Salomos Ordspråk.
samma väg som de. Håll din fot
tillbak a ifrån deras stig,
r6. när deras fötter löpa till det
ondt är och hasta att u tgjuta blod,
17. ty förgäfves bredes n ätet utför
deras ö gon, som h afva vingar !
r S. Men d e vakta efter eget blod,
och <le gillra för sina eg n a lif.
1 ~. S å går det h va r och en som
fikar efter slem vinning: Den tager
lifvet af sin herre.

Kapitlet.

I
Inledning.

Vanliltff for förfördse .

af Salomo,
O rdspråk
Israels konung,

Davids son,

2. att man af dem må lära sig vishet och tukt, att man må förstå förståndigt tal,
3· att man cl äraf må m ottaga förnuftets tuktan till rättfärdi g h et, rätt
och redli g h et ,
4· att de må gifva de fåkunniga
klokhet, åt ynglingen lärdom och försiktighet.
5· Den vise höre dem och växe till
i lärdom, och den förståndige hämte
regler för sin vandel,
6. så att han lär sig att förstå ordspråk och sinnrikt tal, de vises ord
och deras gåtor!

20. Visheten r op ar där ute, på torgen
höjer hon s in stämma.
21. I hörnen af b ullrande gator
preelikar hon ; i portame till s tadeu
talar hon sina ord :
22. »Huru län ge, I fåk unni ge, skolen I älska fåkunnighet, huru län ge
skola bespottare hafva sin lust i besp o ttelse och dårar hata kunskap?
23. Vänden eder efter m in varning]
Si, jag vill utgjuta öfver eder m in
anda, jag vill lära eder nrina ord.
24. E medan jag ropade o ch I vägraden att höra, jag u träckte min h an d
och ingen aktade därtill
Es. 6s: •· 66: 4· J or. 7: '3·
25. och I förkastaden a llt mitt råd
och viilen ick e mottaga m in varning,
26. s å vill ock jag le vid eder ofärd
och begabba eder när d e t k ommer
som I frukten,

7· Herrens fruktan är kunskaps begynnelse. Dårar förakta visdom och
tuktan.
Job 28:28. Ps. xu:

10.

Ords. g:

10.

Syr. x: r6, 17.

8. Hör, min son, din faders tuktan,
och öfvergif icke din moders lärdom!
Ords. 6:

20.

rg: oo.

9· Ty de äro en skön krans för
ditt hnfvud och en ked för r1in hals.
Ords. 4 : 9 . •s: r2.
r o. Min son, om skalkar locka dig,
så följ icke!
Ords. , 6 , 29 •

Ps."' 4·

37: 1 3·

59: 9·

Ords. 3: 34·

27. när öfver eder kommer såsom
Om de säga: •Kom med oss! en storm det I frukten, och eder
Vi vilja vakta efter blod, vi vilja gillra ofärd nalkas såsom en väderil, n är
för den oskylilige utan sak,
12 . vi vilja uppsluka dem, såsom öh·er eder kommer nöd och ång est.
dödsriket de lefvande, och de redliga
28. Då skall man ropa efter mig,
men jag skall icke svara, man skall
såsom dem hvilka uedfara i grafven;
bittida söka mig, men icke finna mig.
13. allt slags dyrbart gods vilja vi
Job 27 , 9 . J er. u:"· , 4, ••· H«. s: r8.
förskaffa oss och fylla våra hus med
Mik. 3 : 4 . Sak. 7 : , 3 .
rof;
29. Emedan de hatade kunskap och
14. du skall få din lott likasom vi, icke älskade Herrens fruktan,
samma pung skall vara för oss alla•;
30. icke ville fä ja milt råd och förI 5. så må du, min son, ej gå på i smådde all m in varn ing,
II.

l
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KAP. 3: 12.

17. som öfvergifver sin ungdomsvän och förgäter sin Guds förbund.
IS. Ty hennes hus sänker sig ned
emot döden, och hennes stigar gå till
skuggornas hem.
I9. Af alla hennes gäster vänder
ingen åter, och ingen kommer in på
lifvets vägar. 20. På det att du må vandra på de
godes väg och hålla dig på de rätt.
2 Kapitlet.
färdiges stigar.
2 r. Ty de rättsinuige skola bo i
Vislutens fruktcY.
landet, och de redlige skola där öfrige
son! om dn anammar mina blifva.
Ps. 37: 9· !Ifatt. s: 5·
22. Men de ogudaktige skola n trotas
ord och gömmer mina bud inutur landet och de trolöse förvisas
om dig,
2. så att du låter ditt öra lyssna till därifrån.
J ob r8: '7· Ords. ro: 7• 30.
visheten och böjer ditt hjärta till
k lokheten,
3 Kapitlet.
3· ja, 0111 du ropar efter insikt och
stä1ler ditt tal till klokheten,
.
Vislutms värde.
4· 0 111 dn söker henne såsom silfver
son, förgät icke min lärdom,
och letar efter henne såsom efter
och ditt hjärta behåile mina hud!
gömda skatter,
2. Ty långt lii och hög ålder och
5· då skall du förstå Herrens fruk- frid skola de bereda dig.
tan och finna kunskap om Gud.
3· Godhet och sanning öfvergiive
6. 'fy Henen gifver vishet; ifrån dig icke! Bind dem på din hals, skrif
hans m u n u tgår kunskap och förstånd. dem på ditt hjärtas tafla,
J oh 32: 8.
Ords. 6: 21. 7: 3·
7· Han bevarar sin hjä1p åt de rätt4. så skall du finna välbehag och
sin niga, är en sköld för dem som framgång i Guds och människors ögon!
redligt vandra,
5· Förtrösta på Herren af allt ditt
8. så att han beskyddar det rättas hjärta och förlita dig icke på din
stigar och bevarar sina frommes väg. egen klokhet! , Krön. 28: 9 . Onls. n: , 9.
Ps. '' 6.
6. På alla dina viigar tänk på ho9· Då skall du förstå rättfärdighet nom, så skall han göra dina stigar
och rätt och redlighet och alla det raka!
rättas vägar.
7· Var icke vis i dina egna ögon!
ro. Ty vishet skall draga in i ditt Frukta Herren och afl!åll dig från
hjärta och kunskap blifva ljuflig för det onda!
Ords. 28: 26. Es. 5: 21. Rom. 12: 16.
din sjä1,
8. Vare detta ett hälsomedel för
I I. försiktighet skall vaka öfver dig,
klokhet beskydda dig
din nafle och en styrkedryck för
I2 . och rädda dig ifrån ondskans dina ben!
9· Ära Herren med dina ägodelar
väg, från den som smider ränker,
I 3. från dem som öfvergifva det och med förstlingen af all din årsväxt,
2 :Mos. 23: xg. s :Mo~ . 26: 2.
rättas stigar och gå på mörkrets
ro. så skola dina lador yard a öfvervägar,
I4- från dem som glädjas åt att fulla och dina pressar flöda öfver af
göra ondt och fröjda sig åt ondskans must!
II. Min son, förakta icke Herrens
ränk er
I5. ~vilkas stigar gå i krok, och tuktan och var icke otålig id hans
som ä ro slingrige i sin gång. aga!
Job s: '7· Ebr. r>: 5· Upp. 3: rg.
I 2 . Ty den Herren älskar, honom
I6. Och hon skall rädda dig från
annans hustru, från främman de kvin- agar han och håller honom kär såna, som talar hala ord,
som en fader sin son.
Ords. 13 : •4·
28'"

31. så skola de få äta sin vägs frukt
och varda mätte af sina anslag.
32. Ty ue fåkunniges affall skall
dräpa dem, och de dåraktiges säkerhet skall förgöra dem,
Ps.,,,,,
33· men den som hör mig, han
skall bo säker och fri från fruktan
för olycka. •

Min

Min
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13. Säll den mäuniska, som har
33· Herrens förbannelse är öh·er
funnit vishet, och den människa, som den ogudaktiges hus, men de rälthar vunnit förstånd!
färdiges boning välsignar han.
14. Ty bättre är vinsten därutaf än
34· När han bespottar bespottare,
vinsten utaf silfver, och bättre än guld så gifver han de ödmjuka nåd.
Es. 66: 2. Ps. 37: 13. 59: 9· Ords. t: 26.
är dess afkastning.
Job

28: 15.

Ords. 8:

10, 11.

t P etr.

16: 16.

s: 5·

Jak. 4: to.

35· Ära är de vises lott, men skam
15. Hon är kostbarare än pärlor,
och alla dina dyrbarheter gå ej upp är det som höjer dårar.
emot henne.
Matt. 13: 45, 46.
4 Kapitlet.
16. Långt lif bär hon i sin högra
hand, i sin vänstra rikedom och ära.
En faders liirrlomnr.
Ords. 8: tS, 35·

g: 35·

H

ören, barn, en faders tuktan och
17. Hennes vägar äro lustiga välyssneu till, att I mågen lära
gar, och alla hennes stigar äro frid.
Ords. " 8. , 3 , , .
18. Hon är ett lifvets träd för dem eder klokhet!
2. Ty god lärdom gifver jag eder;
som fatta henne, och lycklige blifva
min undervisni ng mån I icke öfverde som hålla sig till henne.
gifva.
Ords. u: 30.
19. Herren har med v-ishet grundat
3· Ty själf har jag varit b a rn och
jorden och befäst himmelen med för- haft en fader, varit späd och min
uwelers ende son.
stånd.
]er. to: 12. st: 15.
20. Genom hans kunskap frambryta
4· Han uudervisade mig och sade
djupets källor och droppar dagg ur till mig: >Ditt hjärta fatte mina ord!
molnen.
Håll mina bud, så skall du lefva!
21. Min son, ej må de vika från
5· Köp vishet, köp förstånd, förgät
dina ögon, iakttag klokhet och för- icke och vik icke ifrån min muns ord!
siktighet!
6. Öfvergif henne icke, å skall
22. Och vare de din själs lif och hon bevara dig! älska henne, så skall
ett smycke för din hals!
hon beskydda dig!
23. Då skall du vandra säker fram
7· Begynnelsen till vishet är: Köp
din väg och din fot icke suafva.
vishet, och för allt h vad du äger köp
24. Då skall du icke rädas när du förstånd!
lägger dig, utan lägga dig och sofva
8. Akta henne högt, så skall hon
upphöja dig och göra dig ärad, om
sött.
P s. 4: 9· g t: S·
25. Frukta ej för plötslig skräck du tager henne i famn ! , Sam. o: 3o.
och för den ogudaktiges storm när
9· Hon skall sätta en skön krans
den kommer!
Ps. n.: 7 , 8.
på ditt hufvud och räcka dig en här26. Ty Herren är ditt stöd, och han lig krona.»
bevarar din fot för snaran.
ro. Hör, min son, och mottag mina
27. Undandrag ej de behöfvande
din hjälp när din hand är i stånd att råd, så skola dina lefnadsår blifva
många!
lämna den!
II. Jag vill nudervisa dig om vis28, Säg ej till din nästa: •Gack och
kom igen! I morgon vill jag gifva•, hetens väg, jag vill leda dig på det
rättas stigar,
då du redan nu kan göra det.
12. att diua steg ej måtte t rängas
5 Mos. •4' 14.
29. Stämpla ej ondt emot din nästa, när du går, och att du ej måtte snafva
om han på god tro bor hos dig!
när du löper.
30. Kifva ej med någon utan sak,
13. Håll dig hårdt vid min tuktan,
om han ej har gjort dig något ondt! släpp henne icke, bevara henne, ty
3 1. Afu n das ej våldets man och hon är ditt lif!
välj icke någon af hans vägar!
14. Gå ej på de ogudaktiges stig
Ps. I: r. Ords. x: 15. 4: 14, 15 .
och trän icke på de ondes väg !
32. Ty en styggelse för Herren är
Ps. r: t . Ords. x: 15. 3: 31.
den vrånge, men med de rättsinniga
15. Undvik den, gå ej fram däruppå, tag af ifrån den och gå förbil
är han förtrogen.
Ps. •s: •4·
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16. Ty de sofva icke, om de ej fått
göra illa, ocll sömn är dem förlagen,
om de ej lyckals fälla någon.
17. Ty de äta ondskans bröd och
dricka våldets vin.
r8. Men de rättfärdiges stig är såsom ljuset af den uppgående solen,
som lyser mer och mer, till dess dagen har nått sin höjd.
rg. De ogudaktiges väg är såsom
nattens mörker; de vela ej mot hvad
de snafva.
20. Min son, lyssna till mina ord,
böj ditt öra till mitt tal !
2 I. Ej vike de från dina ögon, bevara dem i djupet af ditt hjärta!
22. Ty de äro lif för dem som följa
dem, och ett läkemedel för hela deras
kropp.
23. Bevara framför allt annat ditt
hjärta, ty därifrån går lifvet!
24. Skilj ifrån dig munnens falskhet
och låt läppars list vara fjärran ifrån
dig!
25. Må dina ögon se fram åt och
dina blickar riktas rakt framför dig!
26. Gör stigen för din fot jämn, och
alla dina vägar vare rätta! Ps. u 9: 5·
27. Tag icke af till höger eller till
vänster, afhåll din fot ifrån det onda!

Es. 30: 21.

5 Kapitlet.
Varning fih· skörleJ1tad.

tillmin vishet, böj
M indittson,öralyssna
till mitt förstånd,
2. så att du följer kloka råd och
dina läppar hevara hvad du har lärt!
3· Ty h onung droppar ifrån den
främmande kvinnans läppar, och halare än olja är hennes gom.

