu followest taisnības, tu būsi iegūt 

viņai, un nodot viņu uz, kā krāšņās garo tērpu. 

{27:9} putni būs kūrorta sacīja to līdzīgi; tā būs patiesība 

atpakaļ, sacīja tiem, kas praktizē viņas. 

{27:10} kā lauva lieth gaidīt slēpnī par upuri; Tātad par grēku 

tiem, kas strādā netaisnību. 

{27:11} diskursu dievbijīgs cilvēks vienmēr ir kopā ar 

gudrību; bet kā mēness changeth muļķis. 

{27:12}, ja tu būtu viens neuzmanīgs, ievēro laika; 



bet nepārtraukti izpratni vīriešu vidū. 

{27:13} Muļķu diskursu ir apnicīgs, un to sporta 

ir grēks izlaidība. 

{27:14} runā par viņu, ka sweareth daudz maketh 

mati uzstutē stāvus; un viņu brawls vienas pieturas savām 
ausīm. 

{27:15} nesaskaņas un lepns ir bloodshedding, un 

to revilings ir smagi pie auss. 

{27:16} Whoso discovereth noslēpumus zaudēs savu kredītu; un 

nekad nav atrast draugu viņa prātā. 

{27:17} patīk tavs draugs un būt uzticīgs sacīja viņam: bet, ja 

tu betrayest savos noslēpumos, jāievēro ne vairāk viņam pakaļ. 

{27:18} jo kā cilvēks darījis iznīcina ienaidnieku; Tātad esi 

tu esi zaudējis mīlestība tavs kaimiņš. 

{27:19} kā tādu, kas letteth putns, kas iet no rokas, tāpēc 

tu esi lai tavs kaimiņš iet, un būsi nevar iegūt viņu vēlreiz 

{27:20} sekot viņam nopakaļ ne vairāk, jo viņš ir pārāk tālu 
prom; viņš 

ir kā ikri, izbēguši no lamatas. 

{27:21} attiecībā uz ievainojumu, tas var būt rokrokā; un jau pēc 

reviling tur var izlīgt ar Dievu: bet tas, kas betrayeth 



noslēpumi ir bezcerīgi. 

{27:22}, viņš, kas winketh ar acīm worketh ļaunums: un 

tas, kas viņu pazīst aties no viņa. 

{27:23}, kad tu esi klāt, viņš runās saldi, un 

tiks apbrīnot tavus vārdus:, bet beidzot viņš būs viņa lokāmies 

muti un apmelot tavs teicieni. 

{27:24} būtu ienīdis, daudzas lietas, bet nekas tāpat viņam; 

jo tas Kungs ienīst viņu. 

{27:25} Whoso casteth uz augsta akmens casteth to uz viņa 

savu galvu; un melīgi insulta dara brūces. 

{27:26} Whoso diggeth bedre ir tajā rudenī: un viņš, 

setteth tajos ņem lamatas. 

{27:27} viņam kas worketh resgalis, to dara viņam virsū 

un viņš ir nezināt, no kurienes tas nāk. 

{27:28} ņirgāšanās un pārmetums ir lepns; bet 

atriebība, kā lauva, veic gaidīt slēpnī viņiem. 

{27:29} ko priecāties pie paštaisns krišana, tās 

jāveic lamatas; un ciešanas ir patērēt viņus 

pirms viņi mirst. 

{27:30} ļaunprātība un dusmas, pat tie apgrēcība; 



un tos abus ir grēcīgs cilvēks. 

{28: 1} viņam, ka revengeth ir atrast atriebību no 

Kungu, un viņš noteikti saglabās savus grēkus [atceres.] 

{28:2} piedod tavs kaimiņš, ievainots, ka viņš darījis darīts 

unto tev, tātad iesniedz tavus grēkus arī piedots ja tu 

prayest. 

{28:3} viens cilvēks beareth naids pret otru un auduma 

viņš lūgt piedošanu no Kungu? 

{28:4} sheweth viņš nekādu žēlastību, lai cilvēks, kas ir līdzīgs 

sevi: un auduma, viņš lūdz savu grēku piedošanu? 

{28:5}, ja viņš ir, bet miesa, kas baro naidu, kas tiks 

intreat par piedošanu par saviem grēkiem? 

{28:6} atceros tavu beigu un ļaujiet ienaids pārtrauc; 

[atceros] bojājumu un nāves, un valda 

baušļi. 

{28:7} atcerēties baušļus un jāuzņemas Nr 

ļaunprātība, lai tavs kaimiņš: [atceros] pilsētas mēru 

Visaugstākā, un mirkšķiem nezināšana. 

{28: 8} Abstain no nemieri, un tu būsi samazināsies tavs 

grēki: jo nikns vīrs būs iekurt nemieri, 



{28:9} A grēcīgs cilvēks disquieteth draugiem un maketh 

debates starp viņiem, ka miers. 

{28:10} kā uguns jautājums, tāpēc tas burneth: un kā 

vīrieša spēks ir, tātad ir viņa dusmas; un saskaņā ar viņa 

bagātība, viņa dusmas, riseth; un spēcīgāku tie, kas 

samierināties, jo vairāk viņi būs iekaisuši. 

{28:11} pārsteidzīgs apgalvojums kindleth uguni: un steidzīgi 

cīņa pret sheddeth asinis. 

{28:12} ja tu trieciens dzirkstele, tas tajās jādedzina: ja tev 
spļauj 

pēc tam ir rūdītā: un abi šie iznākusi no tava 

mute. 

{28:13} nolādēt whisperer un doubletongued: tik 

daudzi, kas bija miera iznīcinājuši. 

Daudziem, darījis disquieted {28:14} backbiting mēli un 

virza tos nācija tauta: spēcīgas pilsētas darījis to 

nojauca un gāza liels vīriešu nami. 

{28: 15} backbiting mēles darījis izdzīt tikumīgs 

sievietēm, un atņemt viņiem to atalgojumu. 

{28:16} Whoso hearkeneth sacīja tā nekad atrast atpūtu, 



un nekad nav aiztures klusi. 

{28:17} pātagu insulta miesā maketh atzīmes: 

taču mēle insulta breaketh kaulus. 

{28: 18} daudzi iekrituši zobena mala: bet 

ne tik daudz kā ir samazinājies mēli. 

{28: 19} nu ir tas, kas ir jāaizstāv ar indi 

pantu; kurš darījis neķidātas jūgu, pantu, ne darījis, bijis 

saistošs viņas joslās. 

{28:20} to jūgs ir jūgu, dzelzs, un 

Sirach (Ecclesiasticus) lapu 618 

joslas, tās ir misiņa joslas. 

{28:21} to nāves ir ļauno nāvi, kapa tika 

labāk nekā to. 

{28:22}, tai nav noteikums pār tiem, kas baidās Dievu, 

ne tie ir jāsadedzina ar liesmu to. 

{28:23} piemēram, pamest kungs iesniedz tajā krist; un tas 

tajās jādedzina tajās un nedrīkst rūdīt; to nosūta 

tām kā lauva, un tos iznīcina kā leopards. 

{28:24} izskatās, ka tu esi nodrošinātos pret tavu īpašumā par ar 

ērkšķi un saistošs līdz tavs sudrabs un zelts, 



{28:25} nosvērt tavu vārdu līdzsvaru un padarīt 

durvis un tava mute joslu. 

{28:26} Sargieties tu slaidu, nevis pēc tā, nedrīkstam tu kritumu, 
pirms 

viņu lieth gaidīt slēpnī. 

{29:1}, viņš, kas ir žēlsirdīgs netiks aizdot unto viņa kaimiņš; 

un viņš strengtheneth savu roku, kas keepeth 

baušļi. 

{29:2} Lend tavs kaimiņš laikā viņa vajadzību un apmaksas 

tu, tavs kaimiņš atkal savlaicīgi sezonai. 

{29:3} saglabāt tavu vārdu un uzticīgi nodarboties ar viņu, un 

tu būsi vienmēr atrast lieta, kas tev vajadzīgs. 

{29:4} daudzi, kad lieta tika aizdoti, skaitot to 

atrast, un nodot tos nepatikšanas, kas palīdzēja viņiem. 

{29:5}, līdz viņš darījis saņēmis, viņš skūpsts vīrieša roku; 

un viņa kaimiņš naudu viņš runās submissly: bet 

Ja viņš būtu jāatmaksā, viņš pagarināt laiku un atgriezties 

vārdiem, skumjas, un sūdzas par laiku. 

{29:6} ja viņš dominē, viņš saņem gandrīz pusē, un 

viņš tiks ieskaitīta kā tad, ja viņš to atrada: ja viņš darījis 
nezaudē 



savu naudu, un viņš tam ir gotten viņam ienaidnieku bez 

izraisīt: viņš payeth viņu ar cursings un margas; un 

gods, viņš maksās viņam kauns. 

{29:7} daudzi tādēļ atteicās aizdot citiem 

vīrieši slimo nodarbojas, baidoties tikt defrauded. 

{29:8} vēl tu pacietību ar cilvēku nabaga īpašumu 

un aizkavēt to shew viņam žēlastību. 

{29:9} palīdzību trūcīgajiem bauslis dēļ, un 

savukārt viņu nav prom savas nabadzības dēļ. 

{29:10} Lose tavu naudu tavs draugs un tavs brālis 

un ļaujiet tai nav rūsa zem akmens nezūd. 

{29:11} atradās līdz tavs dārgums, saskaņā 

baušļi no visaugstākā, un tas nodrošina darba ņēmējus tevi 

lielāku peļņu nekā zelts. 

{29:12} apklusti alms tavs noliktavās: un tas ir 

piegādāt tevi no visas bēdas. 

{29:13} to dara cīnītos par tevi labāk tavs ienaidniekiem 

kā varens vairogs un spēcīgu šķēpu. 

{29:14} godīgam cilvēkam ir galvot par viņa kaimiņš: bet viņš 

tas ir bezkaunīgs Vils viņu pamest. 



{29:15} aizmirst ne tavs galvojumu, viņš par draudzību 

devis savu dzīvību par tevi. 

{29:16} grēcinieks tiek gāzt viņa labu īpašumu 

galvojumu: 

{29:17} un tas, kas ir nepateicīgs prāta atstās 

viņu [briesmās], kas viņam piegādāti. 

{29:18} Suretiship darījis daudzas labas īpašuma, atsaukt un 

kratīt tos kā jūras vilnis: vareno vīrieši darījis to virza 

no savām mājām, tāpēc, ka viņi aizklīda vidū dīvaini 

Nāciju organizācijas. 

{29:19} grēcīgs cilvēks noziedzīgu baušļus 

kungs ir iedalās suretiship: un tas, kas undertaketh 

un followeth citu vīriešu biznesu, jo pieaugums ir iedalās 

tērpi. 

{29:20} palīdzību tavs kaimiņš, saskaņā ar tavu spēku, un 

Sargieties, ka tu pats sevi iedalās nav tas pats. 

{29:21} dzīves galvenā lieta ir ūdeni un maizi, un 

apģērbu un mājas, lai segtu kauns. 

{29:22} labāk ir slikts cilvēks nozīmē māja, dzīve 

par trauslo tarifs ar cita cilvēka māju. 



{29:23} to ir maz vai daudz, tur tevi apmierināts, ka tu 

dzirdēt nevar pārmest tavu māju. 

{29:24} ir nožēlojamā dzīvē iet no mājas uz 

māja: kur tu esi svešiniece, tu darest nevar atvērt 

tava mute. 

{29:25} tu būsi banketu, mielastu un nav 

Paldies: Turklāt tu būsi dzirdēt rūgti vārdi: 

{29:26} nāc pie manis, tu svešinieks, un sniedz tabula, barības 

man, ka tu esi gatavs. 

{29:27} dot vietu, tu sveši, godājams cilvēks; 

iesniegt manu brāli nāk, un ir vajadzīgs, mans 

māja. 

{29:28} šīs lietas ir smagi, lai cilvēks 

izpratne; houseroom, upbraiding un 

pārmestu trūkumu par aizdevējam. 

{30:1} tas, kurš mīl savu dēlu causeth viņam bieži jūtas 

stienis, ka viņš varētu būt prieks par viņu beigās. 

{30:2} viņam, ka viņa dēls chastiseth ir prieks par viņu, 

un savu paziņu vidū ir priecāties par viņu. 

{30:3} viņam, ka viņa dēls teacheth grieveth ienaidnieks: un 



pirms viņa draugiem viņš priecāties par viņu. 

{30:4}, lai gan viņa tēvs mirst, tomēr viņš ir it kā viņš būtu 

nav miris: jo viņš darījis viens aiz muguras, tas ir tāpat kā pats 
izgāja. 

{30:5}, kamēr viņš dzīvojis, viņš redzēja un priecājās par viņu: un 

kad viņš nomira, viņš nebija noskumis. 

{30:6} atstāja aiz sevis cīnītāja pret viņa ienaidniekiem 

un viens, kas sniedz requite laipnību viņa draugiem. 

{30:7} kas maketh pārāk daudz no viņa dēls piesiešu 

viņa brūces; un viņa iekšas tiks satraukts par katru raudāt. 
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{30:8} zirgs nav pārkāpis becometh ietiepīgo: un 

bērnam, kas palicis pie sevis būs apzināta. 

{30:9} Cocker tavs bērns, un viņš dara tev bail: 

spēlēt ar viņu, un viņš tevi vedīs uz smagumu. 

