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Sirah (Ecleziastul) 

Intelepciunea lui Isus fiul lui Sirah, sau Ecleziastul 

Un prolog făcute de un autor incert 

Acest Isus a fost fiul lui Sirah, şi nepotul lui Isus 

cu acelasi nume cu el: acest om, prin urmare, a trăit 

ori acestea din urmă, după ce poporul a fost dus departe în 
captivitate, şi 

sunat acasă o din nou, şi aproape după toţi profeţii. Acum 

lui Isus de bunicul, aşa cum el însuşi mărturiseşte, a fost un om 

mare diligenţă şi înţelepciunea printre evrei, care au făcut 

aduna nu numai grave şi scurte propoziţii de înţelepţi, 

Asta a fost înainte de el, dar el însuşi, de asemenea, unele 
dintre rostit 

proprie, plină de multă înţelegere şi înţelepciune. Atunci când 
ca 

prin urmare, primul Isus a murit, lăsând această carte aproape 

perfectionat, Sirah fiul său primeşte-l după el l-a lăsat lui 

propriul fiu Isus, care, au ajuns în mâinile sale, 



compilat toate ordonate într-un singur volum, şi a numit-o 

Înţelepciune, atât intituling de propriul său nume, tatăl său 

numele, şi bunicul său; ademenitor ascultător de foarte 

numele de înţelepciune să aveţi o dragoste mai mare studiu de 
acest lucru 

Cartea. Prin urmare, containeth vorbe înţelepte, propoziţii 
întuneric, 

şi pilde, şi anumite special poveşti dumnezeiesc vechi de 

oameni pe care Dumnezeu; de asemenea, rugăciunea sa şi 
cântec; în plus, 

ce beneficii Dumnezeu a avut oferita poporului său, şi ceea ce 

plăgi a avut întotdeauna pline asupra duşmanilor lor. Acest Isus 

imita Solomon, şi a fost nu mai puţin celebru pentru 
înţelepciunea şi 

învăţare, ambele fiind într-adevăr un om de mare de învăţare, şi 
aşa mai departe 

de asemenea, reputaţie. 

Prologul intelepciunii lui Isus fiul lui Sirah. 

Întrucât lucruri multe şi mari au fost livrate la 

noi Legea şi proorocii, şi de alţii care au 

a urma lor pas, pentru care lucruri Israel ar trebui să fie 



lăudat pentru învăţare şi înţelepciune; şi de drept care nu 
numai 

cititorii trebuie să nevoile deveni abil ei înşişi, dar şi 

cei care doresc să înveţe putea să profit de ele, care sunt 

fără, atât prin vorbire şi scriere: bunicul meu 

Isus, când a dat el însuşi mult la citirea 

lege, şi proorocii şi alte cărţi de părinţii noştri, şi 

ajuns acolo discernământul, a fost elaborat, de asemenea, 

el însuşi pentru a scrie ceva legate de învăţare şi 

înţelepciunea; la intenţia că cei care sunt dornici să înveţe, 

si sunt dependent de aceste lucruri, s-ar putea profita mult mai 
mult în 

condiţii de viaţă în conformitate cu legea. De aceea lasă-mă să 
vă sfătuieşte 

Citeşte-l cu favoare şi atenţie, şi iartă-ne, în care 

noi poate părea să vină scurt câteva cuvinte, care le-am 

lucrat pentru a interpreta. Pentru aceleaşi lucruri rostit în 

Ebraică și tradusă în altă limbă, nu au 

aceeaşi forţă în ele: şi nu numai aceste lucruri, dar Legea 

în sine, şi profeţi, iar restul de cărţi, nu au nici o 

diferenţă mică, atunci când acestea sunt vorbite în propria lor 



limba. Pentru în cele opt şi treizecea an vin în 

Egipt, atunci când Euergetes a fost rege, şi continua acolo unele 

timp, am găsit o carte de nici o învăţare mici: de aceea am 

crezut că cele mai necesare pentru mine să-i ofere unele 
diligenţă 

şi felul de a interpreta utilizarea mare vigilenţă şi de calificare 

în acest spaţiu pentru a aduce cartea la capăt, şi setaţi-o mai 
departe pentru 

ei de asemenea, care într-o ţară ciudat sunt dispuşi să înveţe, 

fiind preparată înainte în maniere să trăiască după legea. 

{1:1} toate înţelepciune vine la Domnul, si este cu el 

mereu. 

{1:2} care pot număr de nisip ale mării, şi picături 

de ploaie, şi zile de eternitate? 

{1:3} care afla înălţimea cerurilor, şi 

lăţimea de pământ, şi profundă şi înţelepciune? 

{1:4} înţelepciune a fost creat înainte de toate lucrurile, şi 

înţelegere a prudenţei veşniciei. 

{1:5} cuvântul lui Dumnezeu cel prea înalt este izvorul 

înţelepciunea; şi ei modalităţi sunt porunci veşnică. 

{1:6} căreia rădăcina de înţelepciune s-a descoperit? sau 



Cine l-a cunoscut sfaturile ei înţelept? 

{1:7} [zis cine n-are cunoştinţe de înţelepciune fost 

manifesta? şi cine n-are înţeles ei mare 

experienta?] 

{1:8} acolo este unul înţelept şi foarte mult să fie temut, 
Domnul 

şezând pe tronul său. 

{1:9} a creat-o, am văzut-o şi numerotate de la ei, şi 

turnat-o pe toate lucrările lui. 

{1:10} e cu toata carnea în funcţie de darul său, şi el 

i-a dat celor ce-l iubesc. 

{1:11} frica de Domnul este cinste şi slavă, şi 

bucurie, şi o coroană de bucurie. 

{1:12} frica Domnului maketh o inimă veselă, şi 

dă bucurie, şi bucurie, şi o viaţă lungă. 

{1:13} cine au Domnului, se merge bine cu el 

la ultima, şi el trebuie să găsească favoare în ziua decesului. 

{1:14} să se teamă de Domnul este începutul înţelepciunii: şi 

a fost creat cu credincioşii în uter. 

{1:15} ea l-a construit o fundaţie veşnică cu oamenii, 



şi ea va continua cu lor seminţe. 

{1:16} să se teamă de Domnul este plinătatea de înţelepciune, 
şi plineşte 

bărbaţi cu fructele ei. 

{1:17} ea plineşte toate casa lor cu lucruri dorit, 

şi garners cu creşterea ei. 

{1:18} frica de Domnul este o coroana înţelepciunii, a face 

pace şi sănătate perfectă să înflorească; atât care sunt darurile 

lui Dumnezeu: şi enlargeth lor bucurie ce-l iubesc. 

{1:19} înţelepciunea raineth calificare şi cunoştinţele de 

înţelegerea în picioare, şi pentru a onora angajamentele pe care 
le înalţă 

ţineţi ei rapid. 

{1:20} de rădăcină de înţelepciune este să se teamă de Domnul, 
şi 

ramuri ale acestora sunt viaţă lungă. 

{1:21} frica de Domnul driveth păcatele departe: şi în cazul în 
care 

este prezent, neprihÄ departe mânia. 

{1:22} nu se justifică un om furios; pentru stăpînirea 

furia lui va fi distrugerea lui. 



{1:23} un om pacient va rupe de timp, şi după aceea 

Bucuria se primăvară până la el. 
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{1:24} el va ascunde cuvintele lui pentru un timp, şi buzele 

multe declară înţelepciunea lui. 

{1:25} pilde de cunoştinţe sunt în comori ale 

înţelepciunea: Dar evlavia este o urâciune pentru un păcătos. 

{1:26} dacă tu dorinţa de înţelepciune, păzesc poruncile, 

şi Domnul ei dă ţie. 

{1:27} pentru frica de Domnul este înţelepciune şi instrucţiuni: 

şi credinţa şi blândeţea sunt deliciul lui. 

{1:28} neîncredere nu se tem de Domnul, când eşti 

săraci: şi nu la el cu o inimă dublu. 

{1:29} nu fi un ipocrit în ochii oamenilor, şi să ia 

ţină seama bine de ceea ce tu speakest. 

{1:30} exalta nu te pe tine însuţi, ca nu cumva vei cădea, şi să 
aducă 

dezonoare asupra sufletului tău, şi astfel Dumnezeu Descopera 
secretele tale, 

şi te-a aruncat în mijlocul Adunării, 

pentru că vei veni nu într-adevăr să se tem de Domnul, dar 



inima ta este plina de înşelăciune. 

{2:1} Fiule, dacă vei veni să Slujiţi Domnului, pregăti ta 

suflet pentru ispită. 

{2:2} set inima ta cum trebuie, şi în mod constant să îndure, şi 

face nu grabă în timp de necaz. 

{2:3} lipeşte unto el, şi să se îndepărteze nu departe, că tu 

poţi să fi crescut la sfârşitul tău trecut. 

{2:4} un fel este adus la tine ia voios, 

şi ai răbdare atunci când tu eşti scimbare la spre un scăzut 
Break. 

{2:5} pentru aurul este încercat în foc, şi bărbaţi acceptabil în 

cuptorul de adversitate. 

{2:6} crede în el, şi el va ajuta la tine; comanda ta cale 

cum trebuie, şi încredere în el. 

{2:7} voi ce se tem de Domnul, aşteptaţi pentru mila lui; si nu 
merge 

deoparte, ca nu cumva voi cădea. 

{2:8} ce se tem de Domnul, credeţi-l; şi recompensa 

nu va eşua. 

{2:9} voi ce se tem de Domnul, sper pentru binele, şi pentru 

o bucurie veşnică şi mila. 



{2:10} uita-te la generaţiile vechi, şi vedea; a făcut vreodată 

orice încredere în Domnul, şi a fost confundat? sau a făcut orice 
andrey 

în frica lui, şi a fost părăsit? sau cine a făcut el vreodată 
dispreţuiesc, 

care l-a invitat? 

{2:11} pentru Domnul este plin de compasiune şi milă, 

îndelunga răbdare, şi foarte săracă, şi forgiveth păcatele, şi 

saveth în timp a nefericirii. 

{2:12} vai fi speriati inimile şi mâinile leşin, şi 

păcătosul care merge două moduri! 

{2:13} vai de el care este fainthearted! pentru a crede 

nu; prin urmare, se a nu fi apărat. 

{2:14} vai de voi care şi-au pierdut răbdarea! şi ceea ce 

va voi face atunci când Domnul vă vizitează? 

{2:15}, cei ce se tem de Domnul nu va asculta cuvântul său; 

şi cei ce-l iubesc va păstra căile sale. 

{2:16} cei ce se tem de Domnul vor căuta ceea ce este 

Ei bine, plăcut la el; şi ce-l iubesc să fie 

umplut cu legea. 

{2:17} cei ce se tem de Domnul vor pregăti inimile lor, 



şi smeriţi sufletele lor în ochii lui, 

{2:18} spunând: ne va cădea în mâinile Domnului, 

şi nu în mâinile oamenilor: pentru ca Majestatea sa, deci este a 
lui 

mila. 

{3:1} auzi-mă tatăl tău, oana copii, şi de a face ulterior, 

ca să fiţi în siguranţă. 

{3:2} pentru Domnul şi-a dat onoarea de tatăl 

copii, şi a confirmat autoritatea de mama 

peste fiii. 

{3:3} whoso amărăciunea tatăl său maketh ispăşire 

pentru păcatele sale: 

{3:4} şi amărăciunea mama lui este ca una care 

cu cel ce îşi adună comori. 

{3:5} whoso amărăciunea tatăl său au bucuria de a lui 

proprii copii; şi în cazul în care el maketh rugăciunea lui, el este 

auzit. 

El {3:6}, care amărăciunea tatăl său trebuie să aibă o durată 
lungă de viaţă; 

şi el că este ascultător unto Domnul trebuie să fie un confort 

mama lui. 



El {3:7} care au Domnul va onora tatălui său, şi 

va face serviciu la părinţii săi, cu privire la masterat lui. 

{3:8} onoarea Tatălui tău, şi mama, atât în word şi 

fapta care o binecuvântare ar putea veni peste tine la ei. 

{3:9} pentru binecuvântarea tatălui establisheth casele 

de copii; dar blestemul de mama rooteth 

fundaţii. 

{3:10} glorie nu în dezonoare tatălui tău; pentru tău 

Tatăl lui dezonoare este nici o slavă Ţie. 

{3:11} pentru Gloria unui om este de onoare a lui 

Tatăl; şi o mamă în dezonoare este un reproş pentru a 

copii. 

{3:12} fiule, ajuta tatălui tău în lui de vârstă, şi -l întristăm 

nu atâta timp cât viaţa lui. 

{3:13} și în cazul în care nu înţelegerea lui, au rabdare cu 

-l; şi -l dispreţuiesc nu atunci când eşti în ta puterea deplină. 

{3:14} pentru alinarea tatăl tău nu se 

uitat: şi în loc de păcatele se completează pentru a construi tine 

sus. 

{3:15} în ziua de necazul tău trebuie să fie 



amintit; păcatele tale, de asemenea, se topi, Ice în 

vreme caldă corect. 

{3:16} care leapădă tatăl său este ca un defăimător; şi 

cel ce angereth mama lui este blestemat: lui Dumnezeu. 
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{3:17} fiule, du-te pe tale afaceri în smerenia; astfel încât 

vei fi iubita de el care este aprobat. 

{3:18} mai mare eşti, mai mult smereşte-te pe tine însuţi, şi 

tu vei găsi favoarea înaintea Domnului. 

{3:19} multe sunt în loc înalt, şi de renume: dar 

Misterele sunt a descoperit blânzi. 

{3:20} pentru puterea lui Dumnezeu este mare, şi el este 

onorat de smerit. 

{3:21} nu căuta lucruri care sunt prea greu pentru tine, 

nu cautati lucruri care sunt peste puterea ta. 

{3:22}, dar ceea ce este sub tine, cred că pe urmă cu 

respect, pentru că nu este indispensabil pentru tine pentru a 
vedea cu ai tăi 

ochii lucrurile care sunt în secret. 

{3:23} nu fi curios în materie inutile: pentru mai multe detalii 



lucrurile sunt arătat ţie decât oamenii înţeleg. 

{3:24} pentru mulţi sunt înşelaţi de propria opinie Zadar; 

şi o suspiciune rău l-a răsturnat judecata lor. 

{3:25} fără ochi tu vei doriţi lumină: profesa nu 

cunoştinţe, prin urmare, că nu ai. 

{3:26} O inimă încăpăţânat se tarif rău în ultima; şi el 

care iubeşte pericol pieri în aceasta. 

{3:27} o încăpăţânată inima este încărcat cu durerile; 

şi omul rău se morman păcat după păcat. 

{3:28} în pedeapsa celor mândri nu există nicio cale de atac; 

pentru instalaţia de răutate a luat rădăcină în el. 

{3:29} inima prudentă va înţelege o parabolă; 

şi urechi atente este dorinţa de a un om înţelept. 

{3:30} apa va stinge o flacără de foc; şi pomana maketh 

ispăşire pentru păcatele. 

{3:31} şi requiteth se pare bun este conştient de faptul că 

care pot veni în continuare; şi atunci când el cade, el se 

găsi un sejur. 

{4:1} Fiule, frauda nu săraci de viaţă, şi 

face nu ochii nevoiaşe să aşteptaţi mult timp. 



{4:2} face nu o foame sufletul trist; nici să provoace 

un om în primejdie lui. 

{4:3} adăuga nu mai multe probleme la o inimă care este 
contrariat; şi 

amână să nu dea celui care este în nevoie. 

{4:4} respinge nu implorare a afectat; nici 

Întoarce faţa ta de un om sărac. 

{4:5} turn nu departe ai tăi ochi la nevoiasi, si da 

El nici ocazia să blestem pe tine: 

{4:6} pentru dacă el te blestem în amărăciune sufletului său, lui 

rugăciune sunt audiate celui ce l-au facut. 

{4:7} ia-te pe tine însuţi dragostea Adunării, şi arc 

capul unui om mare. 

{4:8} lasa l nu întristaţi tine să apleca urechea ta la 

săraci, şi -i dă un răspuns prietenos cu blândeţe. 

{4:9} dă-l că suffereth greşit din mâna 

asupritor; şi nu fi fainthearted atunci când tu sittest 

judecata. 

{4:10} fi un tată pentru orfani şi în loc de o 

sotul lui mama lor: Deci vei fi ca fiu al 



cel mai mare, iar el este dragoste tine mai mult de mama ta 

doth. 

{4:11} înţelepciunea înalţă copiii ei, şi layeth deţin de 

celor ce caută ei. 

{4:12}, el iubeşte ea iubeşte viaţa; şi cei ce caută să 

ei mai devreme se umple cu bucurie. 

{4:13}, cel ce MentinΓnd ei rapid vor moşteni slava; şi 

oriunde ea entereth, Domnul va binecuvânta. 

{4:14} care servesc ei se slujească cel Sfânt: 

si cei ce iubesc place Domnului. 

{4:15} cine dă ureche zis va judeca neamurile: 

şi cel ce attendeth zis va locui în siguranţă. 

{4:16} în cazul în care un om se comite zis, el va moşteni 

ei; şi generaţiei sale ei trebuie să dețină în posesia. 

{4:17} pentru la început, ea va merge cu el de stramba 

moduri, aduce frica şi spaima asupra lui şi -l chinui 

cu disciplina ei, până când ea poate încredere în sufletul său, şi 
încercaţi să-l 

prin legile ei. 

{4:18} atunci ea se va întoarce calea dreaptă, 



şi mângâie-l, şi arăta el secretele ei. 

{4:19} dar dacă el merge prost, ea va părăsi-l, şi a da 

să-l peste propria ruina. 

{4:20} observa posibilitatea, şi Feriţi-vă de rău; şi 

nu fie rusine cand concerneth sufletul tău. 

{4:21} pentru că există o ruşine care aduce păcat; şi nu există 

o ruşine care este slava şi graţie. 

{4:22} accepta nici o persoană împotriva sufletul tău, şi să nu 

respect orice om determina tine să cadă. 

{4:23} şi să se abţină să nu vorbească, atunci când nu există 
ocazie să 

face bine, şi ascunde nu înţelepciunea în frumuseţea ei. 

{4:24} pentru de discursul înţelepciunea va fi cunoscut: şi 

învăţare prin cuvântul limbii. 

{4:25} nu vorbesc împotriva adevărului; dar fi ruşinată 

de eroare de ignoranta ta. 

{4:26} nu se ruşinează să mărturisească păcatele tale; şi forţa 
nu 

cursul râului. 

{4:27} nu te face un subaltern la un om prost; 

nici nu accepta persoana de puternic. 



{4:28} să depună eforturi pentru adevărul spre moarte, şi 
Domnul se 

lupta pentru tine. 

{4:29} nu fi grăbite în limba ta, şi în interval de faptele tale 

şi neglijent. 
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{4:30} nu fi ca un leu in casa ta, nici frantick printre 

robii tăi. 

{4:31} lasa nu ta mână se întinse să primească, şi 

închide atunci când tu spre rambursa. 

{5:1} set inima ta ta mărfurile; şi spune că nu, am 

suficient pentru viata mea. 

{5:2} Urmaţi nu tău mintea şi puterea ta, la 

umbla în căile inimii tale: 

{5:3} şi să spun nu, cine se controul ma pentru lucrarile mele? 

pentru Domnul cu siguranţă va razbuna mândria ta. 

{5:4} spun nu, am păcătuit şi ce rău n-are 

s-a intamplat la mine? pentru Domnul este îndelungă răbdare, 
el va fi în 

nici un înţelept să te duci. 

{5:5} referitoare la jertfă, nu fi fara teama pentru a adăuga 



păcat spre păcat: 

{5:6} si zice nu mila lui e mare; El va fi pacificată 

pentru mulţimea păcatelor mele: pentru milă şi mânia vin 

la el, şi indignarea lui resteth asupra păcătoşilor. 

{5:7} face nici perseverăm pentru a porni de la Domnul, şi 
scoate nu 

la o zi la alta: pentru brusc se mânia Domnului 

vin mai departe, în ta tu vei fi distruse, de securitate şi 

pieri într-o zi de răzbunare. 

Set {5:8} nu inima mărfurile ajuns nedrept, pentru 

ei trebuie să nu profit de tine în ziua de calamitate. 

Winnow {5:9} nu cu fiecare vânt, şi du-te nu în fiecare 

mod: pentru doth aşa păcătos ce are o limba dubla. 

{5:10} fi tari în înţelegerea ta; şi lăsaţi cuvântul tău 

fi la fel. 

{5:11} fi swift să aud; si lasa viata ta fie sincere; şi 

cu rabdare da raspuns. 

{5:12}, în cazul în care l-ai înţelegere, raspunde aproapelui tău; 

Dacă nu, pune-ţi mâna la gura ta. 

{5:13} cinste şi ruşine este în discuţie: şi limba 



omul este căderea lui. 

{5:14} fi numit un dincolo, şi se află nu în aşteptare cu 

limba ta: pentru o ruşine fault este pe hoţ şi un rău 

condamnarea la limba dubla. 

{5:15} nu fi ignoranţi de orice lucru într-o chestiune de mare 
sau o 

mici. 

{6:1} in schimb de un prieten nu deveni un dusman; pentru 

[astfel] tu vei moşteni numele unui bolnav, ruşine, şi 

reproş: chiar si asa este un păcătos care are o limbă dublă. 

{6:2} preamări nu te pe tine însuţi în sfatul tău inima; 

că sufletul tău nu fi rupt în bucăţi ca un taur [straying singur.] 

{6:3} tu vei mânca frunze tău, şi pierde fructele tale, şi 

lasa-te pe tine însuţi ca un copac uscat. 

{6:4} A abraş sufletul se distruge-l are pe ea, şi 

pune-l pentru a fi râs pentru dispreţul de duşmanii săi. 

{6:5} limba dulce va multiplica prietenii: şi o 

fairspeaking limba va creşte un fel Salutări. 

{6:6} fi în pace cu multe: totuşi au unul, dar 

consilier al o mie. 



{6:7} dacă vei vrea obţine un prieten, -l dovedească primul şi se 

nu pripit să-l de credit. 

{6:8} pentru om este un prieten pentru propria ocazie, şi 

va respecta în ziua necazului tale. 

{6:9} si este un prieten, care fiind transformat în duşmănie, 

şi ceartă va descoperi ta reproş. 

{6:10} din nou, unele prieten este un companion la masă, 

şi nu va continua în ziua ta nenorocirea. 

{6:11} dar în prosperitatea ta va fi ca pe tine însuţi, şi va 

fi îndrăzneţ peste robii tăi. 

{6:12} în cazul în care ai fi adus scăzut, el va fi împotriva ta, şi 

el însuşi se va ascunde din faţa ta. 

{6:13} separa-te pe tine însuţi de vrăjmaşii, şi ia aminte 

ale tale. 

{6:14} prieten florentina este o apărare puternică: şi el că 

l-a găsit un astfel de om l-a gasit o comoara. 

{6:15} nimic countervail un prieten credincios, şi a lui 

excelenta este de nepreţuit. 

{6:16} prieten credincios este medicament de viaţă; şi ei 

care se tem de Domnul trebuie să-l găsească. 



{6:17} cine au Domnul conduce prietenia 

cum trebuie: pentru ca el este, deci vecinul său este, de 
asemenea. 

{6:18} fiule, instruire din tinereţea ta aduna: Deci 

tu vei găsi înţelepciune până tău limită de vârstă. 

{6:19} au zis ca una care ploweth şi seamănă, 

şi aşteptaţi pentru ei roade bune: căci tu vei nu trudă mult în 

nik despre ea, dar tu să mănânci fructele ei dreapta 

în curând. 

{6:20} e foarte neplacut sa neinvatat: cel ce este 

fără înţelegere va rămâne cu ea. 

{6:21} ea va sta asupra lui ca o piatră tare a studiului; 

şi el va distribuind-o la el mai înainte ar fi lung. 

{6:22} pentru înţelepciunea este în funcţie de numele ei, iar ea 
este 

nu manifesta zis multe. 

{6:23} da ureche, fiul meu, primi sfatul meu şi refuza 

nu sfatul meu, 

{6:24} si pune picioarele tale în ei cătuşe şi gâtul tău în 

lanţul ei. 

{6:25} arcul jos tău umăr, şi să poarte ei, şi nu 



întristat cu obligaţiunile ei. 

{6:26} vin la ei cu toată inima ta, şi păstraţi-o 

moduri cu toată puterea ta. 

{6:27} de căutare, şi să caute, şi ea se face cunoscut 
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ţie: şi atunci când tu m-ai luat mâna pe ea, Las-o sa nu merge. 

{6:28} pentru la ultima tu vei găsi restul ei, şi că 

se va preface bucuriei tale. 

{6:29} apoi se cătuşele ei o apărare puternică pentru tine, 

şi lanţurile ei o haina slavei. 

{6:30} pentru că există un ornament aur asupra ei, şi ei 

benzile sunt violet dantelă. 

{6:31}, tu vei pune-o ca o haină de onoare, şi 

vei pune ei despre tine ca o coroană de bucurie. 

{6:32} fiule, dacă vei, tu vei fi învăţat: şi dacă 

tu vei aplica cugetul, vei fi prudente. 

{6:33}, în cazul în care ai place sa auzi, tu vei primi 

înţelegerea: şi dacă vei pleca urechea ta, vei fi înţelept, 

{6:34} sta în multitudinea de bătrâni; si Despica 

aceluia care este înţelept. 



{6:35} fi dispus să auzi fiecare discurs după voia lui 
Dumnezeu; şi să 

nu pildele înţelegerii scape de tine. 

{6:36} şi dacă tu seest un om de înţelegere, te tine 

devreme la el, şi lasă piciorul purta paşi de uşa lui. 

{6:37} să gândul tău la rânduielile Domnului 

şi medita continuu în poruncile lui: el trebuie să 

stabili inima, şi ţi da înţelepciune la ai tăi detine 

dorinta. 

{7:1} face nici un rau, deci nici un rău intră ţie. 

{7:2} Depart de nedrept, şi nelegiuirea se întoarce 

la tine. 