KAP. 6:

~.

9· att dt; icke måtte få gifva åt

andra ditt gods och din a år åt härunaren,
5 1\ios. 22: 22.
ro. att icke främlingar må m ätta
sig af ditt förvärf och dina mödors
frukt tillfalla en annans hus,
II. och att du icke själf måtte få
sucka när din kropp och ditt kött
blifvit förlärda
12. och säga: Hvi hatade jag tuktan, och hvi föraktade mitt hjärta
varning,
13. och hvi lydde jag ej mina lärares röst, och h vi böjde jag ej mitt öra
till dem som undervisade mig?
I4. Huru nära var jag ej, att det
Yärsta hade händt mig midt i den församlade menigheten!
5 Mos. , , • 4 .
15. Drick valten ur egen brunn och
rinnande vatten ur egen källa,
I 6. så skola dina källflöden strömma utåt öfver gatorna såsom vallubäckar!
I 7· De tillhöre dig ensam och inga
andra jämte dig!
r 8. Vare din brunn välsignad, och
hah·e du din glädje i din ungdoms
hustru,
19. elen täcka hind och den skö na
rå! Hennes b r öst tjuse dig i all lid,
af hennes kärlek beruse du dig beständigt!
20. Och hvi skulle du, min son, liita
berusa dig af en främmande kvinna
och sluta i din famn en annans hustru?
Syr. g: n,
21.

12.

Ty inför Herrens ögon ligga

mannens vägar, och han jämnar alla
hans stigar.
J ob 34: 21.

Ords. 15: 3· Jer. 16: 17.

32: 19.

Egna brott snärja den gudlöse,
och i sin syn ds garn blif er h an
fångad.
Ps. 55: 22. Ords. 6: 24.
23. Han dör i brist på tukt och
4· Men hon blifver till slut bitter
såsom malört, skarp såsom ett tve- raglar bort i ruset af sin stora dårskap
eggadt svärd.
6 Kapitlet.
5· Hennes fötter löpa ned till döden,
hennes steg leda till dödsriket
Atskilli'ga lefizadsreglu·.
6. Lifvets jämna väg håller hon icke ;
in son! om du har gått i borgen
h ennes stigar gunga, utan att hon
~
hos din broder, om du har gifmärker det.
vit ditt handslag åt en främman de,
7· Och nu, barn, hören mig och
Ords. rr: 15. 17: r8. 20: t6. 22: 26.
viken icke ifrån min muns ord!
2. om dn har blifvit bunden m ed
8. Skilj din väg långt ifrån h enne din muns ord och fångad med d in
och kom ej nära dörren t ill hen nes hus! muns ord,
22.

M
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3· laga då, min son, att dn varder
lösgjord, t y du har kommit i din broders våld ! Gack då, ödmjuka dig och
släpp icke din broder!
4· Gif icke sömn åt dina ögon eller
slummer åt dina ögonlock !
5· Laga så, att du varder lösgjord,
såsom en rå utur jägarens våld och
såsom en fågel utur fågelfängarens
hand!
6. Gå till myran, du late! Se på
hennes vägar och blif vis!
7· F astän hon hafver ingen furste,
ingen tillsyningsman och ingen herre,
8. bereder hon sig om sommaren
sin spis och insamlar under andtiden
sin föda.
9· Huru länge, du late, vill du ligga?
När vill du uppstå af din sömn?
10. Sof ännu litet, slumra ännu litet,
lägg händerna ännu litet i kors till
ro!
o~. q:n,J~
r I. så skall fattigdom komma öfver
dig såsom en stråtröfvare och armod
såsom en väpnad man.
Ords. 2o: , 3 .
12. En fördärivad människa, en ondskans man är den som öfvar falskhet
med sin mun,
13. som klipper med sina ögon, som
talar med sina fötter, som tecknar med
sina finger.
14. Svek är i hans hjärta, han
stämplar ondt beständigt, trätor kommer han åstad.
15. Därföre kommer ock hastigt
hans ofärd, han varder plötsligen krossad och u tan hjälp.

13 56

ligger, be\·are de dig, när du vaknar,
tale de till dig!
s Mos. 6: 7· Ps." •·
23. Ty en lampa är det budet, och
den lärdomen ett ljus, och en väg till
lif äro tuktans förmaningar,
Ps. tg: 9·

ng:

105.

2

Petr.

1: 1 9.

24. att de må bevara dig för dålig

kvinna, för främmande hustrus hala
tunga.
Ords . .: r6. s: 3·
25. Icke hafve du lust till hennes
skönhet i ditt hjärta, och ej förföre
hon dig med sina blickar!
26. Ty för en lösaktig kvinna
bringas du till tiggarstafven, och annan mans hustru fångar ditt dyra lif
i sitt nät.
27. Kan väl någon bära eld i sin
barm, utan att hans kläder blifva
brända?
28. Eller kan någon gå på glödande
kol, utan att hans fötter blifva svedda?
29. Så går det den som går in till
annan mans hustru; onäpst bliiver
ingen, som kanuner vid henne.
30. Man släpper icke tjufven onäpst,
om än han har stulit för att stilla sin
hunger,
31. utan, ertappad, m åste h an betala sjufaldt igen, gifva ifrån sig allt
hvad han äger i sitt hus.
32. Den som skändar en hustru är
en dåre; den som vill fördärfva sitt
lif, han gör sådant.
33· Hugg och skam får han, och
hans vanära kan icke utplånas.
34· Ty svartsjuka är en glödande
vrede hos mannen, och han skonar
ej p1l:.ohänmden11 dag.
35· Han gör ej afseende på någon
lösepenning och tager i nga mutor,
huru stora du än bjuder honom.

r 6. Dessa sex ting hatar Herren,
och dessa sju ä ro styggelser för hans
själ:
17. Högfärdiga ögon, falsk tunga,
händer som utgjuta oskyldigt blod,
7 Kapitlet.
r8. hjärta som smider onda anslag,
Ytterlzffa,rt varni1tgar för skörlefttad.
fötter som äro snabba att löpa efter
in son, håll mina ord och göm
ond t,
mina bud när dig!
19. den som talar lögner och vitt2. Akta mina bud, så får du lefva,
nar falskt och elen som åstadkommer
och min lärdom såsom din ögonsten!
träta emellan bröder.

M

Ps.

~7:

8.

Håll, min son, din faders bud

3· Bind dem på dina finger, inskrif
och öfvergif icke din moders lärdom! dem på ditt hjärtas tafla!
20.

Ords.

I:

8.

2 ~Ios. 13: 16.

5 1\'fos. 6: 8.

n: r8.

Orcit;, 3: 3·

Bind dem städse vid ditt hjärta,
4· Säg till visheten: »Du är min
fäst dem på din hals!
Ords. 3: 3 .
syster>, och kalla klokheten din för;12. När du går, lede de dig, när du trogna!
21.
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5· så att de må bevara dig för annan mans hustru, för främmande kvinnas hala ord.
Ords . .: r6. s: 3·
6. När jag i fönstret på mitt hus
blickade ut genom mitt gallerverk,
7· såg jag ibland de fåkunniga och
blef varse ibland annan ungdom en
oförståndig yngling,
8. som gick på gatan förbi hörnet,
där en sådan bodde, och tog vägen
till hennes hus,
Ords. s: 8.
9· i skymningen, på aftonen af dagen, i m örka midnattsstunden.
ro. Och si, en kvin na gick honom
till mötes. Hennes dräkt var en skökas, och hennes hjärta illslugt.
rr. Hon var yster och vild; hennes
fötter ville ej stanna i hennes hus.
12. Än på gatan, än på torgen, och
vid alla hörn stod hon på lur.
13. Och hon fick honom fatt och
kysste honom, och med fräck uppsyn
sade hon till honom:
14. • Tackoffer ålågo mig; i dag har
jag betalt mina lö.ften.
15. Därföre gick jag ut för att möta
dig, för att söka ditt ansikte, och har
nu funnit dig.
16. Med täcken har jag täckt ruin
säng, med randiga tyger af Egyptiskt
garn.
·· kt
· b""dd
17. J ag h ar b estän
· rum
a
med
myrra, aloe och k an el.
18. K om, låtom oss berusa oss med
kärlek intill morgonen, förlustom oss
med älskog!
19. Ty min man är icke hemma,
han har rest långt bort.
20. Pennin gpungen tog han i sin
hand, till fullmånens dag kommer
han hem.•

KAP. 8: 15.

Ej göre ditt hjärta afsteg till
hennes vägar, och ej förirn! du dig
på hennes stigar!
26. Ty många slagna har hon fällt,
och stort är antalet af alla dem, hvilka
hon har dräpt.
27. Till dödsriket gå vägarue till
hennes hus, bära ned till dödens
kamrar.
Ords . .: 18. s: S· g: r8.
25.

8 Kapitlet.
Vishetens tal.

S

i, visheten ropar, och klokhet en
höjer sin stämma.
2. På spetsen af höjderna, på vä·
game, vid korsvägarue står hon.
3· Vid sidan af stadsportarne, vid ingången till staden, i dörröppningam a
ropar hon :
4. För eder, I män , vill jag predika,
och tala till människors barn.
Ps. 49:

2,

3·

5· Lären eder, I fåkunnige, slughet,
och I dårar, lären eder förstånd!
6. Hören! ty märkliga ting har jag
att säga och vill upplåta mina läppar
till h vad rätt är.
7· Ty sanning skall min mun tala,
och en afsky för mina läppar ä r det
onda.
8. Rättrådiga äro alla min m u ns
ord; i dem finns intet, som ä r vrångt
eller falskt.
Ps. "9' '5'• 16o.
9· De äro alla tydliga för den förståndige och riktiga för dem som söka
kunskap.
10. Mottagen min tuktan hellre än
silfver, och kunskap hellre än r enast e
guld! Job 28: rs. Ords. 3: 14, rs. 16: r6.
r r. Ty vishet är bättre än pärlor,
och inga dyrbarheter äro att jämföra
med henne.
1 2. J ag, visheten, är granne till
slugheten och äger kunskap om kloka
råd.
x3· Att frukta Herren är att hata
det onda, högfärd, högmod och ond
mans väg. Och ränkfull mun hatar

21. Hon förledde honom med sitt
myckna öfvertalande, med sina hala
läppar förförde hon honom.
22. Genast följde han henne efter
och gick såsom en oxe till slaktning
och såsom en hind rusar emot jakttyget
23. till dess pilen genomborrar hans jag.
· finnas
·
14. Hos mtg
ra tgh e t o ch
lefver; han gick såsom en fågel skyndar till snaran, utan att förstå, att klokhet; jag är förståndet, min är
den är utlagd emot hans lif. Ords. s: 4· makten.
15. Genom mig regera reg enter, ge24. Hören mig d ärföre, barn, och n om mig stadga furstame det rätta.
lyssnen till min muns ord !
Dan. :z: 21.

·a·
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r 6. Genom mig härska härskare och
36. men den som tager miste om
ädlingar, alla som äro domare på mig, han skadar sig själf. Alla de som
jorden.
hata mig, de älska döden.
17. Jag älskar dem som älska mi g,
och de som söka· mig, de finna mig.
18. Hos mig finnas rikedom och
g Kapitlet.
ära, varaktigt gods och rättfärdighet. Vislutens ittbJud1titlg'. Varlli1lg för d!lrskaj en.
Ords. 3: 16.

19. Bättre är min frukt än rent
guld, än finaste guld, och bättre är
min afkastnin g än renaste silfver.
20. På rättfärdi ghetens väg färdas
jag, midt på det rättas stigar,
21. att jag må rikta mina vänner
och fylla deras visthus.
22. Herren skapade mig, begynnelsen af hans väg, det första af hans
verk, från urminnes tid.
23. Ifrån evighet är mitt konungadöme, ifrån begynnelsen, före jorden.
24. I nnan hafsdjupen funnos, var
jag född, innan källorna fylldes med
vatten.
25. Förrän bergen voro grundade,
före höjderna blef jag född,

}ab 15: 7·

Ps. 6s: 7·

26. innan han hade skapat land och
mark och det första stoftgrand i
världen.
27. När han befäste himmelen, var
jag tillstädes, när han spände hvalfvet
öfver djupet,
28. när han fäste skyarue i höjden,
närdjupets källor bröto fram med makt,
29. när han satte åt hafvet dess
gräns, att vattnet icke skulle öfverstiga
sin brädd, när han bestämde jordens
grundvalar.
30. Och jag var ett skötebarn vid
hans sida, och jag var hans dagliga
lust, lekande inför hans ansikte beständigt,
31. lekande på hans jordkrets, och
förlustande mig med människors barn.
32. Och nu, barn, hören mig, och
sälle de som hålla mina vägar!
33· Hören tuktan, så blifven I visa,
och varen icke gensträfviga!
34· Säll den människa, som hör
mig, så att hon håller vakt vid mina
dörrar dag från dag och bevakar
lrösklarne till mina portar!
35· 'fy den som finner mig, han
finner lifvet och vinner välbehag från
Herren,
Ords. 3: 6. J }oh. s: n, ro.

visheten byggde sitt hus, högg sina
pelare, sju.
2. Hon slaktade sin boskap, hon
blandade sitt vin, hon dukade sitt
bord,
3· hon utsände sina tjänarinnor och
lät utropa på de öfversta höjderna i
staden:
4· >Den som är fåkunnig, han komme hit!» och hon lät säga till den
oförståndige:
5· »Kommen, äten af mitt bröd och
dricken af det vin jag har blandat!
6. Öfvergifven det som är fåvitskt,
så fån I lefva, och vandren på förståndets väg!>
7· Den som tillrättavisar en bespottare, han ådrager sig smälek, och den
som varnar en ogudaktig, han får
skam däraf.
Matt. 7 : 6.
8. Ej varne du en bespottare, att
han icke må hata dig! Varna en vis,
så skall han älska dig! Ords. o3: g. o8: •3·
9· Cif åt den vise, så varder han
än visare! Undervisa den rättfärdige,
så vä..xer han i lärdom!
Matt. 1 3 : 12.
10. Herrens fruktan är vishetens
begynnelse, och kunskap om hvad
heligt är, det är förstånd.
Job 28: 28. Ps.

