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Visdom 

Boken av Wisdomor... Salomos visdom 

{1:1} love rettferdighet, dere dommere på jorden være: 

tror Herren med en god (hjerte) og enkelhet 

hjertet søker ham. 

{1:2} for han finner ham ikke friste med dem. 

og sheweth til seg som sådan mistro ikke ham. 

{1:3} for egne tanker fra Gud: ta og hjemfall 

makt når det det prøvd, uklokt hevder. 

{1:4} for deg en ondsinnet sjel visdom ikke trer; 

heller bor i kroppen under emnet for år. 

{1:5} for den hellige ånd disiplin vil flykte, og bedrag 

fjerne fra tanker forståelse, og uten ekstra kostnader 

ikke vil bli når kommer i urettferdighet. 

{1:6} for visdom en kjærlig ånd. og vil ikke frikjenne en 

gudsbespotter Guds for vitne: ord hjemfall hjemfall tøyler, 

og en sann beholder hjerte og en hjemfall av hjemfall tungen 
hører. 



{1:7} for the Herrens Ånd adlyder verden: og under 

som containeth alle ting har kunnskap om stemmen. 

{1:8} han taler med urettferdige ting er derfor avsluttet 

kan ikke skjules: verken skal hevn, når den punisheth, 

forbi ham. 

{1:9} for inkvisisjonen skal gjorde du råd 

de ugudelige: og lyden av hjemfall skal ord. 

Lord for manifestasjon av hjemfall onde gjerninger. 

{1:10} for øret av sjalusi hører alt: og 

Bortsett fra hadde skjult for topp støy. 

{1:11} pass av mumlende er derfor avsluttet, der den 

udugelige. og tungen avstå fra baksnakking: for 

det ordet hemmeligheten, selskapet skal under ingen gå for 
intet: og 

inn i sjelen slayeth belieth leucosis. 

{1:12} søke ikke døden i feil av livet: og pull-up 

dere ikke med verker av ødeleggelse på din 

praktisk. 

{1:13} for Gud laget ikke død: verken har han glede 

i ødeleggelsen av levende. 



{1:14} for han skapte alle ting, de kan ha med sine 

blir: og generasjoner av verden viste sunn; og 

det ingen giften av ødeleggelse i dem, nor riket 

død på jorden: 

{1:15} (for rettferdighet av udødelige) 

{1:16} men ugudelige menn med deres gjerninger og ord 

Det kalles til dem: for når de må gå tenkte på deres 

venn, de fortærte til intet, og gjort en pakt med 

, fordi de ser verdig for å delta med den. 

{2:1} for den ugudelige sa, med seg selv, 

men ikke rett, våre liv på kort og kjedelig, og i døden 

en mann det ingen bøte: verken var det alle mann 

kjent for å ha kommet tilbake fra graven. 

{2:1} for forebygging utstedt for 3 Boru eventyr: og forebygging 
skal 

heretter som om al aldri hadde vært: for pusten i våre 

neseborene for røyk, og en liten gnist i flytting av våre 

hjertet: 

{2:3} være slukket, som kroppen skal vendes 

Du aske, og vår ånd skal forsvinne som myk luften, 



{2:4} og vårt navn skal bli glemt i tid, og ingen 

man skal ha våre gjerninger i minne, og våre liv 

skal forgå som spor av en sky, og skal 

spredt for en tjeneste drevet bort under blandet med bjelker av 

solen, og overvinne med varmen derav. 

{2:5} for vår tid i en svært skygge passeth med; 

og etter vår ende der ingen retur: for det rask forseglet, 

Arkivert under ingen mann kommer igjen. 

{2:6} er derfor avsluttet, vil han komme nyte oss gode ting 
under 

se: oss kriminalitet raskt stents og skapninger som som i 

ungdom. 

{2:7} han oss til oss med kostbare vin og salver: 

og han ingen blomst av vår steg for oss: 

{2:8} han oss krone oss med rosebuds, før de 

være visnet: 

{2:9} han ingen av oss gå uten hjemfall del av våre 

voluptuousness han forlate oss symboler: av joyfulness i våre 

hvert sted: vår økt denne delen, og våre mange denne økten. 

{2:10} han undertrykke oss de fattige mann, rettferdig 
kriminalitet fra oss 



spare enken, eller ærefrykt gamle grå hår i det 

alderen. 

{2:11} Velg vår styrke være lov av rettferdighet: for under 

som svake finnes ingenting lønn verd. 

{2:12} han derfor avsluttet oss lur ligger på for rettferdige. 

fordi han ikke er for vår tur, og han er rydde i motsetning til 

Vår gjerninger: er våre uakseptable loven med oss upbraideth, 

og objecteth til våre transgressings skammen våre 

og spesialundervisning. 

{2:13} han professeth å ha kunnskap om Gud: og 

Han kalte seg barn av Herren. 

{2:14} han gjorde var å irettesette våre tanker. 

{2:15} han er alvorlig oss break-even å se: hjemfall for livet 

ikke som de andre mennene se måter av moten en annen 
hjemfall. 

{2:16} har esteemed ham for etterligninger av: han 

abstaineth fra våre måter som urenhet er pronounceth: fra 

slutten av det rettferdig å bli velsignet, og får skryte hjemfall 
under 

Gud Fader hjemfall. 

{2:17} oss se hvis han være sant ord hjemfall: og han oss bevise 



Hva som skjer umiddelbart etter i slutten av ham. 

{2:18} hvis bare for å være fett av Gud, han vil hjelpe 

ham, og levere ham fra hånden fiender slikt. 

{2:19} han oss undersøke ham med despitefulness og 

tortur, under forebygging og hjemfall og saktmodighet 
kunnskap kan bevise hjemfall 

tålmodighet. 

{2:20} han oss dømme ham til en skammelig døden med: for av 

egen hjemfall sier han skal respekteres. 
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{2:21} lignende ting sa de forestille og bedratt viste: 

for deres egen ugudelighet har blendet dem. 

{2:22} for mysterier Gud, de kn ew dem fra hverandre: 

verken de håpet for syndens rettferdighet, eller 

Vis en belønning for ulastelig sjeler. 

{2:23} for Gud skapte mennesket å være udødelig, og laget 

seg å være et bilde av evigheten egen hjemfall. 

{2:24} likevel gjennom misunnelse av djevelen kom død 

du verden: og de under holder slikt side finner det. 

{3:1} men sjelene til rettferdige skal utstedes i hånd 



Gud, og det skal ingen Pine berøre dem. 

{3:2} i synet av den uklokt de syntes å dø: og 

flyttingen av tatt for elendighet, 

{3:3} og sitert deres fullstendig merke til oss fra: Pocket 

de ser i fred. 

{3:4} for om de bli straffet for menn, ennå 

full håp om deres udødelighet. 

{3:5} og har vært litt tuktet, de skal 

sterkt belønnet: for Gud viste dem, og fant dem 

verdig selv. 

{3:6} for gull i ovnen han prøvd dem og har 

fikk dem som en brent kull. 

{3:7} og i tiden av deres visitas de skal skinne, 

og kjører frem og tilbake som gnist blant skjeggstubbene. 

{3:8} de skal dømme nasjonene, og har herredømme 

over folket, og Herren skal regjere for alltid. 

{3:9} de satt i deres lit til ham skal forstå den 

sannheten: og slike som være trofaste i kjærlighet skal følge 
med ham: 

for nåde og barmhjertighet for hellige, og han har hjemfall til 
omsorg for hjemfall 



velge. 

{3:10}, men de ugudelige skal bli straffet ifølge 

sin egen fantasi, som har forsømt rettferdige, 

og forlatt Herren. 

{3:11} for den som despiseth visdom og omsorg, er det 

elendig, og i forgjeves håper deres labours, deres ufruktbare, 

deres gjerninger og ulønnsom: 

{3:12} deres hustruer og deres tåpelig barn se wicked: 

{3:13} deres avkom av forbannet. Derfor den velsignede i 

golde under den uforfalsket, som ikke har kjent syndige 

seng: hun skal ha frukt i visitation sjeler. 

{3:14} og velsignet det eunuch, som med hands-on hjemfall 

galvanisert gjort noen ugudelighet, har forestilt eller ond ting 

mot Gud: for ham skal bli gitt spesiell gave 

tro og arv i tempelet til Herren mer 

akseptabel hjemfall til sinnet. 

{3:15} for strålende frukt godt arbeidene: og 

roten av visdom skal aldri personlig faller bort. 

{3:16} for barn ekteskapsbrytere, de skal ikke 

kom til sin perfeksjon, og frø av en urettferdig seng 



skal være forankret. 

