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Bölcsesség 

A könyv a Wisdomor... A bölcs Salamon 

1:1 szeretet igazság, ti, hogy a bírák a Föld: 

gondolom, az Úr, a jó (szív), és az egyszerűség 

szív keresik õt. 

{1:2} mert ő fogja találni őket, hogy kísérti őt nem; 

és sheweth magát nektek, mint például nem bizalmatlanság 
neki. 

{1:3} a makacs gondolatok elválasztására Istentől: és az ő 

hatalom, amikor az megpróbálta, aki a bölcs. 

{1:4} a kártékony lélek a bölcsesség nem lép; 

nem lakik a szervezetben, hogy nektek a bűn alárendelve. 

{1:5} a fegyelem a Szentlélek menekülnek a csalás, és 

távolítsa el a gondolatokat, amelyek nélkül megértés, és 

nem marad gonoszságtól eljön. 

{1:6} a bölcsesség egy szerető lélek; és nem lesz felmenti a 

istenkáromló szavát: mert Isten tanúja a gyeplőt, 

egy igazi néző szíve, és a hallgató a száját. 



1:7 hogy a lélek az Úr a világ éhezõ: és hogy 

ami containeth mindent, kinek hangja ismerete. 

1:8 ezért becstelen dolog szól, megjelenti 

Nem rejtethetik el: nem kell bosszú, ha azt punisheth, 

adja át neki. 

{1:9} az inkvizíció kell befizetni a tanácsait 

az istentelen: és a hang, az ő szavaival szólt a 

Úr, az ő gonosz tetteit megnyilvánulása. 

1:10 a féltékenység fül hallja minden dolog: és a 

zaj murmurings nem rejtette. 

1:11 ezért vigyázni kell, zúgolódás, amely 

nem jövedelmező; és tartózkodjanak a nyelved a rágalmazás: a 

nincs szó annyira titkos, hogy kell menni a nulla: és a 

száj, hogy belieth slayeth a lélek. 

{1:12} nem a halálra, a hibát az életed:, és húzza ki 

nem fel magatokat a munkálatok megsemmisítése, a 

kezét. 

{1:13} az Isten teremtette, nem a halál: se kinek ő öröm 

a megsemmisítés az élő. 

1:14, ő teremtett minden dolgot, arról, hogy lehet, hogy a 



hogy:, és a világon a nemzedékek egészséges; és 

van nem méreg, megsemmisítés, sem a Királyság 

a halál a földön: 

1:15 (az igazság halhatatlan:) 

1:16 de istentelen ember a művek és a szavak 

hívják őket: a mikor azt hitték, hogy ez a 

barátom, fogyasztása haszontalan, és szövetséget kötött 

mert méltók arra, hogy vegyen részt vele. 

{2:1 a gonoszokért mondta, érvelés 

de nem helyesen, mi az élet rövid, és unalmas, és a halál 

az ember nem áll a jogorvoslat: sem volt minden ember 

ismert, hogy visszatért a sírból. 

{2:2} született minden kaland: és mi kell 

a továbbiakban, mintha még soha nem volt: a lélegzet-ban 
részére a 

orrlyukai a füst, és egy kis szikra a mozgó mi 

szív: 

{2:3} melyik is kialszik, a testünk be kell kapcsolni 

a hamut és mi kell eltűnik, mint a puha légi, 

{2:4} és a nevét kell elfelejteni, hogy időt, és nem 



ember van emlékezés, és életünk munkáink 

elmúlik, mint egy felhő, és meg kell 

eloszlott a köd, hogy elűzték, és a gerendák 

a nap, és a hő annak leküzdésére. 

{2:5} időnk egy igazi árnyék elszáll; 

és miután mi célból van nincs visszatérés: a ' gyors zárt, 

úgy, hogy senki sem jön újra. 

{2:6} Gyerünk ezért hadd élvezze a jó dolgokat, 

jelen:, és menjünk gyorsan a lények, mint a 

ifjúsági. 

{2:7} hadd töltse ki magunkat a költséges bor és kenőcsök: 

és hagyja, hogy nincs virág a tavaszi át nekünk: 

{2:8} enged minket korona magunkat, rosebuds, mielőtt 

elszáradt: 

Egyikünk sem megy anélkül, hogy az felróható 2:9 legyen a 

kéj: hadd hagyja a mi joyfulness a tokenek 

minden hely: ez az a része, és a sok ez. 

{2:10} menjünk elnyomni a szegény igaz ember, hadd nem 

kímélje özvegyét, sem az ősi szürke szőrszál a tisztelet a 

idősebb. 