III!

xo. Ords. t: 7· Syr.

I!

16 1 17.

1 r. Ty igenom mig skola dina dagar varda många och dina lefnadsår
talrika.
12. Om du är vis, så har du själf
gagn af din vishet, och är du en bespottare, får du själf allena umgälla
det.

13. Dårskapen är en yster kvinna,
fåvitsk och utan allt förstånd.
14. Och hon sitter vid dörren till
sitt hus, på en stol högt uppe i staden,
15. för att ropa an dem som gå
förbi och ämna gå den raka vägen:
16. •Den som är fåkunnig, han k om·
me hit!>> och till den oförståndige säger hon:
17. •Stulet vatten är sött, och lönligt bröd smakar viih.
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18. Och denne betänker ej, att där

är sku ggors hem, att hennes gäster
bjudas till dödsrikets ualar.
Ords.

7: 27.

Kapitlet.

10

Första

18.

2:

samli~tgen,

af Salomos Ordsprlik.

Kap.

10-24.

S alomos Ordspråk.
En vis son gör sin fader glädje,
men en dåraktig son är sin moders
sorg. Q{ds. 15: 20. r7: 21, 25. 23: 24, 25. 29: 3·
2. Till intet gagna ondskans skatter,
men rättfärdighet frälsar ifrån döden.

Ords.

II:

4·

Syr.

s:

10.

3· Herren låter ej rättfärdig man

hungra, men de ondes lysluad bortstöter han.
4· Lat hand gör fattig, men idog
hand gör rik.
Ords. 12: 24, 27,

IJ!

4·

19: 15.

20! 13.

5· Den som insamlar om sommaren

är en klok son; den som sofver i andtiden är en vanartig son.
6. Välsignelser utgå från den rättfärdiges hufvud, men de ogudaktiges
mun gömmer förtryck.
Ords. 10: 11.
7. Den rättfärdiges minne lefver i
välsignelse, men de ogudaktiges namn
fönnultnar.
Ps. 37: g, 22, 28, 38.
8. Den som är vis i sitt hjärta mottager råd, men läppars dåre löper i
fördärf.
9· Den som vandrar redligt går
trygg, men den som går krokiga vägar varder röjd.
ro. D en som klipper med ögat väcker oro, och läppars dåre löper i fördäri.
Ords. 6: 13. 16: 30. Syr. 27: 25.
r r. En lifvets källa är den rättfärdiges mun, men de ogudaktiges mun
gömmer förtryck.
12. H at uppväcker trätor, men kärlek öfverskyler alla öfverträdelser.
Ords. t7: g.

Syr. 6: 5·

I

Petr. 4: 8.

13. På klok mans läppar finnes vis-

het, och riset är för dårens rygg.
Ords. 19:

•9·

20: 30.

26: 3·

I4· De vise gömma hvad de veta,
men dårens mun är ett ras i närheten.
15. Den rikes gods är hans fasta
borg; ett hus, som rasar, är för de
arma deras fattigdom.
Ord•. 18: 11.

r6. Den rättfärdiges arbels,·iust är
till lif; den ogudaktiges förvän är till
synd.
17. Den som aktar tukt går tilllif,
men den som försmår varning löper
vilse.
rS. Den som gömmer hat hafver
falska läppar, och den som utsprider
ondt tal är en dåre.
19. Där orden varda många, där
saknas icke fel, men den som styr sina
läppar, han är klok.
20. Ett utsökt silfver är den rättfärdiges tunga; de ogudaktiges hjärta
är af intet värde.
21. Rättfärdig mans läppar föda
m ånga, men dårar dö af brist på vett.
22. Herrens välsignelse gör rik, och
arbete lägger intet därtill.
23. Likasom det är en lek för dåren att göra ondt, så är ock vishet
för förståndig man. Ords. 12: 12. 1 5: n.
24. Hvad den ogudaktige fruktar,
det vederfares honom, och hvad de
rättfärdige begära, det varder dem
gifvet.
Vish. 3: 10.
25. Såsom en stormil går förbi, så
försvinner den ogudaktige, men den
rättfärdige består evinnerligen.
Ps. 37: 36.

26. Såsom ättikan för tänderna och
såsom röken för ögonen, så är den
försumlige för dem som sända honom.
27. Herrens fruktan förlänger lifvet,
men de ogudaktiges år varda förkortade.
Ps. ss: 24.
28. De rättfärdiges förbidan blifver
glädje, men de ogudaktiges hopp varder om intet. Ps. 112: 10. Ord•. n: • 3•
29. Ett fäste för den fromme är
Herrens väg, men ett hus, som rasar,
för dem som göra illa.
30. Den rättfärdige skall aldrig rub·
bas, men de ogudaktige få ej bo i
landet.
Ords. 2: 22. q: u.
31. Den rättfärdiges mun bär vishets frukt, men ränkfull tunga- skall
u tryckas.
32. Den rättfärdiges läppar äro förtrogne med täckeligt tal ocll de ogudaktiges mun med ränker.

KAP. 11: L

SALOMOS ORDSPRÅK.

66 0

l.

18. Ogudaktig man gör bedräglig
I I Kapitlet.
vmst men den som utsår rättfärdighet
Falsk våg är en. styggelse för Her- får säker lön.
Ords. xo: ,., Jak. 3 : 1 s.
ren, men full vikt behagar honom.
19. Den som är fast i rättfärdighet
3 Mos. '9' 35, 36. s Mos. •s: 1 3- 1 S· Ords. x6: 1 L vinner lif, men den som jagar efter
20: 10 ' ~ 3 •
oudt ådrager sig döden.
2. När högmod kom, kom ock för2 0. En styggelse fö r H erren äro de
akt, men hos de ödmjuka är vishet.
Ords . 16: 18. 18: 3 ,
i hjärtat falske, m en de som vandra
3· De rättsinniges redlighet leder redligt behaga hon om väl.
21. En eft r annan, varder ond man
dem, men bedragares falskhet störtar
dem.
icke ostraffad, men de rättfärdiges säd
4· Till intet gagnar gods på vredens går fri.
22. En skön kvinna utan vett är en
dag, men rättfärdighet frälsar ifrån döHes. 7 , 19• Ords. 10 : 2 •
ring af guld i svinets tryne.
den.
5· Den redliges rättfärdighet gör
23. De rättfärdiges traktan gäller
hans väg rak, men genom sin g ud- blott det goda, de ogudaktiges hopp
löshet faller den ogudaktige.
är öfvenuod.
6. De rättsinniges rättfärdighet fräl24. Mången strör ut och fö rk ofrar
sar dem, men bedragare snärjas i sin sig alltmer, och mången spar öfver
egen lystnad.
höfvau och blir allt fattigare.

7- När ogudaktig man dör, är all förbidan ute, och allt ondskans hoppär ute.
8. Oskyldig man gick fri från faraJJ, och den brottslige kom i hans
ställe.
Ords. 2r: x8. Vish. s: 4·
9· Med munnen söker den ogudaktige att fördärfva sin broder, men
genom vett gå de rättfärdige frie.
10. Öfver de rättfärdiges välgång
varder glädje i en stad, men när de
ogudaktige gå under, fröjdas man.
Job •1: •3·

Ords. :18:

12,

28.

Genom de rättsinniges välsignelse varder en stad upphöjd, men
genom de ogudaktiges mun varder
han förstörd.
12. Dåren lastar sin broder, men
klok man tiger.
13. Skvallraren förråder hemlighet,
men den trofaste döljer h vad han vet.
Ords. 20: '9· •s: 9·
14. Af brist på styrelse far ett folk
illa, men väl går det där de rådvise
äro många.
Ords. , 5 : ••· •o: 18,
15. Det går den illa, som borgar för
en annan, men den som aktar sig för
handslag är trygg. Ords. 6: x. 17: 18.
r6. Skön kvinna vinner ära, och de
starke vinna gods.
17. Barmhärtig man gör väl emot sig
själf, men den hårde skadar sitt eget
kött.
II.

Ps.

112:

g.

25. Den frikostige blir fet, och den
som vattnar varder själf vattnad.
26. Den som håller kornet inne,
honom förbannar man, men välsignelse
kommer öfver säljarens hufvud.
27. D en som vinnlägger sig om det
goda, han vinner ynnest, men den
som sök er det onda, honom drabbar
det.
28. Den som stödjer sig på sin rike·
dom, han faller, men såsom ett lö1
grönska de fromme.
Ords. , 4 , "·
29. Den som illa sköter om sitt h us,
hans egendom är en fläkt, och dåren
blir träl åt den vise.
30. Rättfärdig man bär frukt såsom
ett lifvets träd, och den som är vis
vinner hjärtan.
Ords. 3 : 18.
31. Om den rättfärdige på jorden
måste lida, huru mycket mer den
ogudaktige och syndaren!
1

12

Petr. 4: x8.

Kapitlet.

nen som älskar tukt, han älskar
kunskap, men den som hatar
varning är oföruuftig.
Ords. ' 3' x.

xs: 5·

Den gode vinner välbehag a1
Herren, men ränkers lilan döruer hau
skyldig.
2.
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3· Ingen vinuer fasthet genom ondska, men de rättfärdiges rot kan icke
rubbas.
4. En duglig hustru är en krona
för sin man, men en dålig är såsom
röta i hans ben.
Ords. 3" ro, I I .
5· De rättfärdiges tankar äro redlighet, de ogudaktiges planer äro bedrägeri.
6. De ogudaktiges ord lura efter
blod, men de rättsinniges mun räddar dem.
Ords. 12: 13.
7· Stöter man på de ogudaktiga,
så är det slut med dem, men de rättfärdiges hus står fast.
Ords. r 4 : I I .
8. I mån af sitt förstånd blir mannen prisad, men den narraktige blir
föraktad.
9· Bättre är den ringe, som är sin
egen dräng, än den som vill vara förnäm, ändock han ej har bröd.
10. Den rättfärdige vårdar sitt öks
!if, men de ondes hjärtelag är grymt.
1 1. Den som häfdar sin åker, han
får bröd till fyllest, men den som far
efter fåfängliga ting, han är en dåre.
Ords. 28: 19.

Syr. 20: 30.

Den ogudaktige söker fäste i det
onda, men de rättfärdige skjuta rot.
13. I sina läppars synd blef ondskan
snärjd,-/men den rättfärdige gick fri
från faran .
Ps. 7: rs-r 7• Ords. s: 22.
14. Af sin muns frukt varder mannen väl mättad, och hvad hans händer gjort, det varder honom vedergälldt.
Ords. 13: 2.
Ps. 62: 13. :Matt. x6: 27. 2 Kor. s: to.
15. D årens väg är rik tig i hans egna
ögon, men den som lyder råd är vis.
16. En dåres harm blir inom dagen
röjd, men den som döljer smälek, han
är klok.
17. Den som är ärlig talar sanning,
men bedragaren ·vittnar falskt.
18. Pladdrarens ord äro såsom värjstyng, men de vises tunga läker sår.
19. Sannfärdig mun består för evigt,
men lögnens tunga allenast för ett
ögonblick.
20. De som stämpla ondt i sitt
hjär ta blifva bedragne, men de som
råda till fri<!_ få glädjas.
1 2.

KAP. 13: 8.

21. Intet ondt kan h än da den rättfärdige, men de ogudaktige varda fulle
med olycka.
Ps. gt: ro.
22. Falska läppar äro en styggelse
för H erren, men de som handla redligt, de behaga honom väl.

Ords. 6: x6, 17.

23. Klok m an döljer hvad han vet,

men dårars hjär ta ropar ut sitt oförstånd.
Ords. ro: 13, '4·
24. Flitig hand får makt, men lat
får betala skatt.
Ords. ro: 4·

13: 4·

rg: 15.

25. E n man kviifver sorgen i sitt

hjärta, och ett godt ord gör den till
glädje.
26. D en rättfärdige vägleder sin vän,
men de ogudaktiges väg för dem vilse.
27. D en late fångar icke sitt villebråd, men den flitige får dyrbart
gods.
28. På rätta vägen vinnes lif, men
sidostig bär till döden.

13 Kapitlet.

E

n vis son hör sin faders varning,
men en bespottare hör ingen
näpst.
Ords. ro: r. r s: 5·
2. Af sin muns fruk t få r m a nnen
godt, men bedragares lystnad är förtryck.
Ords. 12: '4· 18: 2o.
3· D en som bevakar sin mun, han
bevarar sitt lif; den som vidtupplåter
sina läppar, han drager öfver sig för.
därf.
Syr. 28: 28.
4· Den late vill gärna hafva och
får intet, men den flitiges lystnad
vardt;r rikligen mättad.
Ords. xo: 4·

12: 2 7 .

xg:

15.