{30:10} pasmieties ne ar viņu, nedrīkstam tu ir skumjas ar 

viņu, un nedrīkstam tu gnash tavs zobi, galu galā. 

{30:11} dot viņam nekādu brīvību savā jaunībā un piemiedza 
nav 

viņa follies. 

{30:12} priekšgala uz leju kaklu, kamēr viņš ir jauns un sita 



viņam pie sāniem, kamēr viņš ir bērns, lest viņš vaska spītīgs, 

un būs nepaklausīga, unto tev tik skumjas lai tavs 

sirds. 

{30:13} sodīt tavs dēls un turēt viņu darba, nedrīkstam arī viņa 

netikls uzvedība ir pārkāpums, unto tev. 

{30:14} labāk ir nabagiem, ir pareizas un spēcīgi 

Konstitūciju, nekā bagāts cilvēks, kas ir nomocīts ar savu 
ķermeni. 

{30:15} pirmām kārtām ir veselības un labas īpašuma struktūra 

zelta un spēcīgo augumu virs bezgalīgo bagātību. 

{30:16} ir virs skaņas ķermeņa nav bagātība, un neviens 

prieku virs sirds prieku. 

{30:17} nāve ir labāka nekā rūgta dzīve vai nepārtraukta 

slimības dēļ. 

{30:18} Delicates izlej uz muti ciet, ir 

gaļu, kas nolikts kapu kopgaldu. 

{30:19} ko labu doeth piedāvāšanu unto elks? par 

ne tas ēd arī smarža: Tātad ir tas, kas tiek vajāti, 

Lord. 

{30:20}, viņš ar savām acīm redz un groaneth, kā 



einuhs, ka Jaunava embraceth un sigheth. 

{30:21} nodosi nav tavs prāts lai smagumu un afflict 

ne pats sevi, tavs paša padomdevēja palīdzību. 

{30:22} sirds prieks ir cilvēks, dzīve un 

vīrietis joyfulness prolongeth mūžu. 

{30:23} patīk tavs paša dvēseles un nomierināt tavu sirdi, 

noņemt bēdas tālu no tevis: par bēdām darījis nogalināti 
daudzi, 

un tajā nav nekādas peļņas. 

{30:24} skaudība un dusmas saīsināt dzīvi un rūpību 

bringeth vecumu pirms laika. 

{30:25} A jautrs un labas sirds būs rūpes par viņa 

gaļa un uzturā. 

{31:1} skatoties uz bagātību consumeth miesas, un 

uzmanīgi to driveth izvietošana gulēt. 

{31:2} vērošanas aprūpes neļaus cilvēks miegā kā iekaisis 

slimību breaketh miegu, 

{31:3} bagāts darījis lielu darba vākšana bagātību 

kopā; un kad viņš resteth, viņš ir piepildīta ar savu delicates. 

{31:4} nabadzīgajiem laboureth viņa nabaga īpašumu; un, kad 
viņš 



leaveth nost, viņš ir vēl trūkumcietējiem. 

{31:5}, nav tas, kurš mīl zelts ir jāpamato, un viņš 

kas followeth korupcija ir pietiekami to. 

{31:6} zelta darījis ir drupas no daudziem, un to 

iznīcināšana bija klāt. 

{31:7} ir stumblingblock sacīja, ka upurēt sacīja 

un katrs muļķis, pieņem pretenzijas. 

{31:8} laimīgs ir bagāts, kas atrasts bez defektu, 

un darījis nav aizgājuši pēc zelta. 

{31:9} kas viņš ir? un mēs saucam viņu svētīja: par 

brīnišķīgas lietas, ko viņš darījis darīts savas tautas vidū. 

{31:10} kurš darījis tādējādi mēģināja, un atrast perfekts? 

tad ļaujiet viņam slavu. Kuri var aizskart, un nav darījis 

ievainota? vai izdarīt ļaunumu, un darījis to neesat darījis? 

{31:11} savas preces ir izveidota, un 

draudze paziņo, ka viņa žēlastības dāvanu. 

{31:12} ja tu sēdēt pie galda bountiful, nedrīkst būt mantkārīgs 
pēc 

un teikt nē, tajā ir daudz gaļas. 

{31:13} ļauna acs ir ļaunums lieta atcerēties: un 



kādi ir izveidots vairāk ļauna, nekā acs? tāpēc tā 

weepeth uz katru gadījumu. 

{31:14} Stretch nav tavs puses whithersoever to looketh, 

un iegrūda netiek līdzi trauku. 

{31:15} tiesnesis nav tavs kaimiņš par sevi: un 

diskrēta katru punktu. 

{31:16} ēd kā tas becometh cilvēks, tās lietas, kas ir 

noteikta pirms tev; un rīt piezīmi, nedrīkstam tu būt ienīda. 

{31:17} atvaļinājumu pie pirmā tikumu dēļ; un nedrīkst būt 

unsatiable, nedrīkstam tu aizskart. 

{31:18}, kad tu sittest starp daudziem, sasniegt nav tavs 

izkārt pirmām kārtām. 

{31:19} A ļoti maz ir pietiekama, lai cilvēks labi kopt, 

un viņš fetcheth viņa vēja īsi pēc viņa gultas. 

{31:20} skaņu miegs nāk no mērena ēšana: viņš riseth 

agri, un kopā ar viņu līdz nāvei: bet sāpes skatoties, 

un choler un pēkšņas izsalkuma sāpes vēderā, ar unsatiable 

cilvēks. 

{31:21} un ja tu esi spiests ēst, rodas, dodieties 

uz priekšu, vēmekļiem, un tu būsi nosnaužos. 



{31:22} mans dēls, mani dzirdi, un nicināt mani nav, un tajā 

pēdējo reizi tu būsi atrast, kā es tev stāstīju: Tavus darbus ir 
ātra, 

Tātad tur nav slimības izbeidzas, unto tev. 

{31:23} Whoso ir liberāli savas gaļas, vīriešiem ir runāt 

arī par viņu; un viņa labu saimniekošanu atskaite tiks 

ticēja. 

{31:24}, bet pret viņu, ka ir skopule viņa gaļas 

visa pilsēta ir murmināt; un viņa liecības 

niggardness veic nepalika nekādu šaubu par. 

{31:25} Shew nav tavs valiantness vīnā; vīna darījis 

iznīcināti daudzi. 
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{31:26} krāsns proveth malas, iegremdējot: Tātad auduma 

vīna sirdis lepoties ar drunkeness. 

{31:27} vīna ir tikpat laba kā dzīvē cilvēkam, ja tas būtu dzēris 

vidēji: kāda ir dzīve pēc tam cilvēkam, kas nav vīns? 

to veica, lai vīrieši priecīgs. 

{31:28} vīna vērtējams piedzēries un sezonas bringeth 

sirds un prāts možumu prieks: 



{31:29} bet vīna pārpalikumu apreibināti maketh rūgtums 

prātu, ar brawling un strīdēties. 

{31:30} dzeršana increaseth muļķis, līdz viņš dusmās 

aizvainot: diminisheth spēku un maketh brūces. 

{31:31} pārmetums ne tavs kaimiņš pie vīna, un 

nicināt viņam ne jau viņa līksme: dot viņam vārdu, despiteful, 

un nospiediet nav viņam virsū ar pamudināja viņu [lai 
padzertos.] 

{32:1}, ja tu nevar veikt lifta meistars [dzīres] 

pats sevi uz augšu, bet jābūt starp tām kā vienu no 
pārējiem; veikt 

centīgs rūpēties par tiem, un tāpēc apsēsties. 

{32:2} un kad tu esi darīts viss tavs office, tavs 

vieta, ka tu mayest būt kopā ar viņiem, Priecīgus un saņemt 

kronis tavs nu pasūtīšanai svētku mielastu. 

{32:3} runāt, tu, ka māksla vecāko, tā tevi, becometh 

bet ar skaņas spriedums; un neapgrūtina ne musick. 

{32:4} Pour nav vārdi, kur ir mūziķis, un 

Shew nav tālāk gudrību maz laika. 

{32:5} A musick vīna banketu koncerts ir kā 

Signet OKFC05 noteikts zelta. 



{32:6} kā smaragds signet noteikti darbā zelta, lai 

ir ar patīkamu vīna musick melodija. 

{32: 7} runā, jaunais cilvēk, ja būs vajadzība tevi: un 

vēl tikko, kad tu esi divreiz jautāja. 

{32:8} dariet tavs runas ir īss, aptvert daudz 

dažus vārdus; kā tāda, kas pazīst un vēl holdeth viņa 

mēle. 

{32:9} ja tu esi liels vīriešu vidū, lai ne pats sevi 

vienāds ar tiem; un kad senā vīriešu vietā, nevar izmantot 

daudzi vārdi. 

{32:10} pirms pērkons goeth zibens; un, pirms 

nokaunējies cilvēks iet par labu. 

{32:11} betimes paceltos uz augšu, un nedrīkst būt pēdējā; bet 
get tevi 

mājas bez kavēšanās. 

{32:12} ņem tavs spēle, un darīt to, ko tu gribi: 

bet grēks nav ko lepni runas. 

{32:13} un šīs lietas, lai svētīts šis mazulis, kas padarīja tevi, 

un darījis tevi papildināta ar labas mantas. 

{32:14} Whoso feareth kungs saņems viņa 



disciplīnu; un tie, kas cenšas viņu agri atrast labu. 

{32:15} viņš ka seeketh likums tiks pildīta ar tiem: 

bet to darīt būs aizskāruši liekulis. 

{32:16} tie, ka bailes kungs atradīs spriedums, un 

ir iekurt taisnīgums kā gaismas. 

{32:17} grēcīgs cilvēks būs nevis norāja, bet findeth 

Atvainojiet, saskaņā ar viņa gribu. 

{32:18} padomu cilvēks būs saudzīgs; bet 

dīvaini un lepns cilvēks nav daunted ar bailēm, pat tad, ja 

par sevi viņš darījis darīts bez advokāta. 

{32:19} darīt neko bez konsultācijas; un kad tu esi 

pēc tam, kad izdarīts, nevar nožēlot. 

{32:20} iet nav tādā veidā Kopienasvietā tu mayest nokrist, un 

paklupt nav starp akmeņiem. 

{32:21} nedrīkst būt pārliecināti vienkāršā veidā. 

{32:22} un Sargieties no tavs paša bērnu. 

{32:23} katru labu darbu uzticēties tava paša dvēseli; jo šī ir 

turēt baušļus. 

{32:24} tas, kas tic kungam taketh uzmanību uz 

bausli; un viņš, ka trusteth viņam ir biļetes nekad 



vēl sliktāk. 

{33: 1} tur dara ne ļauns notiks sacīja viņam, ka feareth 

Lord; bet, pat kārdinājums atkal viņš sniegs viņam. 

{33:2} A gudrs vīrs ienīst ne likumu; bet tas, kas ir 

liekulis tajā ir kā kuģis vētrā. 

33: {3} sapratnes cilvēku trusteth likumā; un 

likums ir uzticīgs sacīja viņam, kā oracle. 

{33:4} sagatavot ko teikt, un tāpēc tu būsi dzirdējis: 

un piesaistīt līdz instrukcijas un pēc tam veiciet atbildi. 

{33:5} dumjš sirds ir kā ritenis; un viņa 

domas ir kā kārtējo axletree. 

{33:6} A ērzelis zirgs ir dzeltenais draugs, viņš 

neigheth zem ik viens, ka sitteth par viņu. 

{33:7}, kāpēc doth vienu dienu excel citā, kad par visu 

katru dienu gadā gaisma ir saules? 

{33:8} zināšanu kungs, viņi bija 

Godātie: un viņš mainīja gadalaiki un svētkos. 

{33:9} dažas no tām viņš darījis augstu dienām, un 

tos svētīta, un daži no viņiem darījis viņš veicis parastās 

dienas. 



{33:10} visi vīrieši ir no zemes un Ādams bija 

izveidots no zemes: 

{33:11}, daudz zināšanu, Kungs darījis dala tos, 

un padarīja to veidos daudzveidīgu. 

{33:12} dažus no viņiem darījis viņš svētīja un cildens un 

dažas no tām viņš svētīts, un nolika pie sevis:, bet daži 

no viņiem darījis viņš nolādēja cēla zemas un pagriezās no 

savās vietās. 

{33:13} kā Māls ir Poters roka, tas ir modes 

viņa bauda: Tātad cilvēks ir viņu rokās, kas padarīja viņu, lai 

padarīt tos kā tīk zobins viņam vislabāk. 
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{33:14} labā ir iestatīts pret ļauno, un dzīve pret nāvi: tā 

ir dievbijīgs pret grēcinieks un grēcinieks pret 

dievbijīgs. 

{33:15} tā izskatās pēc visu būvdarbu visaugstākā; un 

pastāv divi un divi, viens pret otru. 

{33:16} es awaked uz augšu visus kā vienu, kas gathereth pēc 
pēdējās 

grapegatherers: ar svētību no kunga es labumu, 



un tred manu winepress kā vīnogas savācējs. 

{33:17} apsvērt, kas turējos, nevis par sevi, bet 

visiem tiem, kas cenšas mācīties. 

{33:18} uzklausiet mani, O ye cilvēkus, liels vīriešu un 

klausīties ar jūsu ausīm, ye valdnieki no draudzes. 

{33:19} dot nav tavs dēls un sieva, tavs brālis un draugs, 

vara pār tevi, tu livest un dot nav tavs precēm 

vēl viens: nedrīkstam to nožēlot, tevi un tu intreat par vienu un 
to pašu 

vēlreiz. 