{7:3} semăna de fiul meu, nu pe brazde de 

nelegiuire, şi tu vei nu culege le sevenfold. 

{7:4} Seek nu de preeminence Domnului, nici unul dintre 

Regele scaunul de onoare. 

{7:5} justifica nu te pe tine însuţi înaintea Domnului; şi lăuda nu 

înţelepciunea înaintea împăratului. 

{7:6} caută nu trebuie să fie judecător, nu în măsură să ia 
distanţă 



nelegiuirea; ca nu cumva în orice moment mii frica persoana de 
cei puternici, 

o pricină în modul de dreptatea ta. 

{7:7} jigni nu împotriva multitudinii de un oraş, şi apoi 

tu vei nu exprimate pe tine însuţi în jos printre oameni. 

{7:8} obligati nu un păcat la altul; pentru într-unul tu vei 

nu fi nepedepsit. 

{7:9} spun nu, Dumnezeu va privi de multitudinea de meu 

Ofrandele, şi atunci când am oferit lui Dumnezeu cel prea înalt, 
el va 

accepta-o. 

{7:10} nu fi fainthearted atunci când mii makest rugăciunii tale, 

şi neglija să nu dea de pomana. 

{7:11} râde nimeni la dispreţ în amărăciune sale 

sufletul: căci este unul care se smereşte şi înalţă. 

{7:12} concepe nu o minciuna împotriva fratelui tău; nici nu 

ca prietenei tale. 

{7:13} utilizaţi să nu facă nici un fel de minciună: pentru 
personalizat 

acestora nu este bun. 



{7:14} utiliza nu mai multe cuvinte într-o multitudine de 
bătrâni, şi 

nu de mult murmur atunci când face tu uliţelor. 

{7:15}-mi place nu laborioasă lucrare, nici in sistem ecologic, 
care 

cea mai mare a rânduit. 

{7:16} nu te pe tine însuţi printre multitudinea de numărul 

păcătoşi, dar nu uitaţi că mânia nu va zăbovi mult timp. 

{7:17} smereşte-te pe tine însuţi foarte mult: pentru răzbunare 
de 

nelegiuit este foc şi viermi. 

{7:18} schimba nu prieten pentru orice bun deloc; 

nici un frate credincios pentru aurul din Ofir. 

{7:19} renunţe nu o femeie înţeleaptă şi bun: pentru ei harul 

este mai presus de aur. 

{7:20} întrucât robul tău lucrează într-adevăr, ruga-i nu 

răul. nici angajat care s bestoweth în întregime pentru tine. 

{7:21} lasa sufletul tău iubesc un slujitor bun şi -l înşela 

nu de libertate. 

{7:22} ai tu vite? au un ochi la ele: şi dacă acestea 

fi pentru profit ta, păstraţi-le cu tine. 



{7:23} tu ai copii? instrui-le, şi pleca 

gâtului lor din tinereţea lor. 

{7:24} ai tu fiice? au o grijă de corpul lor, 

şi arăta nu te pe tine însuţi veselă faţă de ei. 

{7:25} căsători cu fiica ta, şi deci tu ai 

efectuat o chestiune greu: dar da-i un om de 

înţelegerea. 

{7:26} tu ai o nevastă după mintea ta? părăsi ei nu: 

dar nu te da o femeie uşoară. 

{7:27} Cinsteşte pe tatăl tău cu toată inima ta, şi să uitaţi 

nu, durerile mamei tale. 

{7:28} Amintiţi-vă că tu erai născut dintre ele; şi 

cum poţi tu recompensă-le lucrurile pe care le-au 

făcut pentru tine? 

{7:29} se tem de Domnul cu tot sufletul tău, şi respect lui 

preoţi. 

{7:30} iubire celui ce te-a făcut cu toate puterile tale, şi 

părăsi nu lui ministri. 

{7:31} se tem de Domnul, şi onoare preotului; şi dă-i 

sale parte, aşa cum este poruncit tine; cele dintâi roade, şi 



contravine jertfa şi darul de umeri, şi 

sacrificiul de sfinţire, şi cele dintâi roade din Sfânt 

lucrurile. 

{7:32} şi întinde mâna ta la săraci, că ta 

binecuvantarea poate fi perfectat. 

{7:33} un cadou n-are har în ochii de fiecare om de viaţă; 

şi pentru cei morţi să reţină că nu. 
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{7:34} nu reusesc nu trebuie să fie cu ei care plânge, şi plânge 

cu cei ce plâng. 

{7:35} nu fi lent pentru a vizita bolnavi: pentru că se face 

ţi pentru a fi iubit. 

{7:36} un fel tu takest în mână, amintiţi-vă 

sfârşitul, şi tu vei face niciodată rău. 

Straduiti {8:1} nu cu un om puternic "ca nu cumva să cadă în lui 

mâinile. 

{8:2} nu fi contrare un om bogat, ca nu cumva el 

overweigh-te: de aur l-a distrus, şi 

pervertit inima regilor. 

Straduiti {8:3} nu cu un om care este plin de limbă, şi 



morman nu lemn la focul lui. 

{8:4} jest nu cu un om nepoliticos, ca să nu fie strămoşii tăi 

dezonorat. 

{8:5} ocara nu un om care neprihÄ de păcat, dar 

Amintiţi-vă că toţi suntem vrednici de pedeapsa. 

{8:6} dezonoare nu un om în bătrâneţe: pentru chiar şi unele 

noi ceara vechi. 

Bucură-te {8:7} nu peste tău mai mare duşman fiind mort, dar 

Amintiţi-vă că toţi murim. 

{8:8} dispreţuiţi nu discurs înţelept, dar ia cunoştinţă 

pe tine însuţi cu Proverbe lor: pentru a le tu vei afla 

instruire, şi cum să servească oamenii mari cu usurinta. 

{8:9} Miss nu discursul bătrânilor: pentru ei, de asemenea, 

învăţat părinţilor lor şi a le tu vei afla 

înţelegerea, şi pentru a da raspuns ca au nevoie de requireth. 

{8:10} Kindle nu cărbuni de pacatos, ca nu cumva vei fi ars 

cu flacără de foc lui. 

{8:11} se ridica nu [în furie] la prezenţa de o 

persoana prejudiciabil, ca nu cumva el se află în aşteptaţi 
pentru a prinde-te în ta 



cuvinte 

{8:12} împrumuta nu aceluia care este mai puternic decât pe 
tine însuţi; pentru 

Dacă tu lendest el, conta-o dar a pierdut. 

{8:13} nu fi sigur peste puterea ta: daca ai fi 

garanţie, aveţi grijă să-l plătească. 

{8:14} accesați nu Legea cu un judecător; pentru acestea va 
judeca pentru 

El, potrivit lui onoare. 

{8:15} de călătorie nu Apropo cu un om de îndrăzneţ, ca nu 
cumva el 

deveni grievous ţie: pentru a va face potrivit lui 

propria voinţă, şi tu vei pieri cu el prin nebunia lui. 

{8:16} Straduiti nu cu un om furios, şi du-te nu cu el 

într-un loc solitar: de sânge este ca nimic înaintea lui, şi 

în cazul în care nu există nici un ajutor, el va răsturna tine. 

{8:17} nu consultă un prost; pentru el nu poate ţine sfat. 

{8:18} face nici un lucru secret înainte de un străin; pentru tu 

ştii ce el va aduce mai departe. 

{8:19} deschide nu inima fiecăruia, ca nu cumva el dacă 

te cu un viraj subtil. 



{9:1} nu fi gelos pe soţia lui sânul tău, şi 

lectie ei nu un rău împotriva pe tine însuţi. 

{9:2} da nu ta sufletul lui o femeie pentru a seta piciorul la 

averile tale. 

{9:3} întâlnesc nu o prostituată, ca nu cumva să cadă în 
capcanele ei. 

Utilizarea de {9:4} nu de mult compania unei femei care este un 

cantareata, ca nu cumva să fie luate cu încercările ei. 

{9:5} privirea nu pe o servitoare, că vei cădea nu de cei 

lucrurile care sunt preţioase în ea. 

{9:6} da nu ta sufletul lui curvelor, că vei pierde nu 

moştenirea ta. 

Aspect {9:7} nu rotunde despre tine pe străzile din oraş, 

nici nu vei umbla în locul solitar acestora. 

{9:8} întoarce ochiul tău la o femeie frumoasă, şi 

uite nu la altul pe frumusete; pentru mulţi au fost 

înşelaţi de frumusetea unei femei; pentru alăturat este de 
dragoste 

aprins ca un foc. 

{9:9} sta deloc cu sotia altui om, nici sta jos 

cu ei în braţele tale, şi petrece nu tău bani cu ea la 



vinul; ca nu cumva inima incline zis, şi Deci, prin 

dorinta ta vei cădea în distrugere. 

{9:10} va parasi nu un vechi prieten; pentru noi nu este 

comparabil cu el: un nou prieten este ca vinul nou; atunci când 
este 

vechi, tu vei bea cu placere. 

{9:11} invidia nu slava lui un păcătos: căci ştii 

ceea ce nu este sfârşitul lui. 

{9:12} doresc nu ceea ce au făcut în chip nelegiuit 

placere Dar amintiţi-vă ei nu va merge nepedepsiţi 

la mormântul lor. 

{9:13} ţine-te departe de omul care n-are puterea de a ucide; 

Deci vei tu nu mă îndoiesc frica de moarte: şi dacă ai veni 

la el, nu face nici o vina, ca nu cumva el să ia viaţa ta 

în prezent: Amintiţi-vă că chibzuială în mijlocul capcanele, 

şi că tu walkest la creneluri de oraş. 

{9:14} cât mai aproape tu poţi, ghici de la aproapele tău, şi 

consulte cu înţelept. 

{9:15} să-ţi vorbesc cu înţelept, şi toate ţi 

comunicare în dreptul celui prea înalt. 



{9:16} si lasa doar oamenii mănâncă şi bea cu tine; şi să 

ta glorying fi în frica Domnului. 

{9:17} pentru mâna artificer lucrarea trebuie să fie 

lăudat: şi înţelept domnitor al poporului pentru discursul său. 

{9:18} un om de o limba bolnav este periculos în oraşul său; şi 

este erupţii cutanate in discursul său va fi urât. 

Judecător înţelept {10:1} A va instrui poporul său; şi 

Guvernul a unui om prudent este bine ordonat. 

{10:2} ca judecător al poporului este el însuşi, aşa că sunt ale lui 

ofiţeri; şi ce fel de om conducătorul oraşului este, 
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astfel sunt toţi cei ce locuiesc. 

{10:3} un înţelept regele destroyeth poporul său; dar prin 

prudenţa de cei ce sunt în autoritate oraşului trebuie să fie 

locuite. 

{10:4} puterea de pe Pamant este în mâna Domnului, 

şi cuvenit timp el va stabili peste asta unul care este profitabila. 

{10:5} în mâna lui Dumnezeu este prosperitatea om: şi 

asupra celui scribul el definesc onoarea lui. 

{10:6} urs nu ură pentru aproapele tău pentru fiecare neregulă; 



şi nu fac nimic la toate prin practici prejudiciabile. 

{10:7} mândria este execrabil înaintea lui Dumnezeu şi om: şi 
atât 

doth un comite nelegiuirea. 

{10:8} din cauza relaţiile nedrepte, leziuni, şi 

bogăţiile luat prin înşelăciune, Regatul este tradus din una 

oameni la altul. 

{10:9} ce este pământ şi cenuşă mândru? Nu există o mai 

cei răi de lucru decât un om lacom: pentru un astfel de om va 

sufletul la vânzare; pentru că în timp ce viaţa lui el scutură 

distanţă măruntaiele lui. 

{10:10} medicul cutteth off o boală lungă; şi el 

Asta e la zi un rege pentru a doua zi va muri. 

{10:11} pentru atunci când un om este mort, el va moşteni 
târâtor 

lucruri, fiare şi viermi. 

{10:12} la începutul mandria este atunci când unul departeth 

la Dumnezeu, şi inima lui este întors de la filtru lui. 

{10:13} pentru mandria este inceputul păcatului, şi el, se 

Acesta se turna urâciune: şi, prin urmare, Domnul 

a adus asupra lor ciudat calamităţilor, şi le-a răsturnat 



cu totul. 

{10:14} Domnul l-a aruncat jos Tronuri de mândru 

prinţi, şi a înfiinţat blând în locul lor. 

{10:15} Stăpânul a smulse rădăcinile de mândru 

naţiuni, şi plantate smeriţi în locul lor. 

{10:16} stăpânul răsturnat ţările păgâne, şi 

le-a distrus la bazele de pe Pamant. 

{10:17} a luat unele dintre ele departe, şi le-a distrus 

şi a făcut lor memorial să înceteze de pe pământ. 

{10:18} mândria nu a fost făcută pentru bărbaţi, nici furie furios 

pentru cei născuţi de o femeie. 

{10:19}, cei ce se tem de Domnul sunt o sămânţă sigur, şi ei 

care-l iubesc o instalaţie de onoare: cei ce nu privesc 

Legea sunt o sămânţă dezonorant; ele care contravin prezentei 

poruncile sunt o sămânţă deceivable. 

{10:20} dintre fraţi care este şef este onorabil; astfel încât 

sunt cei ce se tem de Domnul în ochii lui. 

{10:21} frica de Domnul lor trece înainte de obţinerea 

autoritate: dar rugozitatea şi mândria este pierderea acestora. 

{10:22} dacă a fi bogat, nobil, sau sărac, gloria lor este 



frica de Domnul. 

{10:23}, nu este cunoştinţă să-i dispreţuiască săraci om care n-
are 

înţelegere; nici nu este convenabil pentru a amplifica un 
păcătos 

omul. 

{10:24} oameni mari, şi judecători, şi potentaţi, trebuie să fie 

onorat; încă există nici unul dintre ei mai mare decat el care 

au Domnului. 

{10:25} pentru robul care este înţelept se ei că sunt 

face drum liber serviciu: şi cine are cunostinte nu va grudge 

Când el este reformat. 

{10:26} nu se overwise în acest business ta; şi lăuda 

nu te pe tine însuţi în timpul necazului tale. 

{10:27} este mai bine a laboureth, şi aboundeth în toate 

lucruri, decât a boasteth el însuşi, şi wanteth de pâine. 

{10:28} fiule, slăvi sufletul tău în smerenia şi da 

onoare potrivit demnitatea acestora. 

{10:29} care va justifica celui ce păcătuieşte împotriva lui 

sufletul? şi cine va onora el că dishonoureth lui proprii 

viaţa? 



{10:30} bietul om este onorat pentru talentul său, şi 

om bogat este onorat pentru bogăţiile sale. 

{10:31} cine este onorat în sărăcie, cât mai mult 

în bogăţiile? şi el că este dezonorant în bogăţii, cât de mult 

mai multe în sărăcie? 

{11:1} înţelepciunea lifteth capul de la el care este mică 

grad, şi maketh sa stau printre oameni mari. 

Felicit {11:2} nu un om pentru frumuseţea lui; nici nu ţi-e scârbă 

un om pentru aspectul său exterior. 

{11:3} albine este mic între such as zbura; dar ei de fructe este 

șeful lucrurile dulce. 

{11:4} se lauda nu al tău îmbrăcăminte şi haine, şi înălţa 

nu te pe tine însuţi în ziua de onoare: lucrari Domnului 

sunt minunate, iar lucrările sale printre oameni sunt ascunse. 

{11:5} mulţi regi au aşezat la pământ; şi 

una care a fost gândit niciodată de a purtat coroana. 

{11:6} multi viteji au fost foarte ruşine; 

şi livrate onorabil în mâinile altor oameni. 

{11:7} vina nu înainte de a tu m-ai examinat adevărul: 

înţelegem în primul rând, şi apoi să mustre. 



{11:8} Răspuns nu înainte de a tu m-ai auzit de cauza: 

nici nu întrerupe oameni în mijlocul lor vorbesc. 

Straduiti {11:9} nu într-o chestiune care tine concerneth nu; şi 

sta nu în judecată cu păcătoşii. 

{11:10} fiul meu, se amesteca nu cu multe probleme: dacă 

tu se amesteca mult, nu vei fi nevinovat; şi dacă tu 

urmaţi după ce, tu nu vei obţine, nici tu vei scăpa 

de fug. 

{11:11} este una laboureth şi dureri, şi 

maketh grabă, şi este atât de mult în spatele mai multe. 

{11:12} din nou, există un alt care este lent, şi n-are nevoie 
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de ajutor, care doresc capacitatea şi plin de saracie; dar ochiul 

Domnul privit-l pentru totdeauna, şi să-l la lui 

scăzut Break, 

{11:13} si ridicat capul din mizerie; aşa că mulţi 

că a văzut la el este pace peste tot 

{11:14} prosperitate şi adversitate, viaţa şi moartea, sărăcia 

şi bogăţiile, Domnul. 

{11:15} înţelepciune, cunoaştere şi înţelegere a 



Legea, sunt Domnului: dragoste, şi modul de fapte bune, sunt 

la el. 

{11:16} eroarea şi întunericul au început lor împreună 

cu păcătoşii: şi răul se ceară vechi cu ei pentru ca slava 

în aceasta. 

{11:17} darul Domnului rămâne cu cei păcătoşi, 

şi favoarea lui aduce prosperitate pentru totdeauna. 

{11:18} este că waxeth bogat de precauţie lui şi 

ciupit, şi această lui parte de răsplata: 

{11:19} întrucât a saith, am găsit restul, iar acum va 

mananca continuu meu mărfurilor; şi totuşi el ştie ceea ce nu 

timpul va veni peste el, şi că el trebuie să părăsească cei 

lucrurile altora, şi să moară. 

{11:20} fi tari în legământul tău, şi să fie familiarizat 

în aceasta, şi ceară vechi în munca ta. 

{11:21} Marvel nu la lucrările de păcătoşi; dar avea încredere în 

Domnul, şi să rămână în muncii tale: pentru că este un lucru 
uşor în 

înaintea Domnului pe brusc pentru a face un om sărac bogat. 

{11:22} binecuvântarea Domnului este în răsplata 



după voia lui Dumnezeu, şi deodată el maketh binecuvântarea 
sa infloreasca. 

{11:23} nu, spune ce profit este acolo de serviciul meu? şi 

ce lucruri bune trebuie să aibă în continuare? 

{11:24} din nou, spune nu am suficient, şi posedă multe 

lucrurile, şi ce rău trebuie să am în continuare? 

{11:25} în ziua de prosperitate este o uitare de 

nenorocirea: şi în ziua de Necazul este nu mai mult 

amintire de prosperitate. 

{11:26} pentru că este un lucru uşor de Domnul în ziua de 

moartea să recompenseze un om în funcţie de căile sale. 

{11:27} necazul de oră maketh un om uita 

agrement: şi în urmă sa se fi descoperit faptele sale. 

{11:28} judeca nici unul binecuvântat înainte de moartea sa: 
pentru un om 

va fi cunoscut în copiii lui. 

{11:29} nu fiecare om aduce casei tale: pentru 

inselatoare omul n-are multe trenuri. 

{11:30} ca luate ca o partridge [şi păstrat] într-o cuşcă, astfel 
încât 

este inima de mândru; şi ca spion, veghează el pentru 



toamna ta: 

{11:31} pentru el zace în aşteptaţi, şi neprihÄ bun în rău, 

şi în lucruri vrednice lauda va pune vina pe tine. 

{11:32} de o scânteie de foc s-a aprins un morman de carbuni: 
şi o 

păcătos om layeth aşteptaţi pentru sânge. 

{11:33} ia aminte a unui om malefic, pentru el lucrează 

răutate; ca nu cumva el aduce peste tine o pată perpetuu. 

{11:34} primesc un strain in casa ta, si el va 

Te deranjează, şi întoarce-te din propriul tău. 

{12:1} când vei face bine ştiu la care tu faci 

l; Deci vei vei fi mulţumit pentru beneficiile tale. 

{12:2} face bine la om după voia lui Dumnezeu, şi tu vei găsi un 

recompence; si daca nu la el, încă din cele mai mari. 

{12:3} acolo poate nu vin bun să-l că este întotdeauna 

ocupate în rău, nici să-l că dă nici o pomana. 

{12:4} da om dumnezeiesc, şi de a ajuta nu un păcătos. 

{12:5} face bine zis că este smerit, dar nu se da 

nelegiuit: frâneze ta pâine şi da nu unto el, ca nu cumva 

El overmaster-ţi astfel: pentru [altceva] tu vei primi 



de două ori la fel de mult rău pentru tot binele pe care tu vei fi 
făcut 

la el. 

{12:6} pentru cea mai înaltă urăşte păcătoşi, şi voi răsplăti 

Răzbunarea lui cei păcătoşi, şi păzeşte-le împotriva 

zi puternic de pedeapsa lor. 

{12:7} da zis cel bun, şi de a ajuta nu păcătos. 

{12:8} un prieten nu poate fi cunoscut în prosperitate: şi o 

inamicul nu poate fi ascuns în adversitate. 

{12:9} în prosperitatea unui om duşmani va fi întristată: 

dar în adversitate său chiar un prieten se va abate. 

{12:10} niciodată încredere duşmanul tău: pentru ca ca de fier 
rusteth, 

Deci este răutatea lui. 

{12:11} deşi el însuşi umili, şi du-te chircit, încă 

ia bine aminte şi Feriţi-vă de el, şi vei fi zis 

-l ca în cazul în care vei fi sters un lookingglass, şi tu vei 

ştiu că rugina lui a nu fost cu totul şters departe. 

{12:12}-l setat nu de tine, ca nu cumva, când el n-are 

răsturnat tine, el ridica-te în locul tău; nici nu-l lăsa să stea 



la mîna dreapta, ca nu cumva el să caute pentru a lua scaunul 
tău, şi tu la 

ultima amintesc cuvintele mele, şi fi înţepat cu acestea. 

{12:13} care va e milă de un vrăjitor care este muşcat cu o 

şarpele, sau orice such as veni aproape fiare sălbatice? 

{12:14} asa ca unul care merge pentru un păcătos, şi este 
spurcat cu 

El în păcatele sale, care va e milă? 

{12:15} pentru o perioada de timp el va respecta cu tine, dar 
dacă tu 

începe să cadă, el nu va zăbovi. 

{12:16} un inamic vorbeşte dulce cu buzele, dar în 

inima lui el urzea cum să te arunce într-o groapă: el va 

plânge cu ochii lui, dar dacă el găseşte oportunitate, el nu va fi 

multumit de sânge. 

{12:17} dacă adversitate veni peste tine, tu vei găsi-l 

primul acolo; şi deşi el pretinde pentru a ajuta la tine, dar el se 

submina-te. 

{12:18}, el se va agita lui cap şi aplaude mâinile sale, şi 
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şoaptă mult, si schimba chipul său. 



{13:1}-a omorît teren vor fi spurcat cu acestea; 

şi cine are părtăşie cu un om mandru este ca 

la el. 

{13:2} nu te pe tine însuţi deasupra ta putere în timp ce tu 
povara 

livest tu; şi să aibă nici o părtăşie cu unul care este mai puternic 
şi 

mai bogată decât pe tine însuţi: pentru modul de acord ceainic 
si lut 

oala impreuna? Dacă o fi lovit împotriva altor, it 

trebuie să fie rupt. 

{13:3} bogatul a făcut greşit, şi încă el 

threateneth deasupra: săraci este nedreaptă, şi el trebuie să 
sfătuieşte 

de asemenea. 

{13:4} dacă vei fi lui non-profit, el va folosi tine: dar daca 

tu nu au nimic, el va părăsi tine. 

{13:5} dacă tu ai orice lucru, el va trăi cu tine: da, 

El te va face goale, şi nu va fi rău pentru ea. 

{13:6} dacă el au nevoie de tine, el va înşela, şi 

zâmbet peste tine, şi pune-te în nădejde; El va vorbi ţi 



corect, şi spun, ceea ce wantest tu? 

{13:7} și el te va ruşine de carne lui, până când el avea 

te uscat trase de două ori sau de trei ori, şi în sfârşit el va râde 

tine la dispreţ după aceea, atunci când el te vede, el va părăsi 

ţie, şi se agită capul la tine. 

Feriţi-vă de {13:8} că vei fi înşelat şi a adus 

jos în tău distracţie. 

{13:9} dacă vei fi invitat de un om puternic, retrage 

pe tine însuţi, şi atât de mult mai mult a invita tine. 

{13:10} apăsaţi tu nu asupra lui, ca nu cumva să se reporteze; 

nu stau departe, ca nu cumva să te fi uitat. 

{13:11} afectează să nu fie făcute egale a aceluia în discuţie, şi 

Cred că nu sa mai multe cuvinte: de mult comunicarea 

El va tenta pe tine, iar zâmbind peste tine va ieşi tale 

secrete: 

{13:12} dar cu cruzime va pune sus cuvintele tale, şi nu va 

piese de schimb la tine face rănit, şi de a pune-te în închisoare. 

{13:13} observa şi ia bine aminte, căci te walkest în 

pericol de răsturnarea ta: când vei auzi de aceste lucruri, 

Treziți-vă în somnul tău. 



{13:14} iubesc pe Domnul toată viaţa ta, şi face apel la el pentru 

mântuirea ta. 

{13:15} toate dobitoacele iubeşte lui ca şi fiecare om nicolae 

aproapelui său. 

{13:16} orice făptură consorteth în funcţie de tip, şi un om 

va Despica cu sale, ca. 

{13:17} ce partasie are lupul cu Mielul? astfel încât 

cel păcătos cu dumnezeiască. 

{13:18} acord ce există între hienă şi o 

câine? si ce pace între bogaţi şi săraci? 

{13:19} ca măgar sălbatic este cea mai mare pradă în 

pustie: ca cei bogaţi mânca până săraci. 

{13:20} ca cei mândri place smerenie: Deci doth abhor bogat 

cei săraci. 

{13:21} un om bogat, începe să cadă, loc al său 

prietenii: dar un om sărac, fiind în jos este tracţiune departe lui 

prietenii. 