21:

5·

5· D en rättfärdige hatar all falsk-

het, men den ogudaktige skickar sig
skamligt och skändligt.
6. R ättfärdighet skyddar den redlige, men ogudaktighet störtar syndaren.
Ords. u: 6.
7· Mången gifver sig ut för rik och
hafver alls intet, och mången gifver
sig ut för fattig och hafver stor rikedom.
8. D en rike får gifva lösen för sitt
lif, men den fattige hör ej af några
kraf.

KAP. 13: 9.
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I4 Kapitlet.

H

ustrurs vishet bygger huset, men
deras oförstånd rifver det ned
ro. Genom öfvermod åstadkommer med egna händer.
Ords. 12: 4· 3x: :ro, n.
man blott kif, men hos dem som taga
2 . Den som går raka vägar, han
råd är vishet.
fruktar Herren, m en den som k rö k er
II. Rikedom förminskas af flärd, sina vägar, han föraktar honom.
men den som knyter handen, han för3· I dårens mun är hans högmods
kofrar sig.
gissel, men de vises läppar skydela
12. Utdragen väntan tär på hjärtat, dem.
men vunnen önskan är ett lihets
4. Där dragare ej finnas är krubträd.
ban tom, men riklig afkastning fås
13. D en som föraktar ord fördärf- med oxens styrka.
var sig, men den som lyder bud, han
5· Ärligt vittne ljuger ej, men ljugaren vittn ar falskt.
Ords. 12 : , 7 .
får lön.
r Sam. o: 30. J oh. r2: 48.
6. Bespottar n söker vishet och fin14. Den vises lärdom är en lifvets
kä.lla, till att undvika dödens snaror. ner henne icke, men kunskap vinnes
lätt af deu kloke.
Ords. 14: 27. r8: 4·
7· Träd dåren under ögonen, och du
15. Villvilja bereder vänskap, men
får ändock ej höra ett förnuftigt ord!
de trolöses väg är hård.
8. Den kloke vet att akta på sin
16. Den som är klok handlar med
besinning, men dåren breder ut sitt väg, men dårars oförnuft bedrager
dem.
Ef. s: rs, '7·
oförstånd.
9· Med dårar d rifver synden gäck,
17. Ond mans sändebud vållar men mellau de rättsinniga råder enigolycka, men trohets bud är hälso- het.
bringande.
ro. Hjärtat känner sitt bekymmer,
r8. Armod och skam träffa den som och i dess glädje tager ingen annan
föraktar tuktan, men den som aktar del.
vaming biliver ärad.
II. De ogudaktiges hus förödes,
19. Tillfredsställdt begär är !juft för men de rättsinniges hydda blomstrar.
själen, och dårars afsky är att afstå
Ords. to: 30 . u: 8. 12: 7, 21 .
från det onda.
12. Mången väg synes mannen rik20. Den som umgås med visa var- tig, men dess slut är en väg till döden.
Ords. r6: 25.
der vis, men dårars stallbroder varder
13. Äfven under löje sörjer hj ärtat,
ond.
Ords. r: ro.
2!. Olyckan förföljer syndare, men och glädjens slut är bedröfvelse.
lyckan lönar de rättfärdiga.
14· Af sina vägar tillfredställes deu
22. Den gode gifver arf åt barnens vrångsinte, men af sitt samvete den
bam, men syndarens goils spares åt gode.
r s. Den enfaldige räknar allt för
den rättfärdige.
J ab 2 7: r 7•
23. De fattiges nyodling gifver myc- säkert, men den kloke aktar på siu
ken mat, men mången går förlorad gång.
genom oordning.
r6. Den vise är rädd och undviker
24. Den som spar sitt ris, han hatar faran, men dåren är öfvermodig och
sitt barn, men den som älskar det, dristig.
17. Den snarstickne begår dårskap,
han agar det i tid.
Ords. 3: 12.
t g: 18.
2'2: 15. 23: IJ. 29: r s. Syr. 30: I l 2.
och ränkers man blir hatad.
Ords. 12: tG. 16: 32. Jak. x: 20.
25 Den rättfärdige äter och blir
r8. De enfaldiges lott är dårskap ,
mätt, men de ogudaktiges buk får
men vett är dc klokes prydnad.
aldrig nog.
Ps. 97: u.

112:

4· Job n: 17.
Ps. 14: 7·

Ords. :zo:

20.
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19. De onda få buga sig för de
goda, och de ogudaktige få stå vid
den rättfärdiges dörrar.
20. Äfven af sin närmaste varder
den fattige hatad, men den rike har
m ånga vänner.
Ords. xg: 4·
2 r. D en som föraktar sin nästa gör
synd, m n den som ömmar för de
arma är säll.
22. Huru fara de ej vilse som stifta
ondt! men kärlek och förtroende få
de som stifta godt.
P s. 7: IS-I7·

Ords. 12: 13.

23. Af allt arbete blir vinst, men få-

KAP. 15: 19.

De vises tunga gifver god lärdom, men dårars mun flödar af oförstånd.
Ords. 14: 33•
2.

3· Herrens ögon äro öfverallt, de
speja på onda och goda.
Job 31: 4· 34: 21, 22. Ords. s: 21.
4· Tungans huldhet är ett lifvets
träd, men dess falskhet krossar modet.
Syr. 28: r6.

5· Dåren föraktar sin faders varning, men klok är den som aktat
tuktan.
Ords. 12: r . r3: r.
6. I den rättfärdiges hus är stor
rikedom, men den ogudaktiges vinst
är vansklig.
Ords. 13: 7·
7· De vises läppar sprida kunskap,
men dårars hjärta icke så.
8. De ogudaktiges offer är en styggelse för Herren, men de rätt inniges
bön behagar honom väl.

fängt talleder blott till brist. Ords. , 3 , 4•
24. En krona för de visa är deras
rikedom, men dårars oförstånd är oförstånd.
Pred. 7: 12, '3·
25. Den som vittnar sant räddar lif,
men lögnaren bedrager.
Ords. 21: 27. Syr. 34: 21-23.
26. I Herrens fruktan är ett mäk9· En styggelse för Herren är den
tigt stöd, och för sina barn är han
ogudaktiges väg, men den som traken tillflykt.
tar efter rättfärdighet hafver han kär.
27. Herrens fruktan är en lifvets
ro. Svårt straff får den som öfverkälla, till att undvika dödens snaror.
gifver vägen; den som hatar tuktan
Ords . 13: q .
28. Stor folkmängd är en konungs måste dö.
r r. Dödsriket och afgrunden ligga
ära, men brist på folk är furstens fall.
29. Den långmodige har godt för- öppna inför Herrens ögon; huru mycstånd, men den som förhetsar sig röjer ket mera människobarnens hjärta!
Job 26: 6. Ebr. 4: 13.
oförnuft.
12. Bespottaren älskar ej, att man
30. Ett friskt sinne är kroppens
varnar honom, och till de visa går
hälsa, men afundsjuka är röta i benen.
han icke.
3 r. Den som förtrycker den ringe
13. Gladt hjärta gör ansiktet blidt,
smädar hans Skapare, men den som men när hjärtat är bekymradt, faller
ömmar för den arme ärar honom.
modet.
Ords. 17: 22. Pred. 8: x.
Ords. 17: 5·
14. Den klokes hjärtasöker kunskap,
32. Ond man dukar under för sin
olycka, men den rättfärdige är fri- men dårars m un närer sig af oförstånd.
15. Alla den bedröfvades dagar äro
modig in i döden.
33· l den klokes hjärta ligger vis- onda, men ett godt mod är ett dagPred. s: n, xs, x6.
het stilla, men h vad dårar veta varder ligt gästabud.
r 6. Bättre är litet med Herrens frukkändt.
Ords. xs: •· og: II.
34· Rättfärdighet upphöjer ett folk, tan än en stor skatt med oro.
Ps. 37: x6. Ords. 17: x. Pred. 4: 6.
men synden är en skam för folken.
17. Bättre är en rätt kål med kär35· Sin nåd ger konungen åt den lek än en gödd oxe med hat.
kloke tjänaren, men den dålige är ett
r8. Lättret1ig man uppväcker kif,
mål för hans vrede.
men den tålige stillar träta.
I

5 Kapitlet.

Ords.

1o: 12.

12:

r6.

29: 22.

19. Den lates väg är såsom en h äck
Mjukt s~ar stillar harm, m en hårdt af törnen, men den rätbinni ges väg
är banad
tal vacker vrecl~.
Ords. ·~: xs.

ltAP. 15: 20.
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Vis son gör glädje åt sin fader, llestämmelse, så ock elen oguuaktige
men en dåre är den människa, som för straffets dag.
föraktar sin moder.
5· En styggelse för Herren äro alla
Ords. xo: x. 17: 25 . xg: 13. 29: 3·
högmodige; en efter annan, gå de
21. Oförnuft är dårens glädje, men
icke frie. Ords. 6: z6, '7· u: 2Io r s: •S·
klok man går den rätta vägen.
6. Med godhet och sanning varder
Ords. xo: 23. 12: 12.
22. Planer slå fel, där öfverlägg- synd försonad, och genom Herrens
ning saknas, men där många rådpläga, fruktan undflyr man det onda.
]. När Herren gillar en mans vägar,
hafva de bestånd.
Ords. u: , 4 .
23. Mannen hafver glädje af det gör han till och med hans fiender till
svar hans mun gifver, och ett ord i vänner.
8. Litet med redlighet är bättre än
sinom tid, huru godt är det icke!
24. L ifvets väg bär uppåt för den mycken vinst med orätt.
O(ds. xs: x6, 17. 17: x.
vise, så att han ej går nedåt till döds9· Mannens hjärta utstakar sin väg,
riket.
men Herren gör hans steg fasta.
25. Herren nedslår de högmodiges
Ords. xg: 21. zo: ::.e4.
bus, och han befäster änkans gräns.
ro. S\·ar från Gud är på en kon ungs
26. E n styggelse för Herren äro läppar, i dom fele ej hans mun!
ondskans planer, men milda ord äro
I r. Rätt våg och vikt är från Herrena.
ren, hans verk äro alla vikterna i
27. Sitt hus förstör den girige, men pungen.
Ords. II; r
elen som skyr mutor får lefva.
I 2. Att göra orätt vare för konungar
28. Den rättfärdiges hjärta tänker en styggelse, ty genom rättvisa står
på sitt svar, men de ogudaktiges mun tronen fast. Ords. •s: s. 29: '4· Vish. 6: r .
flödar af det som är ondt.
13. Ärliga läppar behaga konungar,
29. Herren är fjärran från de onda, och de älska den som talar rätt.
men de rättfärdiges bön hör han.
OrJs. zz: u.
14. En konungs vrede är ett dödens
30. Ett blidt ansikte gör hjärtat
gladt, ett godt budskap sätter märg bud, men vis man kan försona den.
Ords. zo: 2,
i benen.
15. I en konungs glada blick är lif,
31. Det öra, som hör på hälsosam
och hans ynnest är såsom en sky med
varning, trifves väl ibland de visa.
särlaregn.
Ords. '9' 12.
32. Den som förkastar tuktan för16. Att äga vishet, huru mycket
aktar sitt lif, men den som hör varbiittre är icke det än guld! och att
ning får förstånd.
äga förstånd är förmer än silfver.
33· Herrens fruktan är en tuktan
Ords. 3: 14 15. 8: 10.
till vishet, och ödmjukhet går före ära.
17. De rättsinniges väg skyr det
Ords. x8: 12.
onda; sitt lif bevarar den som aktar
på sin väg.
16 Kapitlet.
r8. stolthet går före undergången,
änniskan uppgör förslag i sitt och högmod går före fallet.
Ords. u: 2. 18: 12, Syr. 10: 16.
hjärta, men ifrån Herren kom19. Bättre är att vara ödmjuk meu
mer svar på tungans ord.
de ringa än att skifta byte wed de
Ords. 19: 21. }er. xo: 23.
2. Alla mannens vägar äro rena i stolta.
20. Den som aktar på ord vinner
hans egna ögon, men HelTen pröfvar
framgång, och den som tröstar på
andarne.
Ords. 21: 2.
Ords. , 9 ; ,,
3· Befall Herranom dina verk, så Herren, säll är han.
vinna dina planer framgång!
21. Den som är "Iris i hjärtat kallas
Ps. 37: S· ss: 23. 1 Petr. s: 7•
klok, och ljufligt tal befordrar lär4· Allt har Herren skapat för sin dom.
20.

o

1

M
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22. En lifvets brunn är klokhet för
elen som äger den, men dårskap är
dårars tukt.
Ords. 1 8: 4 .
23. Den vises hjärta gör hans mun
klok och lägger lärdom på hans
läppar.
24. En honungskaka äro milda ord,
ljufliga för själen och hälsosamma för
kroppen.
25. Mången väg synes mannen riktig, men dess slut leder honom till
döden.
Ords. r4: 12.
26. Arbetarens hunger är hans arbetshjälp, ty hans mun lägger oket
på honom.
27. Den illasinnade anstiftar ondt,
och det är som om eld brunne på
hans läppar.
Jak. 3 : 6.
28. Den falske utsprider tvedräkt,
och örontasslaren söndrar vänner.

Ords. x8: 6.

2o: 3·

29. Den oredlige förför sin broder

och leder honom in på en väg, som
ej är god.
30. Den som blinkar med sina ögon
umgås med falska tankar; den som
biter sig i Iäpparne verk täller ondt.
Ords. zo: zo.

31. En hederskrona äro gr:la hår;
hon vinnes på rättfärdighetens väg.
Ords. 2o: 29.

KAP. 17: 22.