{33:20} kā garš kā tu livest un esi elpu ar tevi, 

dot ne pats sevi vairāk nekā uz jebkuru. 

{33: 21} jo labāk tas ir tavs bērniem jācenšas 

tevi, nekā tu shouldest stends ar savu labvēlību. 

{33:22} Tavus darbus paturēt uz sevi pašu preeminence; 

atstāt ne traipu, tavs gods. 

{33:23} tu būsi beidzas tava dienas laikā un 

pabeigt tavu dzīvi, izplatīt tavs mantojumu. 

{33:24} lopbarības, zizli un apgrūtinājumu, ir ass; un 

maize, labošana un darbu darbiniekam. . 



{33:25} Ja tu tavs kalps darbaspēkam, tu būsi atrast 

pārējais: bet ja tu atlaid dīkstāvē, viņš cenšas brīvību. 

{33:26} A jūgu un apkakle priekšgala kakla: tā ir 

spīdzināšanu un mokām ļaunais ierēdnis. 

{33:27} sūtīt viņu darba, ka viņš nedrīkst būt gaidīšanas 
režīmā; par 

slinkums teacheth daudz ļaunuma. 

{33:28} uzvedināja viņu uz darbu, kā tas ir piemērots viņu: ja 
viņš nevar būt 

paklausīga, laiž vairāk smagas važas. 

{33:29}, bet nevar būt pārmērīgs pret jebkuru; un bez 

rīcības brīvība darīt neko. 

{33:30}, ja tu esi bijis tādas kalpones, ļaujot viņam būt tādam 
unto tev kā 

pats sevi, jo tu esi nopircis viņu ar cenu. 

{33:31}, ja tu esi bijis tādas kalpones, lūgtin lūdzos viņam kā 
brālis: 

jo tu esi vajadzīga viņu, kā tavs paša dvēseles: ja tu 

lūgtin lūdzos viņu ļauno, un viņš no tevis, kādā veidā tu vīti 

iet viņu meklēt? 

{34:1} cer cilvēks tukšumu izpratne ir iedomīgi 



un false: un sapņi pacelt muļķi. 

{34:2} Whoso regardeth sapņi ir līdzīgi viņam, kas catcheth 

pie ēnu, un followeth pēc vēja. 

{34:3} sapņu vīzijas ir viena līdzība 

lieta, ko citu, pat kā līdzību ar seju pret seju. 

{34:4} netīra lieta, ko var iztīra? un 

no šī lieta kas ir nepatiesa, kāda patiesība var nākt? 

{34:5} Divinations un soothsayings un sapņus, ir 

veltīgi: un sirds fancieth, kā sievietes sirds travail. 

{34:6}, ja tās netiek sūtītas no visvairāk augstu tavs 

vizitācija, noteikti nav tavs sirds viņiem virsū. 

{34:7} sapņi ir maldināts, daudzi, un tie ir 

kas pakļauj viņu uzticību viņiem neizdevās. 

{34:8} likumu atrasts ideāls bez meliem: un 

gudrība ir pilnība uzticīgs muti. 

{34:9} vīrieti, kas darījis nobraucām pazīst daudzas lietas; 

un tas, kas darījis daudz pieredzes atzīs gudrību. 

{34:10} tas, kas darījis bez pieredzes pazīst maz: bet viņš 

ko darījis nobraucām ir pilns ar piesardzību. 

{34:11} kad es ceļojis, es redzēju daudzas lietas; un es 



vairāk, nekā varam izteikt saprast. 

{34:12} biju ofttimes nāves briesmās: vēl es biju 

sniegts sakarā ar šīm lietām. 

{34:13} tiem, kas baidās Kunga Gars dzīvos; 

viņu cerības ir viņam kas saveth tos. 

{34:14} Whoso feareth kunga nedrīkst baidīties ne būt 

bail; viņš ir viņa cerības. 

{34:15} svētīti ir dvēsele viņu feareth kungam, kas: 

kam, auduma, viņš izskatās? un kas ir viņa spēks? 

{34:16} no kunga acīs ir tiem, kas mīlestība 

viņu, viņš ir to vareno aizsardzību un spēcīgu uzturēšanos, 
aizsardzības 

no karstuma un vāku no saulē pusdienlaikā, saglabāšanu 

no klupšanas un palīdzības no nokrišanas. 

{34:17} viņš raiseth līdz dvēsele un lighteneth acīm: viņš 

devis veselību, dzīvību un svētību. 

{34:18} viņam, ka lieta nelikumīgi gotten, sacrificeth 

viņa piedāvā ir smieklīgi; un dāvanas netaisna vīriešiem nav 

pieņemts. 

{34:19} visaugstākā nav apmierināta ar piedāvājumu 



no ļaunuma; Tāpat ir viņš nomierinājis sin ar daudziem 

gada upurus. 

{34:20} Whoso bringeth preču piedāvājuma 

nabaga doeth kā tādu, kas killeth pirms tēva dēls 

acis. 

{34:21} maizi trūkumcietējiem ir viņu dzīve: viņš, 

defraudeth, viņam tās ir asiņu cilvēka. 

{34:22} viņš, kas ņēmis viņa kaimiņš dzīvojamā 

slayeth un tas, kas defraudeth savu noma strādnieks 

ir bloodshedder. 

Buildeth {34:23}, kad vienu un otru pulleth 

kas peļņa ir tie tad, bet darbaspēka? 

Prayeth {34:24}, kad vienu un otru curseth, kura 

balss būs kunga dzirdēt? 
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{34:25} viņam, ka washeth pats pēc pieskaršanās 

līķis, ja viņš to vēlreiz, kas availeth savu mazgāšanas 
pieskarties? 

{34:26} Tātad tas ir ar kādu vīru, kas fasteth par saviem 
grēkiem, un 

goeth atkal, un dara to pašu: kurš dzird viņa lūgšanu? 



vai kāds auduma viņa humbling peļņas viņam? 

{35:1} tas, kas keepeth likumu bringeth pietiekami piedāvājumi: 

viņš, kas taketh uzmanību bauslis offereth miera 

piedāvājot. 

{35:2} viņš, kas requiteth goodturn offereth smalku miltu; 

un tas, kas devis alms sacrificeth slavēt. 

{35:3} nepievienoties ļaunprātībai ir patīkami lieta 

Lord; un pamest unrighteousness propitiation. 

{35:4} tu būsi netiek parādīts tukšs Dieva tā Kunga priekšā. 

{35:5} par visām šīm lietām [ir jādara] tāpēc, ka 

bauslis. 

{35:6} piedāvāšanu, taisns maketh altāra tauku, 

un to saldo savour pirms visvairāk augstas. 

{35:7} pieņemams tikai cilvēku upuri. un 

Memorial to nekad neviens neaizmirsīs. 

{35:8} atdot kungam viņa gods ar veselo aci, un 

mazināt nav firstfruits no tavas rokas. 

{35:9}, visus tavus dāvanas shew priecīga seja, un 

veltīt ar prieks tavs desmito tiesu. 

{35:10} sniegt unto visvairāk augstu saskaņā ar, kā viņš darījis 



bagātina tevi; un kā tu esi gotten, ar jautrs 

acs. 

{35:11} the Lord recompenseth, un dos tev 

septiņas reizes vairāk. 

{35:12} nedomāju korumpētiem ar dāvanām; šādi viņš 

nesaņems: un uzticēšanos nav nekrietns upurus; par 

Kungs ir tiesnesis, un ar viņu nav ievērotas personu. 

{35:13}, viņš nevar pieņemt jebkuru personu pret nabaga 

vīrietis, bet dzird lūgšanu par apspiesto. 

{35:14} viņš nevis jānicina lūgšanas, 

tēva; nedz atraitne, kad viņa poureth, viņu 

sūdzībā. 

{35:15} darīt ne asaras nomocīt atraitnes vaigi? 

un nav viņās raudas pret viņu, ka causeth tos krist? 

{35:16} viņam, ka serveth kungs pieņem ar 

labā un viņa lūgšanu sasniegt, unto mākoņi. 

{35:17} lūgšanu pazemīgs pierceth mākoņi: un 

līdz tam nonākt tuvu, viņš nebūs apmierināts; un netiks 

atkāpties, līdz visaugstākā ir ieraudzīt, lai spriestu righteously, 

un izpildīt spriedumu. 



{35:18} kungam nebūs ļengans, nedz tiks 

Varens esi pacietīgs pret viņiem, līdz viņš ir smitten ar 

sunder gurnos, nežēlīgs, un repayed atriebība 

uz pagānu; līdz viņš ir aizvesti daudzās 

lepns, un šķelto zizli no nekrietns; 

{35:19}, līdz viņš ir sniegti katram cilvēkam, saskaņā ar 

viņa darbiem un darbiem vīriešu saskaņā ar to 

ierīces; kamēr viņš ir atzīti par cēloni savai tautai, un 

lika viņiem priecāties par viņa žēlastību. 

{35:20} žēlsirdība ir savlaicīgs laikā nelaime, kā 

sausuma laikā lietus mākoņi. 

{36:1} ir žēlastība mūs, Ak, Kungs Dievs, un 

Redziet, mums: 

{36:2} un tavs bailes sūtīt uz visām valstīm, kas cenšas 

ne pēc tevis. 

{36:3} lifta tavu roku pret dīvaini tautām, un 

ļaut viņiem redzēt tavu jaudas. 

{36:4} jo tu wast svētīts mums priekšā: tā ir 

tu esi uzsvērti vidū pirms mums. 

{36:5} un ļaujiet viņiem uzzināt, tevi, kā mums ir zināms, ka tev 



kas ir Dieva nav, bet tikai tu, Ak, Dievs. 

{36:6} Shew jaunas zīmes un dara citi dīvaini brīnumus: 

godā tava roka un tavs labā roka, ko viņi var iestatīt tālāk 

brīnumains Tavus darbus. 

{36:7} paaugstināt līdz sašutums, un ieliet, dusmas: ņemt 

prom pretinieks, un iznīcināt ienaidnieku. 

{36:8} dēļ īsu laiku atceros pilsētas mēru, un 

Ļaujiet viņiem paziņot tavu brīnišķīgo darbu. 

{36:9} ļaut viņam, ka escapeth patērējamā niknuma 

uguns; un ļaut viņiem iet bojā, apspiest cilvēkus. 

{36:10} Šmite, sunder vadītāji valdnieki 

pagāns, teiksim, tur ir neviena cita, bet mēs. 

{36:11} apkopo visas ciltis Jēkaba un pārmantot 

tu viņus sākuma. 

{36:12}, O Lord, apžēlojies pēc cilvēkiem, kas ir 

sauc pēc tava vārda un uz Izraēlu, tu esi nosauktus 

savu pirmdzimto. 

{36:13} O būt žēlsirdīgs, unto Jeruzaleme, tavs svētās pilsētas 

tava atpūtas vieta. 

{36:14} Sion aizpildīt ar neaprakstāmu tavs oracles, un tavs 



cilvēki ar tavu godību: 

{36:15} dot liecību sacīja tiem, kas tu esi 

zināja no sākuma, un paaugstināt līdz pravieši, kas 

ir tavs vārds. 

{36:16} apbalvot tos, kas tevi gaida, un ļaujiet tavs 

pravieši atrast uzticīgs. 

{36:17} O Lord, dzirdēt tavus kalpi, lūgšanu 

saskaņā ar Aaron svētība pār tavu cilvēki, kas visu 

tie, kas vērsusi uzmanību uz zemes var zināt, ka tu esi 

Mūžīgais Dievs kungs. 

{36:18} vēders devoureth visa gaļa, tomēr ir viens gaļa 

labāk nekā otru. 

{36:19} kā aukslēju divers veida brieža tasteth: tā 

auduma sirds izpratni, viltus runas. 
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{36:20} A froward sirds causeth smagums: bet cilvēks 

pieredze būs kompensēt viņu. 

{36:21} A sieviete saņem katrs cilvēks vēl ir viens 

meitai labāk nekā otru. 

{36:22} cheereth sieviete skaistums 



sejā, un cilvēks mīl nekas labāks. 

{36:23} Ja tur būt laipnību, labestību un komfortu, 

mēli, tad nav viņas vīrs, tāpat kā citi vīri. 

{36:24} viņam, ka sieva getteth beginneth īpašums, 

kā palīdzēt unto pats un pārējās sabiedrības pīlārs. 

{36:25} ja ne dzīvžogam, valdījumā ir 

bojāti: un tas, kas darījis ne sievas būs klīst uz augšu un uz leju 

sēras. 

{36:26} kas uzticēsies arī zaglis iecelts, kas 

skippeth no pilsētas uz pilsētu? tāpēc [kurš ticēs] cilvēks, kas 

darījis ne māju un lodgeth neaizskarami nakts taketh 

viņu? 

{37:1} katram draugs saka, es esmu viņa draudzene arī: bet tur 
ir 

draugs, kas ir tikai drauga vārdu. 

{37:2} nav tā bēdu nāvei, kad biedrs un 

draugs ir pagriezta, lai ienaidnieks? 

{37:3} O nelabs iztēli, no kurienes camest tu uz 

segs zemes ar viltu? 

{37:4} ir pavadonis, kas rejoiceth, 



labklājība, draugs, bet problēmas laikā būs 

pret viņu. 

{37:5} ir pavadonis, kas helpeth savu draugu par 

vēders, un taketh uz augšu aizsegs pret ienaidnieku. 