{13:22} atunci când un om bogat este scăzut, el n-are multe 
ajutoare: 

El vorbeşte nu să fi vorbit, şi încă oameni justifica 



El: bietul om alunecat, şi încă au mustrat el prea; El 

a vorbit cu înţelepciune, şi ar putea avea nici un loc. 

{13:23} atunci când vorbeşte un om bogat, fiecare om 
MentinΓnd lui 

limbii, şi, uite, ce zice, l-au preamări la nori: 

dar dacă Săracul vorbesc, spun ei, ce este acest lucru? şi 

în cazul în care el face un pas greşit, ei vă va ajuta să-l 
răstoarne. 

{13:24} bogăţiile sunt bine zis care n-are nici un păcat, şi 

sărăcia este rău în gură de cei păcătoşi. 

{13:25} inima omului changeth chipul său, 

fie că este vorba de bun sau rău: şi o inimă veselă maketh o 

chipul vesel. 

{13:26} O mină veselă este un semn de o inimă care 

este în prosperitate; şi constatare din pildele este o 

muncii obositor de spirit. 

{14:1} binecuvântat este omul care nu l-a alunecat cu lui 

gura, si nu este înţepat cu mulţime de păcate. 

{14:2} binecuvântat este cel a cărui conştiinţă a nu 

condamnat pe el, şi care nu este scăzut în speranţa în 

Domnul. 



{14:3} bogăţiile nu sunt plăcut pentru un niggard: şi ce 

ar trebui să facă un om invidios cu bani? 

El {14:4} care strînge de fraudarea propriu suflet 

strînge pentru alţii, care se petrece sale bunuri riotously. 

{14:5} el că este rău pentru el însuşi, care va fi el 

bun? El intră în plăcerea lui mărfuri. 

{14:6} nu este nici mai rău decât cel ce envieth el însuşi; 

şi aceasta este o recompence de răutatea lui. 

{14:7} şi dacă el face bine, el face aceasta fără voie; şi 

la ultima, el va declara răutatea lui. 

{14:8} invidios omul n-are un ochi răi; El neprihÄ 

distanţă lui se confruntă, şi despiseth bărbaţi. 

{14:9} un lacom om ochi nu este mulţumit lui 

parte; şi nelegiuirea celor răi drieth sus sufletul. 

{14:10} un ochi răi envieth [sa] pâine, şi el este un 

niggard la masa lui. 

{14:11} fiule, potrivit tău capacitatea face bine 

pe tine însuţi, şi să dea domnul jertfa lui datorate. 

{14:12}, amintiţi-vă că moartea nu va fi mult timp în vin, 

şi că Pactul de grave nu este arătat ţie. 



{14:13} nu bine zis prietenul tău, înainte ca să mor, şi 

în funcţie de capacitatea ta întinde mîna şi dă să-l. 

{14:14} frauda nu te pe tine însuţi de bună ziua, şi să nu 
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partea de o dorinţă bună depaseasca tine. 

{14:15} vei vei lasa tale sufera la altul? 

şi truda ta să fie împărţită de multime? 

{14:16} da, ia şi sfinţeşte sufletul tău; pentru că există 

nu caută serate în mormânt. 

{14:17} orice făptură waxeth de vechi ca un articol de 
îmbrăcăminte: pentru 

este Legământul de la început, vei muri moartea. 

{14:18} cât de frunze verzi pe un copac gros, unele cădea, 

şi unele cresc; Deci, este generarea de carne şi sânge, unul 

vine la capăt, şi un alt este născut. 

{14:19} orice lucrare rotteth şi consumeth, şi 

lucrător acestora va merge deasupra. 

{14:20} binecuvântat este omul care medita lucruri bune 

în înţelepciunea, şi că reasoneth de lucruri sfinte lui 

înţelegerea. ing. 



{14:21} a care considereth caile ei în inima lui se 

avea înţelegere în secretele ei. 

{14:22} du-te după ea ca una care traceth, şi se află în aşteptaţi 
în 

caile ei. 

{14:23}-a prieth în la ei windows este, de asemenea, 

asculta la uşile ei. 

{14:24} cine depune aproape de casa ei, de asemenea, se 

legaţi un cod pin în zidurile ei. 

{14:25}, el trebuie să pitch lui cort aproape zis, şi se 

depune într-o în cazul în care lucrurile bune sunt. 

{14:26} a stabilesc copiii lui sub ei adăpost, şi 

se depune sub ramurile ei. 

{14:27} de ea el reglementate la căldură, şi în ea 

slava este a locui. 

{15:1} care au Domnul va face bine, şi el că 

n-are cunoştinţe de drept se obţine ei. 

{15:2} ca mama să ea-l întâlnească şi să primesc 

El ca o soţie s-a căsătorit dintr-o fecioară. 

{15:3} cu pâine de înţelegere se ea feed 



El, şi dă-i apa de înţelepciune să bea. 

{15:4} el trebuie să fi rămas la ea, şi nu se 

s-a mutat; şi trebuie să se bazeze pe ea, şi nu trebuie 
confundat. 

{15:5} ea se înălţa-l deasupra vecinii lui, şi în 

mijlocul Congregatiei ea deschide gura lui. 

{15:6}, el trebuie să găsească bucurie şi o coroană de bucurie, şi 
ea 

se duce la el sa mosteneasca un nume veşnic. 

{15:7} dar prost bărbaţi nu se ating zis, şi 

păcătoşii nu vor vedea ei. 

{15:8} pentru ea este departe de mândrie, şi oameni care sunt 
mincinoşi 

nu-mi amintesc ei. 

{15:9} lauda nu este bun simt in gura un păcătos, pentru ea 

nu a fost trimis de Domnul. 

{15:10} pentru laudă trebuie să fie rostit în înţelepciunea, şi 

Domnul va prospera acesta. 

{15:11} spun nu tu, este prin intermediul Domnului că am căzut 

departe: pentru tu sensul să nu facă lucruri pe care El urăşte. 

{15:12} spun nu-tu, el l-a provocat-mi să greşească: pentru el 



n-are nevoie de un om pacatos. 

{15:13} Domnul urăşte urâciune toate; şi ei că 

frica de Dumnezeu este dragoste nu. 

{15:14} el însuşi omul la început, a făcut şi 

l-au lăsat în mâna lui sfat; 

{15:15}, dacă vei, pentru a păzi poruncile, şi la 

efectua credincioşia acceptabil. 

{15:16} a a pus foc și apă înaintea ta: stretch 

mai departe mîna lui dacă vei. 

{15:17}, înainte de om este viata si moartea; şi dacă-l 

liketh acordă-i. 

{15:18} pentru înţelepciunea lui Dumnezeu este mare, şi el este 

puternic în putere, şi împlineşte toate lucrurile: 

{15:19}, iar ochii lui sunt peste ceice se tem de el, şi el 

cunoaşte fiecare lucrare a omului. 

{15:20} el a poruncit nimeni să facă rău, 

nici el a dat orice licență omul păcatului. 

{16:1} dorinta nu o multitudine de copii nerentabile, 

nici plăcere în nelegiuire fiii. 



{16:2} deşi acestea se multiplica, ne bucurăm nu în ele, cu 
excepţia 

frica de Domnul fie cu ei. 

{16:3} trust nu tu în viaţa lor, nici respectul lor 

multitudinea: pentru unul care este doar este mai bună decât o 
mie; şi 

mai bine este să moară fără copii, decât să aibă ele care sunt 

nelegiuiţi. 

{16:4} de unul care n-are înţelegere este oraşul 

completată: dar rudele celor răi se repede 

devenit pustiu. 

{16:5} multe astfel de lucruri am văzut cu a mea ochii, şi 

urechea mea a auzit lucruri mai mari decât acestea. 

{16:6}, în Adunarea de nelegiuiţi un incendiu se 

aprins; şi într-o naţiune rebel mânia este setat pe foc. 

{16:7} nu era pacificată spre giants vechi, care au căzut 

departe în concentraţie de prostia lor. 

{16:8} a crutat nici locul unde locuiseră mulţime, 

dar le detesta pentru mândria lor. 

{16:9} El compatimit nu oameni pierzării, care au fost 

luat în păcatele lor: 



{16:10}, nici footmen de şase sute de mii, care au fost 

adunat în duritate de inimile lor. 

{16:11} si daca exista o stiffnecked printre 

oameni, acesta este minune dacă el scăpa nepedepsit: milă şi 

mânia sunt cu el; El este puternic să ierte şi să toarne 
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nemulţumirea. 

{16:12} ca mila lui este mare, deci este corectarea lui: el 

judecă un om după faptele lui 

{16:13} păcătos nu trebuie să scape cu prada lui: şi 

răbdarea dumnezeiesc nu trebuie să fie frustra. 

{16:14} face loc pentru orice lucrare de mila: pentru fiecare 

omul se găseşte în funcţie de lucrările sale. 

{16:15} stăpânul intarit Faraon, că el nu ar trebui 

ştiu că lucrările sale puternice ar putea fi cunoscut 

lumea. 

{16:16} îndurarea lui se manifestă la orice făptură; şi el 

a separat lumina lui de întuneric cu o de neclintit. 

{16:17} spun nu-tu, mă voi ascunde la Domnul: 

orice se amintesc mi de mai sus? Nu se 



amintit printre atât de mulţi oameni: pentru ce este sufletul 
meu 

printre astfel un număr infinit de creaturi? 

{16:18}: Iată, cerurile şi cerurile cerurilor, 

adâncime, şi pământul, şi tot ce este acolo, trebuie să fie 

s-a mutat atunci el trebuie să vizitaţi. 

{16:19} munti, de asemenea, şi bazele de pe pamant 

se agită cu tremurat, atunci când Domnul se uită la ei. 

{16:20} inima nu pot gândi la aceste lucruri demne: 

şi care este capabil de a concepe căile lui? 

{16:21} este o furtună care nu om vedea: pentru 

cea mai mare parte din operele sale sunt ascuns. 

{16:22} care poate să declare operele lui dreptatea? sau care 

poate suporta ei? pentru legământul său este departe off, şi 
procesul 

tuturor lucrurilor este în cele din urmă. 

{16:23} care wanteth înţelegere va crede la 

lucrurile zadar: şi un bărbat prostesc rătăcită urzea nebuniile. 

{16:24} de fiul, asculta la mine, şi să înveţe cunoştinţele, 

şi marca cuvintele mele cu inima ta. 



{16:25} am va arăta mai departe învăţătura în greutate, şi 
declara 

cunoştinţele sale exact. 

{16:26} lucrarile Domnului sunt facute in judecata la 

începutul: şi din momentul în care el le-a făcut el eliminate 

componente ale acestora. 

{16:27} a impodobite lui funcţionează pentru totdeauna, iar în 
mâna 

sunt șeful de le unto toate generaţiile: ei nici 

muncii, nici nu sunt obosit, nici încetează la faptele lor. 

{16:28} nici unul dintre ei hindereth de altul, şi ei se 

niciodată nu asculte cuvântul lui. 

{16:29} dupa aceasta Domnul a privit pe pământ, şi 

umplut-o cu binecuvântările sale. 

{16:30} cu tot felul de lucruri de viaţă Căci El a acoperit 

fata acestuia; şi ei nu se întoarce în ea din nou. 

{17:1} Domnul a creat pe om de pe pământ, şi transformat-l 

într-o din nou. 

{17:2} el le-a dat câteva zile, şi la scurt timp, şi 

putere, de asemenea, peste lucrurile de acolo. 

{17:3} el le înzestrată cu puterea de ei înşişi, şi 



le-a făcut în funcţie de imaginea lui, 

{17:4} si pune frica de om peste orice făptură, şi -a dat 

El stăpânire peste animalele şi păsările cerului. 

{17:5} au primit utilizarea a cinci operaţii de 

Doamne, şi în locul al şaselea a împărtăşit-le 

înţelegere, şi în a şaptea discurs, interpret de 

cogitations ale acestora. 

Avocat {17:6}, şi o limbă, şi ochii, urechile şi o inimă, 

a dat el le-a înţeles. 

{17:7} deasupra el le-a umplut cu cunoaşterea 

înţelegerea şi arătat le binelui şi a răului. 

{17:8} a pus ochi pe inimile lor, pe care el ar putea 

arăta le măreţia din operele sale. 

{17:9} le-a dat la glorie în actele sale minunate pentru 

vreodată, că acestea ar putea să declare operele sale cu 
înţelegere. 

{17:10} şi cei aleşi trebuie să laudă numele lui cel Sfânt. 

{17:11} langa acestea le-a dat cunoştinţe şi Legea 

de viaţă pentru un patrimoniu. 

{17:12} a făcut un legământ veşnic cu ei, şi 



arătat le judecăţile lui. 

{17:13} ochii lor văzut măreţia slavei sale, şi lor 

urechile auzit vocea lui glorioasă. 

{17:14} şi a spus el unto ei, Feriţi-vă de toate 

nelegiuire; şi el a dat poruncă fiecare om 

cu privire la vecinul său. 

{17:15} căile lor sunt vreodată înaintea lui, şi nu se 

a ascuns din ochii lui. 

{17:16} fiecare om din tinerețe este dat spre rău; nici 

ar putea ei face pentru ei înşişi cărnoase inimile Pietros. 

{17:17} pentru în diviziunea popoarelor a întregului 

pământ, el a stabilit o riglă peste fiecare popor; dar Israelul este 

Partea Domnului: 

{17:18} care, fiind întâiul său născut, el a nourisheth cu 

disciplina, şi oferindu-i lumina dragostei sale doth nu 

să-l părăsească. 

{17:19} toate lucrarile lor sunt ca soarele înainte de aceea 

El, şi ochii sunt continuu la căile lor. 

{17:20} nici una din faptele lor nedrepte sunt ascuns din 

El, dar păcatele lor sunt inaintea Domnului 



{17:21} dar Domnul fie milostiv şi cunoaşterea lui 

manopera, nici lăsat nici le-a părăsit, dar ferite de 

ei. 

{17:22} pomană unui om este ca o pecete cu el, şi el 

va păstra fapte bune omului ca ochilor, şi 

da pocăinţa la fiii şi fiicele lui. 
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{17:23} după aceea el va ridica şi reward pe ei, şi 

randare lor recompence la cap. 

{17:24} dar le care se pocăiesc, el le-a acordat 

reveni şi mângâiat pe cei care au eşuat în răbdare. 

{17:25} reveni unto Domnului, şi să părăsească păcatele tale, 
face 

ta rugăciune înainte lui se confruntă cu, şi mai puţin ofensa. 

{17:26} întoarce din nou la cel mai înalt, şi rândul său, departe 
de 

nelegiuirea: pentru el te va duce din întuneric în lumina 

de sănătate, şi ură tu urâciune vehement. 

{17:27} care se lauda cel mai înalt în mormânt, 

în loc de ei care trăiesc şi să mulţumesc? 

{17:28} Ziua Recunostintei piere din morţi, ca la 



una care nu este: de viaţă şi de sunet în inima se lauda 

Domnul. 

{17:29} cât de mare este bunătatea Domnului nostru 

Dumnezeu, iar compasiunea sa zis cum ar fi rândul său, a 
aceluia în 

sfintenia! 

{17:30} pentru toate lucrurile nu pot fi la bărbaţi, pentru că fiul 

omul nu este nemuritor. 

{17:31} ceea ce este mai luminos decât Soarele? dar lumina 

piere acestora; şi carne şi oase va imagina răul. 

{17:32} a vieweth puterea înălţimii cerului; 

şi toţi oamenii sunt pământ şi cenuşă. 

{18:1} el că este viu pentru vreodată Hath creat toate lucrurile 
în 

generale. 

{18:2} Domnul numai este neprihănit, şi nu există nimeni altul 

dar el, 

{18:3} care governeth lumea cu palma lui 

mână, şi toate lucrurile se supună voinţei sale: pentru că el este 
Regele tuturor, 

prin puterea lui împărţirea lucrurile sfinte printre ei la profan. 



{18:4} cărora l-a dat dreptul să declare lui 

funcţionează? şi care se afla actele sale nobile? 

{18:5} care sunt în număr de puterea de Majestatea sa? şi 

care, de asemenea, se spune în îndurarea lui? 

{18:6} pentru lucrări minunate ale Domnului, poate 

nimic nu se ia la ei, nici nu poate nimic fi pus 

ei, nici pământ dintre ele se găsesc. 

{18:7} atunci când un om a făcut, apoi a beginneth; şi 

atunci când el leaveth off, apoi el este îndoielnică. 

{18:8} ce este omul, şi încotro el a serveth? ce este a lui 

bun, şi ce este răul lui? 

{18:9} numărul de un om pe zile cel sunt o 

sute de ani. 

{18:10} ca o picătură de apă mare, şi o gravelstone 

în comparaţie cu nisip; Deci sunt o mie de ani pentru a 

zile de eternitate. 

{18:11}, prin urmare, este Dumnezeu pacient cu ei, şi poureth 

mai departe mila lui asupra lor. 

{18:12} a văzut şi perceput sfârşitul lor pentru a fi rău; 

prin urmare, el a înmulţit compasiunea lui. 



{18:13} este mila omului faţă de vecinul său; dar 

mila Domnului este peste orice făptură: el reproveth, şi 

nurtureth, şi învaţă şi aduce, din nou, ca un cioban sa 

turma. 

{18:14} n milă pe ele care primesc disciplina, 

şi care caută cu sârguinţă după judecăţile lui. 

{18:15} fiule, cusur nu tale fapte bune, nici utilizarea 

cuvinte inconfortabil atunci când vei givest nimic. 

{18:16} se nu roua asswage caldura? Deci, este un cuvânt 

mai bine decât un cadou. 

{18:17}, nu este un cuvânt mai bun decât un cadou? dar ambele 
sunt 

cu un om plin de har. 

{18:18} un prost va dojeni churlishly, şi un cadou de 

invidios consumeth ochii. 

{18:19} aflaţi înainte să vorbească, şi de a folosi physick sau mai 

vei fi bolnav. 

{18:20} înainte de judecata examineze pe tine însuţi, şi în ziua 

de vizitare tu vei gasi mila. 

{18:21} umili pe tine însuţi înainte vei fi bolnav şi în 



timp de pocăinţă de arate păcatele. 

{18:22} să nu împiedice pe tine pentru a plăti jurământul tău în 
modul stabilit 

timp, şi amânarea nu până la moarte să fie justificate. 

{18:23} înainte tu uliţelor, pregăteşte-te pe tine însuţi; şi nu fi 

ca unul care tempteth Domnului. 

{18:24} cred asupra mâniei pe care trebuie să fie la sfârşitul, şi 

timp de răzbunare, atunci când el se întoarce faţa lui. 

{18:25} atunci când ai ajuns, amintiţi-vă timp de 

foame: şi atunci când eşti bogat, cred că asupra sărăciei şi 

nevoie. 

{18:26} de dimineaţa până seara ora este 

schimbat, şi toate lucrurile sunt în curând făcut înaintea 
Domnului. 

{18:27} un om înţelept va frica în fiecare lucru, şi în 

zi a păcătui el va Feriţi-vă de infracţiune: dar un prost nu va 

observa timp. 

{18:28} fiecăruia de înțelegere cunoaşte înţelepciunea, 

şi va oferi laude aceluia care a găsit-o. 

{18:29} care au fost de înţelegere în zicale 



a devenit, de asemenea, înţelept ei înşişi, şi turnat mai departe 
rafinat 

pilde. 

{18:30} merge nu după poftele tale, dar abţine-te pe tine însuţi 
din 

poftele tale. 

{18:31}, în cazul în care tu givest sufletul tău dorinţele pe care 
ei, vă rugăm să 

ea te va face un laughingstock pentru vrăjmaşii care 

maligne tine. 

{18:32} nu plăcerea în mult bine dispus, nici nu se 

legat de expence ale acestora. 
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{18:33} nu face un cerşetor de banchete la 

împrumut, când l-ai nimic în portofelul tău: pentru tu 

vei sta în, aşteptaţi pentru propria ta viaţă, şi a vorbit pe. 

Om {19:1}, o studenta care A este dat la beţie 

nu sunt bogat: şi el că contemneth lucruri mici se 

scădea puţin şi puţin. 

{19:2} vin şi femei va face men de înţelegere 

să scadă departe: şi el că cleaveth să curvelor va deveni 



obraznic. 

{19:3} moliile si viermii au-l patrimoniului, şi o 

om îndrăzneţ este luată departe. 

El {19:4}, care este grăbit să dea de credit este lightminded; şi 

cel care păcătuieşte se jignesc împotriva propriul său suflet. 

{19:5} cine ridică plăcere în cel rău trebuie să fie 

condamnat: dar el că împotriveşte plăcerile crowneth viaţa lui. 

{19:6} ce poate pronunţa limba lui va trăi fără 

ceartă; şi cel ce urăşte murmur trebuie să aibă mai puţin rău. 

Rehearse {19:7} nu la altul ceea ce este a zis: 

tine, şi tu vei niciodată tarif mai rău. 

{19:8} fie prieten sau duşman, vorbi nu de alte 

viaţa de bărbaţi; şi dacă tu poţi fără infracţiune, le dezvăluie 

nu. 

{19:9} pentru a auzit şi ţi-a observat, şi atunci când timpul 

vine El va urasc pe tine. 

{19:10} în cazul în care tu m-ai auzit un cuvânt, lăsaţi-o să mor 
cu tine; şi 

Fii curajos, ea nu va izbucni tine. 

{19:11} un prost suferă cu un cuvânt, ca o femeie în 



muncii a unui copil. 

{19:12} ca o săgeată care sticketh în om o coapsa, deci este o 

cuvântul în burtă de un prost. 

Un prieten de o mustrare {19:13}, poate fi el nu a facut-o: 

şi, dacă el a făcut-o, că el face nu mai mult. 

{19:14} o mustrare prietenul tău, se poate el a zis: 

ea: şi dacă el avea, că el vorbesc nu din nou. 

{19:15} o mustrare prieten: de multe ori este o calomnie, 

şi cred că nu fiecare poveste. 

{19:16} este una care slippeth în discursul său, dar nu 

din inima lui; şi cine este cel ce nu l-a jignit cu lui 

limba? 

{19:17} o mustrare aproapele tău înainte de a te ameninţa 

-l; si nu fi suparat, da loc la Legea de cele mai multe 

Mare. 

{19:18} frica de Domnul este primul pas pentru a 

acceptat [de el], şi înţelepciunea obtaineth dragostea lui. 

{19:19} cunoaşterea poruncile lui 

Domnul este doctrina de viaţă: şi ei că fac lucruri care 

vă rugăm să-l primesc rodul pomului de nemuririi. 



{19:20} frica de Domnul este înţelepciunea tuturor; şi în toate 

înţelepciunea este performanţa de lege, precum şi cunoaşterea 

al lui omnipotency. 

{19:21} în cazul în care un slujitor spune stăpânului său, nu va 
face ca aceasta 

place! Dacă după aceea el face acest lucru, el angereth-l 

că nourisheth-l. 

{19:22} cunoştinţe de răutatea nu este întelepciune, 

nici în orice moment sfatul păcătoşi prudenta. 

{19:23} este o răutate, şi acelaşi lucru o 

urâciune; iar un prost care doresc în înţelepciunea. 

{19:24} a hath mica înţelegere, şi au 

Dumnezeu, este mai bine decât unul care n-are de multă 
înţelepciune, şi 

că legea celui prea înalt. 

{19:25} este un rafinat vicleşug, şi acelaşi lucru este 

nedrept; şi nu există unul care neprihÄ deoparte pentru a face 
judecata 

apar; şi este un om înţelept care îndreptăţeşte la judecată. 

{19:26} este un om rău care spanzura în jos lui 

cap de tristeţe; dar în interior el este plin de înşelăciune, 



{19:27} turnare în jos chipul său, şi a face ca în cazul 

El a auzit nu: în cazul în care nu este cunoscut, el va face ţi un 

pozne înainte să fie conştienţi. 

{19:28} și în cazul în care din lipsă de putere a fi împiedicat de la 

păcătui, încă atunci când el a găsit ocazia de a va face rău. 

{19:29} un om poate fi cunoscut de privirea lui, şi una care 

căci înţelegerea de chipul său, atunci când tu meetest 

-l. 

{19:30} un om ţinută, şi râsul excesiv şi mers, 

arăta ceea ce el este. 

{20:1} este un reproş care nu este cuviincios: din nou, unele 

om MentinΓnd limba lui, şi el este înţelept. 

{20:2} este mult mai bine să mustre, decât pentru a fi furios 

secret: si cel ce mărturiseşte vina lui sunt conservate 

la rănit. 

{20:3} cât de bună este că, atunci când tu eşti mustrat, să arate 

pocăinţa! pentru atât tu vei scăpa de păcat cu voia. 

{20:4} ca este pofta de un eunuc de a strica o fecioară; astfel 
încât 

este cel care executeth judecata cu violenţă. 



{20:5} acolo este unul care păzeşte tăcerea, şi este găsit 

înţelept: şi altul de mult murmur becometh ură. 

{20:6} om MentinΓnd limba lui, pentru că el hath nu 

pentru a răspunde: şi unele păzeşte tăcerea, cunoscând timpul 
său. 

{20:7} un înţelept om va organiza limba lui, până la a vedea 

oportunitate: dar un flecar şi un prost va considera cel mai scurt 
timp. 

El {20:8} care useth multe cuvinte se detesta; şi 

cel ce ridică însuşi autoritatea respectivă trebuie să fie urât. 

{20:9} este un păcătos care are succes bun în rău 

lucruri; şi nu există un câştig care neprihÄ la pierdere. 

{20:10} este un cadou care nu se profita şi nu există 

este un cadou al cărui recompence este dublu. 

{20:11} este o injosire din cauza slava; şi 
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este că lifteth lui capul la un scăzut Break. 

{20:12} este că buyeth mult pentru un pic, şi 

repayeth a şapte ori. 

{20:13} un om înţelept de cuvintele sale el maketh iubit: 

dar trebuie să fie turnat harurile de proşti. 



{20:14} cadou un prost se tine nu fac bine atunci când 

l-ai nici unul încă de invidios necesitatea lui: pentru 

El se uită pentru a primi mai multe lucruri pentru unul. 