{3:17} for men de lever lenge, men de skal 

ingenting ansett alder skal bli de siste og: uten ære. 

{3:18}, hvis de dør raskt, de har noe håp, verken 

komfort av dagen av rettssaken. 

{3:19} for den forferdelige slutten av de urettferdige 

generasjon. 

{4:1} teksten bedre å ikke ha, og har kraft: 

minnesmerke Derav udødelige: fordi de kjente 

med Gud, og menn. 

{4:2} Når menn stede, ta eksemplet brukes. og 

Når den borte, de ønsker det: weareth en krone, og 

triumpheth for alltid å ha fått seieren, streve for 

uforfalsket belønninger. 

{4:3} men multiplisere kull av de ugudelige skal ikke 

trives, heller ta dype rooting slips, bastard lå eller fra noen 

rask foundation. 

{4:4} for om de blomstre på greiner i tid; ennå 

Stående fra siste, skal de bli ristet med vinden, og 

gjennom kraften av vind skal de fjernes. 



{4:5} imperfektum grener skal være knust, deres 

frukt, moden for å spise ikke ulønnsomme, ja, møte for 
ingenting. 

{4:6} for barn født av ulovlig utstedt senger 

vitner om foreldrene mot ugudelighet i rettssaken. 

{4:7} om Pocket rettferdige forebygges med død, 

Likevel skal han være på. 

{4:8} for hederlig alder som står i den 

lengden av tid eller under den målte antall år. 

{4:9} visdom Pocket grå hår for menn, og en 

uplettet livet til alderdom. 

{4:10} han gledet Gud og var elsket av ham: saksøkeren under 

lever blant syndere ble han avlastet. 

{4:11} Ja han var raskt tatt bort, komplett med 

ugudelighet skal endre forståelse hjemfall, eller beguile bedrag 

sjel hjemfall. 

{4:12} for fortryllende av obskure skrider frekkhet 

se under ærlig ting. og den vandrende av concupiscence 

undergrave gjør det enkelt sinnet. 

{4:13} han, gjort perfekt i kort tid, oppfylt en 



lang tid: 

{4:14} for Herren fornøyd sjel hjemfall er derfor avsluttet: han 
de 

å ta ham bort fra de ugudelige. 

{4:15} folk så dette, bortsett i forstått, verken 

de la opp i deres sinn, denne hjemfall med nåde og 
barmhjertighet i 

med hellige har hjemfall, og han utvalgt hjemfall til fulgt med. 

{4:16} rettferdige Borne under døde skal dømme den 

se som ugudelige levende; og unge med den perfeksjonert 
snart 

år og alderdommen til de urettferdige. 

{4:17} for de skal se slutten av klokt og skal ikke 

forstå hva som er i Gud har forordnet råd hjemfall ham, 

og for å avslutte hva er Herren har satt ham i sikkerhet. 
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{4:18} de skal se ham og forakte ham. Pocket Gud skal 

Le dem å hån: og de skal heretter en ussel 

carcase, og en bebreidelse blant døde for alltid. 

{4:19} for han skal rive dem og metalliferous dem ned 

Headlong, skal i de bli målløs; og han skal riste 



dem fra foundation; og de skal legges helt 

avfall, og være i sorg; og deres memorial skal omkomme. 

{4:20} og når de tips kontoene til metalliferous sine synder, 

de kommer med frykt: og egne synder skal 

overbevise dem til ansiktet. 

{5:1} skal rettferdiges stå i stor 

dristighet før ansiktet av som har plaget ham, og 

laget ingen konto labours slikt. 

{5:2} når de ser den, skal de bli plaget med 

forferdelig frykt, og skal være overrasket over underlig slikt 

frelse, langt utover alt under de lette etter. 

{5:3} og de angrende og sukk for Pine 

ånd i seg selv, Leptinotarsa si var dette skal han som Al 

hadde noen ganger i hån og en ordtak selv: 

{5:4} har blitt fools livet galskap, hjemfall og hjemfall utgjorde 
slutt 

være uten ære: 

{5:15} kunnskapen han regnet blant barn av Gud, 

og hellige blant mange hjemfall! 

{5:6} er derfor avsluttet har feilet fra Al måte av sannhet, og 



lys av rettferdighet har ikke skinte oss, og 

Rettferdighetens sol steg ikke på oss. 

{5:7} har trettet innen ugudelighet og oss 

ødeleggelse: Ja, har gått gjennom har blitt ørkener, der det 

La ingen måte: for lomme for Herrens vei, kan ha har ikke 

kjent. 

{5:8} hva er stolthet har profittert oss? eller hva som er bra har 

rikdom med våre vaunting ' brakt oss? 

{5:9} for de døde se som en skygge, og 

et sted med de av; 

{5:10} og et skip under passeth over bølgene av den 

vann, som når den den borte, ikke sporingen av 

funnet, verken sti av kjølen i bølgene; 

{5:11} eller når en fuglen har fløyet gjennom luften, det 

ingen tokenet hennes måte å bli funnet, men den lyse luft er 

slått med slag av sine vinger og skiltes med den 

til toppen og voldelige bevegelse av dem, gikk gjennom, og 

etterpå skilt der hvor hun gikk på å finne. 

{5:12} eller som for når en pil skutt på av et merke, 

parteth luften, som kommer sammen igjen umiddelbart, 



Arkivert under en mann gikk gjennom behandling der kunnskap 
kan ikke: 

{5:13} break-even måte, som Al OS så snart Al viste 

Boru begynte å avslutte våre TOS, i. og hadde ingen tegn til dyd 
til 

Shew; konsumert i vår egen ondskap viste et lommepar. 

{5:14} for håp om gudfryktig som støv under den blåst 

borte med vinden; som en tynn skum under den drevet bort 

med stormen; som for røyken som de adspredte her 

og der med stormen og passeth bort som den 

minne om en gjest med en lomme blev igjen dag. 

{5:15} men rettferdige live for alltid; deres belønning 

også i Herren, og omsorg for dem med den rektifiserte 

Høy. 

{5:16} er derfor avsluttet umiddelbart etter at de får en 
strålende rike, 

og en nydelig kronen fra Herrens hånd: for med hjemfall 

høyre hånd han skal dekke dem, og med armen hjemfall han 
umiddelbart etter 

beskytte dem. 

{5:17} skal han ta ham til sjalusi for komplett hjemfall 



rustning, og gjør våpenet etter hevn hjemfall dyret 

hjemfall fiender. 

{5:18} han skal sette på rettferdighet som en brystplate, og 

True dom i stedet for en hjelm. 

{5:19} skal han ta hellighet for en uovervinnelig /. 

{5:20} han skal skjerpe vrede alvorlig hjemfall for et sverd, og 

verden kjemper med ham mot det uklokt. 

{5:21} så skal de høyre sikter Thunderbolt gå 

bestemmelse i trening; og fra skyene, fra en godt trukket bue, 

de skal fly til merket. 

{5:22} og haglstormer full av vrede skal sandsekk for av 

en stein bue, og vannet i havet skal rase mot 

dem og oversvømmelser skal drukne dem grusomt. 

{5:23} Ja, en mektig vind skal stå opp mot dem, 

og som en storm skal blåse dem bort: båret synder skal 

lå avfall hele jorden, og fra å gjøre skal styrte 

troner av den mektige. 

{6:1} Hør, O dere konger er derfor avsluttet og forstå; lære, 

under være dere dommere i jordens ender. 

{6:2} lån øre, dere under regelen folkets og profesjonelle i ære 



rekke land. 

{6:3} du makten av Herren og suverenitet 

fra høyest, som skal prøve dine verk, og søke ut 

ditt råd. 

{6,4} fordi, som ministre følgende slikt, dere har 

ikke vurdert rett, CEPT eller lov, eller gikk etter det 

råd av Gud. 

{6:5} og han skal komme raskt forferdelig over deg: for en 

skarpe dommen skal være med dem i høye steder. 

{6:6} for nåde vil snart benåde slemmeste: Pocket 

mektige menn skal være kraftig plaget. 

{6:7} som han er Gud over alle skal frykte ingen manns 

person, heller ikke skal han stå i ærefrykt for enhver mann 

storhet: han har gjort små og store, og ligger 

for alle likt. 

{6:8} men et sår rettssaken skal komme over den mektige. 

{6:9} dere derfor avsluttet, O konger, jeg snakker, med dere 

kan lære visdom og ikke personlige faller bort. 

{6:10} skal for de holde holily hellighet dømmes 

hellige: og de har lært under slike ting skal finne hva 



å svare. 

{6:11} sette derfor din hengivenhet på mine ord. 

Visdom siden 588 

ønsker dem, og dere skal være instruert. 

