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Karunungan 

Ang Aklat ni Wisdomor... Ang karunungan ni Solomon 

{1:1} pag-ibig kabutihan, kayo na magiging mga hukom ng 
mundo: 

sa tingin ng Panginoon kasama ang isang magandang (puso), at 
sa kasimplihan ng 

puso ay naghahanap sa kanya. 

{1:2} sapagkat siya 'y masusumpungan sa kanila na tumutukso 
sa kanya hindi; 

at ipinamalas mismo sa gayon habang ang tiwala sa kanya. 

{1:3} sapagkat ang masamang kaisipan ay hiwalay mula sa 
Diyos: at ang kanyang 

lakas, nang ito ay nilitis, sumasaway sa mga hangal. 

{1:4} para sa isang malisyoso kaluluwa ang karunungan ay hindi 
papasok; 

ni ang mga nananahan sa katawan na pasusukuin sa kasalanan. 

{1:5} sapagkat ang banal na Espiritu ng disiplina ay tumakas sa 
panlilinlang, at 

alisin sa isipan na walang pang-unawa, at 



hindi sumunod sa kailan kalikuan ay darating sa. 

{1:6} para sa karunungan ay isang mapagmahal na Espiritu; at 
ay hindi aariing walang sala ang 

Mamumusong ng kanyang mga salita: sapagkat ang Dios ay 
saksi ng kanyang balakang, 

at isang tunay na tumitingin ng kanyang puso at tagapakinig ng 
kanyang dila. 

{1:7} para sa Espiritu ng Panginoon ay pumupuno ng mundo: at 
na 

naglalaman na ang lahat ng bagay ay may kaalaman ng tinig. 

{1:8} kaya 't ang nagsasalita ng mga masasamang bagay 

hindi maitatago: ni hindi 'y paghihiganti, kapag punisheth ito, 

nangyari sa kanya. 

Gagawing {1:9} para sa mga pag-uusisa sa mga payo ng 

mga makasalanan: at ang tunog ng kanyang mga salita ay 
dumarating sa mga 

Panginoon para sa paghahayag ng kanyang masamang gawa. 

{1:10} sapagkat ang tainga ng panibugho ay nakikinig ng lahat 
ng bagay: at ang 

ingay ng karaingan ay hindi lingid. 

{1:11} samakatwid mag-ingat ng pagbulung-bulong, na kung 
saan ay 



walang pakinabang; at pigilin ang iyong dila mula sa paninirang-
puri: para sa 

doon ay walang salita kaya lihim, na hahayo ng walang bayad: 
at ang 

bibig na belieth pumapatay sa kaluluwa. 

{1:12} humingi ng hindi sa kamatayan sa mga kamalian ng iyong 
buhay: at hihilahin 

hindi sa inyong sarili pagsira sa ang mga gawa ng iyong 

mga kamay. 

{1:13} para sa Diyos na ginawa hindi kamatayan: ni hindi niya 'y 
kasiyahan 

sa pagkawasak ng buhay. 

{1:14} sapagkat nilikha niya ang lahat ng bagay, nang sila ay 
magkaroon ng kanilang 

pagiging: at sa mga henerasyon ng mundo ay 
nakapagpapalusog; at 

doon ay walang lason ng pagkalipol sa kanila, ni sa kaharian 

ng kamatayan sa mundo: 

{1:15} (para sa kabutihan ay imortal:) 

{1:16} ngunit hindi makadiyos na kalalakihan sa kanilang mga 
gawa at salita 

tinatawag ang mga ito sa kanila: para sa mga na nila naisip na 
ito ay may kanilang 



kaibigan, sila 'y natupok Nangawalang kabuluhan at 
nakipagtipan sa 

ito, dahil ang mga ito ay karapat-dapat na kumuha ng mga 
bahagi nito. 

Sabi ng {2:1} para sa mga makasalanan, nangagbubulaybulay sa 
kanilang sarili, 

ngunit hindi nang tama, ang ating buhay ay maikli at 
nakakapagod, at sa kamatayan 

ng isang tao ay walang lunas: ni hindi nagkaroon ng anumang 
mga tao 

kilala na bumalik mula sa libingan. 

{2:2} sapagkat isinilang tayo sa lahat ng pakikipagsapalaran: at 
tayo 'y magiging 

pagkaraan nito na para bang hindi pa tayo: para sa mga ang 
hininga sa ating 

butas ng ilong ay parang usok, at ang isang maliit na kislap sa 
paglipat ng ating 

puso: 

{2:3} na pagiging mapaglalaho, mapihit ang ating katawan 

sa abo, at ang ating espiritu ay maglaho ang bilang ng banayad 
na hangin, 

{2:4} at malilimutan ang ating pangalan sa panahon, at hindi 



tao ay magkakaroon ng ating mga gawa sa pag-alaala, at ang 
ating buhay 

lilipas ang bilang ng bakas ng ulap, at ang magiging 

ipinamahagi bilang isang hamog, na ay itaboy palayo ng ang 
sinag ng 

ang araw, at napuspos ng init niyon. 

{2:5} para sa ating panahon ay ang mismong anino hangin 
palayo; 

at pagkatapos ng aming wakas doon ay walang pagbabalik: 
sapagka 't ito ay mabilis na isinara, 

kaya na walang lalaking darating muli. 

Samakatuwid, ang {2:6} Halika tamasahin natin ang 
magagandang bagay na 

naririto: at gamitin natin kaagad sa mga nilalang tulad ng bilang 
sa 

mga kabataan. 

Ipaalam sa amin punan ang ating sarili sa mamahaling alak at 
ointments {2:7}: 

at hayaan ang mga walang bulaklak ng tagsibol na nangyari sa 
atin: 

{2:8} let atin din mismo nang rosebuds, bago sila 

tuyo: 



{2:9} let pumunta walang sinuman sa atin kung wala ang 
kanyang bahagi ng ating 

voluptuousness: ipaalam sa amin iwan ang mga token ng ating 
await sa 

bawat lugar na ito: sapagka 't ito ang ating bahagi, at ating 
pulutong ay ito. 

{2:10} ay ipaalam sa atin inaapi ang mga mahihirap na mabuting 
tao, tayo hindi 

iligtas ang mga balo, ni pinagpipitaganan ang sinaunang kulay 
abong buhok ng mga 

may edad na. 

{2:11} ang ating lakas ay ang batas ng katarungan: para sa mga 
na 

Alin ang mahihina ay natagpuan na walang halaga. 

{2:12} nga tayo naghihintay para sa mga mabubuti; 

dahil siya ay hindi para sa ating pagkakataon, at siya ay malinis 
na taliwas 

ating mga gawa: nanunumbat niya tayo sa ating masaktan ang 
batas na ito, 

at objecteth sa ating kabuktutan ang transgressings ng ating 

edukasyon. 

{2:13} professeth siya upang magkaroon ng kaalaman tungkol 
sa Diyos: at 



siya ay nananawagan sa kanyang sarili ng mga anak ng 
Panginoon. 

{2:14} ay ginawa niya upang pagsabihan ang ating kaisipan. 

{2:15} niya ay nakapagpadalamhati sa atin kahit na masdan: 
para sa kanyang buhay 

ay hindi tulad ng ibang lalaki, ay ang kanyang paraan ng isa 
pang fashion. 

{2:16} natin ay pinahalagahan niya bilang panghuhuwad: siya 

abstaineth mula sa aming mga paraan mula sa karumihan: 
pronounceth niya 

ang wakas ng matuwid na pagpapalain, at ginagawa ang 
kanyang magmalaki na 

Diyos ang kanyang Ama. 

{2:17} hayaan amin tingnan ng kung ang kanyang mga salita ay 
totoo: at ipaalam sa amin na patunayan 

ay kung ano ang mangyari sa huli ng sa kanya. 

{2:18} sapagkat kung ang matuwid ay anak ng Diyos, tutulungan 
niya 

kanya, at iligtas siya mula sa mga kamay ng kanyang mga 
kaaway. 

Ipaalam sa amin suriin sa kanya sa despitefulness {2:19} at 

labis na pagpapahirap, na malalaman ng kanyang kaamuan, at 
patunayan ang kanyang 



pasensya. 

Huwag nating hatulan siya ng isang kahiya-hiyang kamatayan 
ng {2:20}: sa pamamagitan ng 

kanyang sarili na nagsasabing siya 'y igalang. 
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{2:21} gayong bagay nila inisip, at ay nalinlang: 

para sa kanilang sariling kasamaan ay binulag sa kanila. 

{2:22} at ang mga hiwaga ng Diyos, sila kn ew sila hindi: 

hinihintay ni nila ang sahod ng kabutihan, o 

nakilala ang isang gantimpala para sa mga kaluluwa na walang 
kapintasan. 

{2:23} para sa Diyos nilikha tao upang maging imortal, at 
ginawa 

siya ay isang larawan ng kanyang sariling kawalang-hanggan. 

{2:24} gayon pa man, sa pamamagitan ng inggit ng demonyo 'y 
dumating ang kamatayan 

sa sanglibutan: at sila na hawak ng kanyang mga bahagi ito 
matatagpuan. 

{3:1} kundi ang mga kaluluwa ng ang mabubuti ay sa kamay ng 

Diyos, at doon ay walang pagdurusa ay ugnay sa kanila. 

{3:2} sa paningin ng hindi mainam na tila hindi sila mamatay: at 

kanilang pag-alis ay kinuha para sa kalungkutan, 



{3:3} at kanilang pagpunta mula sa atin upang maging ganap na 
pagkalipol: ngunit 

sila ay sa kapayapaan. 

{3:4} para sa kahit na parurusahan sila sa paningin ng mga tao, 
subalit 

ang kanilang pag-asa ay puno ng kawalang-kamatayan. 

{3:5} at nagkaroon ng kaunting pinagsabihan, sila ay magiging 

lubhang ginantimpalaan: sapagkat ang Diyos ay nasusubukan, 
at natagpuan sila 

karapat-dapat para sa kanyang sarili. 

{3:6} bilang ginto sa hurno ay sinubukan niya sila, at 

natanggap ang mga ito bilang isang handog na susunugin. 

{3:7} at sa mga oras ng kanilang pagdalaw ay nagniningning, 

at tumatakbo paroo 't parito tulad ng sparks sa mga dayami. 

{3:8} sila ang hahatol sa mga bansa, at magkaroon kayo ng 
kapangyarihan 

sa mga tao, at ang kanilang Panginoon ay maghahari 
magpakailan man. 

{3:9} sila ang mga yaong nagtitiwala sa kanya ay maunawaan 
ang 

katotohanan: at gayon mananatili bilang maging tapat sa pag-
ibig sa kanya: 



sapagkat biyaya at awa sa kanyang mga banal, at siya ay 
inutusan ng pangangalaga para sa kanyang 

mga hinirang. 

{3:10} kundi ang mga makasalanan ay dapat parusahan ayon sa 

sarili nilang guni-guni, na pinabayaan ang matuwid, 

at pinabayaan ang Panginoon. 

{3:11} para sa sinuman ay humahamak ng karunungan at 
pangangalaga, siya ay 

kawawa, at ang kanilang mga pag-asa ay walang saysay, walang 
bunga, ang kanilang mga gawa 

at walang pakinabang ang kanilang mga gawa: 

{3:12} mga mangmang ang kanilang mga asawa, at masasama 
ang kanilang mga anak: 

{3:13} ay isinumpa ng kanilang mga anak. Kaya nga pinagpala ay 
ang 

baog na walang dungis, na kung saan ay hindi kilala ang mga 
makasalanan 

higaan: siya ay magkakaroon ng bunga sa mga pagdalaw ng 
mga kaluluwa. 

{3:14} at pinagpala ang mga bating, na kasama ang kanyang 
mga kamay 

gumawa ng kasamaan, ni inisip ang mga bagay na masasama 



laban sa Diyos: para sa kanya ay ibibigay ang mga espesyal na 
kaloob ng 

pananampalataya, at ng mana sa mga templo ng Panginoon na 
mas maraming 

katanggap-tanggap sa kanyang isipan. 

{3:15} para sa maluwalhating ay bunga ng mabuting gawa: at 
ang 

ugat ng karunungan ay hindi kailanman tatalikod sa 
katotohanan. 

{3:16} bilang para sa mga anak ng mga nakikiapid, sila ay hindi 

sa kanilang pagiging ganap, at ang mga binhi ng isang hindi 
matuwid na kama 

ay maaalis. 

{3:17} sapagkat kahit buhay pa sila, gayon pa man, sila ay 
magiging 

wala itinuturing: at ang kanilang huling edad ay walang 
kapurihan. 

{3:18} o, kung mamamatay sila mabilis, sila ay walang pag-asa, 
ni 

aliw sa mga araw ng pagsubok. 