{20:15} el dă puţin, şi dă mult; El deschide 

gura lui ca un crier; la zi a lendeth, şi a doua zi va 

El îi cere din nou: un astfel de om este de a fi urât de Dumnezeu 
şi om. 

{20:16} nebunul zice, am nici prieteni, nu am nici un mulţumesc 

pentru toate faptele mele bune, şi că mănânc pâinea mea 
vorbesc rău 

de la mine. 

{20:17} cât de des, şi de cât de multe vor fi rîse să 

dispreţ! pentru a cunoaşte nu cum trebuie este să aibă; şi este 

toate o zis ca în cazul în care a avut-o nu. 

{20:18} a aluneca pe un trotuar este mai bună decât la 
alunecare 

cu limba: astfel căderea celor răi vor veni 

rapid. 

{20:19} o poveste nepotrivit va fi mereu in gura 

de înţelept. 



{20:20} O propoziţie înţelept va fi respins atunci când acesta 
vine 

din gura un prost; pentru el nu va vorbi din sezon. 

{20:21} este care este împiedicată de a păcătui prin 

vrei: şi atunci el ridică restul, el nu se tulbure. 

{20:22} este că destroyeth sufletul prin 

pudoarea, şi de acceptare a persoanelor overthroweth 

el însuşi. 

{20:23} este faptul că pentru pudoarea promiseth a lui 

prieten, şi el maketh duşmanul său pentru nimic. 

{20:24} O minciuna este o pată fault într-un om, dar este în 
permanenţă 

în gura untaught. 

{20:25} un hoţ este mai bună decât un om care este obişnuit să 

minciuna:, dar ambele au distrugerea patrimoniul. 

{20:26} la dispoziţie de un mincinos este dezonorant, şi a lui 

ruşinea este vreodată cu el. 

{20:27} un om înţelept el însuşi promovează pentru onorarea cu 

cuvintele sale: si cine are înţelegere va rog mare 

bărbaţi. 

{20:28} a care tilleth terenul lui cresc său heap: 



şi el care place oameni mari vor primi iertare pentru 
nelegiuirea. 

{20:29} prezintă şi cadouri orb ochii înţelept, şi 

opri la gura lui, că el nu poate condamna. 

{20:30} înţelepciunea care este ascuns şi comoara care este 
tezaurizate 

sus, profit ce este în ele ambele? 

{20:31} este mai bine-a hideth nebunia lui decât un om care 

hideth înţelepciunea lui. 

{20:32} răbdarea necesară în căutarea ing Domnului este 

mai bine decât el, care îndeamnă viaţa fără un ghid. 

{21:1} Fiule, tu ai păcătuit? face acest lucru nu mai mult, dar 
pune 

iertare pentru păcatele tale fostul. 

{21:2} fugiţi de păcat începând cu fata de un şarpe: dacă 

vei veni prea aproape de ea, acesta va musca tine: dintii 
acestora sunt 

ca dinţii de leu, ucigând sufletele oamenilor. 

{21:3} orice fărădelege este ca două tăişuri sword, rănile 

drept pentru care nu poate fi vindecat. 

{21:4} pentru a speria şi face greşit va pierde bogăţiile: astfel 



casa mândru oamenilor se face pustiu. 

{21:5} A prayer din gura unui om sărac reacheth la 

urechile lui Dumnezeu, şi său vine judecata rapid. 

El {21:6}, care urăşte să fie mustrat este în modul de 

păcătoşi: dar el că au Domnul va pocăi din 

inima. 

{21:7} un om elocvent este cunoscut în prezent şi aproape; dar 
un om 

de înţelegere cunoaşte când el slippeth. 

El {21:8} care buildeth casa lui cu alţi bărbaţi bani 

este ca una care se strînge pietre de mormânt a lui 

înmormântare. 

{21:9} Adunarea celor răi este ca remorca 

împachetate împreună: şi sfârşitul ei este o flacără de foc a 

distruge-le. 

{21:10} calea păcătoşilor se face simplu cu pietre, dar 

la capatul acestuia este groapa de iad. 

{21:11} cel ce păzeşte Legea Domnului getteth 

înţelegerea acestora: şi perfecţiunea de teama de a 

Domnul este înţelepciunea. 



{21:12} nu este înţelept nu vor fi predate: dar este 

o înţelepciune care multiplieth amărăciune. 

{21:13} cunoştinţe de un om înţelept trebuie abundă ca o 

inundaţii: şi avocatul său este ca un izvor pur de viaţă. 

{21:14} sunt părțile interioare de un prost ca un vas spart, 

şi el va organiza nici o cunoaştere, atâta timp cât el trăieşte. 

{21:15}, în cazul în care un om abil auzi un cuvânt înţelept, el va 

aplauda-l, şi se adaugă ei: dar cât mai curând unul din no 

înţelegerea ascultă-l, acesta displeaseth-l şi el se scutură 

spatele lui. 

{21:16} vorbind de un prost este ca o povară în mod: 

dar harul va fi găsit în buze de înţelept. 

{21:17} ei să întrebe la gura de om înţelept în 

congregaţie, şi ei trebuie să reflecteze cuvintele sale în inima 
lor. 

{21:18} ca este o casa care este distrus, asa este înţelepciunea 
de a o 

fraiere: si Cunoasterea înţelept este ca vorbesc fără 

sentiment. 

{21:19} doctrina lui proşti este ca cătuşe pe picioare, şi 

ca cătuşe pe mâna dreaptă. 



{21:20} un prost lifteth vocea lui de râs; dar un 

Page 613 Sirah (Ecleziastul) 

Înţeleptul rare zâmbet un pic. 

{21:21} de învăţare este zis un om înţelept ca un ornament de 

aur, şi ca o bratara de la mana dreapta. 

{21:22} un om prost picior este în curând în său [aproapelui] 

Casa: dar un om de experienta este ruşine de el. 

{21:23} un prost va uita pe furiş în la uşă în casă: dar 

El care este cultivat bine va sta fără. 

{21:24} este grosolănie unui om pentru a asculta la uşă: 

dar un om înţelept va fi întristat cu ruşine. 

{21:25} buzele talkers va fi spune lucruri cum ar fi 

priveşte nu le: dar cuvintele lui cum ar fi au 

înţelegerea sunt cântărite în echilibru. 

{21:26} a nebunilor este în gura lor: dar 

gura de înţelept este în inima lor. 

{21:27} atunci când cei păcătoşi binecuvînta Satan, el a 
binecuvînta lui 

propriul suflet. 

{21:28} O whisperer spurcă pe propriul său suflet, şi este urât 



oriunde El locuieşte. 

{22:1} A leneş om este comparat cu o piatră murdare, şi 

fiecare va hiss-l la rusine lui. 

{22:2} un om leneş este comparativ cu mizeria de o 

grămadă de bălegar: fiecare om care l-a lua sus va dau mâna 
lui. 

{22:3} evilnurtured un om este dezonoare tatălui său 

a născut pe care-l: şi o fiică [prost] se naşte la pierderea lui. 

{22:4} A fiica înţelept să aducă o moştenire cu ea 

soţul: dar ea că este viu este necinstit tatălui ei 

greutate. 

{22:5} ea care este aldin dishonoureth atât tatăl ei şi 

soţul ei, dar ambele se dispreţuiesc ei. 

{22:6} O poveste din sezonul [este] voiajor în doliu: 

dar dungi şi corecţia de înţelepciune sunt niciodată afară de 
timp. 

{22:7} Cine învaţă un nebun este ca una care glueth o 

potsherd împreună, şi ca el waketh că unul la un sunet 

somn. 

El {22:8}, care telleth o poveste la un prost vorbeşte la unul din 
o 



somn: atunci când el a spus povestea lui, va zice, ceea ce este 

contează? 

{22:9} în cazul în care copiii trăiesc sincer, şi au mijloacele 
necesare, 

Acestea cuprind nemernicie părinţilor lor. 

{22:10} dar copii, fiind arogant, prin dispreţ şi 

doresc a hrăni pata nobilimea de rudele lor. 

{22:11} plâng pentru cei morţi, el a pierdut lumina: şi 

plânge pentru prost, pentru a wanteth înţelegere: face mic 

plângând pentru cei morţi, pentru că el este în stare de repaus: 
dar viata de nebun 

este mai rău decât moartea. 

{22:12} şapte zile fac bărbaţii plâng pentru el care este mort; 

dar pentru un prost si un nelegiuit omul de toate zilele vieţii 
sale. 

{22:13} nu vorbesc mult cu un prost, şi du-te să nu-l că 

n-are nici o înţelegere: Feriţi-vă de el, ca nu cumva vei avea 

probleme, iar tu nu vei fi spurcat cu său fooleries: 

abate de la el, iar tu vei găsi odihnă, şi niciodată nu fi 

tulburati cu nebunia. 



{22:14} ceea ce este mai grele decât plumbul? şi ceea ce este 
numele 

acestora, dar un prost? 

{22:15} nisipul, sare şi o masă de fier, este mai uşor să 

urs, decât un om fără pricepere. 

{22:16} cât lemn girt şi legate împreună într-o clădire 

nu poate fi dezlegat cu agitare: astfel încât inima care este 
stablished 

de un avocat sfătuiţi se tem în nici un moment. 

{22:17} O inimă s-a stabilit la o gândire de înţelegere 

este ca un plaistering corect pe perete dintr-o galerie. 

{22:18} popa amplasat pe un loc înalt nu va sta 

împotriva vântului: deci o inimă teama în imaginaţia o 

prost nu poate sta împotriva orice frica. 

{22:19} care pricketh ochiul va face lacrimile să cadă: 

şi cel ce pricketh inima maketh-l să arate ei 

cunoştinţe. 

{22:20} Cine scutură o piatră la păsările frayeth le 

distanţă: şi el că dă prietenului său topeşte prietenie. 

{22:21} desi tu drewest o sabie la prietenul tău, încă 

nu dispera: poate fi o întoarcere [pentru a favoriza.] 



{22:22}, în cazul în care tu ai deschis gura ta împotriva prietenul 
tău, 

frica nu; poate fi o reconciliere: cu excepţia 

upbraiding, sau mandrie sau divulgarea de secrete, sau o 

trădătoare rana: pentru aceste lucruri va fiecare prieten 

pleacă. 

{22:23} fi credincios la aproapele tău în sărăcia lui, că 

tu poţi să ne bucurăm în sale de prosperitate: respecta tari: 

El în timpul strâmtorării lui, ca să poţi fi moştenitor cu 

El în patrimoniul său: pentru o medie a imobiliare nu este 
întotdeauna să fie 

contemned: nici nu cei bogaţi, că este o prostie să fi avut în 

admiraţie. 

{22:24} ca vaporilor si fumului de un cuptor goeth 

înainte de foc; Deci reviling înainte de sânge. 

{22:25} nu va fi ruşine să-şi apere un prieten; nici 

va ascunde eu de la el. 

{22:26} și în cazul în care orice rău se întâmpla la mine, fiecare 

unul care aude ea va Feriţi-vă de el. 

{22:27} care stabilesc un ceas înainte de gura mea, şi o 

Sigiliul de înţelepciune pe buzele mele, că eu cad nu brusc de 



ei, şi că limba mea mă distruge nu? 

{23:1} Doamne, tată şi guvernator al toată viaţa mea întreagă, 

Lasă-mă să nu sfaturile lor, şi să-mi intră de ei. 

{23:2} care va stabili flageluri peste gândurile mele, şi 

disciplina de înţelepciune peste inima mea? că mi-au schimb 

nu pentru al meu ignorances, şi -l treci nu de păcatele mele: 

{23:3} ca nu cumva a mea ignorances creşte, şi păcatele mele 

abundă la distrugerea mea, şi am cădea înainte de a mea 

adversari, şi mina de inamic se bucură peste mine, ale căror 
speranta 

este departe de mila ta. 
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{23:4} Doamne, tatăl şi Dumnezeu vieţii mele, dă-mi nu o 

ia uite, dar transforma departe de robii tăi întotdeauna o 

mintea arogant. 

{23:5} rândul său, departe de mine degeaba speranţele şi 

Concupiscenţă, şi tu vei ţine-l sus care este dorind 

întotdeauna pentru a servi tine. 

Lasa {23:6} nu lăcomia de burta, nici pofta de 

carnea ţin la mine; si da, nu peste mine, robul tău în 



o minte obraznic. 

{23:7} ascultă, O voi copii, disciplina de gura: 

cel ce păzeşte-l nu se iau în gură. 

{23:8} păcătos sunt lăsate în lui nebunie: atât 

Difuzor rău şi cei mândri vor cădea astfel. 

{23:9} Accustom nu ta gura a injura; nici utilizarea 

pe tine însuţi pentru a numirea de cel Sfânt. 

{23:10} pentru ca un servitor care este bătut continuu se 

nu fi fără un marcaj albastru: Deci cel ce sweareth şi nameth 

Dumnezeu continuu nu sunt fără cusur. 

{23:11} se completează un om care useth mult injura 

cu nelegiuirea, şi ciuma nu se va depărta din 

Casa: în cazul în care el se jignesc, păcatul lui să fie asupra lui: şi 
dacă el 

recunosc nu păcatul lui, el maketh o infracţiune dublu: şi dacă 

El Jura degeaba, nu el este nevinovat, dar casa lui 

va fi plin de calamităţi. 

{23:12} este un cuvânt care este îmbrăcat despre cu moartea: 

Dumnezeu acorda că acesta nu fi găsit în patrimoniul lui 
Iacov; pentru 



toate aceste lucruri trebuie să fie departe de a fi după voia lui 
Dumnezeu, şi ei se 

nu înota în păcatele lor. 

{23:13} folosi nu ta gura la înjurături nestăpânit, pentru 

Acesta este cuvântul de păcat. 

{23:14} amintesc tatăl tău şi pe mama ta, când tu 

sittest printre oameni mari. Nu fi uituc înaintea lor, şi 

Deci tu prin tău obicei devin un prost, şi doresc ca tu 

n nu s-a născut, iar blestemul ei ziua naşterii tale. 

{23:15} omul care este obişnuit să opprobrious cuvinte 

nu va fi reformat toate zilele vieţii sale. 

{23:16} două tipuri de oameni se înmulţească păcat, iar al 
treilea va 

aduce mânia: o minte fierbinte este ca un foc de ardere, nu va fi 
niciodată 

stinge până a fi consumate: un soţ adulter în corpul său 

carnea nu va înceta până când el a aprins un foc. 

{23:17} toate paine este dulce pentru un curvar, el nu va 

lasa pana el muri. 

{23:18} un om care topeşte casatoriei, spunând astfel lui 



inimă, care mă va vedea? Eu sunt înconjurat despre cu 
întunericul, 

peretii acoperă-mă, şi nici un organism vede mi; ce nevoie am 
să 

frica? cea mai mare nu va aminti păcatele mele: 

{23:19} un astfel de om au numai ochii oamenilor, şi 

nu ştie că ochii Domnului sunt zece mii de ori 

mai luminoasă decât Soarele, văzând toate felurile de oameni, 
şi 

având în vedere părţile cele mai secrete. 

{23:20} ştia toate lucrurile ere vreodată au fost create; astfel 
încât 

de asemenea, după ce acestea s-au perfecţionat s-a uitat la 
toate. 

{23:21} acest om va fi pedepsit în străzile din 

orasul, şi în cazul în care el suspecteth nu el se iau. 

{23:22} astfel că merge, de asemenea, cu soţia care leaveth 

soţul ei, şi dă naştere la un moştenitor către un alt. 

{23:23} pentru început, ea a ascultat drept cele mai 

Mare; şi în al doilea rând, ea n-are siretenie împotriva ei 

soţul; şi în al treilea rând, ea a jucat curvă în adulter, 

şi copiii Adus de un alt om. 



{23:24} este adusă în adunare, 

şi Inchiziţia se efectuează de copiii ei. 

{23:25} copiii ei nu ia rădăcină, şi ramurile ei 

va naşte nici un fruct. 

{23:26}, ea păstrează memoria ei să fie blestemat, şi ei 

ocara nu vor fi şterse. 

{23:27} şi care rămân vor şti că există 

nimic mai bun decât se tem de Domnul, şi că acolo este 

nimic mai dulce decât să ia aminte la poruncile 

de la Domnul. 

{23:28} este mare slavă să urmeze Domnului, şi să fie 

primit de la el este viaţă lungă. 

{24:1} înţelepciune se lauda ea însăşi, şi se glorie în 

mijlocul de oamenii ei. 

{24:2} în Adunarea celui prea înalt se ea 

deschide gura, şi triumful înainte de puterea lui. 

{24:3} am ieşit din gura celui prea înalt, şi 

acoperit pământul ca un nor. 

{24:4} am locuit în locuri înalte şi scaunul meu de domnie este 
într-o 



pilon tulbure. 

{24:5} eu singur înconjurat circuitul din cer, şi 

a intrat în partea de jos a profunde. 

{24:6} în valurile mării şi în tot pământul, şi în 

fiecare oameni şi naţiune, am primit o posesie. 

{24:7}, cu toate acestea am căutat restul: şi în ale căror 

moştenirea să mă respecte? 

{24:8} asa ca Creator al tuturor lucrurilor mi-a dat o 

poruncă, şi că mi-a facut cauzate cortul meu 

să se odihnească, şi a zis:, să ta locuinţă în Iacov, şi ai tăi 

moştenire în Israel. 

{24:9} El mi-a creat la început înainte de 

lume, şi nu va eşua. 

{24:10} în cortul Sfânt am servit înaintea lui; si asa 

înfiinţată în Sion. 

{24:11} asemenea în oraş iubit mi-a dat odihnă, şi 

în Ierusalim a fost puterea mea. 

{24:12} si am luat rădăcină într-un popor onorabil, chiar în 

partea Domnului moştenire. 

{24:13} am fost înălţat ca un cedru în Libanus, şi ca o 



Cypress copac pe munţi Hermon. 
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{24:14} am fost înălţat ca un palmier în ro-georgiana, şi ca 

o planta crescut în Ierihon, ca un maslin corect într-un câmp 
plăcută, 

şi a crescut ca un platan de apă. 

{24:15} I-am dat un miros dulce, cum ar fi scorţişoară şi 

linearis, şi a dat un miros placut cum ar fi cel mai bun 

Smirna, ca galbanum, si onix şi dulce storax, ca şi 

fum de tămâie în cort. 

{24:16} ca arbore de Terebentina am întins meu 

filiale şi sucursale meu sunt ramuri de onoare şi 

harul. 

{24:17} ca vie I-a adus savoare placuta mai departe, şi 

florile mele sunt rodul onoare şi bogăţii. 

{24:18} eu sunt mama de Targul dragoste şi frică, şi 

cunoştinţe şi speranţă sfântă: prin urmare, fiind veşnic, sunt 

dat la toţi copiii mei care sunt numite de el. 

{24:19} veniţi la mine, voi toţi, care fi dornice de mine, şi 

voi umple cu fructe meu. 



{24:20} pentru meu memorial este mai dulce decât mierea, şi 

mina moştenire decât fagure de miere. 

{24:21} cei ce mananca mi se încă foame, şi ei 

Această băutură mi sunt încă sete. 

{24:22} cel ce obeyeth mine nu va fi confundat, 

şi că munca de mine trebuie să nu fac rău. 

{24:23} toate aceste lucruri sunt cartea de Pactul de 

Dumnezeu Preaînalt, chiar Legea pe care a poruncit Moise 

pentru un patrimoniu zis congregaţii lui Iacov. 

{24:24} slab sa nu fii puternic în Domnul; că el poate 

confirmă, Despica zis: pentru Domnul oştirilor este Dumnezeu 

singur, şi alături de el nu există nici un alt salvator. 

{24:25}, el plineşte toate lucrurile cu înţelepciunea lui, ca 
Phison 

și ca tigru în timp de noi fructe. 

{24:26} el maketh înţelegere pentru a abundă ca 

Eufrat, şi ca Jordan în momentul recoltării. 

{24:27} El maketh doctrina cunoştinţe apar ca 

lumina, si ca Geon în timp de epocă. 

{24:28} primul om care a cunoscut-o nu perfect: nu mai 



ultima găsi o afară. 

{24:29} pentru gândurile ei sunt mai mult decât mare, şi ea 

sfaturile profunde decât adânc de mare. 

{24:30} am, de asemenea, a ieşit ca un pârâu dintr-un râu, şi ca 
o 

legătură într-o grădină. 

{24:31} i-am spus, eu vor apă gradina mea cel mai bun, şi va de 
apă 

abundent patul meu gradina: şi, lo, brook meu a devenit un 

Râul şi Râul mea a devenit o mare. 

{24:32} va face totuşi doctrina sa straluceasca ca dimineata, 

şi va trimite mai departe lumina ei departe off. 

{24:33} încă voi turna învăţătura ca profeţie, şi 

lăsaţi-l la toate vârstele pentru totdeauna. 

{24:34} Iată că am nu au lucrat pentru mine, 

dar pentru toţi cei care caută înţelepciune. 

{25,1} In trei lucruri am fost impodobita, şi a ridicat 

frumos atât înaintea lui Dumnezeu şi oameni: unitatea de fraţi, 

dragostea de vecini, un bărbat şi o soţie care împreună de 
acord. 

{25:2} trei felul de bărbaţi urăşte sufletul meu, iar eu sunt 



jignit foarte mult la viata lor: un om sărac care este mândră, o 

bogat om care este un mincinos şi un închinător vechi care 
doateth. 

{25:3}, în cazul în care tu m-ai adunat nimic în tinereţea ta, cum 

tu poţi găsi orice lucru in varsta ta? 

25: {4} O cât de plăcut, un lucru este judecata pentru gri de păr, 

şi pentru oamenii vechi sa stiu sfatul! 

{25:5} O cât de plăcut este înţelepciunea de bătrâni, şi 

înţelegerea şi consilier pentru oameni de onoare. 

{25:6} multă experienţă este coroana de bătrâni, şi 

frica de Dumnezeu este gloria lor. 

{25:7} exista nouă lucruri care I-au judecat în mină 

inima sa fii fericit, si a zecea am va rosti cu limba mea: 

Un om ce are bucuria copiilor săi; şi el că este viu pentru a 
vedea 

căderea lui inamic: 

{25:8} este bine-l că va locui cu o soţie de 

înţelegerea, şi că nu a alunecat cu limba maternă, 

şi asta fiindcă nu servit un om mai nevrednic decât el însuşi: 

{25:9} este asemenea celui ce l-a găsit prudenţă, şi el că 

vorbeşte în urechile le va asculta: 



25: {10} O cât de mare este cel care a găsit înţelepciune! Totuşi, 
este 

nu există nici unul deasupra lui care au Domnului. 

{25:11} dar dragostea Domnului întrece toate lucrurile pentru 

iluminare: cel ce MentinΓnd, încotro se el a fi asemănat? 

{25:12} frica de Domnul este începutul iubirii sale: 

şi credinţa este începutul taierea la el. 

{25:13} [da-mi] orice plagă, dar ciuma de inima: 

şi orice răutate, dar răutatea de o femeie: 

{25:14} și orice suferinţă, dar necazul la ei 

care mă urăsc: şi orice răzbunare, dar şi răzbunarea de inamici. 

{25:15} nu este nici un cap deasupra capului şarpelui; şi 

nu există nici mânia mânia lui un inamic de mai sus. 

{25:16} am avut mai degrabă locui cu un leu şi un dragon, decât 

pentru a păstra casa cu o femeie rea. 

{25:17} răutatea de o femeie changeth fata ei, 

şi chipul ei ca sac de darkeneth. 

{25:18} sotul sta printre vecinii lui; şi 

atunci când el a heareth se suspina cu amărăciune. 

{25:19} toate răutatea este dar putin pentru răutatea de o 



femeie: lăsaţi porţiunea de pacatos cădea peste ea. 

{25:20}, urcând o modalitate de nisip este la picioarele 

bătrâni, deci este o soţie plină de cuvinte pentru un om liniştit. 

{25:21}, face un pas greşit nu la frumusete de o femeie, şi 
dorinţa 

nu pentru plăcere. 
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{25:22} O femeie, în cazul în care ea menţine soţul ei, este plin 
de 

furie, lipsă de ruşine şi ocară mult. 

{25:23} O femeie rea abateth curajul, maketh o 

chipul grele şi un rănit inima: o femeie care va 

nu confort soţul ei în primejdie maketh slabe mâinile şi 

genunchii slabe. 

{25:24} de femeie a venit la începutul păcatului, şi 

prin ei ne tot mor. 

{25:25} da apa nici o trecere; nici un rău 

libertatea de femeie a georgescu în străinătate. 

{25:26}, în cazul în care ea du-te nu cum ai vrea au ei, ei taie 

off din carnea ta, şi dă-i un proiect de lege, de divorţ, şi lăsaţi-o 

Du-te. 



{26:1} binecuvântat este omul care n-are o soţie virtuos, pentru 

numărul zilelor sale trebuie să fie duble. 

{26:2} A woman virtuos rejoiceth soţul ei, şi el 

îndeplinesc ani din viață în pace. 

{26:3} A soţie bună este o bună parte, care poate fi 

având în vedere în porţiunea de cei ce se tem de Domnul. 

{26:4} fie un om bogat sau sărac, dacă el avea un bun 

inima faţă de Domnul, el se tot timpul va bucura cu o 

chipul vesel. 

{26:5} exista trei lucruri care a mea inimă au; şi 

pentru al patrulea a fost inflamat frică: calomnie de un oraş, 

Adunarea împreună o multitudine indisciplinaţi, şi o falsă 

acuzaţie: toate acestea sunt mai rău decât moartea. 

{26:6} dar o durere de inima si durere este o femeie care este 

gelos pe o altă femeie, şi un flagel a limbii 

care communicateth cu toate. 

{26:7} o soţie rău este un jug agitat încoace şi încolo: el care 

fiindcă deţine de la ea este ca şi cum el a avut loc un scorpion. 

Făcut ca {26:8} O femeie beat şi o gadder în străinătate 

mare furie, şi ea nu va acoperi ei ruşine. 



{26:9} prostitutia o femeie poate fi cunoscut în ea 

se pare arogant şi pleoapelor. 