6. En krona för de gamla äro barnabarn, och en ära för barnen äro deras fäder.
7· Stolt språk höfves icke dåren,
än mindre lögnens språk en furste.
8. En ädelsten är mutan i elens
ögon, som undfår den; h varthelst hon
vändes gör hon lycka.
9· Den som öfverskyler fel vinner
kärlek, men den som upprifver gammalt, han bryter med sin vän.
Syr. 6: 5·

ro. Tillrättavisning verkar på den
kloke mer än hundra slag på dåren.
Pred. 7: 6.

u. Blott ondt har upprorsstiftaren
i sinnet; en sträng budbärare sändes
emot honom.
12. Möt björn, som mist en af sina
ungar, men icke en dåre i hans galenskap!
13. Den som lönar godt med ondt,
ej vike olyckan ifrån hans hus!
Rom. 12! 17· I Tess. s: r s. I Petr. 3: 9·
14. Den som börjar kif släpper vatten löst, men förrän trätan blifver
hetsig, gif efter!
15. Den som frikänner den skyldige och den som fäller den oskyldige äro båda två en styggelse för
Es. s: 2 3. Hes. x3: x9, 22.

Herren.

32. En tålig man är bättre än en
r6. Hvartill tjäna penningar i dåstark, och den som styr sitt sinne är rens hand? Att köpa vishet? Därtill
bättre än den som tager in en stad.
har han ej förstånd.
Ords. 14: 17. 19: :rt.
33· I skötet kastas lotten, men af
Herren beror dess utslag.
I

B

Ords.

19: 10.

30: 22.

7· En vän älskar i all tid, till en
broder födes han af nöden.
I

Ords. 18: 24.

7 Kapitlet.

rS. Den man är oförståndig, som
ättre är en torr bit bröd med ro gifver handslag och går i borgen hos
än huset fullt af kött med träta. en annan.
Ords. xs: x6, '7·

x6: 8.

2. Klok dräng får råda öfver dålig
son och dela arfvet bland hans bröder.
3· Ugnen är för silfret, och degeln
är för guldet, och Herren är den som
pröfvar hjärtan.
Ps. 26: 2. Jer. x7: xo.
4· Ond man ger akt på syndigt tal;
lögn lyssnar till fördärflig tunga.
5· Den som hånar den anne smädar hans Skapare; den som gläder
sig åt annans ofärd undgår icke straff.

Ords. q· 31

Ords. 6:

I.

u: 15.

20:

16.

22:

26.

19. Den som älskar kif, han älskar
synd; den som bygger sin dörr hög,
han söker att blifva krossad.
20. Den som är falsk i hjärtat vinner icke lycka, och den som vrider
på sin tunga faller i fördärf.
21. Den som har fostrat en narr
får sorg däraf, och en dåres fader
hafver ingen glädje. Ords. xo: x. xs: 20.
22. Gladt mod befordrar hälsan, men
brutPt sinne torkar benen. Ords. '5' , 3.
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23. Den ogudaktige tager mutor
fram ur barmen för att vränga rättens
vägar.
• Mos. 23: 8. Syr. 2o: 3'·
24. Den kloke fäster blicken på vishet, men dårens ögon fara jorden
kring.
25. En dåraktig son är en grämelse
för sin fader och en bitter sorg för
henne som födt honom. Ords. , 9 , , 3,
26. Blott att fälla en oskyldig till
böter är ej godt, än mindre att slå
de ädla för det rättas skull.
27. Den vettige är hofsam i sitt tal,
och kall till sinnes är den kloke.
28. Till och med dåren kan aktas
såsom vis, om han tiger; den som
tillycker sina läppar är k lok.
Jak. t: '9·

18 Kapitlet.

D

en egensinnige följer sin lust, förifrar sig mot hvarje råd.
2. Dårens håg står icke till förstånd,
men väl därtill, att hans mening blir
lagd i dagen.
3· Där ond man kommer in, där
kommer ock föraktet, och med skändlig gäming följer skammen.
4· Orden uti mannens mun äro djupa
vatten, strid ström är vishets källa.
Ords. 13: q.

12. Före undergång högfärdas mannens hjärta, men ödmjukhet går före
ära.
Ords. t s: 33· t6: t8. 29: 23.
13. Den som svarar förrän han har
hört, han gör en dårskap, af hvilken
han får skam.
Syr. n: 8.
14. Mannens mod bär upp hans
plåga, men brutet mod, ho kan upprätta det?
Ords. xs: 13. 17: 22,
15. Den klokes hjärta förvärfvar sig
kunskap, och de vises öra söker kunskap.
r6. Skänker öppna väg för mången
och föra honom till de stora.
Ords.

17:

8.

21! 14.

17. Rätt hafver den förstkommande
i sin tvist, men hans vederpart kommer och röjer honom.
r8. På tvisten gör lotten ett slut
och skiljer mellan mäktiga. Ords. 16: 33 ,
19. En förfördelad broder är otillgängligare än en fast stad, och tvistefrågor äro såsom en reglad borg.
20. Af munnens frukt mättas manuens !if, af sina läppars skörd mätlas
han.
Ords. 12: '3· 13: 2.
21. Död och lif hafver tun gan i sitt
våld, och hennes vänner få äta hennes frukt.
22. Han fann hustru, han fann sällbet och fick välsignelse af H erren.

Ords. r9: r4. 31: to.
5· Att vara partisk för den brotts23. Ödmjukt talar den fattige, men
lige är icke godt; ·man fäller då den
den rike svarar stolt.
oskyldige i domen.
3 1\Ios. , 9 , 'S·
s Mos. 1: '7· 16: 19. Ords. 24: 23.
24. Mången vän är en ovän, men
6. En dåres läppar åstadkomma kif, mången älskar trognare än en broder.
Ords. 17: '7· Syr. 6: '4·
och hans mun ropar efter aga.

Ords. t6: 28.

7· Dårens mun är hans fördärf, och
hans läppar äro en snara för hans !if.
8. Örontasslarens ord äro såsom
läckerheter, hvilka stiga ned i kroppens innandömen.
Ps. ss: 22. Ords. 26: 22.
9· Om någon endast är försumlig i
sitt arbete, blir han en broder åt röfvaren.
ro. Herrens namn är en befäst stad;
dit flyr den rättfärdige och får skygel.

19 Kapitlet.

B

ättre är en fattig, som vandrar i
sin redlighet, än den som har
falska läppar och är en dåre.
Ords. 28: 6.

Till och med ifver utan klokhet
är ej god, och den som ha tar med
fötterna gör felsteg.
Ords. x6: 20.
3· Dårskap fördärivar mångens väg,
och så vredgas han i sitt hjärta p å
P s. 2o: 2. 31: 4· 6t: 4·
Herren.
I I. Den rikes gods är hans fasta
4· Gods skaffar många vänner, men
stad och är lik en hög mur i hans den fattige blir öfvergif,,en af sin vän.
Ords. 14: 20.
inbillning.
Ords. to: 'S·
2.
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Falskt viltlie blifver ej ostraffaclt,
och elen som talar lögner slipper icke
u n dan.
5 Mos. , 9, ,a, , 9
6. Många ställa sig in hos elen frikostige, och alla äro vätmer till den
gifmilde.
7· Alla den fattiges fränder sky honom, ännu mera skilja sig hans vänner från honom; han jagar efter löften, ett intet äro de.
8. Den som skaffar sig förstånd, han
älskar sitt lif, den som aktar på klokllet vinner lycka.
9· F alsk t vittne blifver ej ostraffadt,
och den som talar lögner går förlorad.
1 o. Ej höfves dåren att lefva väl,
än mindre drängen att råda öfver
herrar.
Ords. , 7 , 1 6. 26: x. 30: 20•
I r. Den kloke är långmodig, och
lians ära är att förlåta fel.

l

KAP. 20: 8.

Att göra gocll är mångens önskan, men bättre är en fattig än eu
man som ljuger.
23. Herrens fruktan gifver !if, och
mätt går man till hvila och hemsökes
ej af onclt.
24. Den late sticker sin hand i fatet,
men gitter icke ens föra henne tillbaka till munnen.
Ords. 26: , 5 .
25. Slår du bespottaren, så yarder
den enfaldige klok, men varnar dn den
förståndige, så förstår han diu lärdom.
26. Den som plundrar sin fader,
lian jagar bort sin moder. Vanartig
och skändlig son är han. Ords. 2o: 2 o.
27. Låt bli, ruin son, att höra varning, om du vill göra afsteg från vettets bud!
28. lllasinnadt vittne hånar rätt,
Ords. '4' '7· t6: 3'·
och de ogudaktiges mun nedsväljer
12. E tt rytande såsom lejonets är lögn.
en konungs vrede, och såsom dagg
29. Straff äro bestämda för bespetpå gräs hans gunst.
tare, och aga för dårars rygg.
Ords. 16 : 14, 15.

22.

20: 2.

13. E tt fördäri för sin fader är en
dåraktig son, och ett ständigt takdropp
är en hustrus k if.

20

Kapitlet.

E

n bespottare är vinet, en larmare
Ords. xs: 20. x7: 25. 27: 15.
är rusdryck, och ingen som rag14. Hus och gods fås i arf från fäderna, men en Herrens gåfva är en lar däraf är vis.
2. Likt lejonets rytande är en koförståndig hustru. Ords. x8: 22. 3 x: to.
15. Lättja vållar sömn, och den håg- nungs vre<1e; den som uppretar honom
emot sig fön·erkar sitt !if.
löse får hungra.
Ords. xo: 4 1 5·

13: 4·

Ords.

t:

8.

Ords. x6:

:zo: 13.

16. Den som håller bud, han behåller sitt !if; den som icke aktar på
sina vägar, han är värd att dö.
17. Den som ömtnar för den arme
lånar åt Herren, och han betalar honom godt igen.
r8. Aga din son, medan ännu hopp
är, och önska ej att gifva honotn
döden!
Ords. '3' 24. 22: 15. 23: '3·
19. Den som mycket vredgas, han
plikte därför! ty om du friar honom,
får du snart göra om det.
20. Hör råd och tag mot tuktan,
att du för framtiden må blifva vis!

14,

xs. xg:

12.

3· En ära för mannen är att afstå
ifrån k if, och en d:"~ re ä r enhvar som
förurar sig.
Ords. ,5: 28.
4· Om hösten plöjer ej den late;
hau tigger vid andtiden och får intet.
Ords. 21: 25.

28: xg.

5· Råd är ett djupt vatten i mannens hjärta, men klok man upphämtar
det.
Ps. 64: 6, 7·
6. Många tala, hvar och en om sin
godhet; men en pålitlig man, hvem
finner en sådan?
7· En rättfärdig, som vandrar redligt, väl går det hans barn efter h onom.

Ps. 25:

12,

x3.

1I2:

x,

2.

8. När en konung sitter på sin d oMånga planer äro i mannens
hjärta, men Herrens råd, det skall marestol, siktar han allt ondt m ed sin
blick.
bestå.
Ords. x6: 1, g . Es. 46: to.
21.