{2:11} legyen erősségünk az igazságosság lehet: az, hogy 

amely egy gyönge kiderül, hogy nem ér semmit. 

{2:12} ezért hadd lesben az igazlelkűek; 

mert ő nem mi pedig, és ő is tiszta, ellentétben a 

a tettei: ő upbraideth minket, a mi a jogsértő a törvény, 

és objecteth a gyalázat, a transgressings, a mi 

oktatás. 

{2:13} ő professeth, hogy az Isten ismerete: és 

ő hívja magát a gyermek, az Úr. 

{2:14} volt arról, hogy rosszall a gondolataink. 

2:15 is gyötrelmes, nekünk még, hogy íme: az életét 

nem olyan, mint más férfi, ő ways van, egy másik divat. 

{2:16} tisztelték őt mint hamisítványok: ő 

mi módon erkölcstelenség-től abstaineth: ő pronounceth 

a végén az csak boldog, és tészen ő dicsekszik, hogy 

Isten az ő atyja. 

{2:17} nézzük ha szavai igaznak: és hadd bizonyítani 

Mi kell történni neki vége. 

{2:18} mert ha az ember az Isten fia, ő segít 

neki, és szállít neki a kezét az ellenségeit. 



{2:19} hadd vizsgálja meg neki a despitefulness, és 

kínzás, hogy tudja, ő a szelídség, és bizonyítani, hogy ő 

türelem. 

2:20, hadd ítéljék meg a szégyenletes halált: a által 

a saját, mondván, ő tiszteletben kell tartani. 
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{2:21} ilyen dolgokat tett elképzel, és voltunk csapva: 

a saját gonoszságuk kinek vak őket. 

{2:22} a titkait az Isten, mint ők kn ew őket nem: 

sem remélte, hogy a bérek, az igazság, sem 

felismerni a jutalom ártatlan lelkek. 

{2:23} az Isten megteremtette az embert, hogy halhatatlan, és 
készült 

neki, hogy egy képet a saját örökkévalóság. 

{2:24} Mindazonáltal keresztül irigység az ördög jött a halál 

a világba: és hogy a tartanak az ő oldalán találják. 

{3:1}, de a lelkét a igaz a kezedben 

Isten, és ott nincs gyötrelem érintse meg őket. 

{3:2} a bölcs úgy tűnt, hogy meghaljon szemében: és 

az indulás születik, a nyomor, 



3:3 és a számunkra, hogy teljes pusztulásotokra lesz: de 

ők a béke. 

{3:4} bár ők büntetni emberek, még 

az a remény teli a halhatatlanság. 

{3:5} és vettek egy kis fenyítés, 

nagyon jutalmazni: Isten őket, és megállapította, 

méltó a maga számára. 

{3:6} a kemence arany mint kinek próbálta őket, és 

fogadta őket, mint egy égőáldozatul. 

3:7, és abban az időben a láthatás ragyognak, 

és fuss ide-oda, mint a szikra között a tarló. 

{3:8} kell megítélni a nemzetek, és legyen 

a nép felett és az Úr uralkodik mindörökké. 

3:9 azt, hogy tesz-uk bízik őbenne ismernie kell a 

igazság:, és ilyen, hűséges szerelem vele: 

a kegyelem és irgalom az ő szentjei, és ő kinek care az ő 

választ. 

3:10, de az istentelen kell büntetni szerint 

a saját képzelete, amely elfelejtenek az igazak, 

és elhagyott az Úr. 



{3:11} az aki megvet, bölcsesség és ápolják, az 

nyomorult, és a remény, hiábavaló, továbbvigye gyümölcstelen, 

és cselekedeteik veszteséges: 

{3:12} feleségeiket, ostoba, és gyermekeik gonosz: 

{3:13} utódaik van átkozva. Tehát áldott az a 

kopár, megrontatlan legyen, hogy melyik kinek nem ismert a 
bűnös 

Bed: ő kell gyümölcs a láthatás, a lelkek. 

{3:14} és áldott az eunuch, amely a kezével 

Kinek megmunkált nem gonoszság, sem gonosz dolgokat 
elképzeltem 

Isten ellen: a szólt hozzá kell adni a különleges ajándék 

hit, és az örökség a templom az Úr több 

elfogadható, hogy elméje. 

3:15 a dicsőséges gyümölcs van jó munkájuk gyümölcsét: és a 

gyökér a bölcsesség kell soha nem szűnne meg. 

3:16} a gyermekek számára, a házasságtörők, nem úgy 

a tökéletesség, és a mag egy hamislelkű ágy 

gyökerezik. 

3:17, bár sokáig él, mégis azt kell 

semmi sem tekinthető:, és a múlt-kor nem becsület. 