{26:10} dacă fiica ta fi cinic, păstraţi-o straitly, 

ca nu cumva ea abuzeze de ea prin prea mult libertatea. 

{26:11} ceas peste ochi obraznic: şi minunaţi-vă dacă nu 

ea contravine împotriva ta. 

{26:12}, ea va deschide gura, ca un călător însetat 

Când el a găsit o fantana, şi să bea din fiecare apă 

Near ei: de fiecare gard viu va ea stai jos şi deschide o 

tolba împotriva fiecare săgeată. 

{26:13} harul lui soţie delighteth soţul ei, şi 

discreţia ei va îngrăşa oasele lui. 

{26:14} A tăcut şi iubitoare woman este un dar de la Domnul; 

şi nu este nimic atât de mult în valoare ca o minte bine 

instruit. 

{26:15} A gafoor şi credincios woman este un dublu 

har şi mintea ei continent nu pot fi evaluate. 

{26:16} ca soarele, atunci când se ridică în cer ridicat; astfel 
încât 

este frumusetea o soţie bună în comanda de casa ei. 



{26:17} ca lumina clară este la lumânare sfântă; astfel încât 

este frumuseţea feţei în vârstă coapte. 

{26:18} ca piloni de aur sunt la priza de 

argint; Deci sunt corect picioarele cu o inimă constantă. 

{26:19} fiule, ţine floarea varstei tale sunet; şi 

da nu ta puterea cu strainii. 

{26:20}, atunci când tu ai ajuns o posesie fructuoase 

prin tot câmpul, semăna cu propriul tău seminţe, încrezându-se 
în 

bunătatea ta stoc. 

{26:21} astfel încât ta cursa care tu leavest trebuie să fie 

mărită, având încrederea lor origine bun. 

{26:22} o prostituată va fi luată în considerare ca salivă; dar un 

femei căsătorite este un turn de deces pentru sotul ei. 

{26:23} A femeie rea este dat ca o parte să o 

Wicked om: dar o femeie evlavioasă este dat să-l că au 

Domnul. 

{26:24} un necinstit femeia contemneth ruşine: dar un 

sincer femeie va respect soţul ei. 

{26:25} A woman neruşinat sunt luate în considerare ca un 
caine; 



dar ea, care este gafoor-va frica Domnului. 

{26: 26} O femeie care amărăciunea soţul ei trebuie să fie 

judecată înţeleaptă de toate; dar ea, care-l dishonoureth ei 

mândrie trebuie să fie numărate nelegiuiţi, de toate. 

{26:27} A femeie plangand tare şi o certa trebuie să fie căutat 

afara de a conduce departe duşmani. 

{26:28} exista doua lucruri care plange inima mea; şi 

în al treilea rând maketh-mi supărat: un om de război care 
suffereth sărăciei; 

şi bărbaţi de înţelegerea faptului că nu sunt stabilite şi una care 

se întorc la dreptatea în păcat; Domnul prepareth astfel 

una pentru sabia. 

{26:29} A comerciantului cu greu va păstra el însuşi de face 

greşit; şi un negustor ambulant nu trebuie să fie eliberaţi din 
păcat. 

{27:1} mulţi care au păcătuit pentru o chestiune mici; şi el că 

caută pentru abundenta va întoarce ochii lui. 

{27:2} ca un cui sticketh rapid între îmbinările de 

pietre; Deci păcatul stick închide între cumpărare şi de vânzare. 

{27:3} excepţia cazului în care un om însuşi ţine cu sârguinţă în 
teama de a 



Domnul, casa lui în curând trebuie să fie răsturnat. 

{27:4} ca când unul sifteth cu o sită, refuza 

rămâne; Deci vorbim murdăria omul lui. 

27: {5} cuptorul proveth olarului navele; Deci 

proces de om este în raţionamentul său. 

{27:6} fructe declareth dacă copac au fost îmbrăcat; astfel încât 

este rostirea de o vanitate în inima omului. 

{27:7} lauda nimeni înainte tu auzi-l sa vorbeasca; pentru 

Acesta este procesul de oameni. 
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{27:8} dacă tu followest dreptate, tu vei obtine 

ei, şi a pus-o pe, ca o haină lungă glorios. 

{27:9} păsările vor recurge la lor asemănătoare; Deci va 
adevărul 

întoarce la cei ce practica ei. 

{27:10} ca Leul zace în aşteptaţi pentru prada; păcat atât pentru 

cei ce lucreaza faradelegea. 

{27:11} discursul unui om după voia lui Dumnezeu este 
întotdeauna cu 

înţelepciunea; dar un prost changeth ca luna. 



{27:12} în cazul în care vei fi printre indiscrete, observa 
momentul; 

dar fi continuu printre oameni de înţelegere. 

{27:13} discursul de proşti este obositor, si sport 

este frivolitate păcatului. 

{27:14} maketh de a vorbi de el, care sweareth mult 

parul sta în picioare; şi lor brawls face o oprire urechile lui. 

{27:15} ceartă de mândru este bloodshedding, şi 

revilings lor se ridicau la urechea. 

{27:16} Whoso discovereth secretele loseth lui de credit; şi 

niciodată nu găsi prietenul la mintea lui. 

{27:17} iubesc prietenul tău, şi fii credincios zis: dar dacă 

tu betrayest secretele sale, urmaţi mai după el. 

{27:18} pentru ca un om l-a distrus duşmanul său; asa ca m-ai 

ai pierdut iubirea de aproapele tău. 

{27:19} ca una care letteth o pasăre du-te din mâna lui, atât 

tu m-ai lasa aproapele tău merge, şi să-l din nou 

{27:20} urmaţi după el nu mai mult, pentru că el este prea 
departe off; El 

este ca un roe scăpat din cursă. 

{27:21} în ceea ce priveşte o rană, poate fi legat; şi după 



reviling poate fi reconcilement: dar el că betrayeth 

Secretele este fără speranţă. 

{27:22}-a winketh cu ochii lucrează răul: şi 

cel ce cunoaşte pe el se va abate de la el. 

{27:23} atunci când eşti prezent, el va vorbi dulce, şi 

va admira cuvintele tale: dar la ultima el a va se crispa lui 

gura, si calomnie spusele tale. 

{27:24} am urât-o multe lucruri, dar nimic ca el; 

pentru Domnul va urăsc. 

{27:25} Cine scutură o piatră mare scutură-l lui 

capul propriu; şi un accident vascular cerebral înşelătoare se 
face răni. 

{27:26} Whoso diggeth o groapă se încadrează acolo: şi el că 

va o capcana se iau acolo. 

{27: 27} el care lucrează pozne, ea va cădea peste el, 

şi el nu se ştie unde se va veni. 

{27:28} batjocură şi de ocară sunt la mândru; dar 

răzbunare, ca un leu, trebuie să se află în aşteptaţi pentru ei. 

{27:29} care ne bucurăm la căderea celor drepţi se 

luate în cursă; şi suferinţa se consuma-le 



înainte a muri. 

{27: 30} răutate şi mânie, chiar şi acestea sunt urâciunile; 

și omul păcătos au amândoi. 

{28: 1} cel ce răzbună se găseşte răzbunare la 

Domnul, şi el va ţine cu siguranţă păcatele sale [în amintirea.] 

28: {2} iartă aproapele tău rănit pe care el l-a făcut 

ţie, deci se păcatele tale, de asemenea, fi iertaţi atunci când tu 

odăiţa. 

{28:3} un om aduce ură împotriva altuia, şi le 

El căuta iertare la Domnul? 

{28:4} sheweth el nici o milă pentru un om, care este ca 

El: şi el le cere iertarea păcatelor lui? 

{28:5}, în cazul în care el asta, dar carnea este hrăni ura, care va 

sfătuieşte pentru iertare de păcatele sale? 

{28:6} amintesc sfârşitul tău, şi lăsaţi vrăjmăşie încetează; 

[ne amintim] corupţia şi morţii, şi rămân în 

porunci. 

{28:7} amintesc poruncile, şi să poarte nr 

rautate a aproapelui tău: [ne amintim] Pactul de 

Cea mai mare, şi wink la ignoranta. 



{28:8} abstinenţă de conflicte, şi tu vei diminua tale 

păcatele: pentru un om furios va aprinde ceartă, 

{28:9} un om păcătos disquieteth prietenii, şi maketh 

dezbatere printre ei, care fie la pace. 

{28:10} este chestiune de foc, astfel încât acesta arde: ca şi o 

puterea de om este, Deci, este mânia lui; şi potrivit lui 

bogăţiile mânia lui culcă; şi mai puternic sunt care 

susţin, cele mai multe vor fi inflamate. 

{28:11} o dispută pripite kindleth un incendiu: şi o pripite 

combaterea sheddeth sânge. 

{28: 12} dacă vei sufla scânteia, acesta va arde: în cazul în care 
ai scuipat 

pe el, se va stinge: şi ambele acestea vin din ta 

gura. 

{28: 13} blestem whisperer şi doubletongued: pentru astfel de 

au distrus multe care au fost la pace. 

{28:14} O limba vorbire a disquieted multe, şi 

condus-le din popor în popor: puternice orase n-are l 

tras în jos, şi răsturnat case de oameni mari. 

{28:15} O limba vorbire a aruncat virtuos 



femei, şi lipsit de strădaniile lor. 

{28:16} cine ascultă ei nu vor găsi restul, 

şi nu mă opresc în linişte. 

{28:17} accident vascular cerebral de a lovi cu biciul maketh 
mărci în trup: 

dar lovitura limbii topeşte oasele. 

{28:18} mulţi au căzut de la marginea sabia: dar 

nu atât de multe ca au scăzut cu limba. 

{28: 19} bine este el, care este apărat prin veninul 

ale acestora; care a atras jugul acestuia, nici nu a fost 

în benzile de ei. 

{28: 20} pentru jugul acestuia este un jug de fier, şi 
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trupe ale acestora sunt trupe de alamă. 

{28:21} moartea acestora este o moarte rău, mormânt au fost 

mai bine decât acesta. 

{28:22} nu trebuie să aibă norma peste ceice se tem de 
Dumnezeu, 

nici nu se au fi ars cu flacara acestora. 

{28:23}, cum ar fi părăsesc pe Domnul vor cădea în ea; şi -l 

trebuie să ardă în ei, şi nu va stinge; se trimite 



asupra lor ca un leu, şi devora-le ca un leopard. 

{28:24} uite că tu speculative posesia ta despre cu 

spini şi obligati tale de argint şi aur, 

{28:25} și se cântăresc cuvintele tale într-un echilibru, şi face o 

uşa şi bar pentru gura ta. 

{28:26} Feriţi-vă să glisaţi nu de ea, ca nu cumva vei cădea 
înainte de 

El zace în aşteptare. 

{29:1} este milostiv va împrumuta la vecinul său; 

şi el că întăreşte mâna păzeşte 

porunci. 

{29:2} Lend la aproapele tău în timp de nevoie, şi plata 

tu aproapele tău din nou din cauza sezonului. 

{29:3} păstra cuvântul tău, şi să se ocupe cu fidelitate cu el, şi 

Tu mereu vei găsi ceea ce este necesar pentru tine. 

{29:4}, atunci când un lucru s-a împrumutat, socotit să 

fi găsit, şi le-a pus probleme care i-a ajutat. 

{29:5} până când el a primit, el va sarut mana un om; 

şi pentru banii aproapelui său, el va vorbi submissly: dar 

atunci când el ar trebui să plătească, el va prelungi timpul, şi a 
reveni 



cuvinte de durere, şi se plâng de timp. 

{29:6} în cazul în care el prevalează, cu greu să primească 
jumătate, şi 

El va conta ca în cazul în care şi-a găsit: în cazul în care nu, el a 
decăzut 

El de banii lui, şi el l-a ajuns un duşman fără 

cauza: el payeth-l cu blestemele si balustrade; şi pentru 

onoare el va plăti el rusine. 

{29.7} multe, prin urmare, au refuzat să acorde împrumuturi 
pentru alte 

Men's bolnav care se ocupă, temându-se pentru a fi defrauded. 

{29:8} au încă ai răbdare cu un om în estate săraci, 

şi întârzia să nu arate el mila. 

{29:9} ajutor săraci de dragul poruncii, si 

întoarce-l nu din cauza lui sărăciei. 

{29:10} pierde banii tăi pentru fratele tău şi prietenul tău, 

şi lăsaţi-o să nu rugina sub o piatră să fi pierdut. 

{29: 11} pune sus comoara ta conform 

poruncile celui prea înalt, şi se pun ţi 

mai mult profit decât aurul. 

{29:12} taci de pomană în depozitele tale: şi acesta se 



dă-te de toate necazurile. 

{29:13} l se va lupta pentru tine împotriva vrăjmaşii mai bine 

decât un puternic scut şi suliţă puternic. 

{29:14} un om cinstit este garant pentru vecinul lui: dar el 

care este obraznic va parasi el. 

{29: 15} uit nu prietenia ta garanţie, pentru el 

a dat viaţa pentru tine. 

{29:16} un păcătos va răsturna bun imobiliar al lui 

garanţie: 

{29:17} şi el că este de o minte nemulţămitori va lăsa 

El [în pericol] care a emis-l. 

{29:18} Suretiship multe de imobiliare bun, n-are anulată şi 

le-a agitat ca un val de mare: viteji fiindcă a condus 

din casele lor, astfel încât au rătăcit printre ciudat 

Naţiunilor. 

{29:19} un om rău, călcarea poruncilor 

de Domnul vor cădea în suretiship: şi -a undertaketh 

şi urmează alţi oameni de afaceri pentru câştig vor cădea în 

ti se potriveste. 

{29:20} ajutor aproapelui tău în funcţie de puterea ta, şi 



Feriţi-vă că tu pe tine însuţi cădea nu în acelaşi lucru. 

{29:21} lucru şef pentru viaţă este apă şi pâine, şi 

îmbrăcăminte, şi o casă pentru a acoperi ruşine. 

{29:22} este mai bine viaţa de un om sărac într-o cabană medie, 

decât tariful delicat in casa altui om. 

{29:23} să fie puţin sau mult, deţin tine mulţumit, ca să 

auzi nu ocara din casa ta. 

{29:24} pentru că este o viaţă mizerabilă pentru a merge la casa 
pentru a 

Casa: de unde tu eşti un străin, tu nu darest deschide 

gura ta. 

{29:25}, te vei distra, sărbătoare şi nu au nici o 

Multumesc: mai mult tu vei auzi cuvinte amar: 

{29:26} vin, tu străin, şi să furnizeze un tabel, şi hrana pentru 
animale 

Eu de asta l-ai gata. 

{29:27} da loc, tu străin, pentru un om de onoare; 

meu vine fratele trebuie depuse, şi au nevoie de mina 

Casa. 

{29:28} aceste lucruri se ridicau la un om de 

înţelegere; upbraiding de locuri, şi 



învinovăţirea de creditor. 

{30:1} el iubeşte fiul său făcut-l des pentru a simti ca 

tija, că el poate avea bucuria de a-l în cele din urmă. 

{30:2}-a chastiseth fiul său au bucuria în el, 

şi se va bucura de el rândul lui cunoştinţă. 

{30:3}, el care învaţă fiul său grieveth inamicul: şi 

înainte de prietenii lui, el se va bucura de el. 

{30:4} deşi tatăl lui mor, totuşi el este ca şi cum el ar fi fost 

nu mort: pentru el l-a lăsat una în spatele lui care este ca si el. 

{30:5} în timp ce el a trăit, a văzut şi s-a bucurat în el: şi 

Când a murit, el nu a fost trist. 

{30:6} a lăsat în urma lui un răzbunător împotriva inamicilor, 

şi una care se dacă bunătatea prietenilor lui. 

{30:7} el maketh prea mult de fiul său se lega 

ranile; şi măruntaiele lui va fi tulburat la fiecare plânge. 
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{30:8} un cal nu rupt becometh incapatanata: şi o 

copil lăsat el însuşi va fi voia. 

{30:9} Cocker copilului tău, şi el ţi-se face frică: 

juca cu el, şi el îţi va aduce greutate. 



{30:10} râde nu cu el, ca nu cumva vei avea durere cu 

El, şi ca nu cumva tu scrâşni tău dinţi în cele din urmă. 

{30:11}-i dea nici o libertate în tinereţe, şi wink nu la 

nebuniile lui. 

{30:12} arc în jos gâtul lui în timp ce el este tânăr, şi bate 

-l pe părţi în timp ce el este un copil, ca nu cumva el ceară 
încăpăţânate, 

şi fi neascultatori unto tine, şi deci aduce durere la ai tăi 

inima. 

{30:13} pedepsi fiului tău, şi ţineţi-l pentru a forţei de muncă, ca 
nu cumva sa 

comportament indecent fi o infracţiune ţie. 

{30:14} este mai bine săraci, fiind sunet şi puternic de 

Constituţiei, decât un om bogat, care este afectat în corpul său. 

{30:15} sănătate şi bun imobiliar din organism sunt mai presus 
de toate 

aur, şi un corp puternic deasupra infinit avere. 

{30:16} nu este nici bogatii deasupra unui organism de sunet, şi 
nu 

bucurie peste bucurie a inimii. 

{30:17} moartea este mai bună decât o viaţă amar sau continuă 



boală. 

{30:18} Delicates turnat pe un gura taci sunt ca 

mizeriile de carne stabilite pe un mormânt. 

{30:19} ce bun săvârşeşte jertfa lui un idol? pentru 

nici se poate mânca nici miros: asa este el că este persecutat de 

Domnul. 

{30:20} el vede cu ochii şi suspină, ca o 

eunuc care embraceth virgină şi sigheth. 

{30.21} da nu peste cugetul la greutate si afecteaza 

nu te pe tine însuţi în sfatul tău. 

{30:22} bucurie a inimii este viaţa omului, şi 

veselia omului prolongeth zilele lui. 

{30:23} dragostea sufletului tău, confort şi inima ta, 

elimina durerea departe de tine: pentru durere a ucis mulţi, 

şi nu există nici un profit în aceasta. 

{30:24} invidie şi mânia scurta viaţa şi grijă 

dă naştere vârsta înainte de timp. 

{30:25} O veselă şi bună inimă va avea o grijă a lui 

carne si dieta. 

{31:1} uitam pentru bogăţiile consumeth trup, şi 



îngrijirea acestora driveth departe de somn. 

{31: 2} vizionarea îngrijire nu va lasa un om somn, ca o rană 

boala topeşte somn, 

{31:3} bogat fiindcă mare muncii în colectarea bogăţiile 

împreună; şi atunci când el resteth, el este umplut cu delicates 
lui. 

{31:4} laboureth săraci în moşia săraci; şi când el 

leaveth, el este încă nevoiasi. 

{31:5} nu el iubeşte aurul se justifică, şi el 

care urmează corupţiei trebuie să aibă suficient acestora. 

{31:6} de aur a fost ruina de mulţi, şi lor 

distrugerea a fost prezent. 

{31:7} este o pricină ca să jertfească 

ea, şi fiecare prost se iau cu acestea. 

{31: 8} binecuvântat este bogat care este gasit fara cusur, 

si nu a mers după aur. 

{31:9} cine este el? şi vom numi-l binecuvântat: pentru 

lucruri minunate a făcut printre poporul său. 

{31:10} care a fost încercat astfel, şi găsit perfect? 

apoi, lasa-i glorie. Care ar putea ofensa, şi n-are nu 



jignit? sau făcut răul, şi nu a făcut-o? 

{31:11} lui mărfurile trebuie să fie stabilite, şi 

Adunarea se declară pomana lui. 

{31:12} în cazul în care tu stai la masa de darnic, nu fi lacomi la 

ea, şi spun că nu există de mult carne pe ea. 

{31:13} Amintiţi-vă că un ochi răi este un lucru rău: şi 

ceea ce este creat mai răi decât un ochi? prin urmare, se 

weepeth la orice ocazie. 

{31:14} Stretch nu ia întinde-ţi mâna păzind acesta se uită, 

şi împinge-l nu cu el în vasul. 

{31:15} judecător nu aproapele tău de pe tine însuţi: şi să fie 

discret în fiecare punct. 

{31:16} mănâncă aşa cum se întâmplă un om, acele lucruri care 
sunt 

Situat înaintea ta; şi devora nota, ca nu cumva vei fi urât. 

{31:17} lasă off primul dragul maniere; şi nu fi 

unsatiable, ca nu cumva să te jignesc. 

{31:18}, atunci când tu sittest printre multe, ajunge nu ai tăi 

parte primul rând. 

{31:19} A foarte putin este suficient pentru un om bine hrănit, 



şi el fetcheth nu sa vânt scurt la patul lui. 

{31:20} sunetul vine somn de consumul moderat: el culcă 

la începutul anului, şi inteligenţa lui sunt cu el: dar durerea de 
ceas, 

şi choler, şi chinurile de burta, sunt cu un unsatiable 

omul. 

{31:21} si daca tu ai fost nevoit să mănânce, apar, du-te 

mai departe, voma, iar tu vei avea odihnă. 

{31:22} fiul meu, ascultă-mă şi mă dispreţuiesc nu, şi la 

ultima tu vei găsi aşa cum ţi-am spus: în toate faptele tale să fie 
rapid, 

Deci nu există nici o boală intră ţie. 

{31:23} cine este liberale ale lui carne, oamenii se vorbesc 

bine de el; şi raportul său menaj bună va fi 

crezut. 

{31:24} dar împotriva lui care este un niggard al lui carne 

intregul oras este murmur; şi mărturii ale lui 

niggardness nu trebuie să fie îndoit de. 

{31:25} arăta nu ta valiantness în vin; căci vin 

a distrus. 
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{31:26} cuptorul proveth marginea de scufundare: Deci doth 

vin inimile mândru de drunkeness. 

{31:27} vin este la fel de bun ca viata cu un om, dacă acesta fi 
beat 

moderat: ceea ce este viaţa apoi la un om care este fără vin? 

pentru aceasta a fost făcută pentru a face oamenii bucuros. 

{31:28} vin beat măsurabil şi în sezonul dă naştere 

bucurie de inima si veselie sufletească: 

{31:29} dar vin beat cu exces maketh amărăciune 

minţii, cu gălăgie şi certa. 

{31:30} beţia increaseth furie de un prost pana la el 

jignesc: se diminisheth puterea, şi maketh rănile. 

{31:31} mustrare nu aproapele tău la vin, şi 

-l dispreţuiesc nu în lui veselie: da-i fără cuvinte urîtori, 

apăsaţi nu asupra lui cu solicitându-i [la băutură.] 

{32:1}, în cazul în care vei face lift maestru [de o sărbătoare,] nu 

pe tine însuţi în sus, dar printre ele ca unul dintre restul; ia 

harnic grija de ei, şi deci stai jos. 

{32:2} iar când tu ai făcut toate biroul tău, iau tale 

loc, că tu vei fi fericit cu ei, şi primeşte o 



Coroana de ta bine comanda de sărbătoare. 

{32:3} vorbeşte, tu că arta cel Bătrân, pentru că se întâmplă ţie, 

dar cu sunet hotărârea; şi să împiedice nu voiajor. 

{32:4} Pour nu, în cuvinte în cazul în care există un muzician, şi 

arăta nu mai departe înţelepciunea afară de timp. 

{32:5} A concert de voiajor într-un banchet de vin este ca un 

pecete de claudiu fixate în aur. 

{32:6} ca o pecete a unui smarald stabilit într-o lucrare de aur, 
astfel încât 

este o melodie de voiajor cu plăcute vinuri. 

{32:7} vorbeşte, tânăr, dacă exista nevoie de la tine: si 

cu toate acestea, abia când tu eşti de două ori a cerut. 

{32:8} lasa discursul tău fie scurt, mult în înţelegerea 

cateva cuvinte; fie ca unul care cunoaşte şi încă MentinΓnd lui 

limba. 

{32:9} în cazul în care vei fi printre oameni mari, nu te face 

egal cu ei; şi când oamenii vechi sunt în loc, utilizaţi nu 

mai multe cuvinte. 

{32:10} înainte de tunet goeth fulger; şi înainte de o 

gafoor om va merge favoare. 



{32:11} ridică-te devreme, şi nu să fie ultima; dar ţi-a lua 

acasă fără întârziere. 

{32:12} ia tău distracţie şi fac ceea ce vei: 

Dar păcatul nu de discursul mândru. 

{32:13} si pentru aceste lucruri să binecuvânteze-l care a făcut-
te, 

şi de tine n-are alimentată cu lucrurile bune. 

{32:14} cine au Domnul va primi lui 

disciplina; şi cei ce-l caută încă găsi favoarea. 

{32:15} cel ce caută Legea se completează cu acestea: 

dar ipocrit va fi jignit participe. 

{32:16}, cei ce se tem de Domnul vor găsi judecata, şi 

se aprinde Justiţie ca o lumină. 

{32:17} un om păcătos nu vor fi mustrat, dar a găsit o 

scuza dupa voia lui. 

{32:18} un om de avocat va fi atent; dar un 

ciudat şi mândru om nu este descurajat cu frica, chiar şi atunci 
când 

de sine a făcut fără sfatul. 

{32:19} face nimic fără avizul; şi când l-ai 

Odată terminat, să se pocăiască nu. 



{32:20} Go nu într-un mod unde tu vei cădea, şi 

un pas greşit, nu printre pietre. 

{32: 21} nu fi încrezători într-un mod simplu. 

{32:22} şi Feriţi-vă de proprii tăi copii. 

{32:23} în orice lucrare bună încredere în sufletul tău 
propriu; pentru acest lucru este 

păzirea poruncilor. 

{32:24}-a crede în Domnul ridică aminte să 

porunca; şi cel ce se încrede în el se tarif niciodată 

mai rău. 

{33: 1} nu este nici un rău se întâmplă aceluia care au 

Domnul; dar în ispită chiar din nou el va livra-l. 

{33:2} un înţelept om urăşte nu Legea; dar el care este un 

ipocrit este acolo ca o navă într-o furtună. 

{33:3} un om de înţelegere încrede în drept; şi 

Legea este credincios la el, ca un oracol. 