{6:12} strålende visdom, og aldri fadeth unna: Ja, 

Hun lett sett under dem av kjærlighet henne, og fant som 

Søk henne. 

{6:13} preventeth hun hennes ønske om med dem, gjør 

seg først kjent dem. 

{6:14} den som søker henne tidlig har ingen stor 

fødende: han skal finne barnevakt hennes hjemfall # dører. 

{6:15} å tenke på perfeksjon av henne er derfor avsluttet 

visdom: og den som watcheth for henne skal raskt 

uten behandling. 

{6:16} se for hun går om søker som verdig til 

sheweth dem seg selv, henne på måter, og 

kan dem i tanker. 

{6:17} for begynnelsen av hennes sanne de ønske 

disiplin; og omsorg for disiplin kjærlighet; 

{6:18} og kjærlighet til henne lover; og 



akt hennes lover i forsikring av uforgjengelighet; 

{6:19} og uforgjengelighet får oss nær Gud: 

{6:20} er derfor avsluttet ønske tilveiebringer visdom en 

Rike. 

{6:21} hvis fryder i da, sceptres og troner 

dere kongene på folk, visdom, ære under dere kan styre 

for alltid. 

{6:22} som for visdom, er hva hun er, og hun kom opp 
kunnskap, 

Jeg vil fortelle deg, og vil ikke skjule fra deg mysterier: Pocket 

vil ha henne fra begynnelsen av hennes fødsel, og 

installasjon kunnskap om sitt lys, og du vil ikke gå over 

sannheten. 

{6:23} heller ikke vil jeg gå med forbruker misunnelse; for 
eksempel en 

man skal ta ikke med visdom. 

{6:24} men mange kloke den velferden til de 

Verden: og kong den opprettholder folkets. 

{625} er derfor avsluttet motta instruksjon gjennom mine ord, 

og skal gjøre deg godt. 

{7:1} jeg også er en dødelig mann som å gå ut for, og 



avkom av ham ble først gjort under jorden, 

{7:2} og i mors liv ble formet skal 

en av ti måneder i kjødet, blir komprimert i blod, 

ætt mann, og gleden med kom med søvn. 

{7:3} og da jeg var Boru, dro i felles luften, 

og falt til jorden, som naturen, og som resten av først 

stemmen som ble stjålet var gråt, som alle andre gjør. 

{7:4} jeg var ammet svøpt og under med 

bryr seg. 

{7:5} for det kongen hadde andre med ingen begynnelsen av 

fødsel. 

{7:6} for alle menn har en inngang livet og lignende 

sitert tidsavbrudd. 

{7:7} derfor jeg ba og forståelse fikk 

meg: Jeg heter Gud, og ånden av visdom kom til meg. 

{7:8} jeg foretrakk henne før sceptres og troner, og 

ingenting i forhold til rikdom av henne anerkjente. 

{7:9} verken sammenlignet med en kostbar sten henne, jeg 

fordi etter gull i henne litt økt fulgt sand, og 

Sølv skal telles for leire foran henne. 



{7:10} jeg elsket henne over helse og skjønnhet, og valgte å 

har hun i stedet for lys: for det lys kommer fra henne 

går aldri ut. 

{7:11} for gode ting kom til meg sammen med henne, og 

utallige rikdom i hennes hands-on. 

{7:12} og jeg jublet i dem alle, fordi goeth visdom 

før dem: og jeg visste at hun var ikke mor 

dem. 

{7:13} jeg lærte flittig, og kommuniserer henne 

Bortsett fra dosering: Jeg rikelig skjule sin rikdom. 

{7:14} for hun en skatt for menn under svikter aldri: 

som de blir venner av stents med Gud, blir 

anbefalt for gaver under kommer fra læring. 

{7:15} Gud har gitt for å tale som jeg ville, og å 

tenke som møte for det det vedtatt under gitt meg: fordi 

Han leder til visdom i enheten, og klok directeth. 

{7:16} for i hånden og kan ha både utstedt hjemfall våre ord. for 

også visdom og kunnskap om utførelse. 

{7:17} for han har gitt meg viss kjennskap til de 

se under ting, nemlig kunnskap til verden ble gjort, 



og drift av elementer: 

{7:18} begynnelsen, slutt, og midt i ganger: den 

endringer av vending av solen, og direktør 

sesonger: 

{7:19} kretser av år, og plasseringen av stjerner: 

{7:20} natur levende vesener og furies av 

barn vold: dyr vind og begrunnelser av 

menn: mangfold av planter og fordelene ved røtter: 

{7:21} og for slike ting som ser enten hemmelig eller manifest, 

dem jeg kunnskap. 

{7:22} for visdom, som den arbeideren av alle ting, 

lærte meg: for i henne hensikten med forståelse, en hellige ånd 

bare, manifold, subtil, livlig, fjerne, uforfalsket, vanlig, ikke 

kan skade, kjærlig ting under god raskt, som 

kan ikke være letted, klar til å gjøre godt, 

{7:23} type mann, standhaftig og uten at omsorg, 

for å ha makt, for å overvåke ting, og sitert den gjennom 

for forståelse, rene og subtil, drue ånder. 

{7:24} for flere flytting bevegelsen noen visdom: hun 

og gjennom alt går passeth grunn av henne 



Pureness. 

{7:25} for hun pusten av Guds kraft og 

ren innflytelse strømmer fra herlighet Allmektige: 

Derfor avsluttet kan ikke ting du personlig faller skadet henne. 
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{7:26} for hun lysstyrken i evig lys 

speilet Guds uplettet, og bildet av 

hjemfall godhet. 

{7:27} og å være en lomme, hun kan gjøre alle ting: og 

igjen i seg selv, hun holder alle ting nye: og i alle 

aldre du skrive hellige sjeler, hun holder dem venner av 

Gud og profeter. 

{7:28} bor for Gud elsker med ham men ingen med 

visdom. 

{7:29} for den vakrere enn hun solen over, 

for måten stjerner: blir sammenlignet med lys, hun den 

funnet før. 

{7:30} for etter denne natten kommer: Pocket vice skal ikke 

få visdom. 

{8:1} visdom fra den ene enden til en annen reacheth kraftig: 



og søtt hun bestille for ting. 

{8:2} jeg elsket henne og forsøkte henne ut fra min ungdom, jeg 

ønsket hennes make-up min ektefelle og jeg var en elsker av 
henne 

skjønnhet. 

{8:3} i hun Gud med fortrolig med, hun magnifieth 

hennes adel: Ja, Herren av alt elsket henne selv. 

{8:4} for hun do til kunnskap om mysterier 

av Gud og en elsker av hjemfall fungerer. 

{8:15} hvis rikdom eiendom å være ønsket i livet; 

Hva er rikere enn visdom, virker alt under? 

{8:6} og klokskap; som alle utstedte under en mer 

slu arbeideren enn hun? 

{8:7} og hvis en mann elsker henne labours se rettferdighet 

dyder: for hun underviser måtehold, prudence, justice 

og heltemot: slike ting ser, for hvilke no kan ikke 

mer lønnsomme i livet. 

{8:8} hvis en mann ønske mye erfaring, hun vet 

ting av gamle, og hva som skal komme: den aright conjectureth 
hun 

vet subtilties taler, og kan forklare mørk 



setninger: hun signerer og lurer og foreseeth hendelser 

sesonger og ganger. 

{8:9} er derfor avsluttet jeg tenkt å ta henne til å leve med 

meg, vet hun ville til være en rådgiver bra, 

og en komfort i bryr seg og sorg. 

{8:10} for hennes skyld jeg skal ha blant estimering 

mangfold, og med ære eldstene, om jeg er ung. 

{8:11} jeg skal finnes av en innbilskhet i rask dom, 

og skal bli beundret for store menn. 

{8:12} når jeg holde tunga, de skal bide min 

fritid, og når jeg snakker, de skal gi godt øre til meg: 

Hvis jeg-snakke mye, de skal legge sin hands-on på deres 
leucosis. 

{8:13} videre ved hjelp av henne jeg skal få 

udødelighet, og la bak meg en evig memorial 

å komme inn i dem etter meg. 

{8:14} jeg skal sette folk i orden, og folkene skal 

skal underordne seg meg. 

{8:15} fryktelig tyranner skal være redd, når de Pocket 

høre om meg. Jeg skal bli funnet god i forsamlingen, og 



tapre i krigen. 

{8:16} når jeg kom du mine huset, jeg vil hvile 

selv med henne: for hennes konvertering har ingen 
bitterhet; og 

har ingen sorg men mirth og glede, å leve med henne. 