{3:19} para sa kilabot ay ang wakas ng mga hindi matuwid 

henerasyon. 

{4:1} mas mabuti ay walang anak, at upang magkaroon ng bisa: 



para sa mga memorial niyon ay imortal: dahil ito ay kilala 

may Diyos, at sa mga tao. 

{4:2} Kapag ito ay kasalukuyan, kumuha ng tao halimbawa 
ito; at 

Kapag ito ay nawala, nais nila itong: itangi ito putong, at 

triumpheth man, pagkakaroon ng nakuha ang tagumpay, at 
pagsisikap para sa 

walang dungis na gantimpala. 

{4:3} ngunit sa kasawiang-palad ay nabubuhay sa multiply ng 
mga makasalanan ay hindi 

umunlad, o kukunin malalim rooting mula bastardong slip, ni 
lay man 

mabilis na pundasyon. 

{4:4} para sa kahit na sila ay umunlad sa sanga ng isang 
panahon; pa 

nakatayo hindi huling, sila ay mayayanig ng hangin, at 

sa pamamagitan ng mga puwersa ng hangin nila 'y maaalis. 

{4:5} ang mga may kakulangan sanga ay babaliin, kanilang 

prutas na walang pakinabang, hindi hinog na kumain, oo, 
matugunan para sa wala. 

{4:6} para sa mga anak ng mga gawaing labag sa batas na kama 
ay 



saksi ng kasamaan laban sa kanilang mga magulang sa kanilang 
mga pagsubok. 

{4:7} ngunit kahit na ang mabubuti ay maaaring pumigil sa 
kamatayan, 

Subalit siya ay magiging sa kapahingahan. 

{4:8} para sa marangal na edad ay hindi yaong tatayo sa 

haba ng mga panahon, ni na ay nasusukat sa bilang ng taon. 

{4:9} ngunit ang karunungan ay ang buhok na puti sa mga tao, 
at isang 

walang bahid-dungis buhay ay katandaan. 

{4:10} siya nalulugod ang Diyos, at minamahal niya: kaya na 

kahalubilo ng mga makasalanan na siya ay nagbagong-
kalagayan. 

{4:11} oo kaagad si siya naalis, baka na 

dapat baguhin ng kasamaan ang kanyang pag-unawa, o 
panlilinlang dayain 

kanyang kaluluwa. 

{4:12} sapagkat ang nakabibighani ng madadakip palabnawin 

ang mga bagay na tapat; at ang pagkaligaw ng kahalayan 

pahinain ang simpleng pag-iisip. 

{4:13} niya, na maging perpekto sa isang maikling panahon, 
tinupad ng 



matagal na panahon: 

{4:14} sapagkat ang kanyang kaluluwa ay nalulugod ang 
Panginoon: kaya nga Dalidali niyang 

upang alisin siya mula sa masasama. 

{4:15} ito nakita ng mga tao, at ito hindi naunawaan, ni 

inilatag nila ang ito sa kanilang mga isipan, na kanyang mga 
biyaya at awa 

kasama ang kanyang mga banal, at na taglay niya ang paggalang 
sa kanyang mga hinirang. 

{4:16} gayon ang matuwid na patay ay parusahan ang 

makasalanan na nabubuhay; at ang mga kabataan na malapit 
nang maging ganap 

ang maraming taon at edad na ang mga liko. 

{4:17} sapagkat sila ay makikita sa dulo ng pantas, at ay hindi 

maunawaan kung ano ang iniutos ng Diyos sa kanyang payo 
niya, 

at para saan ang inilagay siya ng Panginoon nang ligtas. 
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{4:18} nila ang nakikita sa kanya, at humahamak sa 
kanya; Ngunit ang Diyos ay 

tumawa silang nililibak: at pagkatapos nito sila ay isang hamak 



28Saan, at isang kakutyaan sa mga patay para sa walang 
hanggan. 

{4:19} sapagkat siya ang paghahati-hati sa kanila, at silay 

patiwarik, na sila ay hindi makapagsalita; at iwawasiwas niya 
ang 

kanila mula sa pundasyon; at sila ay lubusang ibibigay 

basura, at maging sa kalungkutan; at sa kanilang memorial ay 
masasawi. 

{4:20} at kapag sila ay nagtapon ng mga ulat ng kanilang mga 
kasalanan, 

sila ay darating sa takot: at kanilang mga kasamaan ay 

kumbinsihin ang mga ito sa kanilang mukha. 

{5:1} noon ay ang mabubuting tao na tumayo sa dakilang 

matalim na bago ang mukha ng tulad ng may nagpahirap sa 
kanya, at 

ginawa ang walang account ng kanyang mga gawa. 

{5:2} Kapag nakita nila ito, sila 'y mabagabag sa 

matinding takot, at magiging namamangha sa mga di 
pangkaraniwang pangyayaring Kararanas ng kanyang 

kaligtasan, kaya higit pa sa lahat na sila ay tumingin para sa. 

{5:3} at sila ay nagsisisi at hibik para sa dalamhati ng 



sasabihin ng Espiritu sa kanilang sarili, ito ay siya nga, kanino 
tayo 

kung minsan ay may sa panunuya, at ang isang salawikain ng 
kakutyaan: 

Fools {5:4} tayo nabilang ang kabaliwan ng kanyang buhay, at 
ang kanyang dulo na 

maging walang karangalan: 

{5:5} paano ay napabilang siya sa mga anak ng Diyos, 

at kanyang pulutong ay kasama ang banal! 

{5:6} nga ay nagkamali tayo mula sa mga daan ng katotohanan, 
at 

ang liwanag ng katuwiran ay hindi sumikat sa atin, at ang 

araw ng katuwiran ay rosas na hindi sa atin. 

{5:7} kami ay napagod sa ating sarili sa landas ng kasamaan at 

pagkawasak: Oo, kami ay dumaan sa disyerto, kung saan may 

ilatag nang paraan: pero para sa mga paraan ng Panginoon, 
tayo ay hindi 

kilala ang mga ito. 

{5:8} ay ano ang kapalaluan ay makinabang sa atin? o anong 
kabutihan ay 

tayo ay dinala ang mga kayamanan ng ating vaunting? 



{5:9} lahat ng mga bagay na ito ay lumipas katulad ng isang 
anino, at 

bilang isang post na Dalidali sa pamamagitan ng; 

{5:10} at bilang ng barko ng hangin sa mga alon ng mga 

tubig, na kung saan kapag ito ay nawala sa pamamagitan, ang 
mga bakas nito ay hindi maaaring 

matatagpuan, ni ang landas ng mga katig sa ng mga alon; 

{5:11} o bilang kapag ang ibon ay lumipad sa pamamagitan ng 
hangin, may 

ang pagiging walang tanda ng kanyang paraan upang mahanap, 
ngunit ang liwanag na hangin 

hinahampas ng stroke ng kanyang mga pakpak at naghiwalay sa 
mga 

marahas na ingay at galaw ng mga ito, ay dumaan sa, at 

doon pagkatapos ay walang mga palatandaan na kung saan siya 
nagpunta matatagpuan; 

{5:12} o tulad ng kapag ang palaso ay pagbaril sa isang Marcos, 
ito 

naghihiwalay sa gitna ng hangin, na agad dumating magkasama 
muli, 

upang ang isang tao ay hindi malaman kung saan ito nagpunta 
sa pamamagitan ng: 

{5:13} gayon din na hindi tayo sa gaya ng uri, na nang kami ay 



Ipinanganak, nagsimulang gumuhit sa ating pagtatapos, at 
nagkaroon walang tanda ng kabutihan sa 

pakita; Ngunit ay consumed sa ating mga kasamaan. 

{5:14} sapagkat ang pag-asa ng mga maka-Diyos ay parang 
alikabok na ay tinatangay ng hangin 

layo na ng hangin; tulad ng isang manipis na itoy isang parang 
bula, na ay itaboy palayo 

may bagyo; gaya gaya ng usok na kung saan ay mapalis dito 

at doon sa isang bagyo, at inilipad ng hangin bilang mga 

pag-alaala sa isang panauhing tarrieth kundi sa isang araw. 

{5:15} kundi ang mabubuti na mabuhay para sa walang 
hanggan; kanilang gantimpala 

rin ay sa Panginoon, at ang pangangalaga sa mga ito ay may 
mas maraming 

Mataas. 

{5:16} samakatwid sila ay makatatanggap ng maluwalhating 
kaharian, 

at isang magandang putong mula sa mga kamay ng Panginoon: 
para sa kanyang 

kanang kamay ay takip niya sila, at sa kanyang mga bisig ay siya 

protektahan ang mga ito. 

{5:17} siya kukunin sa kanya kanyang inggit para sa kumpletong 



kagayakan, at gumawa ng mga nilalang na ang kanyang sandata 
para sa paghihiganti 

ng kanyang mga kaaway. 

{5:18} niya ay isinuot ng kabutihan bilang isang baluti sa dibdib, 
at 

tunay na kahatulan sa halip ng isang helmet. 

{5:19} kukunin niya ang kabanalan para sa isang walang talo 
kalasag. 

{5:20} kanyang matinding poot ay patalasin niya para sa isang 
tabak, at 

ang mundo ay labanan sa kanya laban sa mga maling. 

{5:21} pagkatapos ay magtutungo sa tamang pagpuntirya 
thunderbolts 

ibang bansa; at mula sa mga ulap, humugot ng isang balon 
nabaling busog, 

lulusob sila sa mga Marcos. 

{5:22} at granizo hailstone ng galit ay itapon bilang mula sa 

bato ng mga busog, at ang tubig ng dagat ay sisilakbo ang galit 
laban sa 

kanila, at ang mga baha ay malupit malulunod sila. 

{5:23} oo, isang malakas na hangin ay tatayo laban sa kanila, 

at tulad ng isang bagyo ay tangayin sila: gayon ang sasabihin ng 
kasamaan 



ibigay ng basura ng buong lupa, at masamang pakikitungo ay 
ibagsak 

ang mga luklukan ng mga makapangyarihan. 

{6:1} marinig nga, O kayong mga hari, at unawain; matuto, 

kayo na magiging mga hukom ng mga dulo ng mundo. 

{6:2} pakinggan mo, kayo na naghahari sa mga tao, at 
nagpupuri sa mga 

karamihan ng bansa. 

{6:3} para sa kapangyarihan ay ibinigay sa iyo ng Panginoon, at 
soberanya 

mula ng Kataastaasan, na subukan ang iyong mga gawa, at 
saliksikin ang 

iyong mga payo. 

{6:4} dahil sa pagiging mga ministro ng kanyang kaharian, kayo 
ay may 

hindi hinatulan nang tama, o sinunod ang batas, ni pumasok 
matapos ang 

payo ng Diyos; 

{6:5} nakapangingilabot at mabilis niyang pasasaiyo: para sa 
isang 

matalas ng paghuhukom ay magiging sila na nasa matataas na 
lugar. 



{6:6} para sa awa 'y hindi nagtagal sagana ang karamihang: 
ngunit 

malalakas na tao 'y daraing pahihirapan. 

{6:7} sapagkat siya ang Panginoon sa lahat ay matatakot na 
walang tao 

tao, ni hindi siya tatayo namamangha sa sinumang tao 

kadakilaan: sapagka 't siya ay ginawa sa maliit o dakila, at 
nagmamalasakit 

para sa lahat ng kapwa. 

{6:8} ngunit isang matinding pagsubok ay sasapit sa mga 
makapangyarihan. 

{6:9} sa inyo kaya, O mga hari, ako nagsasalita, na kayo 

maaaring matuto ng karunungan, at hindi tatalikod sa 
katotohanan. 

{6:10} sapagkat hahatulan sila na panatilihin ang kabanalan 
holily 

Banal: at sila na natutuhan sa mga bagay na ito ay 
makasusumpong ng kung ano ang 

sa pagsagot. 

{6:11} dahil dito itinakda ng iyong pagmamahal sa aking mga 
salita; 
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hangad sa kanila, at kayo 'y tinuruan. 



{6:12} karunungan ay maluwalhati, at hindi kumukupas: Oo, 

siya ay madaling makita sa kanila na mahal sa kanya, at 
nakakita ng tulad ng 

humingi sa kanya. 

{6:13} preventeth niya sa kanila na hinihiling sa kanya, sa 
paggawa ng 

sarili muna ipaalam sa kanila. 

{6:14} maaga sinumang naghahangad para sa kanyang ay 
magkakaroon ng walang dakila 

pagdaramdam: sapagka 't siya ay makasusumpong ng kanyang 
pag-upo sa kaniyang mga pintuan. 

{6:15} isipin nga sa kanya ang pagiging perpekto ng 

karunungan: at ang sinuman ay nagpupuyat para sa kanya ay 
agad 

Kung walang pangangalaga. 