{33:4} pregăti ce să spun, şi deci tu vei fi auzit: 

obligati până instrucţiuni, şi apoi face răspunsul. 

{33:5} inima prost este ca o cartwheel; şi a lui 

gandurile sunt ca un axletree de rulare. 



{33:6} A armăsar cal este ca prieten batjocoritor, el 

neigheth sub fiecare unul care şade pe el. 

{33:7}, ce excel într-o zi altul, atunci când toate ca 

lumina de fiecare zi a anului este de soare? 

{33:8} de cunoştinţa Domnului au fost 

distins: şi el modificat anotimpuri şi de sărbători. 

{33:9} unele dintre ele n-are el a făcut mare de zile, şi 

le-a sfinţit, şi unii dintre ei n-are el a făcut ordinare 

zile. 

{33:10} şi toţi oamenii sunt la sol, şi Adam a fost 

creat de pământ: 

{33:11} în cunoştinţe de mult Domnului a împărţit lor, 

şi a făcut căile lor diverse. 

{33:12} unele dintre ele el l-a binecuvântat şi înălţat şi 

unele dintre ele a sfinţit, şi amplasat lângă el însuşi: dar unele 

dintre ele n-are el a blestemat adus mici şi transformat din 

locurile lor. 

{33:13} ca argila este din potter pe o parte, este la moda 

plăcerea lui: aşa că omul este în mâna celui care la facut, la 

fac să le liketh-l cel mai bun. 
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{33:14} bun este stabilit împotriva răului, şi de viaţă împotriva 
morţii: Deci 

este după voia lui Dumnezeu împotriva păcătosului, şi păcătos 
împotriva 

după voia lui Dumnezeu. 

{33:15} uite atat la toate lucrările Celui Preaînalt; şi 

Există două şi două, una împotriva alteia. 

{33:16} am awaked sus ultimul de toate, ca unul care strînge 
după 

n'ar: de binecuvântare de la Domnul am profitat, 

şi tred teascul meu ca un culegator de struguri. 

{33:17} ia în considerare că am lucrat nu pentru mine doar, dar 

pentru toţi cei care caută de învăţare. 

{33:18} auzi-mă, O mare de bărbaţi a poporului, şi 

asculta cu urechile voastre, voi conducători ai Adunării. 

{33:19} da nu fiului tău şi soţia, tale frate şi prieten, 

putere peste tine în timp ce livest tu, si da nu ta mărfurilor 

un alt: ca nu cumva să se pocăiască tine, şi tu sfătuieşte pentru 
acelaşi 

din nou. 



{33:20} cât timp cât tu livest şi ai respiraţia în tine, 

să nu te pe tine însuţi orice. 

{33:21} pentru o mai bună este că copiii tăi trebuie să încerce să 

ţie, celei tu spre stand pentru amabilitatea lor. 

{33:22} în toate lucrările tale ţine să te pe tine însuţi 
preeminenţa; 

lăsa nu o pată în onoarea ta. 

{33:23} în momentul când tu vei termina zilele tale, şi 

termin ţi viaţa, să distribuie moştenirea ta. 

{33:24} furajere, o baghetă şi sarcini, sunt pentru fund; şi 

pâine, corectarea, şi locul de muncă, pentru un slujitor. . 

{33:25} în cazul în care ai setat robul tău forţei de muncă, tu vei 
găsi 

restul: dar dacă tu să-l duci inactiv, el caută libertatea. 

{33:26} A jugul şi un guler arcul gât: deci sunt 

Torturi si chinuri pentru un slujitor rău. 

{33:27} trimite-l forţei de muncă, că el nu fi inactiv; pentru 

lenea învaţă mult rău. 

{33:28} setaţi-l la locul de muncă, ca este apt pentru el: dacă el 
nu 

ascultător, pus pe mai multe lanţuri grele. 



{33:29} dar nu fi excesivă faţă de orice; şi fără 

discreţia nu fac nimic. 

{33:30} dacă tu ai un slujitor, lasă-l să fie ţie ca 

pe tine însuţi, pentru că tu m-ai cumpărat-l cu un preţ. 

{33:31} dacă tu ai un slujitor, ruga-l ca pe un frate: 

pentru ai nevoie de el, începând cu sufletul tău: dacă tu 

ruga-i rău, şi a alerga la tine, ce fel vei tu 

Du-te să-l caute? 

{34:1} speranţa de a un om gol de înţelegere sunt zadarnice 

şi false: și vise ridicaţi de proşti. 

{34:2} Whoso regardeth vise este ca el care catcheth 

la o umbră, şi urmează după vânt. 

{34:3} viziunea visurilor este asemănarea de unul 

lucru la altul, chiar ca asemanarea cu o fata pentru o fata. 

{34:4} de un lucru necurat, ceea ce poate fi curăţit? şi 

la acel lucru care este fals ce adevăr poate veni? 

Divinations {34:5}, şi soothsayings, şi vise, sunt 

Zadar: şi inima fancieth, ca inima de o femeie în durerile 
nasterii. 

{34:6}, în cazul în care acestea nu trimise la cel mai înalt în ta 



vizitare, situat nu inima ta asupra lor. 

{34:7} pentru visele au înşelat pe mulţi, şi le-au 

nu a reuşit care pune încrederea în ele. 

{34:8} legea va fi găsit perfect fără minciuni: şi 

înţelepciunea este perfectiune pentru o gura de credincioşi. 

{34:9} un om care a călătorit ştie multe lucruri; 

şi cine are multă experienţă va declara înţelepciune. 

{34:10} cel care n-are nici o experienţă pic ştie: dar el 

care a călătorit este plin de prudenta. 

{34: 11} atunci când am călătorit, am văzut multe lucruri; şi am 

înţelegem mai mult decât îmi pot exprima. 

{34:12} am fost ofttimes în pericol de moarte: dar am fost 

livrate din cauza acestor lucruri. 

{34:13} spiritul de cei ce se tem de Domnul vor trăi; 

pentru speranţa lor este în el care le saveth. 

{34:14} cine au Domnul nu se tem nici nu se 

frică; pentru că el este speranta lui. 

{34:15} binecuvântat este sufletul celui care au Domnul: 

cărora el arata? şi care este puterea lui? 

{34:16} pentru ochii Domnului sunt peste cei ce iubesc 



El, el este protecţia lor puternic şi puternic sejurul, o apărare 

la căldură, şi un capac de la soare la amiază, o conservare 

la poticnire, şi un ajutor de la care se încadrează. 

{34:17} a raiseth sus sufletul şi lighteneth ochii: el 

dă sănătate, viaţă şi binecuvântare. 

{34:18}-a sacrificeth de un lucru nedrept ajuns, 

jertfa lui este ridicol; şi darurile de nedrept de oameni nu sunt 

acceptate. 

{34:19} celui prea înalt nu este mulţumit cu ofertele 

celor răi; nici nu este el pacificată pentru păcat prin 
multitudinea 

de sacrificii. 

{34:20} Cine aduce o jertfă a bunurilor 

săvârşeşte săraci ca unul care ucide fiul înainte de tatăl său 

ochii. 

{34:21} pâinea de nevoiaşi este viaţa lor: el care 

defraudeth-i acestuia este un om de sânge. 

{34:22} cel ce ridică vecinului său de viaţă 

slayeth-l; şi cel ce defraudeth muncitor de închiriere său 

este o bloodshedder. 



Buildeth {34:23}, atunci când unul şi altul pulleth în jos, 

ce profit au apoi dar de muncă? 

{34:24}, atunci când unul se roagă, şi altul binecuvînta, ale căror 

auzi voce voia Domnului? 
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{34:25} el care se washeth după atingerea de o 

trupul mort, în cazul în care el atinge-l din nou, ceea ce availeth 
sa spălat? 

{34:26}, deci se face cu un om care fasteth pentru păcatele sale, 
şi 

merge din nou, şi face acelaşi lucru: cine va asculta rugăciunea 
lui? 

sau ce umilirea sa profit de el? 

{35: 1} cel ce păzeşte Legea aduce jertfe destul: 

cel ce ridică aminte la porunca jertfa o pace 

oferind. 

{35:2}-a requiteth o goodturn jertfa făină; 

şi el că dă pomana sacrificeth laudă. 

{35:3} să se depărteze de fărădelege este un lucru plăcut 

Domnul; şi pentru a părăsi nelegiuire este o jertfă. 

{35:4} tu vei apare gol înaintea Domnului. 



{35:5} pentru toate aceste lucruri [sunt făcut] din cauza 

porunca. 

{35:6} ofera celor drepţi maketh altarul de grăsime, 

şi savoare dulce acestora înainte de cea mai înaltă. 

{35:7} sacrificiu de un om este acceptabil. şi 

Memorialul acestora va fi niciodata uitat. 

{35:8} da Domnul onoarea lui cu un ochi bun, şi 

diminua nu cele dintâi roade din mâinile tale. 

{35:9} în tău arate cadouri o mină veselă, şi 

dedica zeciuielile tale cu bucurie. 

{35:10} da la cel mai înalt în funcţie de el va veni 

îmbogăţit si ca tu ai ajuns, da cu o vesel 

ochi. 

{35:11} pentru Domnul recompenseth, şi voi da 

şapte ori mai mult. 

{35:12} nu cred să corupă cu daruri; pentru astfel de el 

nu veţi primi: şi încredere nu sacrificii nedrepte; pentru 

Domnul este judecător, şi cu el este lipsa de respect a 
persoanelor. 

{35:13}, el nu va accepta orice persoană împotriva o săraci 



omul, dar va auzi Rugaciunea celor asupriţi. 

{35:14} nu a nesocoti implorare de 

orfan de tată; nici văduvă, atunci când ea poureth în ea 

plângere. 

{35:15} face nu lacrimile alerga în jos văduva pe obraji? 

şi nu este strigătul ei împotriva lui, care a făcut ca ei să cadă? 

{35:16} el că serveth Domnului este acceptată cu 

favoare, şi Rugăciunea lui va ajunge la nori. 

{35:17} rugăciunea celor smeriţi pierceth nori: şi 

pana vin aproape, el nu va fi mângâiat; şi nu va 

pleacă, pana la cele mai înalte vor vedea pentru a judeca după 
dreptate, 

si executa judecata. 

{35:18} pentru Domnul nu va fi moale, nici nu va 

Fi puternic pacientului faţă de ei, pana la el au lovit în 

vasile coapsele nemilos, şi răzbunare repayed 

la păgâni; pana la el am luat multitudinea de 

mândru, şi a rupt sceptru de nelegiuiţi; 

{35:19} pana el au făcut la fiecare om potrivit 

faptele lui, şi la lucrările de bărbaţi conform lor 



dispozitive; pana la el au judecat cauza poporului său, şi 

făcut să se bucure de mila lui. 

{35:20} mila este sezon în timp de suferinţă, ca 

nori de ploaie în timpul secetei. 

{36:1}, miluieşte-ne, Doamne Dumnezeu de toate, şi 

Iată-ne: 

{36:2} şi trimite frica ta asupra tuturor naţiunilor care caută 

nu după tine. 

{36:3} Lift up mîna împotriva naţiuni ciudat, şi 

lăsaţi-le vedea puterea ta. 

{36:4} ca tu erai sfinţit în noi înaintea lor: astfel încât să fie 

tu amplificat printre ei înainte de noi. 

{36:5} şi spuneţi-le tine, ca ne-am cunoscut, 

că nu există nici un Dumnezeu, dar numai tu, Dumnezeule. 

{36:6} arăta noi semne, şi să facă alte minuni ciudat: 

glorifica pe mîna şi tău braţul drept, care se pot stabili mai 
departe 

faptele tale minunate. 

{36:7} ridica de indignare, şi revărsa mânia: ia 

distanţă adversarului, şi de a distruge inamicul. 



{36:8} dragul timp scurt, amintiţi-vă de legământul, şi 

să le declare faptele tale minunate. 

{36:9} lasă-l că escapeth să fie consumate de furia 

foc; şi să le piară care asupresc poporul. 

{36:10} lovi în IB capetele conducătorilor de 

păgâni, care spun că nu există nimeni altul dar nu am. 

{36:11} aduna toate triburile lui Iacov, şi moştenesc 

tu le, începând cu începutul. 

{36:12}, Doamne, miluieşte pe oamenii care este 

numit de numele tău, şi pe Israel, pe care tu ai numit 

tău născut. 

{36:13} O fi milă de Ierusalim, cetatea ta sfântă, 

locul de odihna ta. 

{36:14} umple Sion cu tău oracole de nedescris, şi tău 

persoanele cu slava ta: 

{36:15} da mărturie până la cei care l-ai 

posedat de la început, şi ridica profeţi care 

au fost în numele tău. 

{36:16} Reward pe ei că aşteptaţi pentru tine, şi să-ţi 

profeţii fie găsit credincios. 



{36:17}, Doamne, auzi rugăciunea de robii tăi, 

în funcţie de binecuvântarea lui Aaron peste poporul tău, că 
toate 

cei ce locuiesc pe pământ poate şti că eşti 

Domnul, Dumnezeul veşnic. 

{36:18} burta devoureth toate bucatele, dar este o carne 

mai bună decât alta. 

{36:19} cât cerul gurii tasteth felurite tipuri de carne de vânat: 
Deci 

doth o inimă de înţelegere discursuri false. 
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Inima mofturos {36:20} A făcut ca greutate: dar un om de 

experienta va recompensă-l. 

{36:21} O femeie va primi fiecare om, dar este unul 

fiica mai bună decât alta. 

Frumusetea unei femei {36:22} cheereth 

chipul, iar un bărbat iubeşte nimic mai bun. 

{36:23} dacă exista bunătatea, blândeţea şi confort, în 

limba ei, atunci nu este sotul ei ca alţi oameni. 

{36:24}-a getteth o soţie beginneth o posesiune, un 

ajuta ca unto el însuşi, şi un stâlp de odihnă. 



{36:25} în cazul în care nici o acoperire, posesia nu există 

rasfatata: şi cine are soţia nu va umbla în sus şi în jos 

doliu. 

{36:26} care va avea încredere un hoţ bine numit, care 

skippeth din oraş în oraş? astfel [cine va crede] un om care 

n-are nici o casă, şi lodgeth oriunde noapte ridică! 

El? 

{37:1} fiecare prieten, zice, eu sunt, de asemenea, prietenul lui: 
dar este 

un prieten, care este doar un prieten în numele. 

{37:2}, nu este o durere până la moarte, atunci când o 
companie şi 

prietenul este a apelat la un inamic? 

{37:3} O răi imaginaţia, unde duce tu să 

acoperi pamantul cu înşelăciune? 

{37:4} este un companion, care rejoiceth în 

prosperitatea unui prieten, dar în timpul de strâmtorare va fi 

împotriva lui. 

{37:5} este un companion, care helpeth prietenul său pentru 

burta, şi ridică sus scut împotriva inamicului. 

{37:6} uita nu tău prieten în mintea ta, şi nu 



neatent de el în bogăţiile tale. 

{37:7} fiecare consilier extolleth sfat; dar este 

unele care counselleth pentru el însuşi. 

{37:8} Feriţi-vă de un consilier, şi ştie înainte de ceea ce 

necesitatea n; pentru a va sfătuiesc pentru el însuşi; ca nu 
cumva el a aruncat 

mult peste tine, 

{37:9} şi îţi spun, drumul tău este bun: si 

după aceea el sta pe de altă parte, pentru a vedea ce se abate 
asupra 

tine. 

{37:10} Consult nu cu unul care tine suspecteth: şi 

ascunde tău consilier de la, cum ar fi invidia tine. 

{37:11} nu consultă o femeie atinge ei de 

Cine e gelos; nici cu un laş în materie de 

război; nici cu un comerciant referitoare la schimb; nici cu o 

cumpărătorului de a vinde; nici cu un om invidios de 
recunoştinţă; 

nici cu un nemilos om ating bunătate; nici cu 

leneş pentru orice lucru; nici cu un angajat de un an 

lucrări de finisare; nici cu un servitor inactiv de mult de afaceri: 



asculta nu zis acestea în orice problemă de avocat. 

{37:12} dar fi continuu cu un om evlavios, care tu 

ştii să păzesc poruncile Domnului, a cărui, 

mintea este în conformitate cu cugetul, şi va durerea cu tine, 
dacă 

tu vei ajunge. 

{37:13} si lasa sfatul tău stand de inima: pentru 

nu există nici un om nu mai credincios ţie decât acesta. 

{37:14} pentru un om minte cândva este obiceiul să-i spun 

mai mult de şapte watchmen, care stau mai sus într-un turn 
înalt. 

{37:15} şi mai presus de toate acest rugaţi-vă pentru cea mai 
mare, că el 

va directiona drumul tău într-adevăr. 

{37:16} lasa motiv merge înainte de fiecare enterprize, şi 

Sfat înainte de fiecare actiune. 

{37:17} chipul este un semn de schimbare a 

inima. 

{37:18} patru felul de lucruri apar: binele şi răul, viaţa 

şi moartea: dar limba domneşte peste ele continuu. 

{37:19} este una care este înţelept şi învaţă multe, şi 



cu toate acestea este neprofitabile pentru el însuşi. 

{37:20} este una că înţelepciunea sheweth în cuvinte, şi 

este urât: el trebuie să fie lipsit de toate produsele alimentare. 

{37:21} pentru harul nu este dat, el la Domnul, 

pentru că el este lipsit de toate înţelepciune. 

{37:22}, alta este înţelept să însuşi; şi roadele 

înţelegerea sunt lăudabile în gura lui. 

{37:23} un om înţelept instructeth poporul său; şi fructe 

lui înţelegerea fail nu. 

{37:24} un om înţelept trebuie umplut cu binecuvântare; şi 
toate 

cei ce-l văd se numără el fericit. 

{37:25} zile din viaţa omului poate fi numerotate: 

Dar zilele lui Israel sunt nenumărate. 

{37:26} un om înţelept vor moşteni slava poporului lui, 

iar numele lui este perpetuu. 

{37:27} fiule, dovedi sufletul tău în viaţa ta, şi a vedea ceea ce 
este 

rău pentru ea, şi că ei nu dau. 

{37:28} pentru toate lucrurile nu sunt profitabile pentru toţi 
oamenii, 



nici n-are fiecare plăcere sufletul în fiecare lucru. 

{37:29} nu se unsatiable în orice lucru plin de graţie, nici prea 

lacomi la carne: 

{37:30} pentru exces de carne aduce boală, şi 

îmbuibare va transforma în choler. 

{37:31} de îmbuibare au mulţi au pierit; dar el care 

ridică aminte prolongeth viaţa lui. 

{38:1} onoarea unui medic cu onoare datorate la el 

pentru utilizările poate aveţi de el: căci Domnul 

l-a creat. 

{38:2} pentru cea mai mare vine de vindecare, şi el se 

primi onoarea regelui. 

{38:3} de calificare de medic se ridica sus capul lui: 

şi în ochii oamenilor mari el este în admiraţie. 
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{38:4} Domnul l-a creat medicamente din pământ; 

şi el că este înţelept nu va oroare de ele. 

{38:5} nu a fost făcut de apă dulce cu lemn, care 

virtutea acestora ar putea fi cunoscut? 

{38:6} şi el a dat oameni de calificare, că el ar putea fi 



onorat în lucrările sale minunate. 

{38:7} cu astfel de doth el vindeca [oamenii], şi ridică! 

durerile lor. 

{38: 8} de asemenea doth farmacie face o confectii; 

şi din operele sale există nici un scop; iar la el este pace peste 

tot pământul, 

{38:9} fiule, în boală tale nu fi neglijent: dar se roage 

Domnului, şi el te va face întreg. 

{38:10} lasă de păcat, şi pentru mâinile tale cum trebuie, 

şi curăţească inima ta de toate răutatea. 

{38:11} da o dulce savoare şi un memorial al amenzii 

faina; şi face o fat oferind, ca nu sunt. 

{38:12}, apoi da loc la medic, pentru Domnul 

l-a creat: lasă-l să nu du-te la tine, pentru ai 

este nevoie de el. 

{38:13} este un moment când în mâinile lor este bun 

succesul. 

{38:14} pentru ei, de asemenea, se ruga Domnului, că el 

ar prospera care dau pentru a uşura şi remedia sa 

prelungi viaţa. 



{38:15} cel ce păcătuieşte înaintea lui Maker, lasa-l încadrează 
în 

mână de către medic. 

{38:16} fiul meu, lasa lacrimi cădea peste cei morţi, şi 

începe a plânge, ca în cazul în care ai fi suferit mare rău pe tine 
însuţi; 

şi apoi se acoperă trupul conform obiceiului, şi 

neglijare nu înmormântare. 

{38:17} plânge cu amărăciune, şi face mare geme, şi de a folosi 

jale, ca el este demn, şi că o zi sau două, ca nu cumva tu 

fi rău despre care a vorbit: si apoi pe tine însuţi pentru 
confortul tău 

greutate. 

{38:18} pentru greutate vine moartea, şi greutate 

inimii topeşte puterea. 

{38:19} în necazul, de asemenea, durere rămâne: şi viaţa 

săraci este blestemul a inimii. 

{38:20} ia nici o greutate la inima: drive-o departe, şi 

membru ultima sfârşitul. 

{38:21} Las-o baltă, căci nu este nici o cotitură din nou: tu 

să nu-l face bine, dar doare-te pe tine însuţi. 



{38:22} Remember judecata mea: ai tăi, de asemenea, vor fi 

Acest lucru; ieri pentru mine, şi la zi pentru tine. 

{38:23}, atunci când cei morţi este în repaus, lasa amintirea lui 

restul; şi să fie mângâiat pentru el, atunci când spiritul lui este 
plecat 

la el. 

{38:24} intelepciunea unui om învăţat auzirii 

posibilitatea de petrecere a timpului liber: si cei mici de afaceri 
ce se 

deveni înţelept. 

{38:25}, cum poate el obţine înţelepciunea care MentinΓnd 
plugul, 

şi care glorieth în ţeapă, că driveth boii, şi este 

ocupate în strădaniile lor, şi a căror vorbesc este de boi? 

{38:26} el dă mintea lui să facă brazde; şi este 

harnic pentru a da vaci furajere. 

{38:27} astfel încât fiecare carpenter şi workmaster, care 

laboureth zi şi noapte: şi cei ce taie şi mormânt sigilii, 

şi sunt siliţi a face mare varietate, şi să se 

în imaginile falsificate, şi ceas pentru a termina un lucru: 

{38:28} smith, de asemenea, şedinţa de nicovală, şi 



având în vedere lucrările de fier, vapori de foc wasteth lui 

carnea, şi el a fighteth cu căldură a cuptorului: zgomot 

ciocan şi nicovală este vreodată în urechi şi ochi 

uite încă la modelul de lucru pe care el maketh; El 

va mintea lui să termine lucrarea, şi veghează să-l poloneză 

perfect: 

{38:29} Deci doth potter stând la locul său de muncă, şi de 
cotitură 

roata despre cu picioarele lui, care este mereu atent la 

lui de lucru, şi maketh toate lucrările sale de serie; 

{38:30} a fashioneth lut cu braţul lui şi boweth 

jos puterea lui înainte de picioarele lui; El applieth el însuşi 
pentru a duce 

peste; şi el e harnic pentru a face curat la cuptor: 

{38:31} toate acestea încredere în mâinile lor: şi fiecare este 

înţelept în lucrarea sa. 

{38:32} fără acestea nu pot fi locuit un oraş: şi 

ei nu se insista unde ei vor, nici du-te sus şi în jos: 

{38:33} ei nu trebuie să fie căutat în sfatul publick, 

nici nu sta ridicat în congregaţie: acestea nu va sta 

judecătorilor scaun, nici nu înţeleg sentinţa de judecată: ei 



nu pot declara dreptatea şi judecata; şi ei nu se 

găsit în cazul în care sunt vorbite de parabole. 

{38: 34} dar se va menţine starea de lume, şi 

[toate] dorinţa lor este în activitatea lor meşteşug. 

{39:1} dar cel ce dă mintea lui drept cele mai 

Mare, şi este ocupat în meditaţie acestora, vor căuta 

afară înţelepciunea de toate vechi, şi a ocupat în 

profeţii. 

{39:2} a păstra cuvintele de oameni de renume: 

şi dacă şiret le pilde, el va fi acolo, de asemenea. 

{39:3} el va căuta secretele de grave sentinţe, 

şi se conversa în Parabole întuneric. 

{39:4} a se servi printre oameni mari şi apărea 

înaintea Prinţilor: el se va deplasa prin ţări ciudat; pentru 

El a incercat binele şi răul între oameni. 

{39:5}, el va da inima lui să se recurgă la începutul la Domnul 

ce a făcut el, va rog înaintea celui prea înalt şi va 

deschide gura lui în rugăciune, şi să facă rugăciune pentru 
păcatele sale. 

{39:6} atunci când va fi mare Domnul, el se completează cu 



spiritul de înţelegere: el se turna propoziţii înţelept, 

şi să mulţumesc Domnului în rugăciunea lui. 

Page 625 Sirah (Ecleziastul) 

{39:7}, el conduce sfatul său şi de cunoştinţe, şi în 

Secretele lui se a medita. 

{39:8}, el trebuie să arate mai departe ceea ce el a învăţat, 

şi aduce slava în Legea legământului Domnului. 

{39:9} multe va felicit înţelegerea lui; si asa 

cât timp lumea veac, nu trebuie să fi şters lui 

Memorialul se abate de la distanţă, şi numele lui va trăi 

din generaţie în generaţie. 

{39:10} naţiuni trebuie să arate mai departe înţelepciunea lui, şi 

Adunarea se declară lauda lui. 

{39: 11} daca a murit, el va lăsa un nume mai mare decât un 

mie: şi dacă el live, el va creşte. 

{39:12} încă v-am mai spus, care m-am gândit 

la; pentru am umplut ca luna la plin. 

{39:13} ascultaţi la mine, voi tineri, şi amice mai departe 

ca un trandafir creste brook a câmpului: 

{39:14} şi voi da o savoare dulce ca tămâie, şi 



înflori ca un crin, trimiteţi mai departe un miros şi cânta un 
cântec de 

laudă, să binecuvânteze Domnul în toate lucrările lui. 