{8:17} nå når jeg vurdert disse tingene i meg selv, og 

grunnet dem i mitt hjerte, med kunnskap til å være alliert til 

visdom udødelighet; 

{8:18} og stor glede for å ha henne styrke vennskapet; og 

i verkene til henne hands-on se uendelig rikdommer. og i den 

utøvelse av konferansen med henne, selv: og snakker 

med henne, en god rapport. Jeg gikk om søker kunnskap å ta 

henne til meg. 

{8:19} jeg var vittig barn, og hadde en god ånd. 

{8:20} Ja, å være ganske bra, jeg kom du en kropp 

ubesmittet. 

{8:21} likevel når jeg oppfattet jeg ikke kunne 

ellers ga Gud henne bortsett fra hennes innhente 
nødvendig; og under var 

et punkt av visdom også å som gave hun var; Jeg 

ba til Herren, og bønnfalt ham, og med hele mitt 



hjertet jeg sa, 

{9:1} Gud min glede på Herren og nåde, som har 

for ting med ditt ord, 

{9:2} og ordinert med din visdom gjennom, han er under 

bør ha herredømme over skapninger du har 

laget, 

{9:3} og bestille verden ifølge egenkapital og 

rettferdighet og Coriantum med et annenhånds oppreist hjerte: 

{9:4} gi meg visdom, sitteth av din trone under; og 

Forkast meg ikke blant dine barn: 

{9:5} for jeg din tjener og fett ditt tjenerinne-en 

svak person, og kort tid, og for ung for det 

forståelse av DOM og lover. 

{9:6} for om en mann aldri være blant perfekt mod 

barn av menn, men hvis din visdom ikke være med ham, han 
skal 

være ansett ingenting. 

{9:7} du har valgt meg til å være konge av ditt folk, og 

en dommer av dine sønner og døtre: 

{9:8} du har befalt meg å bygge et tempel på 



din hellige montere, og bestille mer i byen hvor du 

bor, en likhet av hellige Tabernaklet, som du 

har forberedt fra begynnelsen. 

{9:9} og visdom var med deg: som kjenner din 

fungerer, og var til stede når du lot verden, og 

visste var hva er akseptabelt i dine øyne og dine 

bud. 

{9:10} O sende henne ut av din hellige himlene, og fra den 

tronen av din herlighet, kan hun presentere med 
Arbeiderpartiet er under 

nødvendig kan under jeg hva er behagelig deg kunnskap. 

{9:11} for hun vet og forstandig alle ting, og 

Hun skal lede meg nøkternt i mine gjerninger og bevare meg 
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hennes makt. 

{9:12} saksøker skal være akseptabelt fungerer, og min skal jeg 

dømme ditt folk rettferdig og verdig min nettsted 

en fars sete. 

{9:13} for hva er med råd fra kunnskap kan han 

Gud? eller som kan tenke hva er Herrens den? 



{9:14} for tanker dødelige menn elendig, og se 

våre enheter utstedt Pocket usikker. 

{9:15} for forgjengelig kroppen presseth ned sjelen, 

og jordnær tabernaklet weigheth ned sinnet 

museth på ting å være. 

{9:16} og neppe gjøre gjette aright på ting kan ha blitt utstedt 

på jorden, og med Arbeiderpartiet Finn Al ting det vedtatt 
under 

før oss: Pocket ting i himmelen som har utstedt under 

søkte ut? 

{9:17} og din advokat som har kjent, bortsett fra du 

gi visdom, og send din hellige ånd ovenfra? 

{9:18} for emne til måter av dem som levde på jorden 

reformerte og viste menn viste undervist ting det vedtatt under 

fryd deg, og viste visdom gjennom lagret. 

{10:1} hun bevart den første dannet far i verden, 

ble frittstående, og ' førte ham ut av personlig høst, hjemfall 

{10:2} og ga ham kraft til å styre alle ting. 

{10:3} men når de urettferdige gikk bort fra henne i 

han også omkom, sinne hjemfall i raseri hvorved han 



hjemfall myrdet bror. 

{10:4} for whose føre til jorden blir druknet med den 

Flood, igjen visdom bevart og rettet i løpet av 

rettferdige i et stykke tre av liten verdi. 

{10:5} dessuten nasjoner i deres onde konspirasjon 

blir forvirret, hun fant rettferdige, og 

bevart ulastelig for ham, Gud og CEPT ham kurver 

anbudet medlidenhet mot hjemfall hjemfall mot fettet. 

{10:6} når de ugudelige omkom, hun leverte den 

rettferdig mann som flyktet fra brannen som falt ned på 

Guangzhou fem byer. 

{10:7} av som ugudelighet break-even i dag avfall 

land under smoketh et vitnesbyrd, og frukt peiling planter 

aldri å komme inn i modenhet: agent stående pilar salt i en 

monument av en vantro sjel. 

{10:8} for ikke om visdom, de gat ikke bare dette 

skadet, de visste ikke det med som viste god; Lomme 

også forlot dem bak til verden et minnesmerke av deres 

Arkivert under: dårskap i ting der de fornærmet de 

ikke mye for samfunnet kan skjules. 



{10:9} brunst visdom fra dem med smerter 

gikk over henne. 

{10:10} når rettferdige brother hjemfall fra vrede flyktet 

hun ledet ham i høyre stier, lot ham riket av 

Gud, og ga ham kunnskap om hellige ting, gjorde ham 

rik på reiser, og multiplisert labours hjemfall hjemfall frukt. 

{10:11} i begjær av som undertrykte ham hun 

sto ved ham og gjort ham rike. 

{10:12} hun forsvarte seg fra fiender og hjemfall CEPT 

ham trygt fra de under lå på lur, og sår i konflikt 

Hun ga ham seieren; han kan med kunnskap med godhet 

Jo sterkere enn alle. 

{10:13} når rettferdige ble solgt, hun forlot ham 

ikke levert ham Pocket fra år: hun gikk ned med ham 

du torv, 

{10:14} og forlot ham ikke i obligasjoner, til hun ' førte ham 

septer om riket, og med de mot kjernekraft 

undertrykt ham: som for dem under hadde anklaget ham, hun 

lot dem for å være løgnere, og ga ham evig herlighet. 

{10:15} hun leverte de rettferdige og ulastelig 



frø fra nasjonen undertrykt under seg. 

{10:16} hun innskrevne sjelen til tjener den 

Herre, og motsto fryktelige kongene i undre og skilt; 

{10:17} gjengitt rettferdige belønning av deres 

labours, guidet dem på en fantastisk måte, og var til 

dem for en cover av dagen, og et lys av stjerner i natt 

sesongen; 

{10:18} ' førte dem gjennom Rødehavet, og førte dem 

mye vann gjennom: 

{10:19} men hun druknet sine fiender, og tips dem pre kastet 

ut av bunnen av dypet. 

{10:20} er derfor avsluttet den bortskjemt de ugudelige 
rettferdige, og 

ditt navn, O hellige Herren rost og forstørret med en 

hensyn til din hånd, kjempet for dem. 

{10:21} for åpnet visdom leucosis, dum, og 

laget tunger av dem ikke kan snakke med veltalende. 

{11:1} hun frem sine arbeider i hånden til hellige 

profeten. 

{11:2} de gikk gjennom villmarken under ikke var 



bebodd, og slo telt på steder der det lå ingen 

måte. 

{11:3} de sto mot sine fiender, og viste 

hevnet med sine motstandere. 

{11:4} de viste når tørst, de kalte på deg, og 

vannet ble gitt dem flinty rock og tørsten 

var slukket av hard stein. 

{11:5} for av sine fiender straffet viste ting, hva 

da trenger de deres samme viste nytte. 

{11:6} for i stedet for i en evigvarende kjører plaget elven 

med feil blod, 

{11:7} for en manifest under budet irettesettelse, 

der spedbarn viste du treets dem, drept 

mengder vann på en måte som de håpet ikke for: 

{11:8} av deklarasjon med tørst deretter deg. du kunnskap 

straffet sine motstandere. 

{11:9} for når de prøvde i lommen riktignok viste nåde 
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tuktet, visste de ugudelige kunnskap viste judged i vrede 

og plaget, på en annen måte enn resten bare tørster. 



{11:10} du formane dette og prøve, som en 

far: andre lommen, som en alvorlig konge, du fordømmer 

og straffe. 

{11:11} om de viste fraværende eller presentere, de viste 

ergerlig likt. 

{11:12} for en dobbel sorg kom over dem, og 

stønnet for minne om ting tidligere. 

{11:13} for da de hørte med egne straffene 

den andre for å bli dratt nytte, de hadde noen følelse av 
Herren. 

{11:14} for hvem de respekterte med forakt, når han 

Før lenge ble kastet for støping av den frem 

spedbarn, ham til slutt, da de så hva har skjedde 

de beundret. 