{3:18}, vagy ha gyorsan meghalnak, akkor nincs remény sem 

a tárgyalás napján Comfort. 

{3:19} a borzalmas van vége a 

generációs. 

{4:1} jobb nincs gyermekük, és hogy erény: 

a memorial annak van halhatatlan: mert ismert 

az Isten, és a férfiak. 

{4:2} ha jelen, a férfiak hogy példa és 

amikor elment, vágynak arra: hogy weareth a korona, és 

triumpheth ha valaha is ütött a győzelem, a törekvés a 

szeplőtlen jutalmak. 

{4:3}, de az istentelenek gyarapító brood nem 

boldogulni, és nem fog mélyen gyökerező fattyú megcsúszik, 
sem feküdt minden 

gyors Alapítvány. 

{4:4} bár virágzik az ágak egy ideig; még 

állandó nem utolsó, hogy felrázzák a szél, és 

szél erő ők kell gyökeres. 

{4:5} a tökéletlen ágak bontják le, a 

gyümölcs veszteséges, nem érett, enni, igen, találkoznak a 
semmi. 



{4:6} a gyermekek jogellenes ágy egyszülött 

tanú a gonoszság ellen a tárgyalás szüleikkel. 

4:7, de mintha az igazak megelőzhető a halállal, 

még ő kell többi. 

{4:8}, a tiszteletre méltó életkor, nem, hogy amit el a 

hossza idő, sem, hogy több éve mérik. 

{4:9}, de a bölcsesség is a szürke haj, asszonyaink, és egy 

folttalan az élet, a régi kor. 

4:10 az Istennek tetszett, s őt szeretett volt: úgy, hogy 

élő volt lefordította bűnösök közé. 

{4:11} igen gyorsan nehogy ő vette el, hogy 

gonoszság megváltoznak felfogását, vagy megtévesztés elcsábít 

a lelkét. 

4:12 mert a rosszaság varázslatos homályos 

dolog, hogy becsületes; és a vándor concupiscence 

aláássa az egyszerű elme. 

{4:13} ő tökéletes rövid idő alatt, eleget tesznek a 

hosszú ideje: 

{4:14} a lelke az Úr örömmel: ezért hasted ő 

elvenni őt a gonoszok közül. 



4:15 ez az ember látta, és megértette, hogy nem, sem 

meghatározott, hogy ezt az elméjükben, hogy ő kegyelme és 
irgalma 

a szentek, és hogy kinek a tekintetben szólt ő választott. 

4:16 így az igaz, hogy halott kell elítélni a 

istentelen amely élnek; és a fiatalok, hogy hamarosan tökéletes 

a sok év, és éves korában a becstelen. 

{4:17} mert látni a végét a bölcs, és nem 

érti, amit Isten az ő tanácsot kinek elrendelte 

és milyen célból az Úr kinek őt biztonságban. 
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{4:18} látni őt, és megvetem; de Isten kell 

nevetni őket, hogy gúny: és a továbbiakban: kell egy gonosz 

hasított test, és egy szemrehányás, többek között a halottak az 
örökké. 

{4:19} kell őket, és őket 

hanyatt-homlok, hogy kell szótlan; és megrázza 

őket az Alapítvány; és ők teljesen határozzák meg 

hulladék, és a bánat; és a memorial veszni. 

4:20, és amikor a bűneiket, elszámolások 

hogy jön a félelem: saját gonoszságaik, és 



meggyőzni őket, hogy saját arcát. 

{5:1} akkor kell az igaz ember nagy állvány 

merészség, mielőtt az arca, mint ellenhatásként neki, és 

készült nem figyelembe saját munkájuk gyümölcsét. 

{5:2} Ha látom, kell a bajba jutott 

szörnyű félelem, és lenyűgözött az idegenség az ő 

megváltás, eddig túl mindent, amit ők nézett. 

5:3 és megbánva, és nyögött a kínja 

szellem mondják magukban, ez volt ő, kinek mi 

volt néha, a gúny és a szemrehányás közmondás: 

5:4 vagyunk bolondok, ő élet őrület, és a vége, hogy 

nem becsület: 

{5:5} hogyan ő számozott az Isten gyermekei között 

és a sok közül a szentek! 

{5:6} tehát már tévedett az az út, az igazság, és 

a fény, az igazság, kinek nem ragyog nékünk, és a 

v. az igazság Rózsa nem ránk. 

5:7 mi meghódításába magunkat, ahogy a gonoszság és 

megsemmisítés: igen, mi ment keresztül sivatagok, ahol ott 

semmilyen módon nem feküdt: de az Úr útját, ami a mi nem 



ismert, hogy. 