{39:15} amplifica numele, şi arăta mai departe lauda lui cu 

piesele de buzele tale, şi cu harpe, și în lăudându-l 

veţi spune după acest mod: 

{39:16} toate lucrarile Domnului sunt depășește bun, 

şi nici un fel el porunceşte va fi realizată în 

din cauza sezonului. 

{39:17} şi nimeni nu poate spune, ce este aceasta? de aceea 
este 

asta? pentru moment convenabil ei se tot fi căutat: la 

sa poruncii apele stăteau ca un morman şi la 

cuvintele lui gura recipientelor de ape. 

{39:18} la porunca lui, se face un fel 

place! şi nimeni nu poate împiedica, atunci când el va salva. 

{39:19} lucrarile de orice trup sunt înaintea lui, şi 

nimic nu poate fi ascuns din ochii lui. 

{39:20} el vede din veşnică a veşniciei; şi 

nu este nimic minunat înaintea lui. 



{39:21} A omului nu trebuie să spun, ceea ce este aceasta? de 
aceea este 

asta? pentru Căci El a făcut toate lucrurile pentru utilizările lor. 

{39:22} binecuvântarea acoperit uscat ca un râu, şi 

uda-l ca un potop. 

{39:23} ca el a transformat apele saltness: Deci 

moştenesc păgâni mânia lui. 

{39:24} în căile lui sunt simplu de zis Sfânt; Deci, acestea sunt 

stumblingblocks zis cei răi. 

{39:25} pentru binele sunt bine lucrurile create de 

începând cu: lucruri atât de rău pentru păcătoşi. 

{39:26} Principalul lucruri pentru utilizarea întregului om 

viata sunt apa, foc, de fier, şi sare, făină de grâu, miere, 

lapte, şi sânge de struguri, ulei, şi îmbrăcăminte. 

{39:27} toate aceste lucruri sunt spre binele dumnezeiesc: atât 
la 

păcătoşii ei sunt transformate în rău. 

{39:28} exista spirite care sunt create de răzbunare, 

care, în furia lor se afla pe gât timpi; în momentul de 

distrugerea ei turna forţa lor, şi potoli mânia 

celui ce le-a făcut. 



{39:29} foc, şi grindină, şi foametea şi moartea, toate acestea 

au fost create pentru răzbunare; 

{39:30} dintii de fiare sălbatice, şi scorpioni, şerpi, şi 

sabia pedepsirea celor răi la distrugere. 

{39:31}, ele se va bucura în porunca lui, şi ele 

trebuie să fie gata pe pământ, când nevoie este; şi atunci când 
lor 

veni vremea, ei nu se încălcăm cuvântul lui. 

{39:32} de aceea la început am fost rezolvate, şi 

gândit la aceste lucruri, şi le-au lăsat în scris. 

{39:33} toate lucrarile Domnului sunt bune: şi el va 

da fiecare lucru indispensabil cuvenit sezon. 

{39:34} astfel încât un om pot să spun, acest lucru este mai rău 
decât atât: 

pentru în timp ele sunt toate bine aprobate. 

{39:35} și, prin urmare, voi lăuda pe Domnul cu toată 

inima şi gura şi să binecuvânteze numele Domnului. 

{40:1} mare durerile este creat pentru orice om, şi o 

greu jugul este peste fiii lui Adam, din ziua în care 

ei merg din pântecele mamei lor, pana a doua zi ca ei 

reveni la mama tuturor lucrurilor. 



{40:2} imaginaţia lor de lucruri să vină, şi a doua zi 

morţii, [probleme] gândurile, şi [cauza] tem a inimii; 

{40:3} la ce şade pe tronul slavei, zis 

ce este umilit în pământ şi cenuşă; 

{40:4} la el că weareth violet şi o coroană, la 

El care este imbracata cu o rochie de pânză. 

{40:5} mânia, şi invidie, necaz, şi unquietness, frica de 

moartea, furie, şi certuri, şi în timpul de odihnă asupra lui 

patul său somn de noapte, schimba cunoştinţele sale. 

{40:6} O foarte puţin sau nimic este odihna lui, şi după aceea el 
este în 

somn, la fel ca o zi de păstrarea watch, tulburat în 

viziunea inimii sale, ca în cazul în care a fost scăpat dintr-o 
bătălie. 

{40:7}, atunci când totul este în siguranţă, el awaketh, şi 
marvelleth care 

frica a fost nimic. 

{40:8} [se intampla astfel de lucruri] unto orice făptură, ambele 
bărbat şi 

fiara, şi că este sevenfold mai mult asupra păcătoşilor. 

{40:9} moartea, şi vărsare de sânge, certuri, şi sabia, 



calamităţi, foamete, necaz, şi flagel; 

{40:10} aceste lucruri sunt create pentru cei răi, şi pentru 

ei au venit potopul. 

{40:11} toate lucrurile care sunt de pe pamant se va întoarce 
spre 

pământ din nou: şi ceea ce este de apele reveni în 

mare. 

{40:12} toate luare de mită şi nedreptate va fi şters: dar 

a face adevărat se îndura pentru totdeauna. 
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{40:13} mărfurilor de nedrept se usucă ca un 

Râul, şi vor dispărea cu zgomot, ca un tunet mare în 

ploaie. 

{40:14} în timp ce el a deschide mâna, el se va bucura: Deci 

călcarea intră la zero. 

{40:15} copiii din nelegiuiţi nu pune mai departe 

multe ramuri: dar sunt ca radacinile necurate pe o stâncă tare. 

{40:16} buruienilor în creştere la fiecare apă şi Banca de 

un râu trebuie să fie tras în sus înainte de toate iarba. 

{40:17} Bountifulness este ca o gradina mai fructuoasă, şi 



lăudăm în veac. 

{40:18} a forţei de muncă, şi să fie de conţinut cu că un om n-
are, 

este o viaţă dulce: dar el că a găsit o comoară este deasupra lor 

ambele. 

{40:19} copii şi construirea unui oraş continua un 

numele de om: dar o nevastă fără prihană este numărat 
deasupra lor 

ambele. 

{40:20} vin şi voiajor bucura inima: dar dragostea 

de înţelepciune este mai presus de amândoi. 

{40:21} ţeavă şi alăuta face dulce melodie: 

dar o limbă plăcută este mai presus de amândoi. 

{40:22} ochiul tău doreşte favoare si frumusete: dar mai mult 

decât ambele porumb în timp ce este verde. 

{40:23} A prietenul şi tovarăşul întâlni niciodată rău: dar 

ambele de mai sus este o soţie cu sotul ei. 

{40:24} fraţilor şi de a ajuta sunt contra timp de necaz: dar 

pomana emite mai mult de amândoi. 

{40:25} de aur şi argint face piciorul sta sigur: dar 

sfatul este stimat amândoi de mai sus. 



{40:26} bogăţia şi puterea ridicaţi inima: dar frica 

a Domnului este peste amândoi: nu există nici o vreau în frica 

Domnului, şi acesta nu needeth să caute ajutor. 

{40:27} frica de Domnul este o grădină fructuoasă, şi 

acoperă-l mai presus de toate glorie. 

{40:28} fiule, conduce nu un cerşetor de viaţă; pentru o mai 
bună este să 

moară decât să cerşească. 

{40:29} viata celui care dependeth pe un alt om 

tabelul nu este de a fi numărate pentru o viaţă; pentru el însuşi 
polluteth 

cu alţi bărbaţi carne: dar un om înţelept a cultivat bine va 

Feriţi-vă din acestea. 

{40:30} cerşit este dulce în gura lui cinic: 

dar în burta lui va arde un foc. 

{41:1} O moarte, cum amar este amintirea de tine pentru a 

un om care trăieşte în repaus în posesiunile sale, până la omul 
care 

n-are nimic să-l vex, şi asta fiindcă prosperitate în toate 

lucrurile: da, aceluia, care încă este capabil de a primi carne! 

Este {41:2} O moarte acceptabil tău teză la nevoiasi, 



şi aceluia a cărui tărie piere, care este acum în ultimul 

vârstă, şi este contrariat cu toate lucrurile şi să-l că despaireth, 

şi -a pierdut răbdarea! 

{41:3} frica nu sentinţa morţii, le amintesc 

care au fost înaintea ta, şi care au venit după; pentru acest 
lucru este 

instrucţiunea Domnului peste tot trupul. 

{41:4} şi de ce eşti împotriva placerea de a mai 

Mare? nu există nici o percheziţie în mormânt, dacă te 

au trăit zece ani, sau o sută sau o mie de ani. 

{41:5} copii păcătoşi sunt copii abominabile, 

şi care sunt familiarizat în locuinţă de cei păcătoşi. 

{41:6} moştenire copiilor păcătoşilor pieri, 

şi urmaşii lor trebuie să aibă un reproş perpetuu. 

{41: 7} copiii vor plânge un nelegiuit Tatălui, 

pentru că ei vor fi reproşat dragul lui. 

{41:8} fi vai vouă, oamenilor nelegiuiţi, care au 

părăsit Legea lui Dumnezeu cel prea înalt! dacă voi creşte, se 

trebuie să vă distrugere: 

{41:9} și în cazul în care voi fi născut, voi trebuie să se nască un 
blestem: şi 



dacă voi muri, un blestem trebuie să fie al tău parte. 

{41:10} toţi cei de pe pământ se va întoarce spre pământ din 
nou: 

astfel cei păcătoşi se merge la un blestem la distrugere. 

{41:11} este doliu oamenilor despre corpurile lor: dar 

un nume bolnav a păcătoşi vor fi şterse. 

{41:12} au în vedere numele tău; pentru că în continuare 

cu tine peste o mie de comori mari de aur. 

{41:13} A viata buna n-are dar de cateva zile: dar un nume bun 

în veac. 

{41:14} copiii mei, să păstreze disciplina în pace: pentru 

înţelepciunea care este ascuns, si o comoara care nu se vede, 
ce 

profitul este în amândoi? 

{41:15} A omului care hideth nebunia lui este mai bună decât 
un 

omul care hideth înţelepciunea lui. 

{41:16} de aceea se gafoor în funcţie de cuvântul meu: 

pentru că nu este bună de a păstra toate ne; nu este 

aprobat cu totul în fiecare lucru. 

{41:17} fi ruşine de prostitutia înaintea Tatălui şi 



mama: și o minciună înainte un prinţ şi un om puternic; 

{41:18} de o infracţiune înainte de un judecător şi 
conducător; de 

nelegiuirea înainte o congregaţie şi oamenii; de care se ocupă 
nedrept 

înainte de tău partener şi prieten; 

{41:19} şi de furt în ceea ce priveşte locul de unde ai 

sojournest, şi în ceea ce priveşte adevărul lui Dumnezeu şi a lui 

legământ; şi a se rezema cu cot tău asupra cărnii; şi 

de dispreţuit să dea şi să ia; 

{41:20} și tăcerea înaintea lor, care saluta ta; şi 

să se uite la o prostituată; 

{41:21} și să se întoarcă faţa ta din partea ta; sau 

să ia o parte sau un cadou; sau pentru a privi la altul 

nevasta omului. 

{41:22} sau să fie overbusy cu roaba lui, şi să vină nu 

lângă patul ei; sau de upbraiding discursuri înainte de 
prieteni; şi 

după ce te-ai dat, a dojeni 
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{41:23} sau iterarea şi vorbind din nou care care 



tu m-ai auzit; şi de dezvăluirea secretelor. 

{41:24} asa ca vei fi cu adevărat gafoor şi găsi favoarea 

înaintea tuturor oamenilor. 

{42:1} de aceste lucruri nu fii ruşinat, şi să accepte 

nici o persoană să păcătuiască astfel: 

{42:2} de drept cel mai înalt, şi legământul său; şi 

de judecata pentru a justifica cei păcătoşi; 

{42:3} de socoteala ta partenerilor şi călători; sau de 

darul de patrimoniu de prieteni; 

{42:4} de exactitate de echilibru şi de greutăţi; sau de a obţine 

mult sau putin; 

{42:5} şi de negustori indiferent de vânzare; de mult 

corecţie de copii; şi să facă parte un rău 

slujitor să sângereze. 

Păstrarea {42:6} sigur este bun, atunci când o soţie rău este; şi 

taci, unde sunt multe mâini. 

{42:7} livra toate lucrurile în număr şi greutate; şi -a pus 

tot în scris că vei givest, sau receivest în. 

{42:8} nu se ruşinează să informeze înţelept şi prostesc, 

şi extreme în vârstă care contendeth cu cei care sunt 



tineri: astfel vei fi cu adevărat învăţat, şi aprobat de toate 

oameni care locuiesc. 

{42:9} waketh tată pentru fiica, atunci când nici un om 

cunoaşte; şi grija pentru ea ridică somn: atunci când ea 

este tânără, ca nu cumva ea trece floarea de varsta ei; şi 

fiind căsătorit, ca nu cumva ea ar trebui să fie urât: 

{42:10} în virginitatea ei, ca nu cumva ea ar trebui să fie spurcat 
şi 

ajuns cu copilul în casa tatălui ei; şi având o 

soţul, ca nu cumva ea ar trebui să misbehave însăşi; şi atunci 
când ea este 

căsătorit, ca nu cumva ea ar trebui să fi stearpă. 

{42:11} păstra un ceas sigur peste o fiica neruşinat, 

ca nu cumva ea îţi face o laughingstock la vrăjmaşii, şi o 

proverb în oraş, şi un reproş printre oameni, şi 

face-ţi ruşine înaintea norodului. 

{42:12} Iată că nu fiecare corp frumuseţea, şi stai în 

mijlocul de femei. 

{42:13} pentru la confectii vine un fluture de noapte, şi de la 

femei răutatea. 

{42:14} este mai bine churlishness un om decât o 



femeie curtenitor, o femeie, spun, care aduce ruşine 

şi reproş. 

{42:15}, voi aminti acum lucrarile Domnului, şi 

declara lucruri pe care l-am văzut: în cuvintele Domnului 

sunt operele sale. 

{42:16} soarele care dă lumină se uită la toate lucrurile, 

iar activitatea acestora este plin de slava Domnului. 

{42:17} Domnul nu a dat putere sfinţii să 

declara toate lucrările sale minunate, care Domnul cel 
Atotputernic 

s-a stabilit cu fermitate, că orice este ar putea fi stabilite pentru 

slava lui. 

{42:18}, el caută în adâncime, şi inima, şi 

considereth dispozitivele de viclean: căci Domnul cunoaşte 
toate 

care poate fi cunoscut, şi El împlineşte semnele de lume. 

{42:19} a declareth lucrurile pe care sunt trecute, şi pentru a 

Vino, şi descopere paşii de lucruri ascunse. 

{42:20} nu-l escapeth, nici orice cuvânt este 

ascuns de la el. 

{42:21}, el n-are impodobite lucrări excelent al lui 



înţelepciune, şi el este din veşnică a veşniciei: zis 

poate fi adăugat nimic, nici pot a fi diminuate, iar el 

n-are nevoie de orice consilier. 

{42:22} Oh cum dorit sunt toate lucrările lui! şi că o 

omul poate vedea chiar la o scânteie. 

{42:23} toate aceste lucruri direct şi să rămână pentru 
totdeauna pentru toate 

utilizări, şi acestea sunt toate ascultători. 

{42:24} toate lucrurile sunt dublu una faţă de alta: şi el 

n-are nimic de făcut imperfectă. 

{42:25} unu lucru establisheth binele sau altul: si 

care se completează cu văzând slava sa? 

{43:1} mândria de înălţime, cer limpede, 

frumusetea cerului, cu său arăta glorios; 

{43:2} soarele când acesta incercare, declararea la sale în 
creştere o 

instrument de minunate, lucrarea celui prea înalt: 

{43:3} la ora parcheth în ţară, şi care pot 

respecte căldură arzătoare ale acestora? 

{43:4} A om suflă un cuptor este în lucrări de căldură, dar 

Soarele arde munţii de trei ori mai mult; respiraţie 



iasă vaporii de foc, şi de a trimite mai departe grinzi luminoase, 
se 

dimmeth ochii. 

{43:5} mare este Domnul, care a făcut-o; şi la lui 

porunca aleargă în grabă. 

{43:6} a făcut luna, de asemenea, pentru a servi în sezonul ei 
pentru o 

declarație de ori, şi un semn al lumii. 

{43:7} din lună este semnul de sărbători, o lumină care 

decreaseth în perfecţiunea ei. 

{43:8} luna este numit după numele ei, creşterea 

excelent în schimbarea ei, fiind un instrument de 

armatele mai sus, strălucind în întinderea cerului; 

{43:9} frumusetea cerului, slava stelelor, o 

Ornament da lumina în locuri mai înalte de Domnul. 

{43:10} la porunca lui cel Sfânt, ei vor 

stea în ordinea lor, şi nu leşin în ceasurile lor. 

{43:11} privire la curcubeu, şi laudă-l care a făcut 

l; foarte frumos este în luminozitatea acestuia. 

{43:12} umele cer despre cu un glorios 

cerc şi mâinile celui prea înalt au indoite acesta. 



{43:13} de porunca lui el maketh zăpadă să cadă 

aplace, şi urască rapid fulgere judecata lui. 
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{43:14} prin intermediul acestei comori sunt deschise: si nori 

zbura mai departe ca păsările. 

{43:15} prin puterea lui mare el maketh societatea de nori, 

şi grindină sunt rupte mici. 

{43:16} la vederea lui munti sunt agitate, iar la lui 

va Sud vântul suflă. 

{43:17} zgomot de tunet maketh pământului pentru a 

tremure: Deci doth Nord furtună şi vârtej de vânt: ca 

păsări care zboară el scattereth de zăpadă, şi care se încadrează 
în jos 

acestora este iluminat de lăcuste: 

{43:18} ochi marvelleth la frumusetea albul 

acestora, şi inima este uimit la ploi de ea. 

{43:19} bruma de asemenea ca sare el poureth pe pământ, 

şi fiind congelat, ea zace pe vârful ascuţit mizele. 

{43:20}, atunci când vântul de Nord rece suflă, şi apă 

este congelat în gheaţă, ea rămâne la fiecare adunare 



de apă, şi clotheth apei, cu un 

pieptar. 

{43:21} devoureth munţi, şi arde 

pustie, şi consumeth iarba ca focul. 

{43:22} A prezent remediu de toate este o ceaţă vine 

rapid, o rouă vine după ce caldura refresheth. 

{43:23} de sfatul său el appeaseth profundă, şi 

planteth Insulele acolo. 

{43:24} care navighează pe mare spun de pericolul 

ale acestora; şi când l-am auzit cu urechile noastre, ne minuna 

participe. 

{43: 25} pentru aceasta fi ciudat şi wondrous funcţionează, 

varietate de tot felul de fiare şi balenele creat. 

{43:26} de el sfârşitul ei are succes prosper, 

şi cuvântul constau în toate lucrurile. 

{43:27} putem vorbi mult, şi încă să vină scurt: 

În concluzie, de aceea toate. 

{43:28} cât vom fi capabili de a-l mări? pentru că el este 

mari peste toate lucrările lui. 

{43:29} stăpânul este teribil şi foarte mari, şi 



minunata este puterea lui. 

{43:30}, atunci când voi să slăvească pe Domnul, ridica-l cât mai 
mult 

voi poate; pentru chiar încă va el depăşesc: şi când voi înălţa 

El, pune mai departe toate puterea ta, şi nu să fie 
obosit; pentru voi poate 

nu merge suficient de departe. 

{43:31} care a văzut el, că el ne-ar putea spune? şi 

care poate amplifica-l ca el este? 

{43:32} sunt încă să fie ascuns lucruri mai mari decât acestea, 
pentru 

am văzut doar câteva din operele sale. 

{43:33} pentru Domnul l-a făcut toate lucrurile; şi la 

după voia lui Dumnezeu Căci El a dat înţelepciune. 

{44:1}-ne acum lauda oamenilor celebru şi părinţii noştri 

că a născut pe noi. 

{44:2} Stăpânul a forjat glorie mare de ele 

prin puterea sa mare la început. 

{44:3} cum ar fi să poarte regulă în regatele lor, oameni 

renumit pentru puterea lor, oferindu-consilier de lor 

înţelegerea, şi declararea profeţii: 



{44:4} liderii de oameni de sfaturile lor, şi de 

cunoştinţele lor de învăţare întâlni pentru oameni, înţelept şi 

elocvente sunt instrucţiunile lor: 

{44:5}, cum ar fi aflat de piese muzicale, şi recitat 

versetele în scris: 

{44:6} bogat oameni mobilate cu capacitatea, trăiesc în pace 

în habitations lor: 

{44:7} toate acestea au fost onorate în lor generaţii, şi 

au fost slava lor ori. 

{44:8} nu fi dintre ele, care au lăsat un nume 

ei, că laude lor ar putea fi raportate. 

{44:9} şi unele exista, care nu au nici un memorial; cine 

sunt pierit, ca şi cum acestea nu au fost niciodată; şi sunt 

deveni ca şi cum acestea nu s-a născut; şi lor 

copii după ei. 

{44:10}, dar acestea au fost bărbaţi milostiv, ale căror 

dreptatea nu a fost uitat. 

{44:11} cu sămânţa lor continuu rămâne un bun 

moştenire, şi copiii lor sunt în cadrul legământului. 

{44:12} lor seminţe standeth rapid, şi copiii lor pentru 



ei. 

{44:13} semințele lor trebuie să rămână pentru totdeauna, şi 
slava lor 

trebuie să nu fie şterse. 

{44:14} trupurile lor sunt îngropate în pace; dar numele lor 

este viu pentru totdeauna. 

{44:15} oamenii vor spune de înţelepciunea lor, şi 

Adunarea va arăta mai departe lauda lor. 

{44:16} Enoh mulţumit Domnului, şi a fost tradus, 

fiind un exemplu de pocăinţă pentru toate generaţiile. 

{44:17} Noe a fost gasit perfect şi drepţi; în 

timp de mânia a fost dus în schimbul [lume]; 

prin urmare, a fost el a plecat ca o rămăşiţă pământ, atunci 
când 

a venit potopul. 

{44:18} un legământ veşnic a fost făcut cu el, care 

orice făptură, să piară nu mai mult de inundaţii. 

{44:19} Avraam a fost un tată mare de mulţi oameni: în 

Gloria a fost acolo nici unul ca el; 

{44:20} care păstrează dreptul celui prea înalt, şi a fost în 

Legământul cu el: el a stabilit Pactul în trupul lui; 



şi atunci când el a fost dovedit a fi, a fost găsit credincios. 

{44:21} aceea el l-a asigurat de jurământ, că el 

va binecuvânta Naţiunilor în sămânţa sa, şi că el ar 

înmulţiţi-l ca pulberea Pământului, şi înălţa samanta ca 

stele, şi le provoca să moştenesc de la mare la mare, şi 

la Râul zis cea mai mare parte a terenului. 
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{44:22} cu Isaac a făcut el a stabili asemenea [pentru 

Numele tatălui lui Avraam] binecuvântarea tuturor oamenilor, 
şi 

legământ, şi a făcut odihni peste capul lui Iacov. El 

-l-a recunoscut în binecuvântarea lui, şi i-a dat o 

patrimoniu, şi împărţit porţii lui; printre cele douăsprezece 
triburi 

El a făcut parte le. 

{45:1} şi el a scos din el un milostiv om, care 

găsit favoarea în ochii lui orice făptură, chiar Moise, iubit 

de Dumnezeu şi oameni, a căror memorial este binecuvântată. 

{45:2} a făcut-l ca sfinţii glorios, şi 

amplificat-l, astfel încât vrăjmaşii lui stătea în frica de el. 

{45:3} de cuvintele lui, el a provocat minuni să înceteze, şi 



El l-a făcut glorios înaintea împăraţilor, şi i-a dat o 

porunca pentru oameni și arătat-l o parte a lui 

slava. 

{45:4} a sfinţit de-l lui faithfuless si smerenie, 

şi -l-a ales din toate bărbaţi. 

{45:5} a făcut să-l auzi glasul lui, şi l-a adus 

în nor întunecat, şi i-a dat porunci înaintea lui 

faţă, chiar şi dreptul de viaţă şi de cunoştinţe, că el ar putea 

invata Iacov lui pactele, şi Israel judecăţile lui. 

{45:6} a înălţat pe Aaron, un om sfânt ca unto el, chiar 

fratele său, din seminţia lui Levi. 

{45:7} un legământ veşnic, el a făcut cu el şi 

i-a dat preoţiei printre oameni; El frumos 

el cu ornamente frumuşel, şi -l îmbrăcat cu o haină de 

slava. 

{45:8} a pus asupra lui slava perfectă; şi consolidarea 

el cu veşmintele bogate, cu pantaloni scurţi, cu un halat lung, 

şi efodul. 

{45:9} si l-a înconjurat cu rodii, şi 

cu multe clopote de aur rotunde despre, care ca el a mers acolo 



ar putea fi un sunet, şi un zgomot realizate care ar putea fi auzit 
în 

Templului, pentru un memorial copiilor poporului său; 

{45:10} cu o haină Sfânt, cu mătase şi aur şi albastru 

şi violet, activitatea de embroidere, cu o curea de piept 

de judecată, şi cu Urim şi Tumim; 

{45:11} cu stacojiu răsucite, activitatea de viclean 

muncitor, cu pietre preţioase chipurilor ca sigiliile, şi a stabilit în 

aur, lucrarea de orologerie, cu un scris gravat pentru o 

Memorialul, după numărul de triburi ale lui Israel. 

{45:12} a pus o coroană de aur pe mitre, în care 

a fost gravate sfinţeniei, un ornament de onoare, o costisitoare 

munca, dorinţele a ochilor, frumos şi frumos. 

{45:13} înaintea lui nu au nici unul astfel, nici nu a făcut 

vreodată orice străin le-a pus pe, dar numai copiii lui şi a lui 

copii copii mereu. 

{45:14} jertfele lor trebuie să fie consumate în totalitate fiecare 

ziua de două ori în permanenţă. 