KAP. 20: 9.
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9· Hvem kan säga: Jag har luttrat
25. En snara för mannen är att
mitt hjärta, och jag är ren ifrån min obetänksamt utlofva ett offer och att
först sedan löftena blih·it gjorda pröfva
synd?
I Mos. 8: 21.
I Kon. 8: 46.
2 Krön. 6: 36. Pred. 7: 2I. I]oh. I: 8.
dem.
10. Dubbel vikt och dubbelt mått
26. En vis konung siktar de onda,
äro båda två en styggelse för Herren. och öfver dem låter han tröskvagnens
Ords. u: 1. 16: n.
hjul gå.
1 1. Gossen röjer redan i sina lekar,
27. Anden i människan är en Herom bans vandel skall blifva ren och
rens lampa, som undersöker alla hjärredlig.
Ords. I g: 18 . 22: 6.
tats kamrar.
12. Örat som hör, och ögat som ser,
28. Godhet och sanning äro en koHerren har skapat dem båda två.
nungs vakt, och med godheten stödJob 36: 10.
Ords. I6: I2. 29: 4·
13. Älska ej att sofva, att du ej blir jer han sin tron.
29. De unges pris är deras styrka, och
fattig! Håll dina ögon öppna, så får
de gamles prydnad är deras gråa hår.
du bröd till fyllest!
Ords. 6: g, II. 19: 15.
30. Sårstrimmor och slag, som träffa
14. •D åligt, dåligt•, säger köparen, kroppens innandömen, är o reningsmen, när han gått sin väg, prisar han medel ifrån det onda.
sig lycklig.
r s. Guld finns och många pärlor,
21 Kapitlet.
m en bästa smycke äro kloka läppar.
Såsom
vattubäckar
är en konungs
Ords. 17: 27.
hjärta uti Herrens hand, han leder
16. Tag rocken af honom, ty han
har gått i borgen för en annan, och det h varthelst han vill.
panta honom för de främmandes skull!
2. Alla mannens vägar äro rätta i
Ords. 6: 26. 17: 18. 27: I3.
hans egn a ögon, men Herren pröfvar
17. Sött är för mången orättfånget hjärtan.
Ords. 16: 2.
bröd, men efteråt blir hans mun full
3· Att göra hvad redligt och rätt
med grus.
Job >o: ro, '4·
är, behagar Herren mer än offer.
r Sam. 15: 22. Os. 6: 6.
18. Planer få framgång genom öfverläggning, och med kloka beräk4· Högfärd i blick oclt öfvermod i
ningar må du föra krig.
hjärtat, de ogudaktiges lykta, är synd.
Ords . n: 14. 24: 6.
s. Den flitiges omtanke m edför idel
19. Skvallraren förråder hemlighet, vinst, men allt hastande idel brist.
och åt sladdraren må du ej förtro dig.
Ords. Io: 4· I3: 4·
Ords, :n: 13. 25: 9·
6. Förvärf af gods med falsk tunga
20. Den som bannar sin fader och är en flyktig dimma, jagad af dem
sin moder, hans lamp a slocknar midt som söka döden. Ords. 10: 2. Jak. s: I f.
i natten.
7· De ogudaktiges våld störtar dem
2 Mos. 21: 17. 3 Mos. 20: g. 5 Mos. 27: Y6.
själfva, ty de vilja ej göra det rätta.
Ords. 19: 26. Matt, 15: 4· h1ark. 7: xo.
21. Arf, som från början i hast är
8. I krokar löper mångens väg och
taget i besittning, varder ej till slut vilse, men den renes handlingssätt är
redligt.
välsignadt.
Ords. 28: 2o.
22. Säg icke: •Jag vill vedergälla
9· Bättre är att bo i ett hörn på
ond t med ond t»! Förbida Herren, så taket än ondsint hustru och gemenOrds .• 5 : • 4 .
hjälper han dig!
5 Mos. 32: 35 · samt hus.
Ords. 17: 13. 24: 29. Rom. 12: rg. x Tess. s: :rs.
ro. Den ogudaktiges själ har lust
23. Den dubbla vikten är en styg- till ondt, en vän finner icke nåd i
gelse för Herren, och bedräglig våg- hans ögon.
]oh. 34: 36, 37·
skål är ej god.
. I I. Straffar du en bespottare, varder
24. Af Herren bero mannens steg; den enfaldige v-is; men undervisar du
och människan, huru skulle hon för- den vise, fattar denne din lärdom.
stå sin väg?
Ords. 16: '• g. Iq: 2I.
Ords. Ig: •5·
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En rättfärd.g gifver akt på den
ogudaktiges hus, han störtar de ogudaktiga i fördärf.
13. Den som täpper till sitt öra för
den armes klagan skall själf ropa och
ej få svar.
14. Hemlig gåfva dämpar vrede, och
skänk i barmen dämpar största förbittring.
Ords. 17: 8, 23. 18: 16 .
15. En glädje för den rä ttfärdige är
att rätt skipas, men det är en skräck
för dem som göra illa.
16. Den människa, som förirrar sig
ifrån förståndets väg, h amnar i skuggornas hem.
17. Fattig blir den som älskar glädje,
den som älskar vin och olja blir ej
rik.
Ords. 23: 2o.
18. Den ogudaktige varder en lösen
för den rättfärdige och bedragaren för
den rättsinnige.
Ords . u: 8.
19. Bättre är att bo i öde land än
en ondsin t och en ilsken hustru.
12.

Syr. zs: •3·

D yrbart gods och olja finns i
vis m ans hus, men dåraktig man förslösar allt.
2 r. Den som vinnlägger sig om rättfärdighet och kärlek, han finner lif,
rätt och ära. Matt. s: 7. 2 Tim . .: 16, 18 .
22 . En stad af hjältar kan den vise
storma och rifva ned dess starka fäste.
20.

Ords . 24: S·

Pred. g: 16, 18.

23. Den soru be\·arar sin mun och
sin tunga, han bevarar sitt liE för
faror.
24. D en som är stolt och högfärdig,
hans n amn är bespott are; han h andlar
i sin fräckhets öfvermod.
25. Den late önskar till dess han dör,
t y lians händer vilja in te t göra.
26. Hela dagen önskar han och önskar, men den rättfärdige gifver och
spar icke.
27. De ogudaktiges offer är en styggelse, än mer när Lie frambära det för
brott. Ords. •s: 8. Es . .: '3· Syr. 34: 21.
28. Lögnaktigt vittne blir till intet,
men den som hör får s tändigt tala.
29. Den ogud.aktige gör sin uppsyn
fräck, men den rättfä1·digc gör sina
vägar fasta.

KAP. :l 2: 15.

30. Ingen vishet, intet förstånd,
ingen rådighet hjälper mot Herren.
Ords.

II: 21.

Es. 8: ro.

3 r. Häst st:lr rustad för krigets dag,
men ifrån H erren kommer segern.
Ps . 33: 16, 17.

22

147: ro.

Ka pitlet.

Ett god t namn är mera värd t än
stor riked om, ett god t anseende
är bättre än silfver och g uld. Pred. 7: :..
2. Rik och fattig möta hvarandra;
Herren har skapat dem båda.
5

~Ios.

rs:

II.

3· Den kloke ser faran och tager
sig till vara, men de fåkunnige gå sin
väg fram och få plikta.
4· Lön för ödmjukbet och för Herrens fruktan är rikedom, ära och lif.
5· T örnen och snaror ligga på den
falskes väg; den som vill akta sitt lif
håller sig på afstånd därifrån.
6. Uppfostra pilten med hänsyn till
hans lefnadsbana, så skall han icke
öfvergifva den, om han ock bliiver
gammal!
7· Den rike råder öfver de fat tiga,
och den som tager lån är t räl åt den
som gifver det.
8. Den orätt sår får skörda ofärd,
och bans högmods gissel blir om intet.
9· Den godhjärtade blir välsignad,
ty han gifver af sitt bröd åt den fat·
tige.
Syr. 31: 28.
10. Drif ut bespo ttaren, så upphör
kifvet, och det blir slut på tvist och
smädelse!
Ords. z6: zo.
r r. Den som älskar hjärtats renhet
och är behaglig i sitt tal, han bliiver
konungens vän.
Ords. 16: 1 3 .
r 2 . Herrens ögon vaka öfver den
kloke, men bedragarens planer gör
han om intet.
13. Den late säger: •Ett lejon är
där ute; jag kunde blih·a dräpt midt
på gatan >.
Ords. 26: '3·
14. Djup graf är skökors mun; den
på hvilken Herren vredgas, han faller
däruti.
Ords. 7: 2s. 23: 27.
r s. Oförst:ind är bundet vid barnets
hjärta, agans ris tager det tlämtur.
Ords. 13: 24.

19: r8.

~ 3:

13.

KAP. 22: 16.
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16. Den som förtrycker den ringe
5· Skulle dina ögon flyga efter det
förkofrar honom; den som gifver åt som icke kan nås och som har fått
den rike vållar endast brist.
vingar såsom örnen och andra himmelens fåglar?
17. Böj ditt öra till och hör de vises
ord och vänd ditt hjärta till min lärdom! Ords. t: 5· 2: t, 2. 3: 1. 4: 1, 2. s: x, 2.
r8. Ty väl dig, om du bevarar dem
i llitt bröst, så att de alla äro tillreds
på dina läppar!
19. Jag vill lära dig att sätta ditt
hopp till Herren. Akta ock du därup på!
20. Har jag icke förut skriftligen
gifvit dig råd och undervisning,
2 r. att jag skulle rätt lära dig sanningens ord, att du må gifva rätta
svar åt dem som skicka dig?

6. Ät ej den missundsammes bröd,
och åtrå ej hans läckerheter!
7· Ty eftersom han räknat u t inom
sig, säger han till dig: >Ät och drick!»
men hans hjärta är icke med dig.
8. Deu bit, du har ätit, får d u utspy, och du har förspillt dina goda ord.

9· Tala ej i dårens öra, ty han föraktar dina kloka ord!
Ords. g: 8.

.Matt. 7: 6.

ro. Rif icke upp gammalt råmärke,
och gör ej intrång på faderlösas åkrar!
2

Mos.

22: 22.

5 !\Ios. xg:

1 4.

Ords.

22: 28.

Ty deras bördeman är stark;
22. Plundra ej den fattige, därföre han skall föra deras talan emot dig.
att lian är fattig, och förtryck icke
2 bios. 22: 23.
Ords. 22: 23.
den arme i porten!
I 2. Håll ditt hjärta öppet för var23. Ty Herren för deras talan och
ning och dina öron för förnuftigt tal!
röfvar deras lif, som röfva dem.
Ords. 23: II.
13. Undandrag ej pilten aga, ty slår
24. Sälla dig icke till den ondsinte du honom med riset, så skall han
icke dö!
och umgås icke med hetsig man,
Ords. 13: 24. 19: x8. 20: 15. Syr. 30: x.
25. att du ej må lära dig hans vä14. Du slår honom med riset och
gar och lägga ut en snara för dig du räddar hans !if ifrån döden.
själf!
15. Min son! Om ditt hjärta varder
26. Var ej bland dem som gifva
vist, så varder äfven mitt hjärta glad t,
handslag, som gå i borgen för skulder,
Ords. ro: r. 27: 11.
Ords. 11: 15. 17: r8. 20: 16. 27: 13.
16. och mina njurar fröjda sig när
27. om du intet äger att betala med!
dina läppar tala det rätta.
H vi skulle man rycka sängen undan
17. Ej nitälske ditt hjärta för syn·
dig?
dare, men väl för Herrens fruktan hela
28. Rif icke upp gammalt råmärke, dagen!
Ords. 24: '·
rS. 'fy om det gifves en framtid,
som dina fäder hafva uppsatt!
5 Mos. 19: 14. 27: '7· Ords. 23: xo.
skall ditt hopp icke slå fel.
Ps. 37: 37· Ords. 24: 14.
29. Ser du en man, som är flink i
sin syssla, han är värd att tjäna ko19. Hör, min son, och var vis och
nungar och ej att tjäna ringa män. styr ditt hjärta på den rätta vägen!
20. Var ej blaud vindrinkare och
fråssare!
23 Kapitlet.
2 r. Ty driukaren och fråssaren blir
är du sitter till bords med en mäk- fattig, och sömnaktighet kläder i trasor.
Ords. 21: 17.
tig herre, så besinna väl hvem
22. Hör din fader! han har föd t dig;
dn har för dig
och förakta ej din moder när hon är
2. och sätt en knif på din strupe,
gammal!
Ords. x: s. xs: 12.
om llu är alltför hungrig!
23. Köp sanning och sälj deu icke,
3· Var icke lysten efter hans läckerköp vishet, tukt och förstånd!
heter, ty de äro bedräglig mat!
24. Högt fröjdar sig den rättfiinliges
4· Mölla dig ej att blifva rik! Af- faller, och den som har födt cu vis,
han llnfver glädje af honom.
st:"t i från s:"uian klokhell
II.

N
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Illå ock din fader och din moder
8. Den som umgås med onda plafå glädje, och hon som födt dig få ner, honom kallar man en ränksmidare.
fröjda sig!
9· Dårens anslag är synd, och be26. Gif mig, min son, ditt hjärta spottaren är en styggelse för männi·
och låt mina vägar behaga dina ögon! skor.
27. Ty en djup grop är skökan, och
ro. Visar du dig modlös på nödens
en trång brunn är den främmande
dag, så är din styrka ringa.
kvinnan.
Ords. 22: 14.
28. J a, såsom ett rofdjur ligger hon
I r. Befria de till döden fällda och
på lur och befordrar trolöshet ibland rädda dem som stappla fram till bömänniskor.
delsbänken! P s. 8z: 3, 4 • Ords. 3, 8, 9·
12. Ty om du säger: •Si, vi visste
29. Hvem ropar •ack•, hvem ropar
>ve•, hvem vållar kif, h vem får jämra ingenting därom•, skall icke han, som
pröh·ar hjärtan, märka sådant, och
sig, hvem får sår för ingenting, och
han, som bevarar ditt lif, veta det?
h vem får röda ögon?
Och han vedergäller människan efter
30. Jo, de som sent dröja kvar vid
he1111es gärningar.
Joh 34 : II.
vinet, som gå tillsammans för att Ps.
62: I3· J er. 32: I9· Rom. z: 6. Upp. 22: I2.
profva dryckers blandning.
13. Ät honung, min son, ty den är
Es. s: n, 22.
31. Se ej på vinet, att det är så god, och dess saft är söt för din
rödt, att det sätter pärlor i bägaren gom !
Ords. 25: 16.
14. Likaså lär vishet för din själ!
och rinner ned så lätt!
E<. 5 : I8.
32. Till slut hugger det såsom en Om du har funnit henne, så har du
orm och stinger såsom en huggorm, en framtid, och ditt hopp skall icke
33· och dina ögon se efter främ- slå fel.
man de kvinnor, och ditt hjärta talar
15. L ura icke, du ogudaktige, på
h vad galet är,
den rättfärdiges hydda, våldför ej hans
34· och du varder lik den som lig- h vilostad!
ger midt i hafvet och lik den som
r6. Ty sju gånger kan en rättfärdig
ligger i toppen på en mast.
falla och stå upp igen, men de ogud35· •De slå mig, och det gör mig aktige stupa för en enda motgång.
intet ondt, de stöta mig, m en jag kän17. Gläd dig icke när din ovän falner det icke. När skall jag vakna, att
ler, och ej fröjde sig ditt hjärta när
få dricka än en gång?»
han stu par,
J oh 3" 29.
r8. att Herren ej må se det mec1
24 Kapitlet.
förtrytelse och vända bort sin vrede
fundasickeondskans män och efterifrån honom!
sök ej deras sällskap! Ords. 2 3 : I 7.
19. Förhetsa dig ej öfver dem som
2. 'fy på våld tänker deras hjärta,
göra illa, afundas ej de ogudaktiga!
och deras läppar tala ondska.
Ords. 1: x6, t 8.
20. Ty den onde har ingen framtid;
3· Med vishet bygges h us, och med de ogudakt-iges lampa slocknar.
J ob 18: 5·
fö rstån d h ålles det vid makt,
21. Min son, fruld a Herren och ko4 · och genom vett blifva rummenfulla
med allt slags dyrt och kosteligt gods. nungen! Förbind dig ej med upprorsstiftare!
Syr. 7: 7· I Petr. 2: I7.
5· Vis man är stark, och vettig man
22. Ty plötsligt kommer desses
har väldig kraft.
ofärd ; och straffet från dem båda, Ords. 21: 22. Pred. g: x6, 18.
6. l'y genom klok beräkning skall hvem känner det?
du med framgång föra krig, ty segern
beror af de klokes mängd.
23. Ännu några ordspråk af de visa:
7· För hög är visheten för dåren, i
Att vara partisk i rlomslut är ej
porten öppl!ar han ej sin mun.
gorlt.
Syr. r: 31:, 32.
25.