{5:8} mi nékünk pride profitált minket? vagy kinek mi a jó 

gazdagság, a mi vaunting vitt minket? 

5:9 azokat a dolgokat is hunyt el mint egy árnyék, és 

mint egy post, hogy hasted. 

5:10, valamint a hajó felett a hullámok, hogy eljõ a 

a víz, amely ha ez ment, annak a nyoma nem lehet 

találtam, sem az út a gerinccel, a hullámok; 

{5:11}, vagy mikor egy madár kinek repült a levegőben, ott 

az, hogy nincs neki utat kell találni, de a fény levegő token 

megverték a löketet a szárnyait, és ujjunkkal a 

erőszakos zaj és a mozgás, halad át, és 

ott azután nincs jele, ahol ment is megtalálható; 

5:12 vagy mint mikor nyíllal rálőttek egy jelet, hogy 

parteth a levegőben, amely azonnal jön össze újra, 

úgy, hogy egy ember nem tudja, hol ment keresztül: 

{5:13} azonképen mi, mint módon, amint voltunk 

született, kezdett arra, hogy a végén, és már semmi jele annak, 
hogy a 

24És; de fogyott a saját gonoszsága. 



{5:14} a remény az az isteni is, mint por, hogy fújt 

megússza a szél; mint egy vékony bevezetésekor, hajtott el 

a vihar; a füst, ami itt a szétszórt, mint 

és ott egy vihar, és elszáll, mint a 

a vendég, hogy tarrieth, de egy nap emléke. 

5:15 de az igazlelkűek él örökké; a jutalmuk 

is, az Úr, és vigyázni őket a legtöbb 

Magas. 

5:16 tehát ők kap egy dicsőséges Királyság, 

és egy gyönyörű koronát az Úr keze: az ő 

jobb kezét kell ő borító őket, és a karját kell ő 

megvédje őket. 

{5:17} megteszi neki a féltékenység teljes 

páncélt, és hogy a lény a fegyverét, a bosszú 

az ellenségei. 

{5:18} kell fel igazságát, mint a mellvért átvételére, és 

igaz ítélet helyett egy sisak. 

{5:19} megteszi egy legyőzhetetlen pajzs a szentség. 

5:20 súlyos haragját ő kell élesíteni a kardot, és 

a világ a bölcs ellen harcol vele. 



{5:21} akkor kell megy a jobb célzás villámok 

külföldön; és a felhők, a jól-től készült íj, 

kell repülni, hogy a védjegy. 

{5:22} és vessétek pestissel, most teljes a harag, mint a 

egy kő íj, és a víz, a tenger kell düh ellen 

őket, és az árvizek kegyetlenül kell fojtani őket. 

{5:23} Igen, egy erős szél kell szembeszállni velük, 

és, mint egy vihar kell elfújja őket: így kell a gonoszság 

feküdt hulladék az egész földet, és a beteg kezelésére kell 
megdönteni 

a trón a hatalmas. 

{6:1} hallja ezért, Ó ti királyok, és megérteni; Ismerje meg, 

ti, hogy a végén a föld bírái. 

{6:2} ad fül, ti, hogy a nép, és a dicsőség a 

Nemzetek sokasága. 

{6:3} a hatalom az adott az Úr, és a szuverenitás 

a legmagasabb, aki megpróbál a szerkezet, és megkeresse a 

a tanácsait. 

{6:4} mert, hogy a miniszterek, az ő királyságát, ti is 

nem megítélni, helyesen, tartani a törvény, sem járt követően a 



tanácsát, Isten; 

{6:5} rettenetesen, és gyorsan kell ő rátok: az egy 

éles ítéletet kell őket a magas helyeken. 

{6:6} mert irgalmas lesz hamarosan bocsánat a legaljasabb: de 

hatalmas férfiak buzgón kell gyötörte. 

{6:7}, mert az Úr minden félelem, hogy senki sem 

személy, sem ő odaáll a félelem, az ember 

nagyság: a kis- és nagy Istenünk szabadítását és egyikükre 

mindenki számára egyaránt. 

{6:8}, de egy fájó próba a hatalmas utol. 

{6:9} nektek ezért, Ó király, beszélnek, hogy ti 

lehet tanulni bölcsességet, és nem esik el. 

{6:10}, akik megtartják a szentség holily ítélik 

Szent:, és azok, akik megtanulták ilyen dolgokat találni mi 

a választ. 

{6:11} tehát készlet a szeretet meg szavaimat; 
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a vágy őket, és ti kell utasítani. 

{6:12} bölcsesség dicsőséges, és soha nem szeplõtelen el: igen, 



ő könnyen látható közülük, hogy szeretem, és megállapította, a 
mint 

keresnek neki. 