{6:16} sapagkat siya ay lumalabas ang tungkol sa mga 
naghahanap ng tulad ng mga karapat-dapat sa 

kanya, ang gawa sarili favourably sa kanila sa mga paraan na 
ito, at 

meeteth sa kanila sa bawat pag-iisip. 

{6:17} sapagkat tunay tunay na simula ng siya ay ang hangarin 
ng 

disiplina; at ang pangangalaga ng disiplina ay pag-ibig; 



{6:18} at pagmamahal ay ang pagsunod sa kanyang mga 
batas; at ang pagbibigay ng 

pagtalima sa kanyang mga batas ay ang katiyakan sa walang 
kasiraan; 

{6:19} at ng walang kasiraan ay nagpapahayag sa atin malapit sa 
Diyos: 

{6:20} nga ang paghahangad ng karunungan ay nagdadala sa 
isang 

kaharian. 

{6:21} kung gayon sa luklukan at sceptres, O iyong kaluguran 

kayo ang hari ng mga tao, ang karangalan ng karunungan, at 
kayo ang mamamahala 

para sa walang hanggan. 

{6:22} para sa karunungan, ano siya, at kung paano siya ay 
dumating na, 

Ako ang magsasabi sa inyo, at hindi magtago ng hiwaga mula sa 
iyo: ngunit 

hahanapin sa kanya out mula sa simula ng kanyang 
kapanganakan, at 

magdala ng mga kaalaman tungkol sa kanya tungo sa liwanag, 
at hindi lalampasan 

ang katotohanan. 



{6:23} hindi ako sasama sa ubos ang mga inggit; para sa tulad 
ng 

tao ay magkakaroon ng walang pakikisama sa karunungan. 

{6:24} ngunit ang karamihan ng mga pantas ay ang kapakanan 
ng mga 

mundo: at isang matalinong hari ay ang pagsuporta ng mga tao. 

{6:25} nga tumanggap ng tagubilin sa pamamagitan ng aking 
salita, 

at ito ay gagawin ninyo sa mabuti. 

{7:1} ako sarili ko din ay isang mortal na tao, tulad sa lahat, at 
ang 

ang mga anak niya na unang ginawa sa lupa, 

{7:2} at sa tiyan ng aking ina ay moderno na 

ang karne sa panahon ng sampung buwan, pagiging siksik sa 
dugo, 

ng mga binhi ng tao, at ang kasiyahan ay kasama sa pagtulog. 

{7:3} at noong Ipinanganak ako, hinugot ko sa karaniwang 
hangin, 

at nahulog sa lupa, na kung saan ay katulad ng kalikasan, at ang 
unang 

tinig na sinambit ko umiiyak, tulad ng ginagawa ng lahat ng iba. 

{7:4} ko ay nangalaga sa mga lampin, at na may 



nagmamalasakit. 

{7:5} sapagkat doon ay walang hari na nagkaroon ng anumang 
iba pang mga simula ng 

kapanganakan. 

{7:6} para sa lahat ng tao ay may isang pasukan sa buhay, at ang 
gusto 

pagpunta out. 

{7:7} dahil dito nanalangin ako, at pang-unawa na ibinigay 

ako: ako ay tinawag ng Diyos, at ang Espiritu ng karunungan ay 
dumating sa akin. 

Preferred {7:8} ko siya bago sceptres at mga luklukan, at 

pinahalagahan wala sa paghahambing sa kanyang kayamanan. 

{7:9} ni inihahalintulad ko sa kanya anumang mahalagang bato, 

dahil lahat ng mga ginto paggalang sa kanya ay bilang isang 
maliit na buhangin, at 

pilak ay ibibilang na kagaya ng putik sa kanyang harapan. 

{7:10} ako magmamahal higit sa kalusugan at kagandahan, at 
pinili 

siya ay may sa halip ng liwanag: para sa mga ilaw na 
dumarating mula sa kanya 

hindi lumalabas. 



{7:11} lahat ng mabuting bagay ay magkasamang dumating sa 
akin sa kanya, at 

hindi mabilang na kayamanan sa kanyang mga kamay. 

{7:12} at tuwang-tuwa ako sa kanilang lahat, dahil ang 
karunungan ay lumalabas 

bago sa kanila: at hindi ko alam na siya ay ang ina ng 

kanila. 

{7:13} masigasig na nalaman ko, at makipag-usap sa kanya 

nang sagana: Huwag itago ang kanyang mga kayamanan. 

{7:14} sapagkat siya ay isang kayamanan sa mga tao na hindi 
kailanman nagkukulang: 

na maging sila na gamitin ang mga kaibigan ng Diyos, pagiging 

pinapurihan dahil ang mga kaloob na dumarating mula sa pag-
aaral. 

{7:15} ipinagkaloob ng Diyos sa akin magsalita tulad ng gagawin 
ko, at sa 

magbuntis ay nararapat para sa mga bagay na ito ay ibinigay sa 
akin: dahil sa 

ito ay ang daang patungo sa karunungan, at directeth ng mga 
Pantas. 

{7:16} para sa kanyang mga kamay ay tayo at ang ating mga 
salita; lahat 

karunungan, at kaalaman ng pagkakagawa. 



{7:17} sapagkat ibinigay niya sa akin ang tiyak na kaalaman ng 
mga 

bagay na iyon ay, alalaong baga 'y, upang malaman kung paano 
ginawa ang mundo, 

at ang operasyon ng mga elemento: 

{7:18} ang simula, wakas, at kalagitnaan ng panahon: ang 

alterations ng pagbaling ng araw, at ang pagbabago ng 

ng panahon: 

{7:19} mga circuits ng taon, at ang mga posisyon ng mga bituin: 

{7:20} ang likas na katangian ng mga nilalang sa buhay, at ang 
mga furies ng 

mababangis na hayop: ang dahas ng hangin, at ang 
pangangatwiran ng itinatagang-bagong 

lalaki: ang iba 't ibang halaman at sa magagandang katangian 
ng ugat: 

{7:21} at lahat ng gayong mga bagay bilang ay alinman sa lihim 
o sa nakikita, 

Alam ko ito. 

{7:22} para sa karunungan, na kung saan ay ang mga 
manggagawa ng lahat ng bagay, 

Itinuro sa akin ng: para sa siya ay isang Espiritu ng pag-unawa 
banal, isa 



tanging, Makapupung, tuso, masigla, malinaw, walang dungis, 
payak, hindi 

daranas ng sakit, mapagmahal na ang bagay na ito na mabilis na 
mabuti, na 

hindi maaaring maging letted, handang gumawa ng mabuti, 

{7:23} uri na tao, matatag, Sige, libre mula sa pangangalaga, 

ang pagkakaroon ng lahat ng kapangyarihan, pagsubaybay ng 
lahat ng bagay, at pagpunta sa pamamagitan ng 

lahat ng pang-unawa, dalisay, at karamihan ng mga tuso, mga 
Espiritu. 

{7:24} para sa karunungan ay mas nakaaantig kaysa anumang 
galaw: siya 

di masayod ng pagiisip at sa pamamagitan ng lahat ng mga 
bagay dahil sa kanya 

kalinisan. 

{7:25} sapagkat siya ay ang hininga ng kapangyarihan ng Diyos, 
at isang 

dalisay ng impluwensya mula sa kaluwalhatian ng 
makapangyarihan sa lahat: 

kaya nga maaaring mahulog ang hindi marurumihan bagay sa 
kanya. 
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{7:26} sapagkat siya ay sa liwanag ng walang hanggang liwanag, 



ang walang dungis na salamin ng ang kapangyarihan ng Diyos, 
at ang mga imahe ng 

kanyang kabutihan. 

{7:27} at pagiging isa, magagawa niya ang lahat ng bagay: at 

natitira sa sarili, siyang nagpainom sa lahat ng bagay bagong: at 
sa lahat 

edad sa pagpasok sa banal na mga kaluluwa, siya ay 
nagpapahayag sa kanila ang mga kaibigan ng 

Diyos, at mga propeta. 

{7:28} para sa Diyos ay nagmamahal sa kanino man, maliban sa 
siya ay nananahan sa 

karunungan. 

{7:29} sapagkat siya ay mas maganda kaysa sa mga araw na ito, 
at higit sa 

lahat ng kaayusan ng mga bituin: pagiging kumpara sa liwanag, 
siya ay 

natagpuan bago ito. 

{7:30} para matapos ang gabing ito ay darating: ngunit vice ay 
hindi 

magsisipanaig laban sa karunungan. 

{8:1} karunungan reacheth mula sa isang dulo sa isa pa nang 
husto: 

at matamis ay isaayos niya ang lahat ng bagay. 



{8:2} ko mahal sa kanya, at hinangad ang kanyang out mula sa 
aking kabataan, ako 

gustong gawin sa kanya ng aking asawa, at ako 'y isang 
mangingibig ng kanyang 

kagandahan. 

{8:3} na niya ang trainer kasama ang Diyos, siya ay magnifieth 

kanyang dangal: Oo, ang Panginoon ng lahat ng mga bagay 
kanyang sarili mahal siya. 

{8:4} para sa siya ay privy upang ang mga hiwaga ng kaalaman 

ng Diyos, at isang mangingibig ng kanyang mga gawa. 

{8:5} kung ang kayamanan ay isang pag-aari na gusto ninyo sa 
buhay na ito; 

Ano ang mayaman kaysa karunungan, na gumagawa ng lahat ng 
bagay? 

{8:6} at kung magtrabaho ang mabuting pagpapasiya; Sino ng 
lahat na ang isang mas 

tusong manggagawa kaysa sa siya? 

{8:7} at kung ang sinoman ay umiibig sa katuwiran ay kanyang 
tatamasahin 

magagandang katangian: sapagkat siya ay nagtuturo ng 
pagpipigil at mabuting pagpapasiya, katarungan 

at katatagan: na ang mga gayong bagay, habang en ay wala 

higit na kapaki-pakinabang sa kanilang buhay. 



{8:8} kung nanaisin ng isang tao maraming karanasan, 
nalalaman niya 

noong unang panahon, ang mga bagay at conjectureth nang 
tama kung ano ang dumating: siya 

nakaaalam ng mga subtilties ng speeches, at maaaring 
magpaliwanag ng dilim 

pangungusap: siya 't dinadaanan ng musmos palatandaan at 
kababalaghan, at mga kaganapan 

ng panahon at pagkakataon. 

{8:9} nga naglayon ko para dalhin siya sa akin sa piling ng 

akin, sa pagkaalam na siya ay magiging isang konsehal ng 
mabuting bagay, 

at isang kapanatagan sa mga alalahanin at kalungkutan. 

{8:10} para sa kanyang kapakanan, magkakaroon ako ng 
pagpapahalaga sa mga 

maraming tao, at ang karangalan ng mga Elder, kahit ako ay 
bata. 

{8:11} ko ay matatagpuan sa isang mabilisang pagmamagaling 
sa paghuhukom, 

at dapat hangaan sa paningin ng dakilang lalaking ito. 

{8:12} kapag hawak ko ang aking dila, sila 'y bide ko 

paglilibang, at nang magsalita ako, sila ay magbibigay ng 
magandang tainga sa akin: 



kung kinakausap ko ang mga karamihan, ipapatong nila ang 
kanilang mga kamay sa kanilang mga bibig. 

{8:13} dito 'y sa pamamagitan ng kanyang matatamo ko 

imortalidad, at iniiwan ang likuran ko ng walang hanggang 
memorial 

na sila na susunod sa akin. 

{8:14} iuunat ko ang mga tao sa kaayusan, at ang mga bansa ay 

na pasusukuin sa akin. 

{8:15} nakapangingilabot maniniil masisindak, kapag ba sila 
ngunit 

maririnig mula sa akin; Ako ay matatagpuang magandang 
kasama ang maraming tao, at 

matatag sa digmaan. 

{8:16} pagkatapos ay naparito ako sa aking bahay, ay ma-na-na-
lig 

sarili ko sa kanya: sapagka 't ang kanyang pag-uusap na ito 'y 
walang pait; at 

sa piling ng sa kanya 'y walang kalungkutan, ngunit ang 
kasayahan at kagalakan. 

{8:17} ngayon kapag itinuturing ko ang mga bagay na ito sa 
aking sarili, at 

pinagbulaybulay sa puso ko, paano na maging maka-Diyos sa 

karunungan ay imortalidad; 



{8:18} at malaking kasiyahan ito ay magkaroon ng kanyang 
pakikipagkaibigan; at 

sa ang mga gawa ng kanyang mga kamay ay mga kayamanan na 
walang hanggan; at sa mga 

ehersisyo ng conference sa kanya, mabuting pagpapasiya; at sa 
pakikipag-usap 

sa kanya, isang magandang balita; Naglilibot ako naghahanap 
ng paano upang dalhin ang 

siya sa akin. 