A
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24. D n som säger åt den brottslige: »Du är oskyldig•, honom förbanna folk, på honom vredgas menigheter,
25. men dem som rättvist pröfva
går det väl, och öfver dem kommer
välsignelse och lycka.
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6. Förhäf dig ej inför en konu n g,
och ställ dig ej där de store stå!
S yr. 3 : 22 f. 7= 4 · I]: 13·
till
7· Ty bättre är att man säger
di-g: •Stig hit upp! • än att man ber
dig stiga ned i furstens åsyn, sedan
dina ögon hafva sett honom.
8. Öppna icke obetänksamt någon
26. Den som gifver ärligt svar, han rättstvist! ty h vad vill du annars göra
kysser läppar.
efteråt när din vetlerpart har bragt
27. Ordna utomhus din syssla och skam öfvcr dig?
9· Utför din rättstvist emot din vered till ditt åkerfii.lt och bygg sedan
derpart, men röj icke en a nnans hemditt h us !
lighet,
28. Var icke utan skäl vittne emot Ortls. n: 13. 20: 19 . Syr. xg: 6, 13, 14. 1-1: 29.
din nästa! Eller- skulle du vilja bero. att icke den som hör sådant må
draga med dina läppar ? Ords. q: 5·
lasta dig och din skam ej få någon
29. Säg icke: •Såsom han har gjort ända!
mig, så vill jag göra hon om, jag v~ll
r r. Gyllene äpplen i siliverskålar är
vedergälla h var och en efter hans garett ord sagdt i sinom tid. Ord s. x5: 23.
ning».
Ords. 2o: 22. l\1att. s : 44•
12. En ring af .guld och ett kost30. Jag gick förbi en lat mans åker bart smycke är en vis förmanare för
och förbi en dåres vingård,
ett uppmärksamt öra.
3 r. och si, där växte idel nässlor,
Ords . .: g. g: 8, 9·
tistlar öfvertäckte den, och dess sten13. Som svalkan af snö en skördemur var nedrifven.
dag, så är t roget bud för dem som
32. Och jag förnam det, jag lade sändt det, och det uppfriskar sin herdet på sinnet, och jag såg det, och res smne.
jag t og mig det till varning:
14. Mohl och blåst men intet regn
33· •Sof ännu litet, slumra ännu
är den m an, som skryter med en gåfva,
litet, lägg ännu litet händerna i kors
som ej gifves.
J ud. v. 12 .
till ro!>
Ords. 6: 9 f.
15.
Af
tålamod
kan
en
furste
be34· så skall fattigdomen komma öfver dig såsom en stråtröfvare, och vekas, och mjuk tunga krossar ben.
Ords. 15: x. Pred. xo: 4·
din brist såsom en beväpnad man.
r6. Om du har funnit honung, så
ät ej mera än du tål! att du icke
varder öfvermätt och får utspy den.
25 Kapitlet.
17. Gör din fot sällsynt i din väns
Andra smnliug·tm af SaltJ11ws Ordsjr/J.k.
h us, att han icke må ledsna vid dig
Kap. 25-29.
och få hat till dig!
f ven dessa ordspråk äro af Sar8. Hammare och svärd och hvass
lomo, samlade af Hi,skias, Juda- pil är den som vittnar falskt emot sin
konungens, män:
nästa.
P s. 57: 5· 59: 8. 1 20: 4·
2. Guds ära är att förborga en sak,
19. B räckt tand och stapplan de fot
men konungars ära är att utforska är förtroendet till den trolöse på nöen sak.
dens dag.
3· Himmelen för sin höjd och jor20. Att sjunga visor för ett bedröfden för sitt djup och konungars hjär- vadt hjärta är såsom att aftagc mantan kunna icke u transakas.
teln på vinterdag och såsom ättika
4· Skilj slagget ift·ån silfret, så gör på lutsalt
gulJsmeden ett smycke därutaf!
21. Om din ovän hungrar, gif ho5· Skilj ond man ifrån en konungs 11om bröd att äta, och om han törstar,
åsyn, så blir hans tron befäst genom gif honom vatten att diicka!
riitt\'isa!
Ords. 16: ... 20: 8, 28.
H.()IJl . l :<Z: :lO .

••
A
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ty du samlar glödande kol på
hans hufvud, och Herren skall vedergälla dig det.
23. Nordanväder föder regn, och
hviskande tunga misslynt ansikte.
24. Bättre är att bo i ett hörn på
taket än ondsint hustru och gemensamt hus.
Ords. 2" 9, '9·
25. Hvad kallt vatten är för törstig
strupe, är god tidning ifrån fjärran
land.
26. En grumlad kälta och en fördärivad brunn är den rättfärdige när
han vacklar inför den ogudaktige.
27. Att äta för mycket honung är
icke godt, men att utforska hvad deras ära är, det är ära.
28. En man, som ej har styrsel på sitt
sinne, är en stad med nedrifna murar.
22.

26 Kapitlet.
såsom snön för sommaren och regnet för andtiden, så passar ej ära
för dåren.
2. Såsom sparfven flaxar, såsom
sYalan flyger, så träffa icke oförtjänta
bannor.
3· Piskan för hästen, betslet för åsnan och käppen för dårars rygg!
Ps. 32: 9·

Ords. ro: '3·

4· Svara icke dåren efter hans oförstånd, att du ej själf blir honom lik!
5· Svara dåren efter hans oförstånd,
att han ej må vara vis i egna ögon!

Ser du en man, som är vis i
egna ögon, så är det mera hopp om
dåren än om honom.
12.

Ords. 3: 7·

29: oo.

13. Den late säger: »En ulf är på
vägen, ett lejon är på gatorna; .
Ords.

22:

IJ.

14. Såsom dörren på sin hake, så
vrider sig den late på sin säng.

15. Den late sticker sin hand i fatet
men orkar icke föra henne tillbaka
till sin mun.
Ords. 19: 24.
16. Den late är visare i sina ögon
än sjn, som f,rifva kloka syar.
r7. Den tager fast en hund i öronen, som, när han går förbi, förgår
sig i en tvist, som ej rörer honom.
18. Lik tlcn som, för att roa sig,
kringkastar brandfacklor, pilar och döll
1 9· är den som, sedan han har bedragit en annan, säger: >J ag gjorde
det blott på lek>.
20. När veden tager slut, så slocknar elden, och när örontasslaren är
borta, tystnar kifvet.
Ords. 22 : ro.
21. Brännkol gifver glöd, och ved
närer eld, och trätlysten man underblåser kif.
Syr. 28: 12-14.
22. Örontasslarens ord smakar såsom läckerheter, som stiga ned i kroppens innandömen.
Ords. 18: s.
23. Öfverdrag af slaggsilfver på kärl
af ler äro vanna läppar och ett elakt
hjärta.
24. Med sina läppar förställer sig den
hatfulle, och i sitt hjärta bär han svek.
25. När han gör sin stämma ljuflig,
sätt ingen tro till honom, ty sju styggelser äro i hans hjärta!
26. Med list kan hatet öfverskylas,
dess ondska röjes inför rätta.
27. D en som gräfver en grop, han
faller själf däruti, och den som vältrar
en sten, rnot honom rullar den tillbaka.

6. Den afhugger sina fötter, den
dricker skadlig dryck, som skickar
ärenden med en dåre.
Ords. •s: , 3 .
7· Såsom benen slinka på den halte,
så tänkespråket uti dårars mu11.
8. Lik den, som lägger en pung
med pärlor på ett stenröse, är den
som gifver ära åt en dåre.
9· Såsom en törntagg i drucken
Ps. 7: 16. g : 16. Pred. ro: 8. Syr. 27: 29.
mans hand är ett tänkespråk i dårars
28. Falsk tunga hatar tlem hon fälit,
mun.
och hal mun vållar fall.
10. En mästare gör allting själf, men
dåren lejer, och han lejer hvem som
2 7 Kapitlet.
kommer.
1 r. Lik en hund, som går tillbaka B eröm dig ej af morgondagen, ty
till sin spya, är dåren, som förnyar
du vet ej h vad en dag kan föda!
sitt oförstånd.
• Petr. o: ••·
Ps. 75' s-7· Syr r8: 25, 26. J;tk. 4' IJ, q.
:.!9
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2. En annan prise dig, men ej din ansikte, så visar hjärtat människa mot
egen mun, en främmande, men icke människa.
dina egna läppar!
Jer. g: • 3.
20. Grafven och dödsriket varda
3· Tung är stenen, viktig sanden, aldrig mätta, och människans ögon
men en dåres harm är tyngre än mättas icke heller.
Ords. 30: x6. Hab. 2: 5· Syr. x~: g.
båda.
21. Hvad d egeln är för silfret och
4· Förbittring är grym, och vrede
ugnen är för guldet, det vare manflödar öfver, men hvem kan bestå
nen för den mun, som prisar lwnom!
emot svartsjuka?
22. Om du krossar en dåre i en
5· Bättre är uppenbar tillrättavismortel ibland grynen med stöt, så viker
ning än kärlek utan öppenhet.
dock ej hans dårskap ifrån honom.
6. Vännens slag äro välmenta, men
23. Vårda väl din fårahjord, var
<len hatfulles kyssar äro falska.
uppmärksam på dina boskapshjordar!
Ps. 141: 5·
24. Ty evigt varar icke rikedom,
7· Mätt strupe försmår honungsoch icke krona ifrån släkt till släkt.
kaka, men allt surt är sött för hung25. Gräs bärgas in, och ny brodd
rig strupe.
skjuter upp, och grödan samlas in
8. Lik en sparf, flyktig från sitt bo, ifrån bergen;
är mannen, flyktig från sitt hem.
26. af lammen får du dina kläder
9· O lja och rökelse göra hjärtat och köper jor<l för bockarne,
gladt, men hjärtevän är ljutvare än
27. och af getterna får du mjölk
tillräckligt till föda åt dig själf, till
luktträ.
10. Din vän och din faders vän må föda åt ditt hus och till underhåll åt
du ej öfvergifva, men till din broders dina tjänstepigor.
hus må du ej gå på din olyckas dag.
28 Kapitlet.
Bättre är en nära granne än en broder, som är långt borta.
D e ogudaktige fly, fastän ingen jar I. Blif vis, min son, och gläd mitt
gar dem, men de rättfärd ige äl'O
hjärta! Då har jag svar att gifva åt trygge såsom lejon.
min smädare. O rds. xo: x. "3' •5 · •g: 3·
3 1\los. 26: 36, 31· Ords. 10: 24.
12. Den kloke ser faran och tager
2 . Blir uppror i ett land, så får det
sig till vara; de fåkunnige gå sin väg många herrar, men är folket klokt
fram och få plikta därför.
Ords . .,, 3. och förståndigt, blir ordningen beOrds. •g: s.
13. Tag rocken af honom, ty han stående.
har gått i borgen för en främmande,
3· En fattig man, som förtry cker
och panta honom för den främmande de ringa, är ett slagregn, som ej gifver bröd.
kvinnans skull!
Ords. 2o: x6. 22: 26.
14. Den som redan tidigt på mor4· De som bryta lag prisa den brottsgonen högljudt prisar någon, han kan lige, men de som hålla lag sätta sig
till motvärn emot dem.
anses lasta honom.
5· Ondskans män akta ej på det
15. Ett ständigt takdropp på en regnig dag och en trätgirig hustru kunna rätta, men de som söka Herren akta
uppå allt.
aktas lika.
Ords. xg: 13.
r6. Den som stäfjar henne, han stäf6. Bättre är en fattig, som vandrar
jar vinden och hämmar olja med sin i sin redlighet, än en falsk, som går på
hand.
dubbla vägar och är rik. Ords. tg: ,,
17. Järn hvässer järn, man hvässer
7· Den som håller lag är en förman.
ståndig son, men den som umgås med
r8. Den som vårdar sitt fikonträd fråssare, han gör sin fader skam.
får äta dess frukt, och den som aktar
8. D en som förökar sitt gods med
sin herre varder ärad.
ocker och räntor, han samlar åt en
19. S om vattnet visar ansikte mot som ömmar för de arma.
Pred . ., .~
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9· Den som vänder bort sitt öra skor vinner slutligen mera ynnest än
ifrån att höra lag, äfven hans bön är den som smickrar med sin tunga.
Ords. 9: 8, 9· 27: s, 6.
en styggelse.
Job 27: g .
P>. x8: 4•· 66: x8. Joh. g: 3'·
24. Den som plundrar sin fader och
ro. Den som förleder de rättsinniga sin moder och säger: •Det är icke
in på ondskans väg, han faller i sin orätt>, han är röfvarens stallbroder.
Ords. 19: 26.
egen grop, men den redliges lott är
25. Den roigirige uppväcker kif, men
god.
Ords. 26: 27. Matt. xs: '4·
I r. Den rike mannen är vis i sina den som förtröstar på Herren varder
Ords. , 3 , xo.
ögon, men en fattig, som är klok, rikligen mättad.
han genomskådar honom.
26. Den som förtröstar på sitt hjärta
12. När de rättfärdige hafva äh-er- är en dåre, men den som vandrar
hand, är det stor högtid, men få de visligt vinner framgång.
Ords. 3: s, 7· x Kor. 3: rg.
ogudaktige makt en, får man leta efter
27. Den som gifver åt den fattige,
människor.
Ords. u: xo.
13. Den som döljer sina fel, honom honom skall intet fattas, men den
skall icke väl gå, men den som er- som sluter sina ögon för honom, han
känner och öfvergifver dem, han skall blir förbannad af många.
s Mos. xs: u. Ords. 19: 17.
få barmhärtighet.
28. När de ogudaktige få makten,
Ps. 30: 3• S· x J oh. x: g.
14. Väl går det den som bestän- gömma sig människorna, men när de
digt är försiktig, men den halsstarrige gå under, föröka sig de rättfärdige.
Job 24: 4· Ords. 29: 2.
faller i olycka.
15. Ett rytande lejon och en glu29 Kapitlet.
pande björn är en ogudaktig härskare
öfvcr ett fattigt folk.
alsstarrig man är värd tuktan,
16. En furste, som är fattig på försnart blir han bruten utan all
stånd, är rik på våldsamheter, men hjälp.
skyr han orätt vinning, bibehåller han
2. När de rättfärdige få makten,
sig länge.
Ords. •g: 4·
gläder sig ett folk, men när den ogud17. Den som är belastad med blod- aktige regerar, suckar folket.
skuld är en flyk ting ända till grafven;
Ords. n: ro. 28: 12, 28.
ej sö -e man att hjälpa honom!
3· Den som älskar vishet gör sin
I Mos. 9: 6. • Mos. ox: 12. s Mos. 19: 12.
fader glädje, men den som umgås med
I 8. Den som vandrar redligt varder skökor förspiller sitt gods.
hulpen, men den som går falsk på Ords. ro: r. rs: 20. 27: u. Luk. xs: 13, 20 f.
dubbla vägar, han faller på någondera.
4· Genom rättvisa upprättar en koOrds. 28: 6.
nung sitt land, men genom höga
19. Den som häfdar sin åker, han skatter fördärfvar han det. Ords. 28: x6.
får bröd nog, men den som far efter
5· Den som smickrar sin nästa lägfåfängliga ting, han får fattigdom nog. ger nät för hans fötter.
Ords. 12: t r. 20: 4· Syr. 20: 30.
6. Ond man snfujes i sin egen synd,
20. Den redlige varder välsignad af
många, men den som äflas att bli men den rättfärdige får fröjdas och
glädjas.
rik bliiver icke onäpst.
Ords. 2o: 2z. r Tim. 6: 6, 9·
7· Den fromme tager kännedom Olll
2r. Att vara partisk för person är de armes sak, men den ogudaktige
icke godt, och mången gör orätt för aktar icke sådan kunskap.
en beta bröd.
8. Bespottare uppvigla en stad, men
Ords. x8: S· •4: •3· Hes. 13: '9·
de vise stilla vrede.
22. Den missunnsamme jagar efter
Ords. 28: 2. Pred. 9: x8.
gods och märker ej, att brist kommer
9· En vis, som går till rätta med
öfver honom.
en dåre, må förargas eller le, han får
23. Den som tillrättavisa r männi- dock ingen ro.
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ro. Blodskulders män hata den red- är den som gör orätt, och en styglige, men de rättsinnige vårda sig om gelse för den ogudaktige är den som
går på raka vägar.
hans lif.
Ps. 15! 4·