{11:15}, men tåpelig for enhetene deres ugudelige 

som er lurt de tilba slanger blottet for 

fornuft og avskyelige dyr du sende, en rekke 

urimelig dyr dem etter hevn; 

{11:16} de kunne med kunnskap, med kle en mann 

synder av han skal også bli straffet. 



{11:17} for din allmektige håndlaget inn i verden av 

saken uten form, ville sende betyr ikke blant dem. 

et mangfold av Bjørn eller hard når det gjelder avfall, 

{11:18} eller ukjent dyr barn, full av raseri, nylig 

opprettet, puste ut enten en flammende damp, eller skitne 
dufter 

av røyk eller spredte skyting sprudler av deres fryktelig 

øyne: 

{11:19} hvorav ikke bare forsendelse kan skade dem. 

brukes også forferdelig syn lommen, sa til dem. 

{11:20} Ja, og uten disse de har falt 

ned med en eksplosjon, blir forfulgt av hevn, og 

opplæring av din pust spredte kraft: men du 

har bestilt alt i mål og antall og vekt. 

{11:21} tiden for du kan vise din store styrke hele 

Når du vil; og hvem kan motstå makten ditt 

arm? 

{11:22} for hele verden deg den for litt korn 

av balanse, ja, for en dråpe morgen dugg under 

faller på jorden. 



{11:23} du har barmhjertighet med alle lommen; Du kan gjøre 

alle ting, og winkest for syndene til menn, fordi de 

bør endre. 

{11:24} for du elsker alt under, og se 

ingenting som har du abarnet gjort: for aldri vil 

du har noen ting gjort, hvis du brodd hatet det. 

{11:25} og kunnskap kunne noen ting har opplevd, om det 
hadde 

ikke vært din vilje? eller blitt bevart, hvis ikke synet av deg? 

{11:26} du sparest for lomme: for de ser deg, O Herre, 

du elsker av sjeler. 

{12:1} for den ånd i alle ting uforgjengelige din. 

{12:2} du chastenest derfor avsluttet dem med liten og lille 

under fornærme dem ved warnest, i 

Remembrance hvor de har fornærmet, under deres forlate 

ugudelighet de kan tro på deg, O Herre. 

{12:3} for det var din vilje å ødelegge ved den praktiske av våre 

glede for begge disse gamle innbyggerne i din hellige land, 

{12:4} som du hatedst for å gjøre motbydelig fungerer må 

witchcrafts og onde offer; 



{12:5} og de nådeløse morderne av barn, 

og devourers mann kjøtt og fester av blod, 

{12:6} med sine prester ut av deres 

avgudsdyrkende mannskap og foreldre, under sine egne med 
gamle 

sjelene til nødlidende praktisk hjelp: 

{12:7} under jorden, som du esteemedst for de ovennevnte 

andre, kan få en verdig koloni av Guds barn. 

{12:8} likevel du sparedst disse menn for break-even, og 

sende veps, forløperne for din vert, å drepe dem. 

og litt etter litt. 

{12:9} ikke du ikke under installasjonen med de ugudelige 

hånd rettferdige i kamp, eller å drepe dem. 

grusomme dyrene med sa på, eller med ett ord: grove 

{12:10} utfører straffedommer over dem av din Pocket lite 

og du treets dem, små sted omvendelse, ikke 

de viste en slem uvitende generasjon, og under deres 

ondskap ble oppdrettet i dem, og under deres cogitation ville 

aldri endres. 

{12:11} for det var en forbannet frø fra begynnelsen; 



verken du frykt for noe menneske gir dem tilgivelse for 

de tingene der de syndet. 

{12:12} for som skal du har gjort hva er Leptinotarsa? eller som 

skal tåle din dom? eller som skal anklager deg for 

nasjonene omkomme, under hvem gjorde? eller som skal 

komme til å stå imot deg, å bli hevnet den 

urettferdige menn? 

{12:13} for verken Gud du Pocket alle der under ligger 

for alle hvem du måtte, å vise din dom under ikke 

unright. 

{12:14} skal verken kongen eller tyrannen kunne sette ansiktet 
hjemfall 

mot hvem har du straffet for deg. 

{12:15} du deg selv rettferdige land deretter Forsomuch, 

du orderest alt rettferdig: tro det ikke behagelig 

med din kraft til å fordømme har ham fortjent ikke å være 
under 

straffet. 

{12:16} for din kraft til begynnelsen av rettferdighet, 

og fordi landet du herre over alt, får deg til å være 

nådig mot alle. 



{12:17} for når menn ikke vil tro du land under en 

full kraft, du shewest din styrke, og blant dem under 

du makest manifest dristighet deres kunnskap. 

{12:18} du, din kraft, mestre Pocket judgest med 

egenkapital, og med store favoriserer oss orderest: for du kan 

Når vil du slå stents. 
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{12:19} du har fungerer slik by-pass Pocket undervist ditt folk 

under the rettferdig mann bør være barmhjertig, og har gjort 
din 

barn av en god håper du givest med omvendelse 

synder. 

{12:20} Hvis du straffe fiender av din 

barn og de dømt til døden, med slike 

overveielse, gi dem tid og sted, der de 

kan leveres fra deres ondskap: 

{12:21} med stor varsomhet du dømmer kunnskap 

ditt eget sønner, som du har sverget glede til, og 

av pakter gjorde gode lover? 

{12:22} er derfor avsluttet, mens du chasten oss, du 



scourgest våre fiender tusen ganger mer, til intensjonsavtale 

under når dommeren har bør tenke nøye av Al din 

godhet, og når den vedtatt oss dømt har blitt, bør ha 

se om nåde. 

{12:23} Derfor mens menn har levd dissolutely 

og du har dem plaget, urett med egne 

avskyeligheter. 

{12:24} for de gikk langt bort i måter å feil, 

og dem to organisasjoner for gudene, som blant dyr break-even 

deres fiender, blir lurt, foraktet viste for barn 

ingen forståelse. 

{12:25} dem er derfor avsluttet, som barn uten den 

Stents grunn, du sende en dom dem etterligninger. 

{12:26}, men de ville ikke bli reformert av for 

korreksjon, der han dallied med dem, føler seg en 

Dom verdig for Gud. 

{12:27} for se, det er for ting de ikke unnet, når 

de viste straffet, under, for dem hvem de antatt å 

bli guder. [nå] straffet i dem, da de så det, 

de anerkjent ham å være den sanne Gud, før dem 



de nektet å og ekstreme kom derfor avsluttet: 

Damnation dem. 

{13:1} se forgjeves menn av naturen for sikkert, som utstedt 

uvitende om Gud, og kunne ikke ut bra under 

se under ham: verken kunnskapen sett av vurderer verk 

de gjorde erkjenner workmaster; 

{13:2} men anses enten brann, eller vind eller rask luften, eller 

sirkelen av stjerner, eller voldelig vannet eller lysene i 

himmelen, skal gudene som styrer verden. 

{13:3} hvis de skjønnhet som blir fornøyd med tok 

de skal guder. Han dem mye bedre kunnskap Herren 

hvorav først for forfatteren av skjønnhet: har laget. 

{13:4} Hvis de viste på sin forbauset lomme makt og 

dyd han kan forstå dem, av dem mye kunnskap er mightier 

laget under seg. 

{13:5} for av storhet og skjønnhet av skapninger 

skaperen av proportionably dem sett. 

{13:6}, men de ser dette på lommen mindre å ha skylden: for 

kanskje de feile, søker Gud, og ønsket å finne 

ham. 



{13:7} for å være fortrolig i hjemfall fungerer de søker ham 

flittig, og tror deres syn: fordi ting ser 

med vakker se sett. 

{13:8} dengang de se verken å bli benådet. 

{13:9} for hvis de viste å mye sosiale stand, under de 

kunne mål for verden. de fant ikke ut før kunnskap i 

Herren dem? 

{13:10} ser elendig lomme, og i tingene sine døde 

håper, som kaller dem guder, utstedt verk av menn 

praktisk gull og sølv, shew, land og likheter i 

dyr, eller en god stein for ingenting, arbeidet med en gammel 

secondhand. 