{8:19} sapagkat nakakatawa bata pa ako, at mabait. 

{8:20} oo bagkus, pagiging mabuti, ako ay pumarito ng 
katawang 

walang dungis. 

{8:21} gayon pa man, kapag nakita ko na hindi ko magawa 

kung hindi makuha sa kanya, maliban sa Diyos ang nagbigay sa 
kanyang akin; at iyon ang 

isang punto ng karunungan din na malaman ang mga kaloob ay 
siyang; Ako 

nanalangin sa Panginoon, at ipinamamanhik sa kaniya, at sa 
aking buong 

Sabi ko, ang puso 

{9:1} Oh Dios ng aking Ama, at Panginoon ng habag, na iyo 

ginawa ang lahat ng mga bagay sa iyong salita, 



{9:2} at inoorden ang tao sa pamamagitan ng iyong 
karunungan, na siya 

dapat magkaroon ng kapangyarihan sa mga nilalang na nasa iyo 

ginawa, 

{9:3} at umorder ng daigdig alinsunod sa pagkakapantay-pantay 
at 

kabutihan, at nagpatupad ng kahatulan sa may matuwid na 
puso: 

{9:4} ay nagbibigay sa akin ng karunungan, na nakaluklok sa 
trono mo; at 

tanggihan sa akin hindi mula sa iyong mga anak: 

{9:5} sapagkat ako ay iyong alipin at anak ng iyong katulong na 
babae ng 

mahihina na mga tao, at ng isang maikling panahon, at 
napakabata pa para sa 

pag-unawa ng hatol at batas. 

{9:6} para sa kahit isang tao ay hindi perpekto kaya sa mga 

mga anak ng tao, subalit kung ang iyong karunungan ay hindi sa 
kanya, siya ay 

walang regarded. 

{9:7} ikaw iyong pinili sa akin upang maging isang hari ng inyong 
mga tao, at 

isang hukom ng iyong mga anak na lalaki at anak na babae: 



{9:8} ipinag-utos sa akin na magtayo ng templo sa 

iyong banal na bundok, at isang dambana sa lunsod wherein 
ikaw 

naninirahan, isang pagkakahawig ng ang banal na tabernakulo, 
na ikaw 

inihanda mula pa sa simula. 

{9:9} at karunungan ay sumasaiyo: nakaaalam na iyong 

ay gumagana, at naroon na kung kailan ka ginawa ninyong 
dakila ang mundo, at 

alam kung ano ang katanggap-tanggap sa inyong paningin, at 
ang tama sa iyong 

ang mga kautusan. 

{9:10} O magpadala ng kanyang out ng iyong banal na 
kalangitan, at mula sa 

luklukan ng iyong kaluwalhatian, na ang pagiging naroon siya 
maaaring nangapapagal kasama 

akin, upang malaman ko kung ano ang nakasisiya sa iyo. 

{9:11} sapagkat nalalaman niya at naaalaman ang lahat ng 
bagay, at 

siya ang mamuno, malungkot na nagtapos ako sa aking mga 
gawain, at ingatan sa akin sa 
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kanyang kapangyarihan. 



{9:12} gayundin ang aking mga gawa magiging katanggap-
tanggap, at doon ko 

humatol nang matwid ang inyong mga tao, at maging karapat-
dapat na maupo aking 

Ama ng upuan. 

{9:13} para sa mga tao ay niya na malalaman ng mga payo ng 

Diyos? o maaari na isipin kung ano ang kalooban ng Panginoon? 

{9:14} sapagkat ang kaisipan ng tao ay kaaba-aba, at 

ating mga kagamitan ay ngunit walang katiyakan. 

{9:15} sapagkat nangasisira katawan presseth down ang 
kaluluwa, 

at makalupa tabernacle weigheth pababa ang isipan na 

museth sa maraming bagay. 

{9:16} at halos gawin natin ay hulaan hindi nang tama sa mga 
bagay na 

sa lupa, at sa paggawa natin makikita ang mga bagay na 

bago tayo: kundi ang mga bagay na nasa Langit na may 

naghanap? 

{9:17} at iyong payo na siyang kilala, maliban sa inyong 

nagbibigay ng karunungan, at magpadala ng iyong banal na 
Espiritu mula sa itaas? 



{9:18} sapagka 't gayon ang paraan ng kanila nabuhay na sa 
lupa 

ay mabago, at itinuro sa tao ang mga bagay na 

nakasisiya sa iyo, at naligtas sa pamamagitan ng karunungan. 

{10:1} iningatan niya ang unang ama ng tatag ng mundo, 

na nilikha lamang, at inilabas ang kanya sa kanyang pagkahulog, 

{10:2} at nagbigay sa kanya ng kapangyarihan upang mamuno 
sa lahat ng bagay. 

{10:3} pero kapag hindi matuwid sa kaniya sa 

kanyang galit, siya ay nasawi rin sa matinding galit kung saan 
siya 

pinaslang ang kanyang kapatid. 

Sanhi ng {10:4} para kaninong lupa nalulunod sa mga 

baha, karunungan muli maingatan ang mga ito, at 
pinamahalaan ng mga kurso ng 

ang mabubuti sa isang piraso ng kahoy ng maliit na halaga. 

{10:5} dito 'y, ang mga bansa sa kanilang masasamang 
pakikipagsabwatan 

pagiging nilito, nalaman niya na ang mabubuti, at 

iningatan siya walang kapintasan sa Diyos, at nanatili siyang 
matatag 

laban sa kanyang magiliw na habag para sa kanyang anak. 



{10:6} kapag hindi maka-Diyos na nasawi, na ibinigay niya ang 

mabubuting tao, na tumakas mula sa sunog na nahulog sa 

ang limang mga lungsod. 

{10:7} na kasamaan maging hanggang sa panahong ito ang 
basura 

lupain na smoketh ay may patotoo, at nagtatanim ng mga 
prutas sa tindig 

hindi na lumapit sa pagkahinog: at tumatayong haligi ng asin ay 
isang 

bantayog ng isang kaluluwa ng walang paniniwala. 

{10:8} para sa tungkol sa mga hindi karunungan, nila gat ito 
hindi lamang 

sakit, na alam nilang hindi ang mga bagay na kung alin ay 
mabubuti; Subalit ang 

ding naiwan sila sa mundo isang bantayog ng kanilang 

kamangmangan: para sa mga bagay na kung saan sila sila 
nasaktan 

maaaring hindi na maitatago. 

{10:9} mapirmi karunungan na ibinigay mula sa mga sakit ng 
mga na 

dumalo sa kanya. 

{10:10} kapag mabubuti ay tumakas mula sa poot sa kanyang 
kapatid 



siya ay gumabay sa kanya sa tamang landas, ipinakita niya ang 
kaharian ng 

Diyos, at binigyan siya ng kaalaman tungkol sa mga banal na 
bagay, na ginawa sa kanya 

mayaman sa kanyang paglalakbay, at dumami ang mga bunga 
ng kanyang gawa. 

{10:11} sa pag-iimbot ng naturang nang api sa kaniya siya 

lumapit sa kaniya, at ginawa siyang mayaman. 

{10:12} niya ipinagtanggol sa kanya mula sa kanyang mga 
kaaway, at iningatan 

siya ay ligtas mula sa mga na nakahiga sa maghintay, at sa isang 
matinding labanan 

siya ay nagbigay sa kanya ng tagumpay; upang malaman niya na 
kabutihan 

ay mas malakas kaysa sa lahat. 

{10:13} nang ipagbili ang mabubuti, iniwan niya ang siya 

hindi, kundi ibinigay sa kanya mula sa kasalanan: siya ay 
bumaba sa kanya 

sa hukay, 

{10:14} at iniwan sa kanya hindi sa mga bono, hanggang sa 
madala niya sa kanya 

ang setro ng kaharian, at kapangyarihan laban sa mga 

inapi sa kanya: para sa kanila na nagsumbong sa kanya, siya 



Ipinakita silang maging sinungaling, at nagbigay sa kanya ng 
perpetual kaluwalhatian. 

{10:15} niya iniligtas ang matuwid na tao at walang kapintasan 

ang mga binhi mula sa mga bayan na inapi sa kanila. 

{10:16} pinasok niya ang kaluluwa ng alipin ng mga 

Panginoon, at napangatwiranan ang kakila-kilabot na hari sa 
mga kababalaghan at mga palatandaan; 

{10:17} na ibinibigay sa mabubuti gantimpala ng kanilang 

tatamasahin, gumabay sa kanila sa kagilagilalas na paraan, at sa 

sila para sa isang cover ng araw, at ang liwanag ng mga bituin sa 
gabi 

kapanahunan; 

{10:18} nagdala sa kanila sa pamamagitan ng dagat na mapula, 
at humantong sa kanila 

sa pamamagitan ng maraming tubig: 

{10:19} kundi siya nalunod ang kanilang mga kaaway, at ihagis 
ang mga ito ang 

mula sa ilalim ng dagat. 

{10:20} nga mabubuti laki sa layaw ng mga makasalanan, at 

pinupuri ang inyong banal na pangalan, O Panginoon, at 
ginampanan ng isa 



sumasang-ayon sa iyong mga kamay, na lumaban para sa 
kanila. 

{10:21} sapagkat karunungan binuksan ang bibig ng mga pipi, at 

ginawa ang mga dila nila nang di makapagsalita marikit. 

{11:1} pinaunlad niya ang kanilang mga gawa sa mga kamay ng 
banal 

propeta. 

{11:2} sila ay nagtungo sa ilang hindi 

matirahan, at nagtayo ng tolda sa mga lugar kung saan doon 
karaniwang walang 

paraan. 

{11:3} sila tumayo laban sa kanilang mga kaaway, at 

ipaghiganti sa kanilang mga kaaway. 

{11:4} kapag sila ay nauhaw, sila ay nanawagan sa iyo, at 

tubig ay ibinigay sa kanila palabas ng flinty na bato, at kanilang 
uhaw 

namamatay mula sa matigas na bato. 

{11:5} sapagkat sa pamamagitan ng kung ano ang bagay na ito 
ay pinarurusahan ang kanilang mga kaaway, 

pamamagitan ng ang parehong nakinabang sa sila sa kanilang 
pangangailangan. 

{11:6} para sa halip ng perpetual tumatakbo ilog ng kaguluhan 



may mabaho na dugo, 

{11:7} para sa pagsansala na ipinakikita ng utos na iyon, 

kung paano ang mga napatay ang mga sanggol, ikaw ipinagawa 
sa kanila 

kasaganaan ng tubig sa isang paraan na hindi nila inaasahan: 

{11:8} Declaring pamamagitan ang pagkauhaw na iyon at 
pagkatapos ay kung paano mo disin 

parusahan ang kanilang mga kaaway. 

{11:9} para kapag sila ay sinubukan kahit pero sa awa 
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pinagsabihan, alam nila kung paano mga makasalanan ay 
hinatulan sa poot 

at nahihirapang, uhaw sa isa pang pamamaraan kaysa sa 
lamang. 

{11:10} sa mga ito ang inyong pagpayuhan at subukan, bilang 
isang 

Ama: ngunit ang isa, bilang isang malubhang hari, umawit ka 
hatulan 

at parusahan. 

{11:11} man ay papasok o kasalukuyang, sila ay 

pinahihirapan magkakapantay. 

{11:12} sapagkat double lungkot ay dumating sa kanila, at isang 



hibik sa mga alaala ng nakaraan. 

{11:13} para kapag narinig sila ng kanilang sariling mga 
kaparusahan 

ang isa pa sa nakinabang, nagkaroon sila ng ilang damdamin ng 
Panginoon. 

{11:14} para sa kung sino ang respetuhin sila sa pangungutya, 
kapag siya 

ay bago pa na thrown out sa paghahagis ng mga 

ang mga sanggol, siya sa wakas, kapag nakita nila ay kung ano 
ang nangyari, 

sila ay humanga. 

{11:15} kundi para sa mga mangmang na mga aparato ng 
kanilang mga kasamaan, 

kung saan ay nalinlang na sila ay sumamba sa mga ahas na 
walang bisa ng 

dahilan, at mga kasuklam-suklam na mga hayop, naglagpak ka 
ng maraming 

hindi makatwiran na hayop sa kanila para sa paghihiganti; 

{11:16} upang malaman nila, ano ang isang tao 

nagkasala, ng gayon din din dapat siyang parusahan. 