II. Dåren låter hela sitt sinne bryta
ut, men den vise håller sitt tillbaka.
Ords. 14: 33·

rs: 2.

1

Petr. 4: 4·

30 Kapitlet.

17: 27.

Om en härskare lyssnar tilllögAgurs ord.
nens tal, blifva alla hans tjänare ogudgurs,
J
akes
sons, ord.
aktige.
13. Den fattige och ockraren möta
Skulle en mans tal kunna förklara
h varandra, Herren gifver ljus åt bådas
Guds väsende, Guds väsende, eller
ögon.
Ords. 22: ~skulle jag förmå det?
14. En konung, som rättvist dömer
2. Ty jag är okunnigare än någon
de arma, hans tron består för alltid. annan, och m änsklig klokskap äger
Ords. x6: 12. 2o: 28.
jag icke,
15. Ris och aga gifva vishet, men
3· och vishet h ar j ag ej fått lära,
vårdslösadt barn gör skam åt siu moatt jag skulle äga k unskap om hvad
der.
Ords. 13: 24. 22: xs. 23: 13, 14.
heligt är.
r6. När de ogudaktige få makt, får
4. Hvem har stigit upp till himmeondskan makt, men de rättfärdige få
len och kommit ned? H vem har fattat
se dem falla.
Ps. 58: u. g x: 8.
vinden i sin knutna hal!d? H vem har
17. Tukta din son, så skall han
bundit vattnet i dess mantel? Hvem
hugna dig och gifva glädje åt din själ!
har fastställt jonlens alla gränser?
rS. Där profetia icke finnes, varder Hvad är hans namn, och hvad är
folket tygellöst, men sällt det folk, namnet på hans son? Säg, vet du
som håller lag!
det?
E s. 4 o: 1 2.
19. Med ord näpses ej en träl, ty
5· Allt Herrens ord är luttrad mahu;
om han än förstår dem, rättar han
han är en sköld för dem som försig ej därefter.
trösta på honom.
20. Ser du en man, som förbastar
Ps. 12: 7· r8: 31. gr: 4•
sig i sitt tal, så är det mera hopp om
6. Gör intet tillägg till bans ord,
dåren än om honom.
att han ej beslår dig såsom en ljugare!
12.

A

Ords.

26: 12.

Jak. x: rg.

Den som klemar med sin träl
från barndomen, får honom slutligen
till son i huset.
22. Den ondsinte uppväcker kif, och
den hetsige förgår sig ofta.
2 r.

Ords. rs: r8.

27: 4·

23. Människornas högfärd förödmjukar dem, men den ödmjukt sinnade, han vinner ära.
Job n: 2 9 .
Ords. x8: 12. Luk. 14: u. r Petr. s: 5, 6.
24. Den som delar byte med en
tjuf, han hatar sitt lif; han hör edsförpliktelsen, men yppar intet.
3 Mos. s: r.
25. Människafruktan lägger snara,
men den som förtröstar på Herren,
han är beskyddad.
Matt. ro: o8.
26. Många söka furstegunst, men
ifrån H erren kommer mannens dom.
27. En styggelse för de rättfärdiga

7· Två ting begär jag af d ig. Vägra
mig icke dem förrän jag dör!
8. Låt flärd och lögn vara fjärran
ifrån mig! Fattigdom och rikedom
gif mig icke! Förläna mig det bröd,
som jag behöfver!
9· Att jag ej, öfvennätt, må förneka
dig och säga: • Hvem är Herren?•
och att jag af fattigdom ej må blifva
tjuf och förgripa mig på min Guds
namn.
5 Mos. 8: r2-r4. 32: rs.
ro. Förklena icke en tjänare för
hans herre, att han ej förbannar dig
och du ådrager dig skuld!
r r. Det är ett släkte, som förbannar
sin fader och som ej välsignar sin
moder.
12. Det är ett släkte, som är rent
i sina egna ögon, ehuru de icke tvagit sig rena från sin smuts.
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13. Det är ett släkte, hvars ögon
äw stolta, och som hafver ögonlocken
högt u ppdragna.
14. Det är ett släkte, hvars tänder
äro svärd, och hvars oxlar äro knifvar, hvarmed de äta upp de arma i
ett land och de fattiga ibland ett folk.

KAP. 31: l5.

3 I. stridshästen i sin skrud, och bocken, och en konung i spetseu för sitt
folk.

32. Om du har förhäft dig af dårskap och haft ondt i sinnet, så lägg
hand på mun !
33· Ty tryck på mjölk gifver smör,
Ords. 12: x8.
och tryck på näsa gifver blod, och
rs. I geln hafver tvenne döttrar: tryck på vrede gifver träta.
>Gif hit, gif hit>. Dessa tre kunna
icke mättas, fyra säga aldrig: >Det
3 I Kapitlet.
är nog•:
Lem:tels ord. En rätt husmoders !of.
r6. Dödsriket, en ofruktsam kved,
jorden, som ej kan mättas m ed vaton ung Lemuels ord, innehållande
ten, och elden, som aldrig säger : >Det
de förmaningar, hvilka hans moär nog •.
der gaf honom:
17. Det öga, som hånar sin fader
2. Ack, min son, ack, du mitt lifs
och försmår att lyda moder, det ut- son, och ack, du mitt önskebarn!
backe bäckens korpar, och det upp3· Gif icke din kraft åt kvinnor och
äte örnens ungar!
ställ icke dina vägar till konungars
s Mos. '7' '7·
r8. Dessa tre ting äro mig för svåra frillor!
4· Ej må konungar, o Lemuel, ej
att känna, och fyra kan jag icke utmå konungar dricka vin och icke
forska:
19. Örnens väg på himmelen, or- furstar trakta efter starka drycker,
Pred. ro: 16, 17.
mens väg på klippan, skeppets väg i
5· att, när han dricker, han ej glömhafvet, och manu ens väg t ill kvinnan,
20. nämligen till den otrogna hust- mer lagen och förorättar några nödens
Es. s: 22, 23. 28: 7·
run, som äter och stryker sig om barn.
6. Gifven rusdryck åt en lifdömd
munnen och säger: •Jag har icke
och vin åt de bedröfvade, Syr. 3 ,, 32 .
gjort något orätt».
7· att de må dricka och glömma
2 r. Under tre ting darrar jorden, bort sin nöd och icke mer komma
och under fyra, hvilka hon ej kan ihåg sin vedermöda!
bära :
8. Upplåt din mun för dumben och
22. under en träl, om han blifver
konun g, och under en dåre, om han till försvar för alla värnlöshetens barn!
Ords. 24: n . Job 29: 12, 13.
ätit sig mätt, Ords. '9' xo. Pred. >o: 5-7.
9· Upplåt din mun, döm rättvist
23. under en försmådd kvinna, om
hon blifver gift, och under en piga, och försvara den arme och den fattige!
om hon trängt ut siu fr u.
10. Hvem finner en duglig hustru?
24. Fyra äro små på jorden, men
hennes värde är högre än pärlors.
dock visa och väl lärda:
Ords. xB: 22. 19: 14.
25. Myrorna, ett svagt släkte, som
II. P å henne litar hennes mans
om sommaren lägger upp sin föda;
26. kaninerna, ett klent släkte, som hjärta, och inkomst tryter honom icke.
Ords. 12: 4. 14: t .
bygger sitt bo i klipporna;
12. Godt gör hon honom, aldrig
27. gräshopporna, som ingen konågot ondt i alla sitt lifs dagar.
nung hafva, men gå alla i ordnadt tåg;
13. Hon spinner ull och lin, och
28. ödlan, som håller sig fast med
klorna och finnes i konungapalatser. med lust arbeta hennes händer.
14. Hon är såsom köpmansskeppen,
2y. Dessa tre hafva ståtlig skridt, från fjärran ort hämtar hon sitt bröd.
15. Hon stiger upp när ännu n atten
och fyra h afva ståtlig gång:
30. I,ejonet, det starkaste bland dj u- varar och gifver mat åt sitt husfolk
och syssla åt sina tjänstepigor.
ren, som ej ryggar för någon,
29*
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16. Vill hon äga en landtgård,
skaffar hon sig en sådan; af sina händers fmkt planterar hon en vingård.
17. Hon omgjordar med kraft sina
länder, och hon gör sina armar starka.
18. Märker hon, att hennes handel
lönar sig, så släcks ej hennes lampa
under natten.
19. Med sina händer sysslar hon på
spinnstolen, och hennes finger äro
fästa vid sländan.
20. Hon öppnar sin hand åt den
arme och räcker sina häuder åt den
fattige.
2I. Hon fmktar ej snö för sitt husfolk; ty allt hennes husfolk har kläder af skarlakanstyg.
22. Hon gör sig mattor; i finaste
linne och purpur går hon klädd.
23. Hennes man är känd i stadens
portar, där han sitter ibland landets
äldste.
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24. Hon gör fina tyger och säljer,
och l10n föt·ser köpmän u en med bälten.
25. Kraft och skick är hennes klädnad, och hon ler mot den dag som
kommer.
26. Sin mun upplåter hon med
vishet, och kärleks lag bär hon på
tungan.
27. Hon gifver akt på hum allt
går till i hennes h u s, och lättjans
bröd äter hon icke.
28. Hennes barn stiga upp och
pdsa henne, och hennes man berömmer henne:
29. • Många kvinnor äro raska, men
du öfvergår dem allasamman •.
30. Fåfängligt är behaget, och en
fläkt är skönheten ; en k vinna, som
fruktar Herren, hon är värd att p risas.
3 r. Gifyen henne hennes hän<lers
frukt, och hennes gärningar prise
henne i portarue !