{37:6} aizmirst ne tavs draugs, tavs prāts, un nedrīkst būt 

nepievērsdams uzmanību viņu ar tavu bagātību. 

{37:7} katru Conseiller extolleth padomu; bet tur ir 

dažas counselleth par sevi. 

{37:8} Uzmanieties no padomdevējs, un pirms to, ko zinu 

nepieciešams, viņš darījis; jo viņš būs konsultēt par sevi; Lest 
viņš pameta 

daudz uz tevi, 

{37:9} un saku: tev tavs ceļš ir labs: un 

vēlāk viņš stāvēt uz otru pusi, lai redzētu, ko dara atgadīties 

tevi. 

{37:10} apspriesties ne ar vienu, kas suspecteth tevi: un 

paslēpt tavu padomu no, piemēram, skaudība, tevi. 

{37:11} ne konsultēties ar sievieti, kas pieskaras viņai un 

kam viņa ir greizsirdīga; ne ar gļēvulis jautājumos 

karu; nedz ar tirgotāju par apmaiņu; nedz ar 



pircēja pārdošanas; nedz ar skaudīgs cilvēks pateicība; 

nedz ar nežēlīgs cilvēks pieskaras laipnību; nedz ar 

slinks jebkuru darbu; nedz ar hireling gadam 

apdares darbu; nedz ar tukšgaitas kalps daudz darījumu: 

klausīties ne sacīja šos visus jautājumus par konsultantu. 

{37:12}, bet nepārtraukti ar dievbijīgs cilvēks, kuru tu 

knowest turēt baušļus kunga, kuras, 

prāts ir atbilstoši, lai tavs prāts un būs bēdas ar tevi, ja 

tu būsi ciest neveiksmi. 

{37:13} un ļaujiet tavs paša sirds stāvēt advokāts: par 

neviens cilvēks ir vairāk uzticīgs unto tev par to. 

{37:14} cilvēka prāts dažkārt ir paradis pateikt viņam, 

vairāk par septiņām watchmen, kas sēž virs augstā tornī. 

{37:15} un pirmām kārtām tas lūdz, lai augsta, ka viņš 

Patiesībā tieši tavs ceļu. 

{37:16} Let iemesls iet pirms katra enterprize, un 

padomu pirms katra darbība. 

{37:17} seja ir zīme, kas mainās no 

sirds. 

{37:18} četru veidu lietas parādīties: Labais un ļaunais, dzīve 



un nāve: bet mēle ruleth pār tiem nepārtraukti. 

{37:19} ir viens, kas ir gudrs un teacheth daudziem, un 

vēl ir nerentabli, pie sevis. 

{37:20} ir viens, ka sheweth gudrības vārdus, un 

ir ienīst: viņš ir visu pārtiku trūcīgajiem. 

{37:21} žēlastību, nav dota, viņu no Kunga, 

tāpēc, ka viņam ir atņemta visa gudrība. 

{37:22} vēl viens ir gudrs, lai pats; un augļi 

izpratne ir apsveicama mutē. 

{37:23} gudrais instructeth savai tautai; un augļi 

viņa izpratne nav neizdoties. 

{37:24} gudrs cilvēks aizpilda ar svētību; un visi 

tie, kas redz viņu skaita viņu laimīgu. 

{37:25} dienas cilvēks dzīvē var skaitītas: 

bet Izraēla dienas ir neskaitāmi. 

{37:26} gudrs cilvēks iemantos slavu starp savējiem, 

un viņa vārds ir beztermiņa. 

{37:27} mans dēls, jāpierāda tava dvēsele tava dzīve, un redzēt, 
kas 

ļauno, un dot, ne ka sacīja tā. 



{37:28} visas lietas nav izdevīgi visiem vīriešiem, 

Tāpat darījis visas dvēseles prieku ik lieta. 

{37:29} nedrīkst būt unsatiable kādu smalku lietu, ne pārāk 

kārs uz gaļu: 

{37:30} jo gaļas lieko bringeth slimības, un 

surfeiting kļūs par choler. 

{37:31} surfeiting ir daudzi gāja bojā; bet viņš, 

taketh uzmanību prolongeth savu dzīvi. 

{38:1} goda ārsts ar gods pienākas unto viņam 

izmantošanas veidiem, kas jūs var būt viņu: jo Kungs darījis 

radīja viņam. 

{38:2} par Visaugstā nāk no dzīšana, un viņš 

saņemt karaļa godu. 

{38:3} ārsta prasme ir pacelt galvu: 

un liels vīriešu aktuāli viņš apbrīnā. 
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{38:4} Kungs darījis radīja zāles no zemes; 

un tas, kas ir gudrs būs ne nicina tos. 

{38:5} nebija salds ūdens bija ar malku, kuras 

dēļ to varētu zināms? 



{38:6} un viņš hath datēts vīriešu prasme, ka viņš varētu būt 

godina viņa apbrīnojams darbos. 

{38:7} ar tādu auduma, viņš dziedēt [vīriešiem] un ņēmis 

savas sāpes. 

{38:8} šāda auduma apothecary padarīt saldumi; 

un no viņa darbiem ir bez beigām; un no viņa miers pār 

visu zemi, 

{38:9} mans dēls, tavs Slimībā nedrīkst būt nevīžīgs: bet 
lūgšanas 

unto Lord, un viņš liks tev kopumā. 

{38:10} atstāj no grēka un aright, lai tavas rokas 

un tavu sirdi tīrīt no visu ļaunprātību. 

{38:11} Give a sweet savour un piemiņas sodu 

miltu; un piedāvā kā tauku. 

{38:12} tad dot vietu, kur ārsts, Lord 

darījis radīja viņam: ļaut viņam nevar aiziet no tevi, jo tu esi 

viņam ir nepieciešams. 

{38:13} ir laiks, kad viņu rokās ir labs 

panākumus. 

{38:14} jo tie arī ir lūgšanas, unto Lord, ka viņš 



tas, ko tie dod vieglumu un labot, lai varētu plaukt 

paildzināt dzīvi. 

{38:15} sinneth pirms viņa Maker, kas ļāva viņam var iedalīt 

ārstam roku. 

{38:16} mans dēls, ļaut nokrist pār mirušajiem, asaras un 

sāk žēloties, jo, ja tu hadst nodarīts liels kaitējums pats sevi; 

un pēc tam uz savu ķermeni pēc pasūtījuma, un 

novārtā nav viņa bēres. 

{38:17} rūgti, raudāt un padarīt liels vaidu un izmantot 

vaimanas, jo viņš ir cienīgs, un ka dienu vai divas, citādi tu 

būt ļauns runājis: un tad mierināt sevi par tavu 

smagums. 

{38:18}, grūtsirdība nāk nāve un smagumu 

sirds breaketh spēks. 

{38:19} jo nelaime arī bēdas remaineth: un dzīves 

slikti ir nolādēt no sirds. 

{38:20} veikt nekādas smagumu sirdī: aizdzīt to prom, un 

Dalībvalstis pēdējā galā. 

{38:21} aizmirst to nevar, jo nav pagrieziena vēlreiz: tu 

būsi nevar darīt viņu labā, bet pats sevi ievainot. 



{38:22} atcerēties manu spriedumu: tavs arī ir 

; Vakar man un dienu pēc tevis. 

{38:23}, kad mirušo ir mierīga, ļaujiet viņa piemiņai 

atpūtu; un mierināja viņu, kad viņa gars ir aizgājušiem 

no viņa. 

{38:24} mācīts vīrs gudrība nāk ar 

brīvā laika pavadīšanas iespējas: un tas, kas darījis maz biznesa 

kļuvuši gudri. 

{38:25} kā viņš iegūt gudrību, ka arklu, holdeth 

un ka glorieth dzinulis, kas driveth vērši, un ir 

aizņemts, viņu atalgojumu un kuru diskusija ir par vērši? 

{38:26} viņš devis prātu, lai vagām; un ir 

centīgs dot kine lopbarības. 

{38:27} tā katru carpenter un workmaster, kas 

laboureth nakts un dienas: un tie, kas sagriezti un bargs 
plombas, 

un rūpīgi veikt lielu dažādību un paši 

viltotu tēlainība un skatīties, lai pabeigtu darbu: 

{38:28} Smits, arī sēžot ar laktu, un 

ņemot vērā dzelzs darbu ugunsdzēsības tvaika wasteth, viņa 



miesu, un viņš fighteth ar krāsns siltumu: troksnis 

āmuru un laktu kādreiz ir ausis un acis 

izskatās vēl pēc līdzīga lieta, ka viņš maketh; viņš 

setteth savas domas un pabeigt savu darbu un watcheth poļu 
to 

perfekti: 

{38:29} tāpēc auduma, Poter, sēdēdams pie sava darba un 
pagriežot 

par riteni ar kājām, kas vienmēr rūpīgi tiek iestatīts 

savus papīrus un maketh visu savu darbu pēc skaita; 

{38:30} fashioneth māls ar roku, Perouns boweth 

lejā viņa spēkus pirms viņa kājām; viņš applieth pats vadīt 

tā gaitā; un viņš ir centīgs padarīt tīru krāsns: 

{38:31} visi šie uzticēties viņu rokās: un katrā no tām ir 

gudri, viņa darbu. 

{38:32} bez šiem, nevar pilsēta apdzīvota: un 

tie nosaka aiztures kur viņi būs, ne iet uz augšu un uz leju: 

{38:33} tās nevar meklēt padomu publick, 

ne sēdēt liela draudze: viņi dara ne sēdēt uz 

tiesnešu sēdeklis, ne saprast sprieduma teikumu: viņi 

nevar atzīt tiesas un spriedumu; un tās nevar 



atrast, kur runā līdzībās. 

{38:34}, bet viņi uzturēs stāvokli pasaulē, un 

[visi] viņu vēlme ir darbā savas kuģus. 

{39:1} bet tas, kas devis prātu likumam visvairāk 

Augsts, un ir aizņemts to meditāciju, centīsies 

ārā visas senās gudrības, un būt aizņemts ar 

pareģojumus. 

{39:2} viņš saglabās slaveni vīri teicieni: 

un ja subtil līdzībās, viņš būs tur arī. 

{39:3} viņš meklēs noslēpumus kapu teikumus, 

un būt kompetents tumši līdzībās. 

{39:4} viņš kalpo liels vīriešu vidū, un tiek parādīti 

pirms prinči: viņš ceļo caur dīvaina valstīm; par 

viņš darījis mēģināja labo un ļauno vīriešu vidū. 

{39:5} viņš dos savai sirdij jau ķerties pie Kunga 

tas padarīja viņu, un lūgšanas pirms Visaugstā, un tiks 

atvērt savu muti lūgšanā un padarīt lūgšanas par saviem 
grēkiem. 

{39:6} kad būs liels kungs, viņš piepilda ar 

memorandu garu: viņš ir ieliet, gudrs teikumus, 



un pateicos sacīja Kungam Viņa lūgšanu. 
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{39:7} viņš vada savu padomu un zināšanām, un 

savus noslēpumus dara viņš meditē. 

{39:8}, viņš iesniedz shew tālāk to, ko viņš darījis uzzināja, 

un tiesību kunga paktu godību. 

{39:9} daudzi dara nododu savu izpratni; un so 

vien pasaulē pacieš, tas ir notrieptas nav viņa 

memoriāls ir nevar atkāpties prom un viņa vārds dzīvosi 

no paaudzes paaudzē. 

{39:10} tautu dara shew tālāk savu gudrību un 

draudze paziņo savu atzinību. 

{39: 11} ja viņš mirst, viņš atstāj lielāku nosaukumu nekā 

tūkstoši: un ja viņš dzīvo, viņš to palielina. 

{39:12} vēl es vairāk teikt, ko es domāju 

pēc; jo es esmu piepildīts kā par pilnu mēnesi. 

{39:13} Hearken sacīja man: ye svēts bērniem un tālāk budžets 

kā rožu palielinās lauku strautiņš: 

{39:14} un dot ye salds savour kā vīraki, un 

attīstīties kā Lilija, nosūtīt tālāk smaržu un dziedāt dziesmu par 



slavēt, slavēt Kungu Viņa darbos. 

{39:15} palielināt savu vārdu, un shew tālāk savu atzinību ar 

dziesmas no jūsu lūpām, un ar arfu izgatavošana un slavē viņu 

tu teiktu pēc šādā veidā: 

{39:16} visi kunga darbi pārsniedz labas, 

un nekādā veidā viņš commandeth paveikt ar 

pienācīgi sezonā. 

{39:17} un nav iespējams pateikt, kas tas ir? mērķi ir 

kas? par laikā ērti viņi visi tiecas: pie 

viņa bauslis ūdeņos stāvēja kā kaudze, un pie 

vārdus no viņa mutes ūdens tvertnēm. 

{39:18} pie viņa bauslis ir izdarīts nekādā veidā 

pleaseth un neviens var traucēt, kad viņš tiks saglabāta. 

{39:19} visiem miesas darbi ir priekšā, un 

nekas var slēpa no viņa acis. 

{39:20} viņš redz mūžība ir mūžīgā; un 

nav nekas brīnišķīgi priekšā. 

{39:21} A cilvēkam nav nepieciešams pateikt, kas tas ir? mērķi ir 

kas? jo viņ darījis visas lietas, par to izmantošanu. 

{39:22} viņa svētība uz kuriem sausu zemi kā upe, un 



laistīja to kā plūdi. 

{39:23} kā viņš darījis pārvērtās saltness ūdeņi: tā 

pagānu iemantos niknums. 