{11:17} para sa iyong makapangyarihang kamay, na ginawa ang 
daigdig ng 



bagay na ito nang walang anyo, gusto hindi ibig sabihin na 
magpadala sa kanila 

maraming bear o mga mabangis na leon, 

{11:18} o hindi kilalang mababangis na hayop, puno ng galit, 
bagong 

nilikha, nagbabanta ng alinman sa isang nag-aapoy na singaw, o 
marumi scents 

ng mga nakakalat na usok, o pagbaril ang nakakatakot sparkles 
mula sa kanilang 

mga mata: 

{11:19} bagay na ito na hindi lamang mga masama baka 
tatagain sa kanila 

nang sabay-sabay, kundi pati na rin ang kakila-kilabot na 
paningin lubos na lilipulin sila. 

{11:20} oo, at kung wala ang mga ito kaya sila ay bumagsak 

bababa sa isang sabog, pinag-uusig ng paghihiganti, at 

nagkalat sa paligid sa pamamagitan ng hininga ng iyong 
kapangyarihan: pero ikaw 

mo ipinag-utos ng lahat ng mga bagay sa panukala at numero at 
timbang. 

{11:21} sapagkat ikaw kaya ipakita mo iyong labis na lakas sa 
lahat ng panahon 



Kailan ang ibig mo; at na maaaring mapaglabanan ang 
kapangyarihan mo 'y 

braso? 

{11:22} para sa buong mundo bago sa iyo ay bilang isang maliit 
na butil 

ang balanse, oo, tulad ng isang patak ng umaga dew na 

nalaglag ibabaw ng lupa. 

{11:23} pero may awa sa lahat; para kang magagawang 

lahat ng bagay, at winkest sa mga kasalanan ng tao, dahil sila 

dapat amyendahan. 

{11:24} para sa iyong minamahal sa mga bagay na, at 

kinasusuklaman ang anumang bagay na iyong ginawa: para sa 
mga hindi sasampalataya 

nagawa mo ang anumang bagay, kung disin ka kinasusuklaman 
ang mga ito. 

{11:25} at kung paano maaaring anumang bagay ang nagtiis, 
kung ito ay may 

hindi dahil sa iyong kalooban? o naging iningatan, kung hindi 
tumawag sa iyo? 

{11:26} Datapuwa 't sparest ang lahat: sapagka 't sila ay sa iyo, 
O Panginoon, 

ikaw katipan ng kaluluwa. 



{12:1} sapagkat sa inyo ay hindi nasisirang mga Espiritu sa lahat 
ng bagay. 

{12:2} nga chastenest ka sa pamamagitan ng kaunti at maliit 

na masaktan, at warnest sa kanila sa pamamagitan ng 
paglalagay sa kanila 

alaala kung saan nasaktan nila na lisanin ang kanilang 

kasamaan sila ay maniwala sa iyo, Oh Panginoon. 

{12:3} para sa iyong kalooban upang sirain sa pamamagitan ng 
mga kamay ng ating 

Ama ng parehong mga gulang na naninirahan sa iyong banal na 
lupain, 

{12:4} kanino ka hatedst para sa paggawa ng mga kasuklam-
suklam na mga gawa 

ng pangungulam, at sa mga hain ng masama; 

{12:5} at gayon din yaong walang-awang pumatay sa kanya ng 
anak, 

at devourers ng laman ng tao, at ang mga piging ng dugo, 

{12:6} sa kanilang mga saserdote mula sa gitna ng kanilang 

sumasamba sa mga diyus-diyusan ng mga crew, at mga 
magulang, na pumatay sa kanilang sarili 

kamay ng kaluluwa ay walang tulong: 

{12:7} na lupain, kung saan ka esteemedst higit sa lahat 



isa, maaaring matanggap ng isang karapat-dapat na kolonya ng 
mga anak ng Diyos. 

{12:8} gayon pa man ang maging sa mga ka sparedst na tulad ng 
tao, at 

naglagpak wasps, forerunners ng iyong host, upang sirain ang 
mga ito 

pamamagitan ng kaunti at maliit. 

{12:9} hindi na ikaw ay hindi upang magdala ng mga 
makasalanan 

sa ilalim ng kamay ng mabubuti sa labanan, o upang sirain ang 
mga ito 

nang sabay-sabay sa pamamagitan ng malupit na hayop, o ng 
isang magaspang na salita: 

{12:10} ngunit sa pagsasagawa ng iyong mga paghatol sa kanila 
ng kaunting 

at medyo, ikaw ipinagawa na maglagay sila ng pagsisisi, 
pagiging hindi 

walang alam na sila ay isang galawgaw na henerasyon, at ang 
kanilang 

masamang hangarin ay inaaruga sa kanila, at na kanilang 
cogitation ay 

hindi kailanman mababago. 

{12:11} sapagkat ito ay isang sinumpa na binhi mula sa simula; 



ni hindi ka dahil sa takot ng sinumang tao binigyan ng kanila 
pardon para sa 

mga bagay na kung saan sila ay nagkasala. 

{12:12} sapagkat sino ang makapagsasabi, anong ginawa mo? o 
na 

ay mapaglabanan ang iyong paghatol? o 'y na akusahan ang 
mga kita para sa 

ang bansa ang masasawi, ginawa mo? o ay na 

na manindigan laban sa iyo, upang maging revenged para sa 

masasamang tao? 

{12:13} hindi nariyan ang anumang Diyos ngunit ikaw na 
nagmamalasakit 

para sa lahat, kanino ka pakita ng ikaila na hatol ay hindi 

unright. 

{12:14} ay hari ni o punong malupit ay magpakita ng kanyang 
mukha 

laban sa iyo para sa anumang kanino ikaw ay pinarusahan. 

{12:15} pagkaligtas at pagkatapos ay habang ikaw ay matuwid 
ka, 

orderest mo ang lahat ng bagay nang matuwid: nag-iisip ito 
hindi sang-ayon 

ang inyong kapangyarihan upang hatulan siya ay hindi na 
nararapat na maging 



parusahan. 

{12:16} para sa inyong kapangyarihan ay ang simula ng 
kabutihan, 

at sapagka 't ikaw ay Panginoon ng lahat, ito ay nagpapahayag 
ng ka 

mapagmahal sa lahat. 

{12:17} para sa mga nang tao ay hindi maniniwala na ikaw ng 
isang 

ganap na kapangyarihan, ikaw shewest mo ang iyong lakas, at 
sa kanila na 

alam ito kayo na makest ipapakita sa kanilang katapangan. 

{12:18} kundi ikaw, pagpapakadalubhasa sa iyong 
kapangyarihan, ay makapagwawasak sa 

pagkakapantay-pantay, at orderest sa atin sa dakilang lingap: 
sapagkat ikaw ay maaaring 

gamitin ang mga kapangyarihan nang ibig mo. 
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{12:19} kundi iyong itinuro mo ang iyong bayan ng mga sulatin 

na ang matuwid ay dapat maging maawain, at ginawa mo ang 
iyong 

ang mga anak na maging isang mabuting pag-asa na Hesus, 
pagsisisi para sa 

mga kasalanan. 



{12:20} sapagkat kung ginawa ninyo mo parusahan ang mga 
kaaway ng iyong 

mga anak, at ang mga nahatulan na mamatay, sa gayon 

na pag-iisip, bigyan sila ng panahon at lugar, kung saan sila 

maaaring maligtas mula sa kanilang masamang hangarin: 

{12:21} sa dakilang circumspection umawit ihahatol mo 

iyong sariling mga anak, na sa kung kaninong mga magulang 
ikaw ay sumumpa, at 

gumawa ng mga Tipan ng magandang pangako? 

{12:22} Busa, samantalang ikaw magparusa sa atin, ikaw 

scourgest ang ating mga kaaway sa isang libong beses pa, sa 
layuning 

na, kapag ang paghatol natin, tayo maingat dapat isipin ng 
inyong 

kabutihan, at kapag hinatulan tayo ng ating sarili, dapat nating 

Hanapin ang awa. 

{12:23} dahil dito, samantalang ang lalaki ay nakatira sa 
dissolutely 

at nang hindi matwid, ikaw ay nagpahirap sa kanila sa kanilang 
sariling 

karumal-dumal na gawain. 



{12:24} sapagkat sila ay nangaligaw masyadong malayo sa mga 
landas ng kamalian, 

at hawak ang mga ito para sa mga Diyos, na maging sa mga 
hayop 

kanilang mga kaaway ay hinamak, sa panlilinlang, bilang mga 
anak ng 

walang pang-unawa. 

{12:25} nga sa kanila, sa mga bata nang walang mga 

gumamit ng dahilan, naglagpak ikaw ang paghatol sa kanila ay 
nangungutya. 

{12:26} ngunit sila na hindi na mabago ni na 

pagtutuwid, kung saan dallied niya sa kanila, ay madarama ng 

paghuhukom karapat-dapat ng Diyos. 

{12:27} para sa, tingnan mo, para sa anong bagay sila grudged, 
kapag 

sila ay naparusahan, ibig sabihin, para sa kanila kung sino ang 
naisip nila na 

maging ang mga Diyos; [ngayon] ay may kaparusahan sa kanila, 
nang makita nila ito, 

kinikilala nila siya bilang ang tunay na Diyos, kung sino ang bago 

itinatwa nila malaman: at samakatuwid ay matinding 

kapahamakan sa kanila. 



{13:1} tiyak walang kabuluhan ang lahat ng tao sa kalikasan, na 

walang malay sa Diyos, at hindi sa labas ng mga mabubuting 
bagay na ito na 

ang nakikita malaman sa kanya na: ni sa isaalang-alang ang ang 
mga gawa 

Inamin nila ang workmaster; 

{13:2} ngunit itinuturing apoy, o hangin, o ang mabilis na 
hangin, o 

ang bilog ng mga bituin, o sa marahas na tubig, o ang mga ilaw 
ng 

Langit, ang Diyos na mamahala sa mundo. 

{13:3} sa kung kaninong kagandahan kung pagiging nalulugod 
sila dinala 

sila ay mga Diyos; ipaalam sa kanila kung gaano mas mahusay 
ang Panginoon 

sa mga ito ay: sapagka 't ang unang awtor ng kagandahan ay 
siyang lumikha sa kanila. 

{13:4} ngunit kung sila ay namangha sa kanilang kapangyarihan 
at 

kabanalan, ay ipaalam sa kanila na maunawaan nila, kung 
paano mas higit na makapangyarihan siya 

ay ginawa na sa kanila. 

{13:5} para sa kadakilaan at kagandahan ng mga nilalang 



proportionably ang kape nila ay nakita. 

{13:6} kundi pa para sa mga ito ay ang mga di-gaanong na 
maaaring blamed: para sa 

Marahil sila nagkamali, naghahanap ng Diyos, at nagnanais na 
makahanap ng 

kanya. 

{13:7} para sa pagiging trainer sa kanyang mga gawa nilang 
saliksikin sa kanya 

masigasig, at naniniwala sa kanilang paningin: dahil sa mga 
bagay na ito ay 

maganda na ang nakikita. 

{13:8} gayon man ni ay sila pa ay pinatatawad. 

{13:9} para sa kung sila ay magagawang upang malaman nang 
husto, kaya sila 

maaaring magtakda ng mithiin sa mundo; Paano ba sila hindi 
mas maaga malaman kung ang 

Panginoon nito? 

{13:10} ngunit kawawa sila, at sa bagay na patay ang kanilang 

umaasa, tumawag na sa kanila ang mga Diyos, na kung saan ang 
mga gawa ng mga tao 

kamay, ginto at pilak, upang pakita sining, at resemblances ng 

hayop, o isang bato na walang kabuluhan, ang trabaho ng isang 
matanda 



kamay. 

{13:11} ngayon karpintero felleth na kahoy, matapos siyang 

tabla o pababa sa isang puno na nararapat para sa mga layunin, 
at hubarin ang lahat ng 

tumahol skilfully ikot tungkol, at binabagabag nito handsomely, 

at ginawang inuman niyon na akma para sa paglilingkod sa 
buhay ng mga tao; 

{13:12} at pagkatapos ng paggastos ng ang basura ng damit ang 
kanyang mga gawain 

pinuspos ng kanyang karne, sa kanyang sarili; 

{13:13} at pagkuha ang mismong na masasamang kasama sa 
mga na 

naglingkod sa walang kabuluhan, na ang pagiging isang baluktot 
na piraso ng kahoy, at puno ng 

buhol, ay umukit ito nang masigasig, kapag siya ay wala ng iba 
pa sa 

gawin, at nabuo ang mga ito sa kakayahan ng kanyang pag-
unawa, at 

moderno ang mga ito sa imahe ng isang tao; 

{13:14} o ginawa ang mga ito tulad ng ilang hamak na hayop, 
inilalatag ang mga ito 

pula, at may pintura pangkulay ito pula, at 

sumasaklaw sa bawat lugar doon; 



{13:15} at noong ginawa niya ang isang maginhawang silid para 
sa mga ito, 

Itakda ang mga ito sa isang pader, at ginawa itong mahigpit sa 
bakal: 

{13:16} sapagkat naglaan siya para sa mga ito na, ito ay hindi 
babagsak, 

Batid na ang mga ito ay hindi upang tulungan ang sarili; para sa 
mga ito ay isang larawan, 

at kailangan ng tulong: 

Pinasisikat niya {13:17} pagkatapos ng panalangin para sa 
kanyang mga kalakal, para sa kanyang asawa 

at mga anak, at hindi nahihiyang magsalita sa kung anong 
mayroon 

walang buhay. 