{6:13} ő preventeth őket hogy vágysz rá, gyártás 

magát első ismert nekik. 

{6:14} aki arra törekszik, neki már van nem jó 

travail: ő kell találni ő ül az ajtók. 

{6:15} gondolni rá ezért tökéletes 

bölcsesség: és aki watcheth neki, gyorsan kell 

nem érdekel. 

{6:16}, mert ő megy a kereső, mint is érdemes 

neki, sheweth magát kedvezően nekik a módon, és 

meeteth őket minden gondolat. 

{6:17} neki nagyon igaz elején van a vágy, a 

fegyelem; az ellátás, a fegyelem, és szeretet; 

{6:18} és a szerelem vezetése őt törvények; és az adó 

figyelmet szólt neki joga a biztosítóintézet romolhatatlanságot; 

{6:19} és romolhatatlanságot cselekszi velünk közelében 
Istennek: 

{6:20} ezért véghezviszi a vágy, a bölcsesség egy 

Királyság. 



{6:21} ha a gyönyör majd a trón és a sceptres, O 

ti királyok, a nép, a becsület bölcsesség, hogy ti is uralkodni 

örökké. 

{6:22} mint a bölcsességet, amit ő, és hogyan jött létre, 

Fogja mondani, és nem rejti el a misztériumok tőled: de 

törekszik, hogy őt ki a kezdetektől a születés, és 

hogy a tudást, az ő fény, és nem adja 

az igazság. 

{6:23} nem fog menni a fogyasztó irigység; az ilyen a 

ember nem ösztöndíjat bölcsesség van. 

{6:24} a sokaság, a bölcs, de a jóléti a 

világ:, és a bölcs király az emberek védelmében. 

{6:25} kap ezért utasítás segítségével szavaim, 

és meg kell csinálni, akkor jó. 

7:1 magam is halandó ember vagyok, mint minden, és a 

utódok neki, hogy először a föld, 

{7:2} és az én anyám méhében volt vágású, hogy 

az idő tíz hónap, hogy tömörített a vér, a hús 

a vetőmag, az ember, és az öröm, amit jött-val alvás. 

{7:3}, és amikor én születtem, húztam a közös légi, 



és esett a földre, amely a hasonló jellegű, és az első 

hangja, amely azt elhangzott sírt, mint mindenki más. 

7:4 volt élés, Pólya, és hogy a 

érdekel. 

{7:5} mert nem király, hogy volt más kezdete 

születés. 

{7:6} minden embernek van egy belépő élet és hasonlók 

kiment. 

{7:7} tehát imádkoztam, és megértést kapott 

nekem: Istent szólította, és a lélek, a bölcsesség odajött 
hozzám. 

{7:8} inkább neki előtt sceptres és a trón, és 

Tisztelt gazdagság semmi képest neki. 

7:9 sem képest én néki minden drágakő, 

mert minden arany tekintetében őt, mint egy kis homok, és 

ezüst kell számítani, mint az agyag, előtte. 

7:10 szereti őt egészség és szépség felett, és úgy döntött, hogy 

van neki helyett a fény: a fény jön tőle 

soha nem megy. 

{7:11} minden jó dolog együtt jött hozzám, és 



számtalan gazdagság a kezében. 

{7:12} és én örömmel őket, mert a bölcsesség megy 

előttük: és nem tudtam, hogy ő volt az anyja 

őket. 

{7:13} szorgalmasan tanult, és közli vele 

bőkezűen: nem elrejteni a gazdagság. 

{7:14} az ő asszonyaink egy kincs, hogy soha nem faileth: 

amely használó válnak a meg Isten, hogy 

dicséretet érdemel az ajándékokat, hogy jön a tanulás. 

7:15 Isten megengedte, hogy szóljak, mint én is, és a 

elképzelni, mint megfelel az, amit adott nekem van: mert 

ő az, visz a bölcsesség, és a bölcs directeth. 

{7:16} a kezében van mi mind a szavak; minden 

bölcsesség is, és a tudás a kivitelezés. 

{7:17} mert ő adott én bizonyos ismerete a 

dolgokat, amelyek, nevezetesen, tudni, hogy hogyan készült a 
világ, 

és az elemek működését: 

{7:18} a eleje, vége és közepéből a Times: a 

a fordulópontot a nap, és a változás a változtatás 



szezon: 

{7:19} az áramkörök az évek, és az álláspontok a csillagok: 

7:20 az élőlények és a furies a jellemek 

vadállatok: az erőszak, a szél, és a okoskodtam, 

férfiak: a sokszínűség, a növények és az erények, a gyökerek: 

{7:21} és olyan dolgok, mint a titkos, vagy nyilvánvaló, 

tudom, hogy őket. 