{39:24} kā viņa uzvedība ir skaidri sacīja Svētais; Tātad tie ir 

stumblingblocks, unto nelabs. 

{39:25} par labu ir labas lietas izveidots no 

Sākums: tik ļauns lietas grēciniekiem. 

{39:26} pilnvarotāja lietas visa vīra lietošanai 

dzīve ir ūdens, uguns, dzelzs, un sāls, milti, kviešu, medus, 

piena un asinīm, vīnogu, un naftas un apģērbu. 

{39:27} visas šīs lietas ir labi, dievbijīgs: tā ir 

tie tiek pārvērsti ļaunuma grēciniekiem. 

{39:28} ir stiprie alkoholiskie dzērieni, kas izveidotas atriebībai, 

viņu niknumu, kas gulēja uz kakla līnijas; laiks 

iznīcināšanas tie ieliet savu spēku un nomierinātu dusmas 

viņam, kurš tās veicis. 

{39:29} uguns, un esi Sveicināta, badu un nāvi visus šos 

tika izveidotas atriebību; 

{39:30} meža zvērus un skorpioniem, čūskas, zobus un 

zobenu, sodot ļaunuma iznīcināšanu. 



{39:31} viņi dara priecāties par viņa bausli, un viņi 

ir jābūt gataviem uz zemes, kad nepieciešams ir; un, kad to 

ir pienācis laiks, viņi dara nedrīkst pārkāpt viņa vārdu. 

{39:32} tāpēc no sākuma tika atrisināts, un 

domājis par šīm lietām un atstājuši tos rakstiski. 

{39:33} visi darbi kungs ir labs: un viņš būs 

sniedz katra nepieciešamā lieta, savlaicīgi sezonai. 

{39:34} tā, ka cilvēks nevar teikt, tas ir sliktāk, nekā: 

par laika viņi visi arī apstiprina. 

{39:35} un tādēļ praise ye kungs ar visu 

sirdi un muti un svētī kunga vārdu. 

{40:1} liels travail tiek izveidota katram cilvēkam, un 

smaga jūga ir pār dēli Ādams, no dienas, kas 

viņi aiziet no savas mātes dzemdē, līdz dienai, ka viņi 

atgriezties pie mātes visas lietas. 

{40:2} viņu iztēle un lietas, kas nāk, un diena 

nāves, [nepatikšanas] savas domas un [iemesls] bailes no sirds; 

{40:3} no viņa, ka sitteth par troni godības, unto 

viņam, ka zemes un pelni; samīts 

{40:4} no viņa, ka violeta un ar kroni galvā, weareth, unto 



viņam ir apģērbti ar lina kleita izgludināta. 

{40:5} sašutums, un skaudības, nepatikšanas un unquietness, 
bailes no 

nāvi, un dusmas un nemieri, un pārējie viņam uz laiku 

gultas, viņa nakts miegu, mainīt savas zināšanas. 

{40:6} ir maz vai neko viņa atpūtas un vēlāk viņš atrodas 

miegā, tāpat kā diena sardzē, satraukumu 

redzējumu par savas sirds aicinājumu, kā tad, ja viņam bija 
izdevies izbēgt no kaujas. 

{40:7}, kad viss ir drošībā, viņš awaketh un marvelleth, kas 

bailes bija nekas. 

{40:8} [tādām lietām notikt] unto visa miesa, gan vīru un 

zvērs, un kas ir septiņkārt lielāku uz grēciniekiem. 

{40:9} nāvi un asinsizliešanas, nesaskaņas un zobenu, 

katastrofas, bads, nelaime un postu; 

{40:10} šīs lietas ir radītas nelabs un 

to sakes nāca plūdi. 

{40:11} visas lietas, kas ir zemes savukārt 

zemes atkal: un to, kas ir ūdeņu atgrieztu 

jūra. 

{40:12} visi uzpirkšanu un netaisnību ir notrieptas: bet 



tiesa nodarbojas ir kādreiz paciest. 
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{40:13} precēm, kas netaisnīgi ir izžuvis kā 

upi, un veic nozust ar troksni, kā liels pērkona dārdiens 

lietus. 

{40:14}, kamēr viņš openeth roku viņš dara priecāties: tā 

transgressors izbeidzas nulle. 

{40:15} neticīgs bērniem ir nevis dot tālāk 

daudzās nozarēs: bet kā netīru saknēm uz cieto iežu. 

{40:16} nezāļu audzēšanas uz katru ūdens un bankas 

upe ir velk uz augšu, pirms visu zāli. 

{40:17} Bountifulness ir kā visvairāk auglīga dārzs, un 

mercifulness pacieš jebkad. 

{40:18} darbaspēka, kā arī jābūt saturu ar to, ka cilvēks darījis, 

ir salda dzīve: bet viņš findeth dārgumu, kas ir virs tiem 

abi. 

{40:19} bērniem un pilsētu celtniecības turpināt 

cilvēka vārds: bet nevainojami sieva tiek ieskaitīts virs tiem 

abi. 

{40:20} vīna un musick sirds priecāties: bet mīlestība 



gudrības atrodas virs viņiem abiem. 

{40:21} cauruli un psaltery dara saldu melodiju: 

bet patīkami mēle ir virs viņiem abiem. 

{40:22} tavs acs desireth labā un skaistumu: bet vairāk 

nekā abiem kukurūzas, kamēr tas ir zaļš. 

{40:23} A draugu un kompanjonu atbilst nekad par ļaunu: bet 

iepriekš gan ir sieva ar savu vīru. 

{40:24} brāļi un palīdzība ir pret nemiera: bet 

ALMS piegādā vairāk nekā viņiem abiem. 

{40:25} zelta un sudraba padarīt kāju stāvēt pārliecināts: bet 

advokāts esteemed virs viņiem abiem. 

{40:26} bagātību un spēku pacelt sirds: bet bailes 

kungs ir virs viņiem abiem: tur ir ne bailes 

no Kunga, un tas needeth nedrīkst meklēt palīdzību. 

{40:27} kunga bailes ir auglīga dārzs, un 

covereth viņam pirmām kārtām krāšņumā. 

{40:28} mans dēls, radīt nevis ubags dzīvi; labāk ir 

mirt, nevis lai ubagot. 

{40:29} par viņu dzīvi, kas dependeth uz citu vīrieti 

tabulā ir nevis skaitīti uz mūžu; jo viņš pats polluteth 



ar citiem vīriešiem gaļa:, bet gudrs cilvēks kopt arī Vils 

tā piesargāties. 

{40:30} Begging ir salda mute par bezkaunīgs: 

bet viņa vēders tajās jādedzina uguni. 

{41:1} O nāve, cik rūgti ir tev piemiņai 

cilvēks mierā ar savu mantu, cilvēku miesa, liveth, 

darījis neko nolēmusi neuzplīties viņarri un ko darījis labklājību 
visās 

lietām: Jā, unto viņam, kas vēl var saņemt gaļu! 

{41:2} O nāves, pieņemams ir tavs teikums trūkumcietējiem, 
unto 

un sacīja viņam, kura stiprums faileth, kas tagad ir pēdējā 

vecuma, un ir sasāpējušais ar visām lietām, un viņam, kas 
despaireth, 

un darījis zaudēja pacietību! 

{41:3} bailes nav nāves teikums tos atcerēties 

tas bijis pirms tevi un kas nāks pakaļ; jo šī ir 

Kungs pār visām miesas sodu. 

{41:4} un kāpēc tu esi pret lielāko baudu 

Augstu? nav neviena inkvizīcijas kapā, vai tu 

dzīvojis, desmit vai simt vai tūkstoš gadu. 



{41:5} grēciniekiem bērniem ir pretīgs bērni, 

un tie, kas ir kompetents par neticīgs mājokli. 

{41:6} grēciniekiem bērni mantojumu pieņem bojāties, 

un viņu pēcteči ir beztermiņa pārmetums. 

{41:7} bērni sūdzas par neticīgs tēvu, 

tāpēc, ka viņi dara pārmetu viņa dēļ. 

{41:8} bēdas būs jums, neticīgs vīriešiem, kuriem ir 

pamests Visaugstā Dieva likumu! Ja jūs palielināt, tā 

ir vajadzīgs, lai iznīcinātu tevi: 

{41:9} un ja tu būtu piedzimis, ye ir dzimis, lai lāsts: un 

Ja tu mirsti, lāsts ir savu daļu. 

{41:10} visu, kas ir zemes savukārt atkal uz zemes: 

Tātad neticīgs aiziešu no nolādēt uz iznīcināšanu. 

{41:11} vīriešiem sēru ir par viņu ķermeņi: bet 

slikti nosaukums grēcinieku ir notrieptas. 

{41:12} vērā tavs vārds; tas turpina 

ar tevi augstāk tūkstošus lielo bagātību no zelta. 

{41:13} A laba dzīve darījis, bet dažas dienas: bet labs vārds 

pacieš jebkad. 

{41:14} savus bērnus uzturēt disciplīnu miera: par 



gudrība, kas ir paslēptas, un manta, kas nav redzējuši, ko 

viņiem abiem ir peļņa? 

{41:15} A cilvēks, ka hideth viņa muļķība ir labāka nekā 

vīrietis, kas hideth savu gudrību. 

{41:16} tādēļ būtu nokaunējies, saskaņā ar manu vārdu: 

jo tas nav labs, lai saglabātu visas shamefacedness; Tāpat nav 

katra lieta ir apstiprinājusi vispār. 

{41:17} kauns par whoredom pirms tēvs un 

māte: un atrodas pirms princis un varens vīrs; 

{41:18} noziedzīgā nodarījumā, pirms tiesnesis un lineālu; no 

netaisnību pirms draudzes un cilvēkiem; netaisna nodarbojas 

pirms tavs partneris un draugs; 

{41:19} un zādzības sakarā vieta kur tu 

sojournest, un šajā sakarā patiesību par Dievu un viņa 

paktu; un nojume ar tavs elkoni uz gaļu; un 

par scorning dot un ņemt; 

{41:20} un klusums pirms viņiem, ka Apsveicu tevi; un 

lai palūkotos uz prostitūta; 

{41:21} un novērsties tavu seju no tavs radinieks; vai 

atņemt daļu vai dāvanu; vai citu raugos 



vīrieša sieva. 

{41:22} vai lai overbusy ar savu kalponi, un nevar nākt 

pie gultas; vai upbraiding runas pirms draugi; un 

pēc tam, kad tu esi devis, upbraid 
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{41:23} vai atkārtojot un atkal runā, kas 

tu esi dzirdējis; un atklāt noslēpumus. 

{41:24} tā būsi tu būt patiesi nokaunējies un atrast labu 

pirms visiem vīriešiem. 

{42:1} par šīm lietām nedrīkst būt tev kauns, un pieņemt 

grēks, tādējādi neviena persona: 

{42:2} tiesību visvairāk augstu un viņa paktu; un 

sprieduma pamatošanai neticīgs; 

{42:3}, ieskaita ar tavu partneri un ceļotājiem; vai 

dāvana draugiem; mantojuma 

{42:4}, precizitāte līdzsvaru un svaru; vai gūt 

daudz vai maz; 

{42:5} un tirgotāji vienaldzīgi pārdod; daudz 

korekciju bērniem; un, lai ļauno malu 

kalps, lai asiņot. 



{42:6} pārliecināts, ka tur ir labs, ja ļaunums sieva; un 

Aizveries, kur ir daudzas rokas. 

{42:7} piegādāt visas lietas numuru un svaru; un nolika 

visi rakstiski, ka tu givest vai receivest ir. 

{42:8} nedrīkst būt kauns informēt prātīgi un muļķīgi, 

un galējā vecumā, kas contendeth ar tiem, kas ir 

jauna: tādējādi tu būsi būtu patiesi iemācījušies un visu 
apstiprināto 

cilvēki dzīvo. 

{42:9} waketh tēvs, meita, kad neviens cilvēks 

pazīst; un rūpēties par viņu ņēmis gulēt: ja viņa 

ir jauns, lai viņa iet prom viņas vecuma; puķe un 

apprecēties, citādi viņa būtu ienīduši: 

{42:10} jo viņas jaunavība, citādi viņa būtu aptraipīts un 

gotten ar bērna tēva mājā; un kam ir 

vīrs, citādi viņa būtu trako pati; un, kad viņa ir 

precējies, citādi viņa būtu neauglīgs. 

{42:11} turēt pārliecināts skatīties pār bezkaunīgs meita, 

nedrīkstam arī viņa padara tevi laughingstock tavs ienaidniekus 
un 

paruna pilsētā un pārmetums starp cilvēkiem, un 



padarīt tevi pirms daudziem kauns. 

{42:12} ieraudzīt ne katru ķermeņa skaistums, un nevis sēdēt 

sieviešu vidū. 

{42:13}, no drānām, jo pienāks kode, un no 

sievietes ļaunprātību. 

{42:14} ir labāk nekā cilvēks churlishness 

drosmīga sieviete, sieviete, es saku, kas bringeth kauns 

un pārmest. 

{42:15}, es tagad atceros darbi no Kunga, un 

deklarēt lietām, ko esam redzējuši: Kunga vārdiem 

ir viņa darbi. 

{42:16} sauli, kas devis gaismas looketh uz visām lietām, 

un to darbs ir pilna godības kunga. 

{42:17} kungs nav devis pilnvaras ar Svēto 

pasludināt viņa apbrīnojams darbiem, kuru Visvarenais kungs 

cieši nosegts, ka nekādā veidā ir iespējams noteikt 

viņa slava. 