{13:18} para sa kalusugan na siya ay nananawagan sa na kung 
saan ay mahina: para sa 

buhay na nananalangin para sa yaong mga patay; para sa 
tulong beseecheth mapagpakumbaba 

yaong pinakamaliit na paraan upang makatulong: at para sa 
isang magandang paglalakbay 

humihingi siya ng mga bagay na hindi ipinakita sa isang paa 
pasulong: 

{13:19} at para sa pagkakaroon at pagkuha, at para sa mabuting 
tagumpay 



ng kanyang mga kamay, humihingi ng kakayahan na gawin sa 
kanya, na lubhang hindi 

gawin ang anumang bagay. 

{14:1} Again, isa na ihanda ang kanyang sarili upang maglayag, 
at tungkol sa 

nangyari sa pamamagitan ng nagngangalit na mga alon, ay 
nananawagan sa isang piraso ng kahoy 

mas mabaho kaysa ang barko na nagdadala sa kanya. 

{14:2} sapagkat katotohanang bumalangkas ng mga hangarin ng 
yaman ang na, at ang 

binuo ito ng manggagawang ng kanyang kakayahan. 

{14:3} kundi iyong mga Maykapal, O Ama, namamahala ito: 
para sa 

iyong ginawa ng daan sa dagat, at isang ligtas na landas sa mga 

mga alon; 

Pinagpapakitaan ng {14:4} na maaaring i-save ka mula sa lahat 
panganib: Oo, 

Bagaman ang isang tao ay nagpunta sa dagat kung walang 
sining. 

{14:5} gayon ikaw ay sasampalataya sa hindi na ang mga gawa 
ng 

iyong karunungan ay dapat maging tamad, at nga ba ng tao ay 
mangako 



kanilang buhay sa isang maliit na piraso ng kahoy, at ipasa ang 
magaspang 
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naligtas ang dagat sa isang mahinang sisidlan. 

{14:6} para sa lumang panahon din, kapag ang mga 
mapagmataas na mga higante 

nasawi, ang pag-asa ng mundo na pinamamahalaan sa 
pamamagitan ng iyong kamay 

nakatakas sa isang mahinang sisidlan, at kaliwa sa lahat ng mga 
edad ng mga binhi ng 

henerasyon. 

{14:7} sapagkat pinagpala ay ang kahoy kung saan kabutihan 

ay darating. 

{14:8} ngunit na kung saan ay ginawa ng mga kamay ay 
isinumpa, bilang 

na rin ito, tulad niya na ginawa ang mga ito: niya, dahil siya ang 
gumawa nito; at ito, 

dahil, na nangasisira, ito ay tinawag ng Diyos. 

{14:9} sapagkat hindi maka-Diyos at kanyang kasamaan ay 
pangbalangkas 

nakakagalit sa Diyos. 

{14:10} sapagkat yaong mga gawa ay dapat parusahan 
magkasama 



sa lumikha sa kanya. 

{14:11} nga maging sa mga diyus-diyusan ng mga Gentil 

ay magkakaroon ng isang pagdalaw: dahil sa mga nilalang ng 
Diyos 

sila ay magiging isang kasuklamsuklam, at stumblingblocks sa 

ang mga kaluluwa ng tao, at isang silo sa mga paa ng mga 
hangal. 

{14:12} sapagkat ang pagawa ng mga diyus-diyusan ay sa simula 
ng 

espirituwal na pangangalunya, at ang pag-imbento ng mga ito 
ang 

kabulukan ng buhay. 

{14:13} sapagkat hindi mabubuhay ang nila mula pa sa simula, 
ni 

sila ay magiging magpakailan man. 

{14:14} sapagkat sa pamamagitan ng walang kabuluhan na 
kaluwalhatian ng lalaki nilang pumasok sa mga 

mundo, at samakatuwid ay dumating sila malapit na matapos. 

{14:15} para sa isang Ama na pinahirapan nang wala sa 
panahon ng pagluluksa, 

Kapag ginawa niya ang isang imahe ng kanyang anak na agad 
kinuha ang layo, 



ngayon ay pinarangalan siya bilang isang Diyos, na kung saan ay 
pagkatapos ay sa isang patay na tao, 

at ibinigay sa mga taong nasa ilalim siya ng seremonya at 

mga sakripisyo. 

{14:16} sa gayon sa proseso ng oras masamang kaugalian sa 

lumago ang malakas ay iningatan bilang isang batas, at mga 
nililok na larawan ay 

sumamba sa pamamagitan ng utos ng hari. 

{14:17} kung sino na lalaki ay hindi nagpaparangal sa harapan, 

dahil sila ay namuhay ng malayo, kinuha nila ang mga huwad ng 
kanyang 

mukha mula sa malayo, at ginawa ng isang tunay na larawan ng 
isang hari na 

Pinarangalan nila, sa wakas na sa pamamagitan ng ito kanilang 
naguutos nila 

baka mambola sa kaniya na wala, wari ay kasalukuyan. 

{14:18} din ba ang isahan sigasig ng mga kagamitang 

tulong upang magtakda ng pasulong ang mangmang na mas 
maraming pamahiin. 

{14:19} para niya, masadlak handang pasayahin ang isa sa 

Pinilit ng awtoridad, lahat ng kanyang kakayahan upang 
gumawa ng ang pagkakahawig ng mga 



pinakamahusay mga moda. 

{14:20} at kaya ang mga tao, ay allured sa pamamagitan ng 
biyaya ng mga 

trabaho, dinala sa kanya ngayon para sa isang Diyos, na medyo 
bago ngunit 

Pinarangalan. 

{14:21} at ito ay isang pagkakataon upang linlangin ang daigdig: 

para sa mga lalaki, naglilingkod man ng kalamidad o paniniil, 
ginawa idahilan sa 

bato at pang stock ang incommunicable na pangalan. 

{14:22} Bukod dito ito ay hindi sapat para sa kanila, na sila 

nagkamali sa kaalaman tungkol sa Diyos; Ngunit samantalang 
sila ay nabubuhay sa 

sa malaking digmaan ng kamangmangan, mga dakilang salot na 
tinatawag na 

nilang kapayapaan. 

{14:23} para habang pinatay nila ang kanilang mga anak sa mga 
sakripisyo, 

o ginagamit na lihim na seremonya, o ginawa ng revellings ng 
kakaibang 

rituwal; 

{14:24} nila sinunod ni sa buhay o sa buhay mag-asawa pa 



walang dungis: ngunit alinman isa na pumatay sa isa pang 
traiterously, o 

Nalungkot siya ng pangangalunya. 

{14:25} kaya doon na naghari sa lahat ng mga tao nang walang 

dugo ng exception, manslaughter, pagnanakaw, at 
pagpapaimbabaw, 

katiwalian, kawalan ng pananampalataya, kaguluhan, 
pagsisinungaling, 

{14:26} Disquieting ng mabuting tao, pagkalimot ng mabuti 

lumiliko, anumang maling paggamit ng mga kaluluwa, ang 
pagbabago ng mga uri, sakit sa 

kasal, pangangalunya, at lumilipad ugoy ng karumihan. 

{14:27} para sa pagsamba sa mga diyus-diyusan na hindi 
pinangalanan ay 

sa simula, ang sanhi, at ang huli, ng lahat ng kasamaan. 

{14:28} para sa alinman sila ay galit nang sila ay maging 
maligaya, o 

nagpopropesiya ng kasinungalingan, o nakatira sa di-
makatarungang, o kung hindi basta-basta ipanunumpa 

kanilang mga sarili. 

{14:29} para kung kaya nga 't kanilang pagtitiwala ay sa diyus-
diyusan, na kung saan ay may 



walang buhay; Bagama 't sila ay sumusumpa nang mali, pa 
hitsura nila hindi upang maging 

saktan. 

{14:30} paanong sapagkat kapwa sanhi sila maging 
makatarungan 

pinarurusahan: kapwa sila dahil akala nila hindi maganda 
tungkol sa Diyos, pagbibigay 

sundin ang mga diyus-diyusan, at di-makatarungang din ay 
nanumpa sa panlilinlang, hinahamak 

kabanalan. 

{14:31} sapagkat hindi ito ang kapangyarihan ng mga ito kung 
kanino sila 

manumpa: ngunit ito ay sa makatarungang paghihiganti ng 
makasalanan, na punisheth 

laging ang pinarurusahan ng mga makasalanan. 

{15:1} ngunit ikaw, O Diyos, mapagmahal at tunay, 

pagpapahinuhod, at sa awa na pag-order ng lahat ng bagay, 

{15:2} sapagkat kung tayo ay nagkakasala, tayo ay sa iyo, batid 
ng iyong kapangyarihan: 

Pero kami hindi magkasala, batid na tayo ay binibilang sa iyo. 

{15:3} para malaman sa iyo ay ganap na matuwid: Oo, sa 

Alam mo ang iyong kapangyarihan ay ang ugat ng imortalidad. 



{15:4} hindi ginawa ang pilyo na imbensyon ng tao 

linlangin tayo, ni ang isang imahe na nabahiran ng sarisaring 
kulay, ang 

Painter walang trabaho; 

{15:5} ang paningin na nang-aakit ang mga hangal na 
pagnanasa nito, 

at upang hangarin nila ang anyo ng isang patay na imahen, 
walang na 

hininga. 

{15:6} pareho sila na gumawa ng mga ito, sila na hinihiling sa 
kanila, 

at sila na sumasamba sa kanila, ay maibigin sa masamang 
bagay, at 

ay karapat-dapat na magkaroon ng gayong bagay upang 
magtiwala sa. 

{15:7} para sa mga magpapalayok, alwagi sa malambot na lupa, 
fashioneth 

bawat barko may maraming trabaho para sa ating paglilingkod: 
Oo, ng mga 

iisang luwad pinasisikat niya pareho ang mga vessels na 
maglingkod para malinis 

mga gamit, at gayon din ang lahat tulad ng pinaglilingkuran na 
sumasalungat: ngunit 



Ano ay ang paggamit ng alinman sa mga uri, ang magpapalayok 
mismo ay ang hukom. 

{15:8} at gigamit ang kanyang tatamasahin lewdly, pinasisikat 
niya ang 

walang kabuluhang Diyos ng parehong putik, maging siya na 
medyo bago 

ginawa ang daigdig mismo, at sa loob ng ilang sandali matapos 

bumalik na rin, kung kailan kanyang buhay na kung saan ay 
ipinahiram sa kanya 
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ay hiningi. 

{15:9} sa kabila ng kanyang pag-aalaga ay, hindi na siya ay 
magkakaroon ng 

maraming trabaho, ni na ang kanyang buhay ay maikli: ngunit 
striveth sa excel 

goldsmiths at panday-pilak, at endeavoureth na tulad ng 

ang mga manggagawa sa tanso, at counteth ito ng kanyang 
kaluwalhatian upang gumawa ng 

huwad na bagay. 

{15:10} kanyang puso ay abo, kanyang pag-asa ay mas mabaho 
kaysa sa 

lupa, at kanyang buhay na mas mababa ang halaga kaysa sa 
luad: 



{15:11} Yamang alam niya na hindi niya ng kape, at siya 

na nagbigay-inspirasyon sa kanya ang isang aktibong na 
kaluluwa, at nakahinga isang 

buhay na Espiritu. 

{15:12} kundi na binibilang nila ang aming buhay isang libangan, 
at sa ating panahon 

dito nagkakaroon ng merkado para sa: para sa, sinasabi nila, 
dapat kami pagkuha 

lahat ng paraan, kahit sa masamang paraan. 

{15:13} para sa mga taong ito, ginagawa na ng mga bagay na ito 
ang malutong 

sisidlan at inukit na mga imahe, ang nakaaalam sa sarili na 
masaktan 

higit sa lahat sa iba. 

{15:14} at sa lahat ng mga kaaway ng iyong bayan, humawak na 
sa kanila 

ipinasakop, mga kontrabida na sa kanya, at mas miserableng 
kaysa 

mismong mga babes. 