{7:22} a bölcsesség, amely a munkavállaló, minden dolog, 

tanította nekem: az ő számára egy megértés-szellem Szent, egy 

egyetlen, sokrétű, subtil, élénk, tiszta, szeplőtlen, sima, nem 

függvényében fáj, szerető a dolog, hogy jó gyors, amely 

nem kell letted, kész arra, hogy nem jó, 

{7:23} fajta ember, kitartó, persze, ingyenes ellátást, 

minden erővel, felügyelete minden dolgot, és megy keresztül 

minden értelmet, tiszta, és a legtöbb subtil, szellemek. 

{7:24} a bölcsesség többet mozog, mint bármilyen mozgás: ő 

eljõ és megy keresztül minden dolog miatt neki 

moszatból. 

{7:25} az ő lehelete Isten hatalma és a 

a mindenható dicsőségére fakadó tiszta befolyása: 



Ezért is nem szennyezték a dolog esik neki. 
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{7:26} az ő örök fény, a ragyogás 

Isten hatalma, és a kép folttalan tükör 

a jóság. 

{7:27} és hogy, de az egyik, ő mindenre: és 

fennmaradó magát, ő tészen mindent új: és az összes 

korosztály belépő a Szent Lélek, ő tészen őket meg a 

Isten és a próféták. 

{7:28} részére Isten szerelem nincs, de neki, hogy lakik, 

bölcsesség. 

{7:29} az ő szebb, mint a nap, és a fenti 

a rendelés, csillag: összehasonlítva a fény, ő az 

alapít ez előtt. 

{7:30} a után ez eljön az este:, de fordítva nem 

bölcsesség diadalmaskodni. 

8:1 bölcsesség reacheth egyik végétől a másik buzgón: 

és édesen s ő minden dolog. 

{8:2} szerettem őt, és kérte őt ki az én fiatal, én 

kívánatos, hogy neki a feleségem, és volt egy szerelmes az ő 



szépség. 

{8:3} hogy shes ' jártasak Isten, ő magnifieth 

a nemesség: igen, az Úr minden dolog magát szereti őt. 

{8:4} az ő tudomása van, hogy a tudás a misztériumok 

Isten, és egy szerető műve. 

{8:5} Ha a gazdagság a birtokában, hogy a kívánt ebben az 
életben; 

Mi a gazdagabb, mint a bölcsesség, amely munkálkodik minden 
dolog? 

{8:6} és ha óvatosság; mindenkinek, aki jelenleg többet 

ravasz munkás, mint ő? 

{8:7}, és ha egy férfi szeretik az igazságosságot ő munkájuk 
gyümölcsét 

erényes: mert ő tanítja, mértékletesség és prudence, justice 

és a bátorság: ilyen dolgokat, melyek, mint en nincs 

jövedelmezőbb, az élet. 

{8:8} ha egy ember a sok tapasztalat, vágy, ő tudja 

a régi dolgokat és helyesen conjectureth, amit el kell jönnie: ő 

tudja a subtilties a beszédek, és tudja kifejteni sötét 

mondat: azt foreseeth, hogy jelek és csodák, és az események 

az évszakok és az idő. 



8:9 tehát én rendeltetésű, hogy őt az én-hoz él-val 

rám, tudván, hogy ő lenne a jó dolgokat, tanácsadó 

és a kényelem a gondok és a gyász. 

{8:10} az ő kedvéért kell becslése között a 

sokaság, és tartsa tiszteletben a vének, ha fiatal lennék. 

{8:11} én találtatik a gyors szemében az ítélet, 

és kell csodált a nagy emberek látványa. 

{8:12} Mikor tartom a nyelvem, kell kivárja az én-m 

szabadidő, és ha szólok, jó fül szólt hozzám: 

Ha sokat beszél, azt kell kezeiket fel a száját. 

{8:13} által neki szerezhető meg kell továbbá 

halhatatlanság és szabadság mögöttem egy örök memorial 

nekik, hogy gyere utánam. 

{8:14} kell beállítani az emberek-sorrendben, és a Nemzetek 
kell 

kell nékem. 

8:15 borzalmas zsarnokok kell félni, ha mégis, de 

hallani rólam; Találtatik között számos, jó és 

Vitéz háborúban. 

{8:16} után azért jöttem, az enyém ház, én akarat repose 



magam neki: az ő beszélgetés kinek nincs keserűség; és 

hogy éljen vele kinek nincs bánat, de a jókedv és az öröm. 