{42:18} viņš seeketh dziļās un sirds, un 

considereth to veikls ierīcēm: jo kungs pazīst visus 

kas, iespējams, ir zināmas un viņš beholdeth pasaulē zīmēm. 



{42:19} viņš declareth lietas, kas ir pagātnē, kā arī, lai 

Nāc un revealeth slēptās lietas soļus. 

{42:20} escapeth nav nekāda sakara, viņam, nedz kāds vārds ir 

slēpta no viņu. 

{42:21} viņš darījis garnished viņa lielisku darbu 

gudrības, bet viņš ir mūžīgā mūžīgā: unto viņam 

var neko pievienot, nedz var, viņš samazinājies, un viņš 

nav nepieciešams jebkuras Conseiller darījis. 

{42:22} Ak cik vēlama ir viņa darbi! un ka 

cilvēks var redzēt pat ar dzirksteli. 

{42:23} visas šīs lietas dzīvot un mūžīgi paliks visiem 

izmantošanas, un tie ir visi paklausīgs. 

{42:24} visas lietas ir dubultā viens pret otru: un viņš 

darījis neko nepilnīgi. 

Establisheth {42:25} viena lieta, laba vai citu: un 

kas piepilda ar beholding viņa godību? 

{43:1} augstumu, skaidra debess jums, lepnums 

skaistuma no debesīm kopā ar savu brīnišķīgo shew; 

{43:2} saule, kad to appeareth, deklarētāja pie viņa pieaug 

apbrīnojams visaugstākā darba instruments: 



{43:3} pusdienlaikā parcheth valsti, un personām, kuras var 

norunājām to degšanas siltumu? 

{43:4} A cilvēks putu krāsns ir siltuma, darbiem, bet 

saule burneth kalnos trīs reizes vairāk; elpa 

ārā ugunīgs tvaikiem un nosūtīšana tālāk spilgti stari, tas 

dimmeth acīm. 

{43:5} liels ir kungs, kas padarīja; un viņa 

steidzīgi runneth bauslis. 

{43:6} pagatavojis mēness arī pildīt viņas sezona 

spēkā neesamības reizes un pasaules pazīme. 

{43:7} no mēness ir svētkos, gaismas zīme, kas 

decreaseth viņas pilnībai. 

{43:8} mēnesi sauc pēc viņas vārdu, palielinot 

lieliski, jo mainās, ir instruments, 

armijas virs mirdzošo debess jums debesīs; 

{43:9} skaistums debesu godības zvaigznēm, 

Ornaments, kas dod gaismu kunga augstākās vietās. 

{43:10} At bauslis Holy One tie tiks 

stāvēt to secību un nekad noģībt savus pulksteņus. 

{43:11} izskatās pēc varavīksnes un slavēt viņu, kas veikta 



to; ļoti skaista tā ir tā spilgtumu. 

{43:12} to compasseth par debesīm ar krāšņās 

apļa, bet visaugstākā rokas ir izliekt to. 

{43:13}, viņa bausli viņš maketh sniegam krist 

aplace, un sendeth ātri lightnings savu spriedumu. 
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{43:14} caur šo bagātību ir atvērtas: un mākoņi 

kā vistiņas lido tālāk. 

{43:15} ar savu lielo spēku viņš maketh mākoņi firma 

un hailstones lauzti maza. 

{43:16} pie viņa kalni ir jākrata sight, un viņa 

tiks bloweth dienvidu vējš. 

{43:17} pērkons troksni maketh zemes 

dreb: Tātad auduma ziemeļu vētra un viesulis: kā 

putni, kas peld viņš scattereth sniegu un krīt uz leju 

tās ir kā sienāži apgaismojums: 

Marvelleth {43:18} acs, pie skaistumu izceļas 

pantu, un sirds ir pārsteigts par to līst. 

{43:19} salnas arī kā sāli viņš poureth uz zemes, 

un tiek sarecējušām tas lieth virs asu stabiem. 



{43:20}, kad aukstajā ziemeļu vējš bloweth, un ūdens 

ir sarecējušām uz ledus, tas abideth uz katru vākšana 

kopā ar ūdeni, un clotheth ar ūdens 

breastplate. 

{43:21} devoureth kalnos, un burneth 

tuksnesī, un zāle kā uguns consumeth. 

{43:22} A klāt labot visu ir migla nāk 

ātri, rasas nāk pēc siltuma refresheth. 

{43:23}, viņa aizstāvis, viņš appeaseth dziļi, un 

planteth salām tajā. 

{43:24} tie, kas brauc pa jūru pateikt, kādas briesmas 

pantu; un mēs brīnums, ja mēs to dzirdēt ar mūsu ausīm, 

to darīt. 

{43:25} tajā ir dīvaini un brīnišķo darbi, 

visu veidu zvēri un vaļi, kas izveidotas šķirnes. 

{43:26} viņam beigās viņiem darījis plaukstošu panākumu 

un viņa vārds sastāv visas lietas. 

{43:27} mēs varam runāt daudz, un vēl nāk īss: 

mērķi kopumā, viņš ir pats. 

{43:28} kā mums jābūt iespējai palielināt viņu? jo viņš ir 



virs viņa darbi lieliski. 

{43:29} kungs ir briesmīga un ļoti liels, un 

apbrīnojams ir viņa spēkos. 

{43:30}, kad kungs, jūs slavētu viņu cildināt kā 

jūs varat; jo pat vēl viņam būs tālu pārsniedz: un kad jūs pacilāt 

viņu, nodot tālāk savu spēku, un nedrīkst būt apnicis; jūs varat 

nekad nepāriet pietiekami tālu. 

{43:31} kurš darījis redzējis viņu, ka viņš varētu pastāstīt 
mums? un 

kas var palielināt viņu, jo viņš ir? 

{43:32} nav vēl ksenona diženākus darbus nekā šie būtu, lai 

mēs esam redzējuši, bet daži no viņa darbiem. 

{43:33} Kungs darījis visas lietas; un 

dievbijīgs darījis viņš devis gudrību. 

{44:1} dariet mums tagad slavēt slaveni vīri un mūsu tēvi 

ka begat mums. 

{44:2} Kungs darījis kaltas liela slava 

caur savu lielvalsts no sākuma. 

{44:3} piemēram, bija jāpatur noteikums to karaļvalstij, vīrieši 

slavens ar savu varu, sniedzot padomu, ar savu 



izpratne un pasludina pareģojumu: 

{44:4} vadītāji, cilvēki ar savu padomu un 

savas zināšanas par mācīšanās izpildīt cilvēkiem, gudrs un 

daiļrunīgs ir instrukcijas: 

Piemēram, {44:5} konstatēja, mūzikas skaņdarbus, un citēja 

vārsmas, rakstveidā: 

{44:6} bagāts vīriešiem, mēbelēts ar spējām, dzīvo miermīlīgi 

ar to habitations: 

{44:7} visi tie tika godināti savas paaudzes, un 

bija to laiku godības. 

{44:8} ir no tiem, kas ir atstājis nosaukumu 

viņiem, viņu slavē varētu jāziņo. 

{44:9} un daži, kas ir bez memoriāls; kas, kurš 

ir gājuši bojā, it kā viņi nekad nav bijis; un tās ir 

kļūt par tā, it kā viņi nekad nebūtu piedzimusi; un to 

bērni viņiem pakaļ. 

{44:10}, bet tie bija žēlīgs vīri, kuru 

taisnības darījis neesmu aizmirsis. 

{44:11} ar to sēklu pastāvīgi paliek laba 

mantojuma un viņu bērni atrodas pilsētas mēru. 



{44:12} to sēklas standeth ātri, un viņu bērniem 

to sakes. 

{44:13} to sēklas paliek mūžīgi, un to krāšņumā 

ir notrieptas netiek. 

{44:14} viņu ķermeņi ir apsegtas mieru; bet savu vārdu 

liveth uz mūžiem. 

{44:15} cilvēki pateiks savas gudrības un 

draudzei būs shew tālāk to slavēt. 

{44:16} Enoch prieks Kungs, un tika pārveidota 

būt par piemēru visām paaudzēm nožēlošana. 

{44:17} Noa tika atrasts ideāls un taisnīgs; programmā 

laiku, dusmas, viņš tika pieņemts ideju apmaiņai [Pasaule]; 

tāpēc viņš palika kā palieka, unto zemē, kad 

plūdi nāca. 

{44:18} mūžīgu derību tika veikts kopā ar viņu, ka 

visa miesa vajadzētu iet bojā ne vairāk ar plūdiem. 

{44:19} Ābrahāms bija lielisks tēvs, daudzu cilvēku:, 

slava bija tur neviens tāpat kā unto viņam; 

{44:20} kas turētas Visaugstā likumu, un bija 

derību ar viņu: viņš reģistrēts pilsētas mēru viņa miesā; 



un kad viņš izrādījās, viņš tika atrasts uzticīgs. 

{44:21} tāpēc viņš apliecināja, ka ar zvērestu, ka viņš 

svētī viņa sēklas tautām un ka viņš būtu 

reizināt viņam kā zemes putekļiem un cildināt savu sēklu, kā 

zvaigznes, un izraisīt to mantot no jūras līdz jūrai, un 

no upes, unto vislielāko daļu no zemes. 
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{44:22} ar Isaac darīja viņš tāpat [par noteikt 

Abraham tēva dēļ] svētību visiem vīriešiem un 

derību un padarīja atdusēties uz Džeikoba galva. Viņš 

garīdznieks sveicināja viņu ar viņa svētību, un deva viņam 

mantojums, un sadala savas daļas; starp divpadsmit Izraēļa ciltis 

vai viņš tos daļu. 

{45:1} un atnesa no viņam žēlīgs cilvēks, kas 

atrast labu aktuāli visiem miesas, pat Mozu, mīļais 

Dievs un cilvēki, kuru piemiņas ir laimīgs. 

{45:2} viņš lika viņam kā krāšņās svētajiem, un 

palielinātu viņu, tāpēc, ka viņa ienaidniekiem nostājās bailēs no 
viņa. 

{45:3} pēc viņa vārdiem, viņš radīja brīnumus pārtraukt, un 



viņš padarīja viņu krāšņās karaļi redzeslokā, un deva viņam 

bausli par cilvēku, un shewed viņu daļa no viņa 

krāšņumā. 

{45:4} viņš svētīja viņu faithfuless un labestību, 

un izvēlējās viņu no visiem vīriešiem. 

{45:5} viņš padarīja viņu dzirdēt viņa balsi un atveda 

tumšs mākonis, un deva viņam pirms viņa baušļus 

seja, pat likumu dzīvē un zināšanas, ka viņš varētu 

mācīt Jacob derības, un Izraēla savu spriedumu. 

{45:6} viņš pacilāja Aaron, svētais vīrs patīk sacīja viņam, pat 

viņa brālis, no Levi cilts. 

{45:7} mūžīgu derību, viņš ir darījis ar viņu un 

iedeva viņam priesterības starp cilvēkiem; viņš izdaiļojis 

viņu ar comely rotājumi, un viņu clothed ar tērpu, 

krāšņumā. 

{45:8} uzlika viņam virsū ideāls godību; un pastiprinātu 

viņu ar bagātīgu tērpus, pusgarās bikses ar garo tērpu, 

un ephod. 

{45:9} un viņš compassed viņu ar granātāboliem, un 

ar daudzi zelta zvani ap par to, kā viņam tur gāja 



iespējams, skaņas un troksni, kas var tikt uzklausītām šajā 

templi, memoriāls ar bērniem viņa cilvēki; 

{45:10} ar Svēto apģērba gabals ar zelta un zilu zīdu, 

un violeta, embroidere ar breastplate darba 

tiesas spriedumu un ar Urim Thummim un; 

{45:11} ar vītā purpurā, viltīgais darba 

strādnieks, ar dārgakmeņiem graven piemēram, roņi, kā _ arī 
iestatīt 

zelts, juvelieris, rakstiski darba iegravēts 

piemiņas pasākums, pēc skaita Izraēļa ciltis. 

{45:12} viņš nolika vainagu no zelta uz mitre, kur 

bija iegravēts svētuma, goda ornaments, dārga 

darbu, vēlmes pēc acīm, pamatīgs un skaisti. 

{45:13} pirms viņam nebija neviena šāda, neviens nebija 

kādreiz neparastāks uzlicis tās, bet tikai viņa bērni un viņa 

mūžīgie bērnu bērniem. 

{45:14} to upurus pilnīgi jāizlieto ik 

nepārtraukti divreiz dienā. 

{45:15} Mozus iesvētīja viņu un svaidīja viņu ar 

Holy eļļa: tas tika iecelts unto viņam mū ˛ īgo 



derību un viņa sēklām, tik ilgi kā debesīs būtu 

paliek, ka viņi ministrs sacīja viņam, un izpildīt 

priesterības amata un svētī cilvēkus uz viņa vārda. 

{45:16} viņš izvēlējās viņu no visiem vīriešiem, kas dzīvo 
piedāvāt 

upurus kungam, vīraks un salds savour, lai 

piemiņas pasākums, veikt saskaņošanu pret savu tautu. 

{45:17} unto viņam iedeva viņa baušļus, un 

iestāde, spriedumi, ka viņam vajadzētu mācīt statūtos 

Džeikobs liecības, un informē Izraēlas viņa likumiem. 