{15:15} sapagkat binibilang nila lahat ang mga diyus-diyusan ng 
mga pagano na maging 

Diyos: na kahit na ang paggamit ng mga mata para makita, ni 
ang mga ilong sa 



Gumuhit ng hininga, ni tainga para marinig, ni ang mga daliri ng 
mga kamay upang mahawakan; 

at para sa kanilang mga paa, ito ay mabagal na pumunta. 

{15:16} para sa mga tao na ginawa sa kanila, at siya na hiramin 
ang kanyang 

sarili ang lumalang sa kanila ng Espiritu: ngunit walang tao ay 
maaaring gumawa ng isang Diyos gaya ng 

sa kanyang sarili. 

{15:17} para sa pagiging mortal, siya ay gumagawa ng isang 
patay na bagay sa 

masasama ang mga kamay: sapagka 't siya rin ay mas mahusay 
kaysa sa mga bagay na 

magpatirapa niya: samantalang nakatira siya minsan, pero hindi 
sila kailanman. 

{15:18} oo, sinamba nila ang mga hayop na ito na rin ang mga 

pinaka nakakagalit: para sa pagiging kumpara nang sama-sama, 
ang ilan ay mas masahol pa 

kaysa sa iba. 

Ay ni hindi sila maganda, kaya 't upang maging {15:19} 

ninais paggalang ng hayop: ngunit sila ay salat sa kaluwalhatian 

ng Diyos at kanyang mga pagpapala. 

{16:1} nga ni ang gusto ay pinarusahan sila nang karapat-dapat, 



at nagpahirap sa pamamagitan ng maraming tao sa mga hayop. 

{16:2} sa halip na kaparusahan, magiliw na pakikitungo 

sa iyong sariling mga tao, ikaw preparedst para sa kanila na 
karne ng isang 

kakaiba ang lasa, kahit quails pukawin ang kanilang pagnanasa: 

{16:3} sa huli na sila, hinihiling ng mga pagkain, buong lakas 
para sa 

pangit ng paningin ng mga hayop na isinugo sa kanila kahit na 
lothe na, 

pangangailangan na dapat nilang hangarin; Ngunit ang mga ito, 
nagdurusa ang kasalatan 

para sa isang maikling panahon, maaaring gawing kabahagi ng 
isang kakaibang lasa. 

{16:4} sapagkat ito ay kinakailangan, na sa kanila ng 

sasapit ang paniniil sa kasalatan, na kung saan ay hindi nila 
maiiwasan: 

Ngunit ang mga ito lamang dapat ipinakita kung paano nila mga 
kaaway 

ay pinahihirapan. 

{16:5} para nang dumating ang kakila-kilabot kabangisan ng 
mga hayop 

sa mga ito, at sila ay nangamatay kasama ang mga mga putakti 
ng baluktot 



ahas, inyong poot tiniis para hindi kailanman: 

{16:6} ngunit sila ay nababagabag sa maliit na panahon, na 

kaya pinayuhan nila, ang pagkakaroon ng isang tanda ng 
kaligtasan, upang ilagay 

ang mga ito sa aking alaala ang utos ng iyong batas. 

{16:7} para siya na ipinaubaya ang sarili tungo sa mga ito ay 
hindi ligtas 

pamamagitan ng mga bagay na nakita niya, ngunit sa iyo, na 
sining ang Tagapagligtas ng 

lahat. 

{16:8} at sa ito 'y ginawa ninyong dakila ipagtapat ang iyong 
mga kaaway, 

na ito ay ikaw na deliverest mula sa lahat ng kasamaan: 

{16:9} para sa kanila ang bitings ng tipaklong at langaw 

pinatay, ni walang natagpuang anumang lunas para sa kanilang 
buhay: para sa 

sila ay karapat-dapat na parusahan ng ganito. 

{16:10} ngunit ang iyong mga anak na hindi ang mismong ngipin 
ng makamandag 

nadaig ng mga dragon: sapagkat ang iyong awa ay kailanman 
nila, at 

pinagaling sila. 



{16:11} sapagkat sila ay nangasaktan, na sila ay dapat 

Alalahanin ang iyong mga salita; at kaagad ay naka-save, na 
hindi 

nahulog sa malalim na pagkalimot, sila ay patuloy 

maalalahanin ng iyong kabutihan. 

{16:12} sapagkat ito ay walang pananim, ni mollifying ang panig 
na may palitada, 

ibalik ito sa kalusugan: ngunit ang iyong mga salita, Oh 
Panginoon, na 

humihilom ang lahat ng bagay. 

{16:13} sapagkat taglay ninyo ang kapangyarihan ng buhay at 
kamatayan: ikaw 

leadest na ang mga pintuan ng impiyerno, at ilakas mo muli. 

{16:14} sa katunayan ay pumapatay ng tao sa pamamagitan ng 
kanyang katusuhan: at ang 

Espiritu, kapag ito ay nawala, yumayaon hindi; hindi ang mga 
kaluluwa 

nakatanggap ang up ay darating muli. 

{16:15} ngunit ito ay hindi posible upang makatakas ang iyong 
kamay. 

{16:16} sapagkat ang mga makasalanan, na ikinaila na alam sa 
iyo, ay 

hinampas ng lakas ng iyong bisig: may kakaiba na ulan, 



mipahalipay, at ulan, ay inusig nila, na sila ay maaaring 

hindi maiwasan, at sa pamamagitan ng apoy ay natupok nila. 

{16:17} para sa, na kung saan ay karamihan ay nagtaka sa, ang 
apoy ay 

mas pipilitin sa tubig, na quencheth ng lahat ng bagay: para sa 
mga 

mundo na nakikipaglaban para sa mabubuti. 

{16:18} sapagkat sometime ningas ay napagagaan, na ito 

ay susunugin ang mga hayop na nagpadala ng mga laban sa 

makasalanan; pero baka sarili tingnan at Napaghahalata na sila 

inapi sa mga kahatulan ng Diyos. 

{16:19} at sa ibang panahon na nagliliyab ito kahit sa gitna 

ng tubig sa itaas ang kapangyarihan ng apoy, na ito na lipulin 
ang 

bunga ng isang hindi makatarungan na lupain. 

{16:20} halip whereof ka feddest mo ang iyong sariling mga tao 

pagkain ng mga anghel, at naglagpak sila mula sa Langit tinapay 

handa nang walang kanilang pagpapagal, sa nilalaman ng bawat 
tao 

kaluguran, at sumasang-ayon sa bawat lasa. 

{16:21} para sa iyong ikabubuhay na ipinahayag mo ang iyong 
tamis sa 



iyong mga anak, at ang mga paglilingkod na ang hilig ng mga 
mangangain, 

pinanday mismo sa gusto ng bawat tao. 

{16:22} kundi niyebe at yelo tiniis ang apoy, at natunaw 

hindi, upang kanilang malaman na apoy na nag-aalab sa 
granizo, at 

kumikinang sa gitna ng ulan, ay nilipol ng mga bunga ng mga 
kaaway. 

{16:23} ngunit ito muli ay kinalimutan ang kanyang sariling 
lakas, 
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na ang mabubuti ay napangangalagaan. 

{16:24} para sa mga nilalang na naglilingkod sa iyo, na sining ng 

Nagpaparami ng kape ang kanyang lakas laban sa mga 
masasamang para 

kanilang mga parusa, at abateth ang kanyang lakas para sa 
benefit ng 

tulad ng ibinibigay ang kanilang tiwala sa iyo. 

{16:25} kaya nga noon pa man ay binago nito ang lahat ng mga 

uso, at masunurin sa iyong mga biyaya, na nourisheth sa lahat 

bagay, alinsunod sa pagnanais ng mga ito na kailangang: 

{16:26} na iyong mga anak, O Panginoon, na iyong minamahal 



upang malaman, na ito ay hindi ang paglago ng bunga na 

nourisheth ng tao: ngunit na ito ay iyong mga salita, na kung 
saan pinangangalagaan ang 

kanila na ilagay ang kanilang tiwala sa iyo. 

{16:27} para sa yaong mga hindi winasak ng apoy, 

ang pagiging mainit ng isang maliit na sinag ng araw, hindi 
nagtagal ay nangamatay sa: 

{16:28} na ito ay maipaalam, na dapat nating pigilan ang 

Salamat sa araw na ibibigay ko sa iyo, at sa pagbubukang 
liwayway manalangin sa iyo. 

{16:29} sapagkat ang pag-asa sa mga walang turing ay 
matutunaw layo bilang 

ang taglamig ng pagkakatunaw frost na, at ang tatakbo palayo 
bilang walang pakinabang 

tubig. 

{17:1} sapagkat malaki ang inyong mga kahatulan, at hindi 
maaaring 

nagpahayag: kaya nga unnurtured na kaluluwa ay nagkamali. 

{17:2} para sa na naisip ang mga masasamang tao na apihin ang 
mga 

banal na bansa; sila na tumigil ka sa kanilang mga bahay, ang 
mga bihag 



ng kadiliman, at papayag sa mga bigkis ng isang mahabang gabi, 
nakahiga 

[may] ipinatapon mula sa ang walang-hanggang Maykapal. 

{17:3} para habang sila ay dapat na natatago sa kanilang mga 
lihim 

mga kasalanan, sila ay ikinalat sa ilalim ng isang madilim na 
tabing ng pagkalimot, 

nakapangingilabot ang pagiging nanggilalas, at nabagabag sa 
[kakaiba] 

pahayag ng mahal. 

{17:4} hindi maaaring sulok na ginanap sa kanila ay sundin 

kanila mula sa takot: kundi ingay [ng tubig] buwal 

parang tungkol sa kanila, at malungkot na pangitain ay 
nagpakita sa kanila 

May makapal na mukha. 

{17:5} walang kapangyarihan ng apoy upang bigyan sila ng 
liwanag: hindi 

Makakapagtiis ang maliwanag na ningas ng mga bituin upang 
pagaanin ang 

tatalakayin pa ang kakila-kilabot na gabi. 

{17:6} lamang may nagpakita sa kanila ang isang apoy ay 
nagalab sa 



mismo, napaka kakilakilabot: para sa mga nilalang na labis na 
takot na takot, akala nila 

ang mga bagay na nakita nilang maging mas masahol pa kaysa 
sa paningin nila 

hindi na nakita. 

{17:7} habang para sa mga ilusyon ng sining magick, inilagay 

pababa, at kanilang vaunting sa karunungan ay pinagsabihan sa 

kahihiyan. 

{17:8} para sa nila, na ipinangako sa drive ang kilabot at 

ang mga suliranin mula sa isang may-sakit na kaluluwa, may 
karamdaman kanilang sarili dahil sa takot, 

karapat-dapat na maging pinagtawanan. 

{17:9} para sa kahit na walang kakila-kilabot na bagay ay 
natakot sa kanila; pa 

pagiging takot sa hayop na nagdaan, at pagsitisit ng 

ahas, 

{17:10} sila ay namatay para sa mga takot, pagtanggi na nakita 
nila ang hangin, 

saan ng walang panig ay maiiwasan. 

{17:11} para sa kasamaan, kinondena ng sarili niyang patotoo, 

ay napaka timorous, at pagiging pipi sa budhi, laging 

forecasteth ng mabigat na bagay. 



{17:12} sapagkat ang takot ay walang ibang ginagawa kundi 
isang pagkakanulo ng mga 

succours na inihandog na dahilan. 

{17:13} at umaasang mula sa loob, pagiging mas mababa, 

counteth ang kamangmangan nang higit pa sa mga dahilan na 
nagdadala ng 

ang pagdurusa. 

{17:14} ngunit sila ang parehong pagtulog nang gabing iyon, sa 
pagtulog 

na kung saan ay talagang makayanang, at na kung saan ay 
dumating sa kanila 

palabas ang pang-ibaba ng impiyerno na hindi maiiwasan, 

{17:15} ay bahagyang lubha ng kakila-kilabot na simula, 

at bahagyang malay-tao, ang kanilang puso bigo ito: para sa 
isang biglaang 

takot, at hindi hinanap, ay sumapit sa kanila. 

{17:16} kaya walang sinomang nagpatirapa ang mahigpit 

iningatan, tumigil ka sa isang bilangguan walang rehas ng bakal, 

{17:17} sapagkat kung siya ay mga magsasaka, o ng pastor, 

o isang manggagawa sa bukid, siya ay naabutan, at tiniis 

na pangangailangan, na hindi naiwasan: sapagkat sila ay buong 

nakatali sa isang tanikala ng kadiliman. 