{45:15} Moise l-a consacrat şi uns-l cu 

ulei sfânt: aceasta a fost numit la el de o veşnică 



legământ, şi în sămânţa sa, atât de mult timp ca cerurile trebuie 
să 

rămân, că acestea ar trebui să slujesc aceluia, şi executa 

Biroul de preoţie, şi să te binecuvânteze oameni în numele lui. 

{45:16} a ales-l din toate bărbaţi vie pentru a oferi 

sacrificii pentru Domnul, tămâie şi o savoare dulce, pentru un 

Memorial, să facă împăcare pentru poporul său. 

{45:17} a dat aceluia, poruncile lui, şi 

autoritatea în statutul de hotărâri, că el ar trebui să înveţe 

Jacob mărturii, şi să informeze Israel în legile lui. 

{45:18} strainii conspirat împreună împotriva lui, şi 

-l-a bârfit în pustie, chiar şi oamenii care erau de 

Dathan pe Abiron pe partea şi Adunarea celor de bază, 

cu furie şi mânie. 

{45:19} acest lucru Domnul a văzut, şi este nemulţumit de el, şi 
în 

indignarea lui mânios au fost consumate: el a făcut 

minuni asupra lor, sa le consume cu flacara de foc. 

{45:20}, dar el a făcut Aaron mai onorabil, şi -a dat 

el un patrimoniu, şi împărţit zis cele dintâi roade din 

creşte; în special, el a pregătit pâinea din abundenta: 



{45:21} pentru mănâncă jertfele Domnului, care 

El a dat la el şi sămânţa lui. 

{45:22} dar în teren a poporului a avut nr 

moştenire, nici nu a avut orice parte printre oameni: 

pentru Domnul însuşi este parte şi moştenirea lui. 

{45:23} a treia în slava este Phinees fiul lui Eleazar, 

pentru că el a avut zel în frica de Domnul, şi a ridicat 

cu curaj bun de inima: Când oamenii s-au transformat 

spate, şi a făcut ispăşire pentru Israel. 

{45:24} prin urmare a existat un legământ de pace facut 

cu el, că el ar trebui să fie şef al sanctuarului şi a 

poporul său, şi că el şi urmaşii săi ar trebui să aibă 

demnitate de preot în veac: 

{45:25} conform legământului făcut cu fiul David 

de Jesse, din tribul lui Iuda, că moştenirea regelui 

ar trebui să fie urmaşilor săi singuri: Deci moştenirea lui Aaron 

de asemenea, ar trebui să fie seminţei lui. 

{45:26} Dumnezeu vă dau înţelepciunea în inima ta pentru a 
judeca lui 

oameni în neprihănire, că lucrurile lor bune nu se 



eliminate, şi că gloria lor poate dăinui pentru totdeauna. 

{46:1} Isus fiul un naos a fost viteji în războaie, şi 

a fost succesorul lui Moise în profeţii, care conform 

numele lui a fost făcut mare pentru salvarea celor aleşi de 
Dumnezeu, 

şi de a lua răzbunare de duşmani care s-au ridicat împotriva 

ei, că el ar putea stabili Israel în moştenirea lor. 

{46:2} cât de mare glorie gat el, atunci când el a făcut ridice lui 

mâinile, şi a întins sabia împotriva cetăţilor! 

{46:3} cine înainte de el a stat atât să-l? pentru Domnul 

el însuşi a adus duşmanii săi la el. 

{46:4} a făcut nu soarele merge înapoi prin mijloace lui? şi nu a 
fost 

într-o zi, atâta timp cât două? 

{46:5} a chemat pe Domnul cel mai mare, atunci când 

duşmani apăsat asupra lui pe fiecare parte; şi Domnul mare 

auzit-l. 

{46:6} și cu grindină de putere puternic a făcut 

luptă să scadă violent asupra Naţiunilor, şi în coborâre 

[de Beth-horon] El le-a distrus care a rezistat, care 
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Naţiunilor ar putea să ştiţi toate puterea lor, deoarece a luptat 
în 

înaintea Domnului, şi el a urmat puternicul. 

{46:7} în timpul lui Moise, de asemenea, el a făcut o lucrare de 
mila, 

El şi Caleb fiul lui Jephunne, în care au rezistat 

congregaţie, şi reţinut oameni la păcat, şi 

potolit murmurul răi. 

{46:8} şi de şase sute de mii de oameni pe jos, acestea 

doi s-au păstrat să-i aducă la patrimoniul, chiar 

ţara care floweth cu lapte şi miere. 

{46:9} Domnul i-a dat putere, de asemenea, lui Caleb, care 

rămas cu el la bătrâneţe: astfel încât el a intrat 

înălţimilor terenului şi sămânţa lui obţinute pentru un 

patrimoniu: 

{46: 10} că toţi copiii lui Israel s-ar putea vedea că este 

e bine să urmeze Domnului. 

{46:11} și privind judecătorii, fiecare un nume, 

a căror inimă a mers nu o whoring, nici nu a plecat din 

Doamne, lasa memoria lor fi binecuvântaţi. 

{46:12} lasa oasele lor înflori din locul lor, şi să 



numele ei pentru ca au fost onorate continua asupra 

copiii lor. 

{46:13} Samuel, profetul Domnului, iubita lui 

Doamne, stabilit un regat şi uns prinţii asupra lui 

oamenii. 

{46:14} de Legea lui Dumnezeu a judecat 

congregaţie, şi Domnul a avut respectul lui Iacov. 

{46:15} de credincioşia lui a fost găsit un adevărat prooroc, 

şi cuvântul era cunoscut pentru a fi credincios în viziune. 

{46:16} a chemat pe Domnul puternic, când lui 

duşmani apăsat asupra lui pe fiecare parte, atunci când el a 
oferit 

suge Mielul. 

{46:17} şi Domnul tunat din cer, şi cu o 

mare zgomot face vocea lui pentru a fi audiat. 

{46:18} și a distrus conducătorilor de Tyrians, şi 

toţi prinţii cf Filistenilor. 

{46:19} şi înainte de somn lung a făcut protestelor 

înaintea Domnului şi lui uns, nu au luat 

mărfurile de orice om, atât de mult ca un pantof: şi nici un om 
nu a făcut acuză 



-l. 

{46:20} și după moartea sa, el a prezis și arătat 

regele lui sfârşitul, şi a ridicat vocea lui de pe pământ în 

profeţia, să şteargă de răutatea oamenilor. 

{47:1} şi după el de sus Nathan să proorocească în 

timpul lui David. 

{47:2} cât este de grăsime luate departe oferind pace, 

Deci a fost ales David din copiii lui Israel. 

{47:3} a jucat cu leii ca cu copiii şi cu urşii 

ca cu miei. 

{47:4} a ucis el nu un gigant, când încă era dar tineri? 

şi el nu a luat departe reproş la oameni, atunci când el 

a ridicat mâna cu piatră în praştie, şi bate în jos 

oferind Goliat? 

{47:5} pentru a chemat pe Domnul cel mai ridicat; şi el 

i-a dat puterea în mâna dreaptă pentru a ucide acest puternic 

războinic, şi a înfiinţat corn poporului său. 

{47:6}, astfel încât oamenii l-a onorat cu zecile de mii, 

şi -l-a lăudat în binecuvântările Domnului, în care el a dat 

El o coroană de glorie. 



{47:7} pentru a distrus inamicii de pe fiecare parte, şi 

Adus la zero Filistenilor, adversarii lui, şi frână 

corn lor în REMAT până la această zi. 

{47:8} în toate lucrările sale el a lăudat cel Sfânt cel mai mare 

cu cuvinte de slava; cu inima lui întreagă a cântat melodii, 

şi el care l-a iubit. 

{47:9} a pus cântăreţi, de asemenea, înaintea altarului, că lor 

voci ei ar putea face dulce melodie şi cântă zilnic 

laude în melodiile lor. 

{47:10} a impodobita sărbătorile lor, şi a stabilit în ordine 

ori solemne până în cele din urmă, că acestea ar putea lauda lui 
Sfânt 

numele, şi că Templul ar putea suna de dimineata. 

{47:11} Domnul a luat păcatele sale, şi înălţat lui corn 

pentru totdeauna: el i-a dat un legământ de regi, şi un tron de 

glorie în Israel. 

{47:12} după el a crescut sus un fiu înţelept, şi de dragul lui el 

a locuit în general. 

{47:13} Solomon a domnit într-un timp paşnică, şi a fost 

onorat; Căci Dumnezeu a făcut toate liniştită rotunde despre el, 
că el 



s-ar putea construi o casă în numele său, şi să se pregătească 
Sanctuarul lui 

mereu. 

{47:14} cât de înţelept erai tu în tinereţea ta şi, ca un potop, 

umplut cu înţelegere! 

{47:15} sufletul tău acoperit tot pământul, şi tu 

filledst cu dark pilde. 

{47:16} numele tău a mers departe unto insule; şi pentru tale 

pace tu erai iubit. 

{47:17} ţările minunat te pentru melodiile tale, 

şi proverbe, şi pilde, şi interpretări. 

{47:18} de numele Domnului Dumnezeu, care este numit 

Domnul Dumnezeul lui Israel, tu aduna aur ca tin si ai 

multiplica argint ca de plumb. 

{47:19} tu pleca coapsele tale pentru femei şi de ta 

corpul tu erai adus în supunere. 

{47:20} tu păta onoarea ta, şi polueaza seminţei tale: 

astfel încât să broughtest mânia asupra copiii tăi, şi erai 

întristat pentru nebunia ta. 

{47:21}, aşa că Regatul a fost divizat, şi în afara Efrem 



a condus un regat rebel. 

{47:22} dar Domnul nu va părăsi pe îndurarea lui, 

nici oricărei lucrări a sa pieri, nici nu va desfiinţa el 

posteritatea sa aleasă, şi sămânţa a-l iubeşte 

el el nu va lua departe: de aceea el a dat o ramasita 

lui Iacov, şi afară din el o radacina lui David. 
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{47:23} astfel odihnit Solomon cu părinţii săi, şi a lui 

seminţe a lăsat în urma lui Roboam, chiar şi nebunia lui 

oameni, şi unul care a avut nici o înţelegere, care a transformat 

departe de oameni prin avocatul său. A fost, de asemenea 

Ieroboam fiul lui Nebat, care a provocat Israel pentru păcatul, şi 

arătat Ephraim calea păcatului: 

{47:24} şi păcatele lor s-au înmulţit peste măsură, care 

ei au fost alungaţi din teren. 

{47:25} pentru au căutat toate răutatea, pana 

răzbunare a venit asupra lor. 

{48:1}, apoi se ridică Elias profet ca focul, şi a lui 

cuvântul a ars ca o lampa. 

{48:2} a adus o sore foamete asupra lor, şi lui 



zel a diminuat numărul lor. 

{48:3} de cuvântul Domnului a taci din cer, 

şi, de asemenea, de trei ori a adus în jos foc. 

{48:4} ilie oana, cum erai tu onorat în tale minunate 

faptele! şi cine poate glorie ca tine! 

{48:5} care ridica un om mort de moarte, şi a lui 

suflet de la locuinţa morţilor, prin Cuvântul lui cel mai mult 

Mare: 

{48:6} care broughtest regi de distrugere, şi 

bărbaţi onorabili din patul lor: 

{48:7} care heardest mustrarea Domnului în Sinai, şi 

în Horeb judecata de răzbunare: 

{48:8} care annointedst regi să se răzbune, şi 

profeţii pentru a reuşi după el: 

{48:9} care a fost preluat într-un vârtej de foc, şi într-o 

carul de foc cai: 

{48:10} care erai hirotonit pentru mustrările în lor ori, la 

Pacifica mânia lui judecata Domnului, înainte de a frana 

înapoi în furie, şi la rândul său, inima tatălui lui 

fiul, şi pentru a restabili triburile lui Iacov. 



{48:11} Ferice de cei care te-a văzut, şi a dormit în dragoste; 

pentru vom trăi cu siguranţă. 

{48:12} Elias a fost, care a fost acoperit cu un vârtej de vânt: 

şi Eliseus a fost umplut cu spiritul său: în timp ce a trăit, el a fost 

nici nu s-a mutat cu prezenţa de orice Prinț, ar putea 

orice adu-l în supunere. 

{48:13} nici un cuvânt ar putea depăşi şi după moartea lui 

trupul său a profeţit. 

{48:14} a făcut minuni în viaţa lui, şi la moartea lui au fost 

lucrările sale minunate. 

{48:15} pentru toate acestea oamenii nu, pocăit nici 

au plecat din păcatele lor, până când acestea au fost distruse şi 

efectuate din ţara lor, şi au fost împrăştiate prin toate 

pământ: încă acolo a rămas un popor mic, şi un conducător în 

Casa lui David: 

{48:16} dintre care unii a făcut ceea ce era plăcut 

Dumnezeu, şi unele înmulţit păcatele. 

{48:17} Ezechia fortificate oraşul său, şi a adus în apă 

în mijlocul acestora: el a săpat hard rock cu fier, 

şi a făcut puţuri pentru apele. 



{48:18} în timpul lui Sanherib a venit şi a trimis 

Rabsaces, şi a ridicat mâna împotriva Sion, şi lăudat 

cu mândrie. 

{48: 19} apoi tremurau inimile şi mâinile, şi ei 

au fost dureri, ca femeile din durerile nasterii. 

{48:20} dar au chemat de Domnul care este milostiv, 

şi a întins mâinile spre el: şi imediat 

Sfântul le-a auzit din cer, şi le-a livrat 

de Ministerul Esay. 

{48:21} a bătut gazda asirienilor, şi îngerul său 

le-a distrus. 

{48:22} pentru Ezechia a făcut ceea ce mulţumit 

Doamne, şi a fost puternic în moduri de a tatălui său, David ca 

Tescani profet, care a fost mare şi credincioşi în viziunea sa, 

a poruncit el. 

{48:23} în timp soarele a mers înapoi, şi el 

prelungit viata regelui. 

{48:24} a văzut de un spirit excelent ceea ce ar trebui să vină 

pentru a trece la ultima, şi el a alinat le care a plâns în 

Sion. 



{48:25} a arătat ceea ce ar trebui să vină să treacă pe vecie, 

şi lucruri secrete, sau vreodată au venit. 

{49:1} amintirea Josias este ca compoziţia 

Parfum care e facut de artă din farmacie: este 

dulce ca mierea în gura tuturor și ca voiajor la un banchet de 

vin. 

{49:2} a comportat el însuşi just în conversia 

oameni, şi a luat urâciunile nelegiuirea. 

{49:3} a îndreptat inima lui Domnului, şi în timp 

de cei păcătoşi, el a stabilit închinare lui Dumnezeu. 

{49:4} toate, cu excepţia David şi Ezechia şi Iosia, au fost 

defecte: căci ei au părăsit Legea Celui Preaînalt, 

regii lui Iuda nu a reuşit. 

{49:5} a dat lor putere altora, de aceea şi 

gloria lor la o naţiune ciudat. 

{49:6}, au ars Cetatea alese de sanctuar, şi 

străzile pustii, în conformitate cu profeţia lui a făcut 

Jeremias. 

{49:7} pentru ei el entreated răul, care era 

un profet, sfinţită în pântecele mamei sale, că el ar putea 



rădăcină, şi smeriţi, şi de a distruge; şi că el ar putea construi 

de asemenea, şi plante. 

{49:8} a fost Ezechiel care a văzut viziunea glorios, care 

El a fost arătat la Car de heruvimi. 

{49:9} pentru a făcut menţiune de duşmani în 

figura de ploaie, şi regizat-le că a mers bine. 

{49:10} şi profeţilor doisprezece lasa Memorialul fi 

binecuvântat, si lasa oasele lor înflori din nou nelalocul lor: 
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pentru că ei mângâiat Iacov, şi le-a livrat de asigurat 

speranta. 

{49:11} cât ne se amplifica Zorobabel? chiar el a fost 

ca o pecete pe partea dreaptă: 

{49:12} a fost aşa că Isus fiul lui Josedec: cine în lor 

timp de construit casa, şi a înfiinţat un templu Sfânt în 

Domnul, care a fost pregătit pentru slava veşnică. 

{49:13} şi printre cei aleşi Neemias, ale căror 

renume este mare, care a ridicat pentru noi ziduri care au fost 

căzut, şi porţile şi baruri şi ridică noastre 

ruinele din nou. 



{49:14} dar pe pământ a fost creat nici un om nu ca 

Enoh; pentru el a fost luată de pe pământ. 

{49:15} nu a fost acolo un tânăr născut ca Iosif, 

guvernator al fraţilor săi, un sejur de oameni, a căror 

oasele au fost considerate de Domnul. 

{49:16} Sem si Seth au fost în mare onoare printre oameni, 

şi aşa a fost Adam mai sus fiecare lucru de viaţă în creaţie. 

{50:1} Simon preot, fiul lui Florian, care in 

viaţa reparat casa din nou, şi în zilele sale fortificate 

templu: 

{50:2} şi el a fost construit de la Fundaţia 

înălţime dublu, Cetatea mare de perete despre templu: 

{50:3} în zilele lui cisternă pentru a primi apa, fiind în 

Compass ca mare, a fost acoperit cu plăci de alamă: 

{50:4} a avut grija de templu care ar trebui să se încadrează, 

şi întărit Cetatea împotriva asedia: 

{50:5}, cum el a fost onorat în mijlocul poporului în 

sa ies din sanctuar! 

{50:6} a fost ca Luceafărul de dimineaţă în mijlocul unui nor, 

si ca luna la complet: 



{50:7} ca soarele străluceşte asupra Templului din cele mai 

Mare, şi ca lumina dând curcubeu bright nori: 

{50:8} şi ca flori de trandafiri în primăvara anului 

an, crini de râurile apelor și ramurile de 

Arborele de tămâie în timp de vară: 

{50:9} ca de foc şi tămâie în cădelniţa, şi ca un vas 

de aur bătute cu tot felul de pietre preţioase: 

{50:10} şi ca un măslin corect în devenire fructe mai departe, si 
ca 

un copac chiparos care groweth la nori. 

{50:11}, atunci când a pus pe haina de onoare, şi a fost 

îmbrăcat cu perfecţiunea de glorie, cand s-a dus până la 

Altarul Sfânt, a făcut o haină de sfinţenie onorabil. 

{50:12} cand a luat porţiuni din preoţii' 

mâinile, el însuşi se afla de vatră altarului, 

Înconjurat despre, ca un cedru tineri în Libanus; şi ca de palmier 

copaci înconjurat ei-l jur împrejur. 

{50:13} Deci, au fost toţi fiii lui Aaron în gloria lor, şi 

darurile Domnului în mâinile lor, înainte de toate 

congregaţie a Israelului. 



{50:14} si finisare serviciul de la altar, că el 

ar putea să împodobesc oferirea Celui Preaînalt Atotputernic, 

{50:15} a întins mâna la Cupa şi turnat 

de sânge de struguri, el a revărsat la poalele 

Altarul sweetsmelling o savuraţi la împăratul cel mai mare 
dintre toate. 

{50:16}, apoi a strigat fiii lui Aaron, şi suna 

trompetele de argint, şi a făcut un mare zgomot de a fi ascultat, 
pentru o 

amintirea înainte de cea mai înaltă. 

{50:17}, atunci toţi oamenii împreună adăpătoare, şi a căzut 

jos la pământ pe feţele lor să se închine lor Domnul 

Dumnezeu cel Atotputernic, cel mai mare. 

{50:18} cântăreţi a cântat laudă cu vocile lor, 

cu mare varietate de sunete a fost făcut dulce melodie. 

{50:19} şi oamenii rugat-l ia Doamne, cele mai 

De mare, de rugăciune înaintea lui care este milostiv, pana la 

solemnitatea a Domnului a fost încheiat, şi au terminat lui 

serviciu. 

{50:20}, atunci el a mers în jos, şi a ridicat mâinile sale peste 

întreaga congregaţie a copiilor lui Israel, pentru a da 



Binecuvântarea Domnului cu buzele sale şi să se bucure în 
numele său. 

{50:21} şi au plecat ei înşişi până la cult 

a doua oară, că acestea ar putea primi o binecuvântare de la 

cel mai mare. 

{50:22} acum, prin urmare, să binecuvânteze voi Dumnezeu de 
toate, care 

doar face lucruri minunate unde fiecare, care înalţă 

zilele noastre din uter, şi dealeth cu noi în conformitate cu 

mila lui. 

{50:23} a ne acorda veselia inimii, şi acea pace 

poate fi în zilele noastre în Israel pentru totdeauna: 

{50:24}, că el ar confirma mila lui cu noi, şi 

izbăveşte-ne la timp! 

{50:25} exista mod două de naţiuni care inima mea 

abhorreth, iar al treilea este nici o naţiune: 

{50:26} care sta pe Muntele Samariei, şi 

cei ce locuiesc printre Filistenilor, şi asta prostesc 

oamenii care locuiesc în Sichem. 

{50:27} Isus fiul lui Sirah din Ierusalim a scris 

în această carte instrucţiunea de înţelegere şi 



cunoştinţe, care, din inima lui turnat mai departe înţelepciunea. 

{50:28} binecuvântat este cel care se exercită în aceste 

lucruri; şi cel ce le layeth în inima lui vor deveni 

înţelept. 

{50:29} pentru în cazul în care el le face, el trebuie să fie 
puternică pentru toate lucrurile: 

pentru lumina Domnului leadeth-l, care dă înţelepciune să 

după voia lui Dumnezeu. Binecuvantat fie numele Domnului 
pentru totdeauna. Amin, 

Amin. 

O rugăciune a lui Isus fiul lui Sirah. 

{51:1} va mulţumesc ţie, Doamne şi rege, şi laudă 

ţie, Dumnezeule, Mântuitorul meu: eu dau slavă lui numele tău: 

{51:2} pentru tu eşti apărătorul meu şi ajutor, şi a 

păstrează trupul meu de la distrugere, şi de cursă a 
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limba calomniatoare, şi de pe buzele care falsifica minciuni, şi 

a fost al meu ajutor împotriva mea adversari: 

{51:3} și mine, m-ai livrat în funcţie de multitudinea 

ei îndurarea şi măreţia de numele tău, la dinţii de 

cei ce au fost gata să mă înghită, şi din mâinile lui 



cum ar fi căutat după viaţa mea, şi de la multiple 

afectiuni care am avut-o; 

{51:4} de sufocare de foc pe fiecare parte, şi de la 

mijlocul focului care am aprins nu; 

{51:5} din adâncimea de burta iadului, la o 

limba necurate, si din cuvintele mincinoase. 

{51:6} de învinuire regelui la un nedrepte 

limba sufletul meu a atras aproape chiar până la moarte, viaţa 
mea a fost aproape 

în iad sub. 

{51:7} mi-au înconjurat pe fiecare parte, şi a fost 

nici un om sa ma ajute: am căutat de înlesnire a oamenilor, dar 

nu a existat nici unul. 

{51:8} apoi m-am gândit la mila ta, Doamne, şi la 

actele tale vechi, cum ai deliverest, cum ar fi de aşteptare 
pentru tine, 

şi savest-le din mâinile de duşmani. 

{51:9} apoi am ridicat rugăciunile mele de pe pământ, 

şi s-a rugat pentru izbăvirea de moarte. 

{51:10} i-am sunat pe Domnul, tatăl lui Domnul meu, 

că el nu ar lăsa-mă în zilele necazului meu, şi în 



timp de mândri, când nu era nici un ajutor. 

{51:11} eu voi lăuda numele tău în permanenţă, şi va cânta 

laudă cu mulţumire; şi aşa s-a auzit Rugăciunea mea: 

{51:12} pentru tu savedst mine la distrugere, şi 

deliveredst mi din timpul rău: aceea va da 

Multumesc, lăuda şi să binecuvânteze ei numele, Doamne. 

{51:13}, atunci când am fost încă tineri, sau vreodată m-am dus 
in strainatate, am 

înţelepciunea dorită în mod deschis în Rugăciunea mea. 

{51:14} s-au rugat pentru ea înainte de a Templului, şi va căuta 

o afară chiar până la capăt. 

{51:15} chiar de floare pana la struguri a fost coapte n-are 

inima mea încântat în ea: piciorul meu a plecat de calea 
dreapta, la 

tinereţea mea până am căutat după ea. 

{51:16} închinat mina ureche un pic, şi a primit ea, 

si gat mult de învăţare. 

{51:17} am profitat de aceasta, prin urmare va atribui slava 

aceluia, care dă-mi înţelepciunea. 

{51:18} pentru îmi propusese să facă după ei, şi cu sinceritate 
am 



a urmat ceea ce este bun; Deci eu nu trebuie confundat. 

{51:19} sufletul meu l-a luptat cu ea, şi în faptele mele 

Am fost exactă: am întins mâinile spre cer de mai sus, 

si bewailed meu ignorances de ei. 

{51:20} am regizat sufletul meu zis, şi am găsit-o în 

puritatea: am avut inima mea s-au alăturat cu ea la 

la inceput, prin urmare eu nu sunt foresaken. 

{51:21} inima mea a fost tulburat în căutarea ei: prin urmare, 

am ajuns o posesie bună. 

{51:22} Domnul mi-a dat o limbă pentru răsplata mea, 

si eu va Lăudaţi-l cu aceasta. 

{51:23} trage lângă mine, voi neînvăţat, şi mă opresc în 

Casa de învăţare. 

{51:24} de aceea sînteţi lent, şi ce ziceţi voi la aceste 

lucruri, văzând sufletele voastre sunt foarte sete? 

{51:25} am deschis gura mea, şi a spus: cumpara-i pentru 

voi înşivă fără bani. 

{51:26}-gat sub jugul, şi lasă sufletul tău 

primească instrucţiuni: ea este greu de la îndemână pentru a 
găsi. 



{51:27} privi cu ochii, cum că am dar putin 

forţei de muncă, şi au ajuns la mine de mult restul. 

{51:28} a învăţării cu o sumă mare de bani, şi de a lua 

mai mult aur de ei. 

{51:29} lasa sufletul tău se bucură în îndurarea lui, şi nu 

ruşine de lauda lui. 

{51:30} munca munca devreme, şi în timpul său, el va 

oferim recompensa 
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