{45:18} svešiniekiem kopā nostājušies pret viņu, un 

maligned viņam tuksnesī, pat vīriešiem, kas bija 

Dathan ir Abiron ir sānu un serde, draudze 

ar dusmām un sašutums. 

{45:19} tas Kungs redzēja un neapmierināts, viņu, un 

viņa sakaitināts sašutumu viņi patērē: viņš 

jautā pēc tiem patērēt viņus ar ugunīgas liesmas. 

{45:20}, bet viņš lika Aaron vairāk godājamu un deva 

viņu mantojums un sadalīti unto viņam firstfruits, 

palielinājums; jo īpaši viņš sagatavoja maizes pārpilnība: 



{45:21} jo viņi ēd upurus kungam, kas 

viņš deva sacīja viņam un viņa sēklas. 

{45:22} Howbeit zemi no cilvēkiem, viņam nebija nekādas 

mantojumu, ne viņš bija kāda daļa starp cilvēkiem: 

Kungs pats ir viņa daļa un pārmantošanu. 

{45:23} trešais krāšņumā ir Phinees Elesaru, dēls 

tāpēc, ka viņš nebija cītība bailes no Kunga, un piecēlās 

ar labu sirdi drosmi: kad cilvēki bija pievērstas 

atpakaļ un padarīja saskaņošana attiecībā uz Izraēlu. 

{45:24} tāpēc tur bija pilsētas mēru mieram, izgatavoti 

kopā ar viņu, ka viņš būtu galvenais svētnīcas un no 

ir jābūt savai tautai, un ka viņš un viņa pēcteči 

cieņu pret garīdzniecību uz visiem laikiem: 

{45:25} saskaņā ar pakta veikti ar David dēls 

no Jesse, no cilts Juda, ka karalis mantojuma 

vajadzētu būt viņa pēcteči vienatnē: Tātad Aaron mantojuma 

jābūt arī sacīja viņa sēklas. 

{45:26} Dievs dod jums gudrība jūsu sirdī, spriest par viņa 

taisnību, kas to labas lietas nedrīkst būt cilvēki 

atcelti, un tas uz visiem laikiem var paciest to krāšņumā. 



{46:1} Jēzus dēls joms bija drošsirdīgs, kari, un 

bija Mozus pēctecis, pravietojumi, kas saskaņā ar 

viņa vārds tika veikts liels Dieva izredzētajiem saglabāšanai 

un ņemot atriebība par ienaidniekiem, kas pacēlās pret 

viņiem, ka viņš varētu noteikt Izraēlas mantojuma. 

Gat {46:2} cik liela slava viņam, kad viņš bija pacelt savu 

rokās un izstiepa savu zobenu pret pilsētām! 

{46:3} priekšā tik stāvēja uz to? kungs 

pats atnesa viņa ienaidnieki, unto viņam. 

{46:4} nebija ne saule iet viņa līdzekļiem? un nebija 

ja vien divi vienā dienā? 

{46:5}, viņš aicināja Visaugstā kunga, kad 

ienaidnieku piespieda viņam virsū no visām pusēm; un dižais 
lords 

dzirdēju viņu. 

{46:6} un ar vareno spēku viņš veicis hailstones 

kaujas krist vardarbīgi pret tautu, un nolaišanās 

[no Beth-horon] tos, kas atturējās, kas iznīcinās 
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Nāciju organizācijas varētu zināt visu savu spēku, jo viņš cīnījās 



redzot kungu, un viņš sekoja varens vienu. 

{46:7} laikā Mozus arī viņš darbu žēlastību, 

viņš un Caleb dēls Jephunne, ka viņi izturēja 

draudzi, un ko ietur no grēka, cilvēkiem un 

nelabs murmuring appeased. 

{46:8} un seši simti tūkstoši cilvēku ar kājām, viņi 

divi tika saglabāti, lai tos nodotu mantojumu, pat 

unto zemi, kas floweth ar pienu un medu. 

{46:9} kungs deva spēku arī sacīja Caleb, kas 

palika kopā ar viņu vecumdienās sacīja: tāpēc, ka viņš ieradies 

augstus amatus no zemes, un viņa sēklas iegūtas to 

mantojums: 

{46:10} visiem Israēla bērni var redzēt, ka tas ir 

labs kungs ievērot. 

{46:11} un kas attiecas uz tiesnešiem, ikkatrs pēc nosaukuma, 

kura sirds gāja ne whoring, nedz izlidoja no 

Kungs, ļaujiet savas atmiņas, ir laimīgs. 

{46:12} dariet to kauli attīstīties no viņu vietā un ļaujiet 

nosaukumu no tiem, kas tika godināti jāturpina pēc 

savus bērnus. 



{46:13} Samuel, pravietis tā kunga mīļoto viņa 

Kungs, reģistrēta karaļvalsts un svaidīja princes pār viņa 

cilvēki. 

{46:14} likumā kungu, viņš nosprieda 

draudze un kungs bija cieņu, Džeikobs sacīja. 

{46:15}, viņa uzticību, viņš konstatēja, ka patieso pravieti, 

un viņa vārdu, viņš bija pazīstams būt uzticīgs vīziju. 

{46:16}, viņš aicināja vareno kungu, kad viņš 

ienaidnieku piespieda viņam virsū no visām pusēm, kad viņš 
piedāvāja 

nepieredzējis jērs. 

{46:17} un Kunga dārdēja no debesīm un ar 

liels troksnis lika viņa balss tikt uzklausītam. 

{46:18} un viņš iznīcināja valdnieku Tyrians, un 

visi prinči KF Philistines. 

{46:19} un pirms ilgi miegā viņš veicis protestations 

aktuāli kungam un viņa svaidīja, man nav veikušas 

jebkurš cilvēks preces, tik daudz kā kurpju: un neviens cilvēks 
nebija apvainot 

viņu. 

{46:20} un pēc viņa nāves, viņš pareģoja un shewed 



karalis izbeigt un pacelts no zemes, viņa balss 

pareģojumu, lai nodzēsīšu wickedness cilvēku. 

{47:1} un pēc tam, kad viņš pacēlās augšup pravietot Nathan 

David laiks. 

{47:2} ir ņemts prom no miera piedāvājumu, tauki 

Tātad tika izvēlēts David no Israēla bērniem. 

{47:3} viņš spēlēja ar lauvām, kā ar bērniem un ar lāčiem 

kā ar jēriem. 

{47:4} pagriešanas viņš nav milzīgs, kad viņš vēl bija bet jauns? 

un darīja viņam nevar atņemt pārmetums no cilvēkiem, kad 
viņš 

pacēla roku ar akmens lingu un sita uz leju 

Goliath lepojas? 

{47:5} jo viņš aicināja Visaugstā kunga; un viņš 

deva viņam spēku labajā rokā nogalēt tik varens 

karotājs un iestatiet savai tautai ragu. 

{47:6}, tāpēc cilvēki godina viņu ar desmit tūkstošiem 

un cildināja viņu Kunga svētības, ka viņš deva 

viņa godības kronis. 

{47:7} jo viņš iznīcināja ienaidniekam katrā pusē, un 



aiznesu nulle Philistines, viņa pretiniekiem un bremzes 

viņu ragu atbilstīgi unto Šajā dienā. 

{47:8} viņa darbos viņš slavēja svēto viens pats augstākstāvošais 

ar vārdiem par godu; ar visu sirdi viņš dzied dziesmas, 

un mīl viņu, kas padarīja viņu. 

{47:9} nolicis dziedātāju arī pie altāra, kas ar to 

balsis viņi varētu padarīt sweet melodiju un katru dienu dziedāt 

slavē viņu dziesmas. 

{47:10} viņš izdaiļojis viņu svētkos un noteikt 

līdz gada beigām, ka viņi varētu slavēt viņa svēto svinīgu reizes 

nosaukumu un ka no rīta var izklausīties templis. 

{47:11} kungs paņēma savus grēkus un cildens savu ragu 

uz visiem laikiem: viņš deva viņam karaļi derību un tronis 

Glory Izraēlā. 

{47:12} pakaļ pieauga līdz gudri dēlu un viņa dēļ viņš 

dzīvoja pie lieliem. 

{47:13} Zālamana valdīja miermīlīgi savlaicīgi, un bija 

godina; jo Dievs radīja visu Klusā apaļas par viņu, ka viņš 

var būvēt māju uz viņa vārda, un sagatavot savu patvērumu 

mūžīgi. 



{47:14} cik gudrs wast tu tavs jaunatnes un kā plūdi, 

piepildīta ar izpratni! 

{47:15} tavu dvēseli, kuriem visu zemi, un tu 

filledst to ar tumšu līdzībās. 

{47:16} tavs vārds aizlidoja krietni salas; unto un tavs 

miers tev wast mīļoto. 

{47:17} valstīm brīnījās par tevi tavs dziesmas 

Salamana pamācības, līdzībās, un un interpretācijas. 

{47:18}, Dieva Kunga vārds, ko sauc par 

Izraēla, Kungs Dievs, tu didst vākt zeltu, alvas un didst 

reizināt sudraba kā svins. 

{47:19} tu didst priekšgala tavs gurnos, sacīja sievietes un ar 
tavu 

ķermenis, tu esi wast ienests pakļaušana. 

{47:20} tu didst traipu tavs gods un piesārņo tavas sēklas: 

tāpēc, ka tu broughtest dusmas uz tavu bērnu un wast 

bēdājās par tavu muļķību. 

{47:21}, tāpēc karaļvalsts bija sadalīta, un no Efraims 

lēma dumpīgs karaļvalsti. 

{47:22} bet kungs nekad atstāt pie viņa žēlastību, 



ne kāds no viņa darbiem bojāties, nedz viņš atceļ 

ar savu izredzēto, un viņam sēklu, kas mīl nākamību 

viņu viņš būs prom: kāpēc viņš deva paliekas 

Džeikobs sacīja, un no viņa saknes, unto David. 
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{47:23} tādējādi atpūtās Solomons ar viņa tēvu un viņa 

viņš atstāja aiz sevis Roboam, pat muļķība no sēklām 

cilvēki, un viens, ka nebija nekādas saprašanas, kas vērsās 

prom cilvēki, caur viņa aizstāvis. Tur bija_ar ī 

Jeroboam Nebat, dēls, kurš izraisīja Izraēla grēks, un 

shewed Efraims grēku veidā: 

{47:24} un ārkārtīgi, tika reizināts grēkus, 

viņi tika padzīti no zemes. 

{47:25} jo viņi meklējuši visu ļaunprātību, līdz 

atriebība nāca pār viņiem. 

{48:1} tad piecēlās Elias pravieti, kā šaut, un viņa 

vārds ierakstīts kā lampu. 

{48:2} atnesa iekaisis bads pēc tiem, un viņa 

dedzību sirdī viņš samazinājies to skaits. 

{48:3} vārdu kunga, viņš apklusti debesīs, 



un arī trīs reizes uzmina uz uguns. 

{48:4} O Elias, cik tu esi wast godina, tavs brīnumains 

darbiem! un kurš var lepnums kā unto tev! 

{48:5} kurš didst paaugstināt līdz mironim no nāves, un viņa 

dvēseli no mirušiem, ar visvairāk vārda vietā 

Augsts: 

{48:6} kurš broughtest karaļi uz pazušanu, un 

goda vīri no savas gultas: 

{48:7} kas pārmetums kunga Sinai, heardest un 

Šajā Horeb atriebība spriedumu: 

{48:8} kas annointedst, karaļi, atriebties, un 

pravieši stāties viņam nopakaļ: 

{48:9} kurš tika uzņemti viesulis uguns, un jo 

kaislīgs zirgu ratiem: 

{48:10} kurš wast ordinēts par reproofs savu laiku, lai 

nomierināt sašutums par Kunga spriedumu, pirms tam bremžu 

tālāk savā niknumā, un savukārt sirds tēvs sacīja 

dēls, un lai atjaunotu Jacob ciltis. 

{48:11} Svētīgi ir tie, kas redzēja tevi, un gulēja mīlestībā; 

jo mēs taču dzīvojam. 



{48:12} Eliass bija, kas sedza viesulis: 

un Eliseus pildīja viņa gars: kamēr viņš dzīvojis, viņš bija 

nav izkustējusies, ar jebkuru Prinča klātbūtni, neviens nevarēja 

kāds viņu ienest pakļaušana. 

{48:13} neviens vārds varētu pārvarēt viņu; un pēc viņa nāves 

viņa ķermenis pravietoja. 

{48:14} viņš darīja brīnumus savā dzīvē un viņa nāve bija 

viņa darbi ir apbrīnojams. 

{48:15} tas viss nav nožēlojuši ne cilvēki 

tās neievērot savus grēkus, līdz tie bija bojāti un 

veikta ārpus savas zemes, un bija izkaisīti pa visu 

zeme: vēl tur palika mazs cilvēku un mērjoslu 

David māja: 

{48:16} no kuriem daži bija tā, kas bija patīkami 

Dievs, un daži reizināts grēkus. 

{48:17} Ezekias stiprināts savas pilsētas un cēla ūdenī 

savā vidū tā: viņš digged hard rock ar dzelzi, 

un padarīja akas ūdens. 

{48:18} savā laikā Sennacherib nāca klajā un nosūtīja 

Rabsaces, pacelt roku pret Sion un lepojās, 



lepni. 

{48:19} tad dreb sirdis un rokas, un viņi 

bija sāpes, kā sievietes travail. 