{8:17} most, mikor úgy ezeket a dolgokat, a magam, és 

elgondolkozott őket a szívemben, hogyan, hogy a vele rokon 
szólt 

bölcsesség, halhatatlanság; 

{8:18}, és nagy öröm, hogy van ő a barátság; és 

a munkálatok a kezét a végtelen gazdagság; és a 

gyakorlat konferencia vele, óvatosság; és a beszéd 

vele, a jó jelentés; Mentem keres hogyan viselkedni fog 
körülbelül 

neki, hogy nekem. 

{8:19} szellemes gyerek volt, és volt egy jó szellem. 

8:20 igen inkább, hogy jó, azért jöttem, egy test 

szeplőtlen. 

{8:21} azonban, mikor megértettem, hogy nem tudtam 

egyébként szerezni neki, kivéve a Isten adta őt; és ez volt 

egy pont a bölcsesség is tudni, hogy akinek ajándék volt; Én 

imádkoztam az Úrhoz, és könyörgött neki, és az én-m egész 

szív, azt mondta: 

{9:1} O Isten az atyák, és a Lord of mercy, aki voltál 



tett mindent a szavad, 

{9:2} és felszentelt ember te bölcsesség, hogy ő 

kellett volna a teremtmények, amit te uralkodik 

készült, 

{9:3} és a rend a világot, saját tőke és a 

igazság, és végrehajtja ítéletét egyenes szívvel: 

{9:4} ad nekem bölcsességet, hogy ül a te trónod; és 

elvetése me nem gyermekeid közül: 

{9:5}, mert én te szolgád és a te handmaid fia vagyok egy 

gyönge ember, és rövid idő alatt, és túl fiatal a 

ítélet és a törvények ismerete. 

{9:6} a abban az esetben, ha egy ember soha nem lehet olyan 
tökéletes, többek között a 

gyermekek, férfiak, még ha a te bölcsesség nem lehet vele, ő 
kell 

semmi sem tekinthető. 

{9:7} kiválasztottál nekem, hogy a király, a te néped, és 

a bíró a te fiai és leányai: 

{9:8} azt megparancsoltad nekem, hogy építsen egy templomot 

te Szent hegyen, és az oltárt a város wherein te 

lakozol, hasonlít a Szent hajlék, amelyet 



az elején készült. 

{9:9} és bölcsesség volt veled: melyik tud te 

működik, és jelen volt, amikor te alkottad a világon, és 

tudta, mi volt elfogadható a szemedben, és közvetlenül a te 

a parancsolatokat. 

{9:10} O küld neki, te Szent ég, és az a 

trónját te dicsőséged, hogy megtalálhatók-e ő is a munkaerő, a 

nekem, hogy tudom, mi a neked tetsző. 

{9:11} ismeri, és understandeth mindent, és 

ő vezet engem józanul saját tetteit, és őrizzen meg a 
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hatalmának. 

{9:12} így működik akkor elfogadható, és ezután kell azt 

néped igazlelkűen, és méltó arra, hogy üljön az én-m 

apja ülés. 

{9:13} a mi ember az, aki tudja, hogy a tanácsát, 

Isten? vagy ki lehet gondolni, hogy mi az Úr akarata az? 

{9:14} a halandó emberek gondolataid szerencsétlen, és 

a berendezés de bizonytalanok. 

9:15 a romlandó test presseth le a lélek, 



a földes hajlék weigheth le az elme, és hogy 

museth, sok mindent. 

{9:16} és alig csinálni azt hiszem, helyesen a dolgokat, amelyek 

a földre, és a munkaerő találunk a dolgokat, amelyek 

előttünk: de a dolgokat, amelyek a mennyben, aki kinek 

Kerestem? 

{9:17} és te tanácsot, aki kinek ismert, kivéve te 

ad bölcsességet, és elküldi a te Szentlélek, a fenti? 

{9:18}, így a Sionon amely élt a földön 

Református volt, és az emberek tanították a dolgok, amelyek 

kedves hozzád, és mentette a bölcsesség. 

10:1 ő megőrizte a világ első alakult atyja 

hogy létre egyedül, és hozta az ő bukása 

{10:2} és a szabály minden dolog hatalmat adott neki. 

10:3, de amikor igazságtalanok ment el tőle, 

a harag, ő elpusztultak is a düh amellyel ő 

meggyilkolt testvére. 

{10:4}, akinek okoz a föld hogy belefulladt a 

árvíz, bölcsesség újra megőrizte azt, és természetesen rendező 

az egy darab fa a kis érték igaz. 



{10:5} továbbá a nemzetek, a gonosz összeesküvés 

kiderült, az igaz, hogy torzították, és 

megőrizte őt mindenféle feddhetetlen Isten szólt, és tartotta 
erős 

ellen ő pályázat együttérzés felé fia. 