{13:11} nå en snekker med tre felleth, etter at han har 

saget ned et tre møte for formålet, og tatt for det 

25. rundt om, og dyktig har galvanisert gjort det vakkert, 

og en bred køye i for tjeneste av livet; 

{13:12} og etter brøken fra hjemfall arbeid å kle 

hvor hjemfall, har fylt seg selv; 

{13:13} og tar svært brøken blant dem som 

servert til ingen stents, å være en krokete tre, og full av 



knop, de utskårne har flittig, når han ikke hadde noe annet å 

gjør, og dannet av dyktighet slikt forståelse, og 

den gammeldagse bildet av en mann; 

{13:14} eller lignende gjort noen skammelige dyret, over 
legging arbeider 

med vermilion og maling med rød bakgrunn, og 

dekker alle sted der; 

{13:15} og da han hadde en praktisk rom, 

Sett den i en vegg, og gjorde det raskt med jern: 

{13:16} falle for han fastsatt i det personlige fra hverandre, kan 

å vite det kunne hjelpe seg under; for bildet, 

og har behov for hjelp: 

{13:17} så han lar MCAST bønn for varer hjemfall, hjemfall til 
kone 

og barn, og ikke skamme seg å snakke med som har 

ingen liv. 

{13:18} for helse han kaller på som svak: for 

livet som TOS ber død; for hjelp ydmykt beseecheth 

under som betyr minst har til å: og en god reise 

Han ber av under som kan ikke angi en pseudo spole frem: 

{13:19} og for få og bli, og god suksess 



praktisk slikt, spareevne ber gjøre ham, under den rektifiserte 

å gjøre alle ting. 

{14:1} igjen, en forbereder seg til å seile, og om å 

gå gjennom bølgene, roper på et stykke tre 

mer råtten enn fartøyet carrieth under ham. 

{14:2} for sannelig ønske få utarbeidet under, og 

innebygd by-pass arbeideren dyktighet hjemfall. 

{14:3} men din providence, O far, governeth det: for 

du har gjort en måte i havet og bane i trygge 

bølgene; 

{14:4} du kan lagre fra Shewing for fare: Ja, 

om en mann gikk til sjø uten land. 

{14:5} likevel du vil ikke under verk 

din visdom skal være inaktiv, og derfor avsluttet gjøre menn 
gjør 

deres halv til et lite stykke tre, og passerer grovt 
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Sjøen i en svak fartøy se lagret. 

{14:6} for i gamle tid også når de stolte gigantene 

omkom, håp om verden styrt av din hånd 



rømte i fartøyet, og svak venstre for aldre til et frø av 

generasjon. 

{14:7} for den velsignede tre der rettferdighet 

kommer. 

{14:8} i lomme som gjorde det praktiske med det forbannet, 
som 

Vel, han gjorde med det: han er, fordi han gjorde det. og, 

fordi, som forgjengelig, ble kalt Gud. 

{14:9} for den ugudelige og ugudelighet hjemfall utstedt både 
både 

hatsk Gud. 

{14:10} som under de "skal" bli straffet sammen gjorde 

med ham under gjort. 

{14:11} break-even er derfor fullendte avguder av 
hedningefolkene 

det skal være en samvær: fordi i skapningen Guds 

de blir en styggedom og se stumblingblocks til 

sjelene til menn og en snare til føttene på det uklokt. 

{14:12} for utarbeidelse av idoler var begynnelsen av 

åndelig hor og oppfinnelsen av dem det 

korrupsjon av livet. 



{14:13} for verken de viste fra begynnelsen, verken 

de skal for alltid. 

{14:14} for av forgjeves herlighet menn de innskrevne den 

verden, og de skal komme til kort tid derfor avsluttet en slutt. 

{14:15} for en far er plaget med ubeleilig sorg, 

Når han har gjort et bilde av barnet tatt bort snart hjemfall 

nå æret ham som en Gud, som var en død mann, 

og leveres til de under viste ham under og seremonier 

offer. 

{14:16} båret en tid en ugudelig utelukkende bruk 

kurver for CEPT ble dyrket i loven og utskåret bilde viste 

dyrket av budene konger. 

{14:17} menn som ikke kunne ære tilstedeværelse, 

fordi de var langt borte, tok de piratkopiert slikt 

Visage fra rotte, og gjorde et express bilde av en konge som 

de hedret på slutten under denne by-pass deres forwardness 
de 

kan flatere ham med var fraværende, som han viste hvis den 
finnes. 

{14:18} diligence av entall skal også gjorde artificer 

hjelp til å sette frem problemet mer uvitende overtro. 



{14:19} for han er villig til å ta en mulig i 

myndighet, tvunget hjemfall til ferdigheter for å lage likheten 
med den 

Tilpass mote. 

{14:20} og utsette forsamlingen, allured av nåde den 

arbeid, tok ham nå et hus, som en liten lomme var før 

beæret. 

{14,21}, og dette var en anledning å lure verden: 

for menn, serverer tyranni eller katastrofe, tillegge til nye 

capping steiner og aksjer the incommunicable navn. 

{14:22} videre var ikke nok for dem, de under 

feilet i kunnskap om Gud. Men mens de bodde i 

det store problemet med uvitenhet, de store plager samfunnet 
kalt 

de fred. 

{14:23} for de drepte sine barn mens i offer, 

brukte hemmelig seremonier eller svir gjort merkelige 

riter; 

{14:24} de CEPT verken lenger ekteskap halvparten 

uforfalsket: enten Pocket en en annen massevis traiterously, 
eller 



sørget av utroskap. 

{14:25} det hersket i alle menn i samfunnet uten 

blod unntak, drap, tyveri og forstillelse, 

korrupsjon, utroskap, tumults, Ed, 

{14:26} Disquieting av gode menn, glemsel gode 

svinger, besudle sjeler, endring av slag, uorden i 

ekteskap, utroskap og skamløs urenhet. 

{14:27} for den tilbe avguder ikke være/the 

begynnelsen, årsaken og slutten av 2005, onde. 

{14:28} for de enten utstedt med når de være glade, eller 

profetere løgner eller live, eller andre urettmessig forswear lett 

selv. 

{14:29} så som stoler på avguder, som har 

ingen liv; Selv om de sverger feilaktig, men ser de ikke for å 
være 

skade. 

{14:30} howbeit for både årsaker skal de være rette 

straffet fordi de begge trodde ikke godt: Gud, gi 

akt til avguder, og urettferdig også sverget i bedrag, forakte 

hellighet. 



{14:31} for den ikke makt dem hvem de 

sverger det bare på lommen: hevn for syndere, under 
punisheth 

alltid lovbrudd av de ugudelige. 

{15:1} du, O Pocket Gud, nådig og sann, 

langmodighet, og i nåde for bestilling ting, 

{15:2} Hvis For år har blitt, det vedtatt har din, å vite din kraft: 

Al vil ikke år lomme, megetsigende det vedtatt har talt under 
din. 

{15:3} for deg perfekt rettferdighet kunnskap: Ja, til 

roten av strømmen din kunnskap udødelighet. 

{15:4} for nye oppfinnelsen av rampete verken menn 

bedra oss, eller et bilde oppdaget med ulike farger, den 

malerens resultatløse arbeid; 

{15:5} synet hvorav fools lokker for å begjære, 

og de ønsker sosial form av en død bilde, under har ingen 

pusten. 

{15:6} de begge under dem, de ønsker dem med sminke, 

de sammen med dem, se elskere av onde ting, og 

se verdig for å ha slike ting å stole på. 

{15:7} for potter, fashioneth tempering myk jord, 



hver fartøy med mye arbeid for vår tjeneste: Ja, av den 

samme leire han lar begge skipene under tjene for en ren 

Bruk og likeledes også tjene som motsatte for: Pocket 

Hva har den stents av enten slag, rote seg av dommeren. 

{15:8} og lewdly labours, han lar hjemfall ansette en 

forgjeves Gud av samme leire, break-even er litt som var før 

gjort jorden selv og en liten stund etter 

returneth til den samme hjemfall når tidsavbrudd som var livet, 
lånte 
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skal kreves. 

{15:9} uavhengig omsorg, ikke hjemfall under han skal ha 

mye arbeidskraft, eller under kort liv hjemfall: striveth til Pocket 
excel 

gullsmeder og sølvsmeder, og endeavoureth å gjøre som 

arbeiderne i uoffisielle åpningen under og counteth ære 
hjemfall til make-up 

falske ting. 

{15:10} hjertet asken hjemfall, hjemfall til av mer avskyelige 
enn håp 

Jorden og hjemfall livets mindre verdi enn leire: 



{15:11} Forasmuch som han visste ikke hjemfall Maker, og ham 

du inspirerte ham med en aktiv sjel, og pustet i en 

levende ånd. 

{15:12} men de telte våre liv et tidsfordriv, og vår tid 

her et marked for få: for de må ha, Leptinotarsa si, få 

alle måter, men det være onde måte. 

{15:13} for denne mannen, under jordiske saken får sprø 

fartøy og utskåret vet selv, foto å fornærme 

over alle andre. 

{15:14} og alle fiender av ditt folk, holde dem under 

i underkastelse, tåpelig, må se og se mer ulykkelige enn 

Babes veldig. 