{17:18} kung ito ay isang maugong na hangin, o ng malambing 

ingay ng mga ibon sa mga kumakalat na sanga, o isang 
nakasisiya 

babagsak ng tubig na nagpapatakbo ng marahas, 

{17:19} o isang nakakikilabot na tunog ng bato ay palayasin 
down, o isang 

tumatakbo na hindi maaaring makita ng pagpalya ng mga 
hayop, o isang 

umaatungal ang boses ng pinaka malupit na mababangis na 
hayop, o isang rebounding 

Inuulit mula sa mga hungkag na bundok; mga bagay na ito ay 
ginawa sa kanila na 

swoon sa takot. 

{17:20} para sa buong mundo na sumikat sa malinaw na 
liwanag, at 

hinadlangan wala ni isa sa kanilang paggawa: 

{17:21} over na kanila lang ay kumalat ng mabigat ng gabi, isang 

larawan ng kadilimang iyon na dapat pagkatapos matanggap 

kanila: pero pa nila sa kanilang sarili higit na mabigat kaysa sa 

ang kadiliman. 

{18:1} gayon inyong banal ay nagkaroon ng isang dakilang 
liwanag, 



kung kaninong boses nila, pakikinig, at ang hindi pagtingin sa 
kanilang hugis, 

dahil hindi rin nila pinahintulutan ang mga bagay na ito, sila 

binibilang ang mga ito sa masaya. 

{18:2} ngunit para sa na sila ay hindi makasasakit sa kanila 
ngayon, na 

nang sila ay nagkasala bago, pinasalamatan nila sa kanila, at 

nangamanhik sila ng sagana para sa na sila ay mga kaaway. 

{18:3} halip whereof ka ipinagawa ito pag-aalab poste 

ng apoy, kapwa upang maging gabay sa walang katiyakang 
paglalakbay, at isang 

hindi nakakapinsala sun umistima sa kanila honourably. 

{18:4} sapagkat sila ay karapat-dapat na pinagkaitan ng liwanag 
at 

nakakulong sa kadiliman, na itinatago ang iyong mga anak na 
tumigil ka, sa pamamagitan ng 

Sino ang uncorrupt na liwanag ng mga batas na ito ay ibibigay 
sa 

ang mundo. 

{18:5} at kapag sila ay determinado na patayin ang mga sanggol 

ng mga banal, ang isang bata ay Matatapon, at naligtas, sa 

sasaway sa kanila, ikaw tookest palayo ang mga tao ng kanilang 



mga bata, at destroyedst silang magkakasama sa isang 
makapangyarihang tubig. 

{18:6} ng gabing iyon ay sertipikadong nang una, ang ating mga 
ama na 

tiyak na batid sa anong sumpa iniwan nila 
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credence, sila pagkatapos ay magalak. 

{18:7} kaya ng iyong mga tao ay tanggapin kapwa ang 
kaligtasan 

ng mabubuti, at pagkawasak ng mga kaaway. 

{18:8} para sa kung saan umawit ka parusahan ang ating mga 
kaaway, 

pamamagitan ng ang parehong umawit ka luwalhatiin atin, 
kanino ka disin tinawag. 

{18:9} para sa matwid na mga anak ng mabuting tao ay 

isakripisyo ang mga lihim, at may buong pagsang-ayon na 
ginawa ng isang banal na batas, 

na ang mga banal ay dapat katulad ng kabahagi ng parehong 
mabuti at 

masama, ang mga magulang ngayon na kumanta ang mga 
awitin ng papuri. 

{18:10} kundi sa iba pang panig hipan ang may-sakit 



ayon sa mga daing ng mga kaaway, at isang lamentable na 
ingay ay 

dinala sa ibang bansa para sa mga bata ang nagiiyakan. 

{18:11} ang guro at ang mga alipin ay pinarurusahan matapos 

isang pamamaraan; at parang bilang hari, kaya nagdusa ang 
mga karaniwang 

tao. 

{18:12} kaya kinailangan nilang lahat ng sama-sama ng hindi 
mabilang na patay sa 

isang uri ng kamatayan; ni ang sapat na ilibing na buhay 

sila: sapagka 't sa isang saglit ang pinakamarangal na anak ng 
mga ito ay 

nawasak. 

{18:13} para samantalang sila ay hindi naniwala sa anumang 
bagay sa pamamagitan ng 

dahilan ng mga enchantments; sa pagkawasak ng mga 

panganay, kinilala nila ang mga taong ito na maging ang mga 
anak na lalaki ng 

Diyos. 

{18:14} para samantalang ang lahat ng bagay ay sa tahimik na 
katahimikan, at 

nang gabing iyon ay nasa gitna ng kanyang mabilis na kurso, 



{18:15} iyo makapangyarihang salita lumundag pababa mula sa 
Langit 

mula sa maharlikang trono, bilang isang malupit na tao ng 
digmaan sa gitna 

ng isang lupain ng pagkawasak, 

{18:16} at dinala sa iyong hindi pakunwaring kautusan bilang 
isang 

matalas na tabak, at nakatayo ang puno ng lahat ng mga bagay 
sa kamatayan; 

at hinipo ito ang langit, ngunit ito ay nakatayo sa ibabaw ng 
lupa. 

{18:17} pagkatapos bigla ang pangitain ng nakapangingilabot na 
mga pangarap 

ito kasakit, at kilabot na sumalakay sa kanila unlooked ng 
kaguluhan 

para sa mga. 

{18:18} at isa itinapon dito, at isa pa doon, kalahati 

patay, ipinakita ang sanhi ng kanyang kamatayan. 

{18:19} sapagkat ang mga pangarap na bumagabag sa kanila ay 
foreshew 

ito, at baka sila ay masasawi, at hindi alam kung bakit sila ay 

pinahirapan. 

{18:20} oo, tikman ng kamatayan hinipo ang mabubuti 



din, at doon ay isang pagkawasak ng maraming tao sa mga 

ilang: ngunit hindi nagtagal na tiniis ang poot. 

{18:21} para noon ang lalaking walang kapintasan nagmadali, at 

tumindig upang ipagtanggol ang mga ito; at pagdadala ng mga 
kalasag ng kanyang 

tamang ministeryo, kahit na mga panalangin, at ang 
Pangpalubag-loob sa 

kamangyan, itakda ang kanyang sarili laban sa galit, at kaya 't 
nagbalik ang 

kapahamakan sa isang dulo, inihahayag na siya ay iyong 
lingkod. 

{18:22} kaya nadaig niya ang mangwawasak, hindi ng lakas 

ng katawan, ni sa lakas ng bisig, napasuko ngunit nang may 
isang salita sa kanya 

na pinarusahan, pinatunayan ng mga sumpa at tipan na ginawa 

ang mga ama. 

{18:23} para sa kapag ang mga patay ay ngayon nahulog ng 

Heaps ang isa sa isa pa, nakatayo sa pagitan ng, nanatili siya sa 

poot, at hinawi ang paraan ng buhay. 

{18:24} para sa mahabang garment ay sa buong mundo, at 

sa mga apat na hilera ng mga bato ay ang kaluwalhatian ng mga 
ama 



larawang inanyuan, at iyong kamahalan sa daidem ng kanyang 
ulo. 

{18:25} sa mga ito ang nagbigay ng lugar ng mangwawasak, at 
ay 

kayong matakot sa kanila: sapagkat ito ay sapat na sila lamang 
matikman ang 

poot. 

{19:1} bilang para sa mga makasalanan, ang poot ay dumating 
sa kanila nang walang 

awa hanggang sa katapusan: sapagkat alam niya na bago ang 
kanilang gagawin; 

{19:2} how na binigyan niya sila ng leave para umalis, at 

Nagmadali ang ipinadala sa kanila, magsisisi sila at ituloy sa 
kanila. 

{19:3} para sa habang pa sila iyak at paggawa ng 

panaghoy sa mga libingan ng mga patay, sila ay nagdagdag ng 
isa pang 

hangal na mga aparato, at tinugis sila bilang fugitives, kanino 
sila 

Nagsipamanhik na ay nawala. 

{19:4} sapagkat iginuhit ng tadhana, na sila ay karapat-dapat, 

kanila sa layuning ito, at ginawa sila kalimutan ang mga bagay 
na 



ay nangyari na, na sila maaaring ganapin ang kaparusahan 

na kung saan ay kinakapos sa kanilang mga pagdurusa: 

{19:5} at na iyong mga tao ay nangyari sa isang kahanga-hanga 
na paraan: 

Ngunit baka sakaling matagpuan nila ang isang kakaibang 
kamatayan. 

{19:6} para sa buong nilalang sa kanyang wastong uri ay 

moderno muli muli, naglilingkod ang mga kakaibang utos 

na ibinigay sa kanila, na iyong mga anak ay iingatan 

walang sakit: 

{19:7} bilang alalaong baga 'y, ulap paghadlang sa kampo; at 

kung saan nakatayo ang tubig bago lumitaw ang tuyong lupa; at 
mula sa mga 

Dagat na pula isang daan walang utal; at sa labas ng ang 
marahas 

batis isang luntiang bukid: 

{19:8} wherethrough nagpunta ng lahat ng tao ay 

ipinagtanggol sa kamay mo, makita mo ang iyong kagilagilalas 
na kakaiba 

kababalaghan. 

Mahilig {19:9} sapagkat nagpunta sila sa mga mamayanan tulad 
ng kabayo, at lumundag 



Kordero, pinupuri kita, Oh Panginoon, na disin ay nagligtas sa 
kanila. 

{19:10} sapagkat pa silang inaalala ang mga bagay na 

tapos habang sila ay naglakbay sa di kilalang lupain, kung paano 
ang 

lupa ay nagbunga ng langaw sa halip na hayop, at kung paano 
ang 

nagtapon ng maraming palaka sa halip na isda ang ilog. 

{19:11} ngunit pagkatapos ay nakita nila ang isang bagong 
henerasyon ng mga 

ibon, kapag, na humantong sa kanilang pagnanasa, hiniling nila 
sa 

maselan na karne. 

{19:12} sapagkat quails ay nagtungo sa kanila mula sa dagat 
para sa 

kanilang kasiyahan. 

{19:13} at kaparusahang sinalakay ang mga makasalanan hindi 

walang dating ang mga palatandaan sa pamamagitan ng kulog: 
para sa sila 

nagdusa nang makatarungan ayon sa kanilang sariling 
kasamaan, 

kung kaya nga 't ginagamit nila ang isang mas mahirap at 
nakakagalit na asal 



tungo sa mga estranghero. 

{19:14} para sa Sodomites ay hindi tinanggap ng mga tao, kung 
sino ang 

Alam nilang hindi kailan dumating sila: ngunit ang nagdala ng 
mga kaibigan ang mga ito 

sa pagkaalipin, may maayos na nararapat sa kanila. 
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{19:15} at hindi lamang gayon, ngunit marahil ang ilan ay 
iginagalang 

ay nagkaroon ng mga tao, dahil hindi nila ginagamit ang 
estranghero 

magiliw: 

{19:16} ngunit napaka Pinahihirapang ito nagpahirap sa kanila, 
kanino 

sila ay nakatanggap ng feastings, at na ginawa 

kabahagi ang parehong batas sa kanila. 

{19:17} dahil dito maging sa pagkabulag sa mga 

naparusahan, tulad ng mga sa mga pintuan ng mga mabubuting 
tao: 

Kapag, pagiging Nakukubkob nakapangingilabot malaking 
kadiliman, 

hinangad bawa 't isa sa paglipas ng kanyang sariling mga 
pintuan. 



{19:18} sapagkat ang mga elemento ay nagbago sa kanilang 
sarili ng 

tulad ng isang uri ng pagkakaisa, tulad ng pagbabago ng mga 
tala ng salterio ang 

pangalan ng mga himig, gayon pa man ay palaging tunog; na 
kung saan ay maaaring 

mabuti maging pinaghihinalaang sa pamamagitan ng paningin 
ng mga bagay na naging 

tapos na. 

{19:19} sapagkat ang mga bagay sa mundo ay naging matubig, 
at 

ang mga bagay na ito, na bago lumangoy sa tubig, ngayon ay 
nagpunta sa 

sa lupa. 

{19:20} ang apoy ay may kapangyarihan sa mga tubig, sa 
paglimot sa kanyang 

sariling karangalan: at ang tubig na forgat kanyang sariling likas 
na quenching. 

{19:21} sa kabilang panig, nasayang ang naglalagablab na apoy 
ng hindi laman 

ni ang kasiraan ay naninirahan bagay, kahit na sila ay lumakad 
doon; 

tinunaw ni sila sa mayelong uri ng karne sa Langit na 



ng kalikasan sa madaling matunaw. 

{19:22} sapagkat sa lahat ng bagay, O Panginoon, ikaw bakit 
gampanang mabuti ang iyong 

ang mga tao, at luwalhatiin sa kanila, ni hindi umawit ka nang 
basta-basta alang 

kanila: ngunit bakit tumulong sa kanila sa bawat panahon at 
pook. 
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