{48:20}, bet viņi aicināja kungu, kas ir žēlsirdīgs, 

un pastiepa rokas viņam pretī: un nekavējoties 

Holy vienu dzirdēju viņus no debesīm, un atnesa tos 

pēc ministrijas Esay. 

{48:21} viņš cirta uzņēmējas asīriešu un viņa eņģelis 

iznīcina tos. 

{48:22} Ezekias, ir izdarījis to, ko ar prieku 

Kungs, un bija spēcīgs veidos David tēvam, kā 

Esay pravietis, kurš bija liels un uzticīgi savu redzējumu, 

bija pavēlējis viņam. 

{48:23} savu laiku saule gāja atpakaļ, un viņš 

pastiprinājās karaļa dzīvību. 

{48:24} viņš redzēja ar lielisko garu, ko vajadzētu nākt 

pāriet pie pēdējā, un viņš mierināja, ka sēroja 

SION. 

{48:25} ko būtu pienācis caurlaide uz visiem laikiem viņš 
shewed 



un slepenas lietas, vai kādreiz tie nāca. 

{49:1} Josias piemiņai, kas līdzinās sastāvs 

smaržas, kas veic mākslas apothecary: tas ir 

salds kā medus, visu mutē, un musick pie banketu no 

vīns. 

{49:2} viņš uzvedās sev uprightly pārveidošanu 

cilvēki, un atņēma abominations netaisnību. 

{49:3} novadītu sirds, unto Lord, un laiks 

par neticīgs viņš nodibināja Dieva pielūgšanu. 

{49:4} visi, izņemot David un Ezekias un Josias, tika 

trūkumi: lai viņi atstāja visaugstākā likums, pat 

Juda kings neizdevās. 

{49:5}, tāpēc viņš sniedza savu varu, unto citus, un 

dīvaina tauta to krāšņumā. 

{49:6} tos sadedzina izvēlētajā pilsētā patvērumu, un 

izgatavotu ielās tuksnesi, saskaņā ar pravietojumu 

Jeremias. 

{49:7} jo viņi lūdzu viņu ļauno, kas tomēr bija 

pravietis, svētīts viņa mātes klēpī, ka viņš varētu 

izskaust, afflict un iznīcināt; un ka viņš varētu veidot 



arī un augu. 

{49:8} bija Ezekiel, kurš redzēja krāšņās vīzija, kas 

bija shewed viņu pēc cherubims kaujas. 

{49:9} jo viņš ienaidniekus zem pieminēt 

skaitlis no lietus, un tos, kas gāja pa labi vērsta. 

{49:10} un divpadsmit pravie i let memoriālam jābūt 

laimīgs un ļaut viņu kauli uzplaukt atkal no viņu vietā: 
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jo tie mierināja Džeikobu un piegādā tiem pārliecināti 

cerība. 

{49:11}, cik mums ir pārspīlēt Zorobabel? viņš pat bija 

kā zīmogs uz labās rokas: 

{49:12} tā bija Jēzus dēls Josedec: kurš to 

builded laika māju un svēts templis, lai iestatītu 

Kungs, kas bija sagatavoti par mūžīgu slavu. 

{49:13} un izredzēto vidū bija Neemias, kuru 

slavu ir liels, kas izvirzīja mums uz sienām, kas bija 

nokritis, un kas izveidota vārtiem un bāri un pacelt mūsu 

drupām atkal. 

{49:14}, bet tika izveidots neviens cilvēks, tāpat kā uz zemes 



Enoch; jo viņš tika ņemts no zemes. 

{49:15} ne tur bija kā Jāzeps, dzimis jauneklis 

gubernators viņa brāļu, uzturas cilvēki, kuru 

kauli uzskatīja par kungu. 

{49:16} Sem un Seth bija liels gods starp vīriešiem, 

un tā bija Adam iepriekš katru dzīves lieta radīšanā. 

{50:1} Simon augstā priestera dēls Onias, kurš savā 

dzīves remontēt māju vēlreiz, un viņa dienas stiprināts 

templis: 

{50:2} un ko viņš uzcēla no fonda 

dubulto augstums, augstu cietokšņa mūra par templi: 

{50:3} viņa dienas saņemt ūdeni, atrašanos cisterna 

kompass, kā jūra, bija pārklāta ar misiņa plāksnes: 

{50:4} viņš rūpējās par Tempļa, kas tā būtu nevis krist, 

un stiprināts pilsētu pret besieging: 

{50:5} kā viņš tika godināti vidū cilvēki 

viņa nāk no svētnīcas! 

{50:6}, viņš bija tikpat rīta zvaigzni vidū mākonis, 

un kā ar pilnu Mēness: 

{50:7} kā saule apspīdēja visvairāk templis 



Augstu un kā varavīksnes dod gaismas spilgti mākoņi: 

{50:8} un kā rozes pavasarī ziedu 

gadā, Lilijas, upju ūdeņus, un kā zari 

vīraka koka vasaras laiku: 

{50:9} kā uguns un vīraks, censer, un kuģis 

piekauj zelta komplekts ar visa veida dārgakmeņi un 
pusdārgakmeņi: 

{50:10} un kā taisnīgu olīvkoka topošos tālāk augļiem, un kā 

ciprese koks, kas groweth mākoņiem. 

{50:11}, kad viņš likts uz goda tērps, un bija 

clothed ar slavu, pilnību, kad viņš devās uz 

svēts altāris, viņš lika svētības apģērba godājams. 

{50:12} stājos daļas no priesteriem' 

rokās, viņš pats stāvēja līdzās altārim, pavardu 

compassed par to, kā jaunais ciedra, Libanus; un kā ar plaukstu 

koki compassed tie viņam ap. 

{50:13} tā bija visu to krāšņumā, Aaron dēli un 

Tas Kungs viņu rokās, pirms visi oblations 

draudzē ir Izraēla. 

{50:14} un apstrādes pakalpojumu pie altāra, ka viņš 



varētu izgreznot piedāvājot visaugstākā Visvarenajam, 

{50:15} viņš izstiepa roku ar krūzīti un ielēja 

asinis, vīnogu, viņš ielēja pakājē 

altāra saldi smaržīgiem izbaudīt visas Visaugstā karalis sacīja. 

{50:16} tad sauca Aaron dēliem un izklausījās 

sudraba trompetes un veikts liels troksnis, tikt uzklausītam, lai 

pirms visvairāk augstu piemiņai. 

{50:17}, tad visi cilvēki kopā hasted un nokrita 

uz leju, lai zemes uz viņu sejām pielūgt savu kungu 

Dievs Visvarenais, visaugstākā. 

{50:18} dziedātāji dziedāja arī slavē viņu balsis 

ar ļoti dažādu skaņu tur veica salds melodijas. 

{50:19} un cilvēki visvairāk besought Kungs, 

Augsts, ar lūgšanu, viņa priekšā tas ir žēlsirdīgs, līdz 

kungam svinības ir beigusies, un tās bija beigušās, viņa 

pakalpojums. 

{50:20}, tad viņš gāja uz leju, un pacelt rokas virs 

Izraēla, bērnu sniegt visa draudze 

ar lūpām un priecāties par viņa vārdu kunga svētību. 

{50:21} un tie paši nolieca uz leju, lai dievkalpojumu 



otro reizi, ka viņi varētu saņemt svētību no 

Visaugstākā. 

{50:22} tagad tāpēc lai Dievs jūs svētī, Dievs kas 

tikai doeth brīnumains lietas katrā gadījumā, kuru exalteth 

mūsu dienās no dzemdes, un dealeth ar mums saskaņā ar 

viņa žēlsirdība. 

{50:23} viņš mums atļauj joyfulness sirds un ka miera 

var būt mūsu dienās Izraēlā uz visiem laikiem: 

{50:24}, ka viņš apstiprina viņa žēlastība mums līdzi, un 

sniegt mums savu laiku! 

{50:25} būs divu veidu Nāciju ko mana sirds 

abhorreth, un trešais ir neviena tauta: 

{50:26} tie, kas sēdētu Samaria kalnu, un 

tie, kas aiztures vidū Philistines, un tik muļķīgi 

cilvēki, kas mājot Sichem. 

{50:27} Sirach Jeruzalemes dēls Jēzus darījis rakstveida 

Šajā grāmatā instrukcija par izpratni un 

zināšanas, kas no sirds tālāk ielēja gudrību. 

{50:28} laimīgs ir tas, kas īsteno šajos 

lietas; un viņš layeth tiem savā sirdī, kas kļūst par 



gudrs. 

{50:29}, ja viņš tos, viņš ir spēcīgs, lai visas lietas: 

gaišumam kunga aizved viņu, kurš devis gudrība, lai 

dievbijīgs. Slavēts mūžīgi būt kungam vārds. Āmen, 

Āmen. 

Lūgšanu par Jēzus dēls Sirach. 

{51:1} pateicos tev, O kungu un Ķēniņu, un kas cildināja 

tevi, Ak, Dievs mans Pestītājs: dot slavēt, unto tavs vārds: 

{51:2} jo tu esi mans aizstāvis un palīgs, un ir 

saglabāt manu ķermeni no iznīcināšanas un lamatas ar 
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apmelojošus mēli, un no ka meli, smēde lūpām un 

ir bijis mans palīgs manējai pretiniekiem: 

{51:3} un esi man, piegādā saskaņā ar daudziem 

viņi žēlastību un cēlums tavs vārds no zobi 

tiem, kas bija gatavi rīt mani un ārā no rokām 

piemēram, meklēja pēc manā dzīvē un no kolektora 

kaitēm, kas man bija; 

{51:4} no uguns katrā pusē un no nosmakšanas 

vidū ugunsgrēks, kas man ne; uzliesmoja 



{51:5} no elles, vēders dziļumā no 

netīro mēli un no melīgiem vārdiem. 

{51:6}, karalim apsūdzības no nekrietns 

mēle mana dvēsele pienāca tuvāk, pat būdams uz nāvi, mana 
dzīve bija tuvu 

uz elli, zem. 

{51:7} to compassed man katrā pusē, un tur bija 

neviens cilvēks, lai palīdzētu man: Es meklēju nosalušas 
vīriešiem, bet 

nebija neviena. 

{51:8} tad es domāju pār tavu žēlastību, O Lord, un 

tavs vecais, kā aktu tu deliverest kā gaidīt tevi, 

un savest viņus no ienaidnieku rokās. 

{51:9} tad pacēlu man manas vaimanas no zemes, 

un lūdzām glābiņu no nāves. 

{51:10} es aicināja kungs, mans Lord, tēvs 

ka viņš mani nepametīs dienās manas problēmas, un jo 

lepns, kad laiks tur neko nevarēja līdzēt. 

{51:11} tiks nemitīgi slavēt tavs vārds un dziedās 

uzslavē ar Pateicības; un tāpēc mana lūgšana bija dzirdējis: 

{51:12}, tu savedst mani no bojāejas, un 



deliveredst mani no ļauno laiks: tādēļ dos 

Paldies, un tevi slavēt un svētī tos nosaukt, O Lord. 

{51:13}, kad es vēl biju jauns, vai kādreiz es devās uz ārzemēm, 
es 

vēlamo gudrība atklāti mana lūgšana. 

{51:14} man lūdza par viņu pirms templi, un centīsies 

viņu ārā, pat līdz galam. 

{51:15} pat no zieda līdz vīnogu bija pienācis darījis 

viņas prieks mana sirds: manām kājām gāja pareizo ceļu, no 

jaunības augšu es meklēja pēc viņas. 

{51:16} es paklanījos noteikti raktuves auss nedaudz un saņēma 
viņu, 

un gat daudz mācīties. 

{51:17} es tur gūst, tādēļ tiks piedēvēt krāšņumā 

unto viņam devis man gudrības. 

{51:18} jo man darīt pēc viņas, un visā nopietnībā mērķtiecīga 

seko, ka, kas ir labs; tāpēc es nedrīkst būt apmulsis. 

{51:19} mana dvēsele darījis cīnījās ar viņu un manu doings 

Es biju tieši: es izstiepa rokas pret debesīm iepriekš, 

un mana ignorances viņas bewailed. 



{51:20} es vērsti manu dvēseli, viņa sacīja, un es uzskatīja, ka 
viņas 

tīrību: ir bijusi mana sirds, saplūda ar viņu no 

sākumā, tāpēc es nedrīkst būt foresaken. 

{51:21} mana sirds bija satraukta, meklējot viņu: tādēļ 

dabūt labu valdījumā. 

{51:22} Lord hath datēts mani mēles par savu algu, 

un es slavēt viņu pretenzijas. 

{51:23} izdarīt netālu pie manis, tu nemācīts un mājot 

mācību māja. 

{51:24} Wherefore jūs ir lēns, un ko teikt tu šos 

lietas, redzot savas dvēseles ir ļoti slāpst? 

{51:25} atvēru muti un teica, nopirkt viņai par 

sevi bez naudas. 

{51:26} jūsu kakla zem jūga, un ļaujiet jūsu dvēsele 

saņem instrukciju: viņa ir pie rokas grūti atrast. 

{51:27} redzi acīm, kā tas man ir maz 

darbaspēka, un sacīja man ir gotten daudz atpūtu. 

{51:28} iegūt mācīšanās ar lielu naudas summu un saņemt 

daudz zelta viņai blakus. 



{51:29} ļaujiet jūsu dvēsele, priecāties par viņa žēlastību, un 
nedrīkst būt 

kauns par savu atzinību. 

{51:30} strādāt savu darbu, betimes, un savā laikā viņš būs 

jums sniegt savu atalgojumu 
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