{15:15} for de telles alle avguder av hedningene være 

gudene: som ingen har øyne å se, eller av stents nesen til 

på pusten, eller ører å høre, eller fingrene på praktisk å 
håndtere; 

og som for sine føtter, de ser langsom for å gå. 

{15:16} mann gjorde dem, og han lånte under hjemfall 

eier ånder fashioned dem: ingen lomme med en Gud som 
make-up kan 

til seg selv. 



{15:17} for dødelige, virker han døde ting med 

praktisk onde: han er selv bedre enn det som 

Han levde han sa mens: worshippeth, aldri de lomme. 

{15:18} Ja, de dyrket disse dyrene også utstedt under 

hatsk må: for å være forhold sammen noen se verre 

enn andre. 

{15:19} ikke ser vakkert, mye som å være 

ønsket tid dyrene: de lomme fulgte gikk uten ros 

Gud og velsignelse hjemfall. 

{16:1} er derfor avsluttet av lignende de viste verdig straffet, 

og av mange dyr plaget. 

{16:2} i stedet for straff, som allernådigst arbeider 

med ditt eget folk, du preparedst kjøtt av dem for en 

merkelig smak, å hisse opp deres appetitt vaktler break-even: 

{16:3} på slutten under de ønsker mat, kanskje de 

stygge øyne Beasts sendte blant dem, med break-even lothe 

som de må må ønske. disse lomme lidelse, penury 

for kort mellomrom, kan gjøres delaktige i en merkelig smak. 

{16:4} for var nødvendige, under over morsjon seg 

penury, som de bør tyranni kunne ikke unngå: 



disse betingelsene skal bare Pocket åpenbart kunnskap deres 
fiender 

plaget viste. 

{16:5} for når skyllet fryktelig dyr kom 

på disse, og de omkom med stikk av skjeve 

slanger, din vrede holdt ikke noensinne: 

{16:6} de Pocket litt urolig sesongen viste, under 

de kan bli formant, å ha et tegn på frelse, å sette 

dem til minne om bud på din lov. 

{16:7} for han vendt mot seg med det ble ikke lagret 

av ting så han, under deg under bakken, av Pocket frelser 

for. 

{16:8} og i denne du lot dine fiender tilstå, 

under den den du deliverest som fra alt ondt: 

{16:9} for dem bitings av gresshopper og fluer 

Det var ikke noen funnet, gamle middel for livet: for 

de viste verdig å bli straffet av slike. 

{16:10} men dine sønner fra svært tennene av giftige 

Dragons overvant: din barmhjertighet noensinne var av dem, 
og 

helbredet dem. 



{16:11} for de viste stukket, under de skal 

Husk ditt ord. og lagret raskt viste, bortsett fra under 

fallende du dyp glemsel, kan de være kontinuerlig 

oppmerksom på din godhet. 

{16:12} for urten, verken var heller mollifying plaister, 

under gjenopprettet dem til helse: Pocket word, O Herre, som 
din 

helbreder alt. 

{16:13} for du har kraften i liv og død: du 

til helvetes porter leadest, og bringest igjen. 

{16:14} en mann hjemfall gjennom ondskap killeth faktisk: og 

ånd, når den den borte, returneth. verken sjelen 

andreplass mottatt kommer igjen. 

{16:15} men det ikke mulig å unnslippe den din hånd. 

{16:16} for de ugudelige, under nektet til deg kunnskap viste 

tuktet ved din arm: med merkelige regn, 

hails og dusjer, forfulgt, de viste de kunne 

ikke unngå brann de viste gjennom og forbrukes. 

{16:17} for, som den rektifiserte å bli lurt, brannen hadde 

mer kraft i vannet, under for quencheth ting: for det 



Verden kjemper for rettferdige. 

{16:18} for en gang flammen ble dempet, under den 

kan ikke brenne opp dyrene sendt mot viste den 

ugudelige; Pocket kunne se og oppfatte seg under de 

med Guds dom forfulgt viste. 

{16:19} og en annen gang det dsjøen break-even midt 

vann over kraften i brann, under kanskje ødelegge den 

fruktene av en urettferdig land. 

{16:20} i stedet herav du feddest ditt eget folk 

med engler mat, og sende dem fra himmelen brød 

forberedt uten deres arbeid, kunne innhold hver manns 

glede, og godtar enhver smak. 

{16:21} for din livsopphold erklært din sødme til 

dine barn, og serverer til appetitt eater, 

herdet seg til hver manns smak. 

{16:22} snø lomme og holdt brannen, is og smeltet 

ikke, de kunne ild brenner under kunnskap under i hagl, og 

i glitrende regnet, ødelegge fruktene av nye fiender. 

{16:23} denne lomme glemte egen hjemfall break-even igjen 
styrke, 
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under rettferdige kan bli næret. 

{16:24} for skapningen tjener deg, som under bakken 

Maker increaseth styrke mot de urettferdige for hjemfall 

sin straff, og styrke til fordel for hjemfall abateth 

som satte sin lit til deg. 

{16:25} ble deretter endret break-even er derfor avsluttet for 
deg 

moter, og var lydige mot din nåde, nourisheth under alle 

ting, hadde etter ønske dem under behov: 

{16:26} din Herre, O barn, Under hvem du elsker, 

kanskje ikke den testen under kunnskap vokser frukt under 

under kategorien: mannen nourisheth ditt ord, som preserveth 

sette sin lit til deg med dem. 

{16:27} for som ble ødelagt stykker fra brannen, 

blir varmet med en liten solstråle, snart smeltet bort: 

{16:28} med det kan være kjent, må hindre Al under den 

Solen å gi deg Plotnikov, og ber deg dayspring-2. 

{16:29} for håp om den utakknemlige smelter funksjonen bort 
som 

Vinterens frost hoar og skal løpe vekk ulønnsomme 



vann. 

{17:1} for dine straffedommer ser stor og ikke 

uttrykt: har feilet sjeler unnurtured er derfor avsluttet. 

{17:2} for når menn trodde å undertrykke den urettferdige 

hellige nasjonen. de blir kjeft i husene deres, fangene 

i mørket, og lenket med båndene av en lang natt, 

[det] forvist fra den evige providence. 

{17:3} for de skal ligge skjult mens i sine hemmelige 

synder, de viste spredte under mørke slør glemsel, 

blir forbauset, og fryktelig plaget med [merkelig] 

Åpenbaringen. 

{17:4} for de to organisasjonene under hjørne kan heller ikke 
holde dem 

dem fra frykt: Pocket lyder [fra vannet] faller ned 

hørtes om dem, og trist visjoner viste seg for dem 

med tunge ansikter. 

{17:5} ingen makt på brannen kan gi dem lett: verken 

kunne lyse flammene av stjernene tåle å lette under 

forferdelig natt. 

{17:6} bare viste dem en brann opptent av 



selv, veldig forferdelig: for å være mye livredd, de trodde 

det som de så for å være verre enn synet de 

så ikke. 

{17:7} for illusjoner for landet av magi, viste de satt 

ned, og deres vaunting visdom ble irettesatt med 

skam. 

{17:8} for de, lovet under å unna og terrors 

problemer fra en syk sjel, viste seg lei av frykt, 

verdig å bli ledd av. 

{17:9} for men ingen ny ting forferdelig frykt. ennå 

redd inn dyr, og gikk med fresende av 

slanger, 

{17:10} de sendt til frykt, nekte de så med luften, 

som kan unngås merket side ikke. 

{17:11} for ugudelighet, dømt av sin egen vitne, 

den svært uklar, og trykket med samvittighet, alltid 

forecasteth alvorlig ting. 

{17:12} frykt intet annet enn en forråde av den 

hvilken grunn våker succours. 

{17:13} og forventning innenfra, blir mindre, 



counteth mer enn uvitenhet som forårsaker den tilveiebringer 

pine. 

{17:14} men de sover de samme sover under kveld, 

som var faktisk uutholdelig, og som kom over dem 

ut av bunnen av helvete, uunngåelig 

{17:15} med Åpenbaringen, kjempestor vexed delvis viste 

og delvis, deres hjerte besvimte sviktende dem: for plutselig 

frykt, og ikke så på, kom over dem. 

{17:16} saksøker deretter som det falt var fast tillukket 

CEPT, innesperret i et fengsel uten barer, jern 

{17:17} for om han viste denne eller shepherd, 

eller arbeider i feltet ble han innhentet og holdt ut 

under nødvendighet, kunne som ikke unngås: for de viste 

bundet med en kjede av mørket. 

{17:18} om det viste en plystring vind eller en melodiøse 

til toppen lyden av fugler blant spre grenene, eller en behagelig 

personlig høsten vann running voldsomt, 

{17:19} eller en forferdelig lyd av pre kastet capping steiner 
ned, eller 

kan ikke ses med kjører dyrene eller hopper over en 



brølende stemmen til vill dyrene, eller barn må en rebounding 

ekko fra fjellene hul; disse tingene gjort dem til 

besvimelse for frykt. 

{17:20} for hele verden skinne med klart lys, og 

ingen viste hindret i sin arbeidskraft: 

{17:21} over dem bare spre var en tung kveld, en 

bilde av mørket som senere skal motta 

dem: men de viste seg til Pocket mer alvorlig enn 

mørket. 

{18:1} likevel din hellige hadde et veldig stort lys, 

Hvis stemme de hørsel, og ikke ser sin form, 

fordi de også ikke hadde lidd de samme tingene, de 

telt dem glade. 

{18:2} men gjorde de vondt ikke med dem for nå, hvorav 

de hadde vært wronged før de takket dem, og 

bønnfalt dem benådning av hadde de vært under fiender. 

{18:3} i stedet herav du treets dem en brennende søyle 

brann, begge to er en veiledning til ukjent reisen, og en 

ufarlig solen å underholde dem ære. 

{18:4} for de viste verdig til å bli fratatt lys og 



fengslet i mørket, som hadde sønner kjeft, av din CEPT 

som uncorrupt lys av loven skulle gis 

verden. 

{18:5} og da de hadde besluttet å drepe babes 

av hellige, barn blir lagret, og tilbake til pre kastet 

refs dem, du tookest bort mange deres 

barn og destroyedst dem sammen i en mektig vann. 

{18:6} glede på våre certified revisor viste tidligere natten 
under under 

ganske sikkert vite til hva er eder de hadde gitt 
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tro, de kunne etterpå ved godt mot. 

{18:7} emnet ditt folk aksepterer pakker var begge frelse 

rettferdige og ødeleggelse av fiender. 

{18:8} for hvorved du straffe våre motstandere, 

av samme du forherlige oss, hvem du brodd kalt. 

{18:9} for gode menn rettferdige barn gjorde 

ofre hemmelighet, og med en samtykke laget en hellig lov, 

under hellige skal som del av det samme gode og 

onde, gleden på synge sanger av ros ut nå. 



{18:10} lomme på den andre siden det hørtes en fra 

Ifølge gråte av fiender og en beklagelig å topp støy ble 

trening for barn gjennomført under viste bewailed. 

{18:11} master og tjener viste straffet etter 

én måte; og som som kong saksøker LED felles 

(iii). 

{18:12} alle arkivert sammen hadde utallige døde med 

en slags død; verken viste levende tilstrekkelig å begrave 

dem: i det ene øyeblikket edleste avkom av dem var 

ødelagt. 

{18:13} for de ikke ville tro noe mens av 

grunn av enchantments; etter ødeleggelsen av den 

førstefødte, de anerkjent dette folk skal sønner 

Gud. 

{18:14} for alt mens rolig stillhet, og viste 

under natt var midt i sine raske kurs, 

{18:15} din allmektige ordet hoppet ned fra himmelen 

ut av din royal trone, som en hard mann av du etter midt 

i et land av ødeleggelse, 

{18:16} og din oppriktig budet som brakte en 



skarpt sverd, og stå opp fylt alle ting med døden. 

og det rørte himmelen, men den sto på jorden. 

{18:17} så plutselig visjoner fryktelig drømmer 

plaget dem sår, og redsel kom over dem unlooked 

for. 

{18:18} og en kastet her, og en annen der, halvparten 

død, åpenbart årsaken til dødsfallet hjemfall. 

{18:19} drømmer plaget dem gjorde foreshew under 

Dette, de skal forgå, og ikke ferdig kunnskap de viste hvorfor 

rammet. 

{18:20} Ja, smaker av død rørte rettferdige 

også, og det var en ødeleggelse av mangfoldet i den 

villmarken: pocket vrede holdt ikke lenge. 

{18:21} for da ulastelig mannen gjort hast, og 

sto frem for å forsvare dem; og bringe hjemfall av / 

riktig departementet og break-even soning av MCAST bønn 

røkelse, satt seg mot vrede, og ' brakt selskapet 

katastrofe til en slutt, erklærte han var med din tjener. 

{18:22} emnet han overvant jageren, ikke med styrke 

kroppen, eller våpenmakt, men med et ord dempet ham 



under straffet, påstand eder og pakter med 

gleden på. 

{18:23} for når døde viste nå falt ned av 

hauger over hverandre, står mellom, han bodde i 

vrede og skiltes vei til levende. 

{18:24} for lang plagget var hele verden, og 

i fire rader lokkpåsettingsmaskiner steinene var herlighet 
gleden 

utskåret og din majestet på hjemfall daidem hodet. 

{18:25} til disse ødeleggeren ga plass, og var 

redd for dem: det var nok under de smakte bare av den 

vrede. 

{19:1} som for de ugudelige, vrede kom over dem uten 

barmhjertighet mot slutten: for han visste hva er før de ville 
gjøre; 

{19:2} gitt måtte forlate dem med kunnskap reise, og 

sendte dem raskt unna, ville de omvende seg og forfølge dem. 

{19:3} for mens de viste ennå sorg og gjøre 

klage på gravene til døde, de lagt til en annen 

tåpelig enhet, og forfulgte dem som flyktninger, som de 

å være intreated hadde gått. 



{19:4} for skjebnen, hvorav de viste verdig, trakk 

Denne enden til dem og gjort dem glem ting under 

allerede hadde skjedd, de kan oppfylle under straff 

som villet deres kvaler: 

{19:5} og ditt folk kan gå inn en flott måte: 

men kan være en merkelig død. 

{19:6} for hele skapningen til riktig hjemfall var snill 

fashioned på nytt igjen, serverer særegne bud 

under gitt dem til viste, under dine barn kan være CEPT 

uten skade: 

{19:7} for nemlig en sky skygge leiren; og 

hvor vann stod før, tørt land dukket opp; og ut av det 

Rødehavet måte uten hinder; og ut av voldelig 

strømmen er et grønt felt: 

{19:8} for Wherethrough folk gikk inn viste 

forsvarte med din hånd, ser din fantastiske merkelig 

lurer. 

{19:9} for de gikk generelt liker hester, og hoppet som 

lam, rose deg, O Herre, som brodd leverte dem. 

{19:10} viste for de viste ennå oppmerksom på ting under 



gjort mens de sojourned i fremmede land, den 

bakken ' frembragt fluer i stedet for storfe og kunnskap 

plukke opp en rekke metalliferous elva frosker i stedet for fisk. 

{19:11} men etterpå de så en ny generasjon 

fuglene, når du blir ledet med deres appetitt, de spurte 

delikat kjøtt. 

{19:12} for vaktler kom opp til dem fra sjøen for 

deres tilfredshet. 

{19:13} og straffene overfalt syndere ikke 

uten tidligere tegn av tordner: for de 

LED rette etter sin egen ondskap, 

så som de brukte en mer vanskelig og hatsk vil 

mot fremmede. 

{19:14} for sodomitter ikke mottok de, som 

de visste ikke når de kom: ' brakt disse lomme venner 

trelldom du fortjente godt av hadde med seg. 
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{19:15} og ikke bare fulgte noen kanskje lomme 

skal holdes av dem, fordi de vant fra fremmede 

vennlig: 



{19:16} men dette svært alvorlig rammet dem, som 

de hadde mottatt feastings, og gjort allerede viste med 

del av samme med dem. 

{19:17} er derfor med break-even viste disse blindhet 

rammet, som ved de rettferdiges viste med: 

foregir om med å være forferdelig, når den store mørket, 

alle søkte tidens hjemfall egen dører. 

{19:18} for elementene endret seg viste ved 

en slags harmoni, gjerne i en klimaendring lage psaltery 

navnet på tunisiske, og enda en høres alltid; som kan 

Vel oppfattes ved synet av det har vært under 

gjort. 

{19:19} jordiske ting slått vannaktig, og du viste 

tingene, med fagfolk i vannet svømte før, nå gikk 

bakken. 

{19:20} brannen hadde makt i vannet, glemme hjemfall 

egen dyd: og vann slukker egen hjemfall forgat natur. 

{19:21} på den andre siden, flammene ikke bortkastet kjødet 

de forgjengelige ting levende, om de gikk der; 

verken de smeltet the isete slags himmelske kjøtt var under 



natur apt å smelte funksjonen. 

{19:22} for alt, O Herre, du didst din foredle 

folk, og forherlige dem, verken du anser lett 

hjelpe dem i lommen: dem hver tid og sted. 
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