{10:6} az istentelen elpusztultak, szállított a 

igaz ember, aki elmenekült a tűz, amely hullott le 

öt város. 

{10:7} akinek gonoszság még a mai napig a hulladék 

föld a smoketh tanúskodik, és növények gyümölcsöt 

hogy soha nem jön, hogy érettségi: egy állandó oszlop-ból só, 
és egy 

egy hitetlen lélek emléke. 

{10:8} tekintetében nem bölcsesség, hogy gat nem csak ez 

fáj, hogy tudták, hogy nem a dolgokat, melyek jók; de 

is elhagyta a hátuk mögött a világ egy emlékmű, a 

Ostobaság: úgy, hogy a dolgok, melyben mert megsértődött, 
hogy 

lehet nem annyira, mint lehet elrejteni. 

10:9 rut bölcsesség szállított a fájdalom, hogy 

részt vett rá. 



10:10 Mikor az igazak elmenekült a testvére haragja 

ő vezette őt, a megfelelő elérési utak, cselekedtem neki a 
Királyság, 

Isten, és adtam neki a tudás, a szent dolgok, tette 

gazdag az ő utazik, és szorozva a gyümölcse a saját munkájuk 
gyümölcsét. 

{10:11} a kapzsiság, a mint elnyomott neki az ő 

ott állt neki, és tette a gazdag. 

10:12 ő védte őt az ő ellenségei, és folyamatosan 

neki biztos, hogy feküdt, a várakozás, és fájó konfliktusok 

ő adta neki a győzelem; hogy lehet, hogy tudja, hogy jóság 

az erősebb, mint az összes. 

{10:13} eladáskor az igaz volt, ő elhagyta őt 

nem hanem őt a bűn: lement vele 

a gödörbe, 

{10:14}, és neki nem kötvények, amíg ő hozta 

a birodalmad a Királyság, és a hatalom azok ellen, 

elnyomott neki: őket, hogy azzal vádolta őt, mint ő 

cselekedtem őket, hogy hazudott, és adott neki örök 
dicsőséget. 

10:15 szállított az igazlelkű nép és feddhetetlen 



vetőmag, a nemzet, hogy elnyomott őket. 

10:16 ő lépett a lélek szolgája a 

Úr, és ellenállt a szörnyű királyok csodákat és jeleket; 

10:17 tette, hogy az igaz jutalmat a 

munkájuk gyümölcsét, vezérli őket egy csodálatos módon, és az 
volt 

őket a fedezete a nap és a fény a csillagok az éjszakában 

szezon; 

{10:18} hozta őket a Vörös-tengeren keresztül, és vezette őket 

a sok víz: 

{10:19}, de ő megfulladt ellenségeik, és kiűzték őket megjelöl 

az alsó részén a mély. 

10:20 ezért az igazlelkűek elrontotta az istentelen, és 

Szent nevednek, Ó Urunk, dicsérte, és egy felnagyított 

Accord kezedet, hogy harcolt őket. 

{10:21} a bölcsesség kinyitotta a száját, a buta, és 

készült a nyelv őket, hogy nem tudok beszélni ékesen. 

11:1 ő virágzott a kezét, a Szent cselekedeteik 

próféta. 

{11:2} mentek a pusztában, hogy nem volt 



lakott, és felverték sátrak helyeken, ahol nem feküdt 

módon. 

{11:3} álltak ellenségeik ellen, és volt 

bosszút az ellenfeleiket. 

{11:4} amikor szomjas, úgynevezett reád, és 

víz volt, adott nekik a flinty rock, és a szomjúság 

volt alszik ki a kemény kő. 

{11:5} a dolgokat, amit ellenségeik voltak megbüntet, 

ugyanaz, ők azok szükségleteit is részesült. 

{11:6} helyett egy örökös futó folyó zavaros 

a rossz vér, 

{11:7} a nyilvánvaló szemrehányást, hogy a parancsolat 

a csecsemők megölték, amellyel te odaadtál nekik 

egy olyan módon, amely azt remélték, nem a víz bősége: 

11:8 bejelentése a szomjúságot, akkor hogyan visszatartod 

büntetni az ellenfeleiket. 

11:9 mikor ők próbált bár, de a kegyelem 
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fenyítés, tudták, hogy az istentelenek bírálta a harag 

és meggyötört, más módon, mint a csak szomjazik. 



11:10 e te tetted figyelmeztet, és próbálja ki, mint egy 

Apa:, de más, mint egy súlyos király, te tetted elítélik 

és megbüntetni. 

{A 11:11} hogy voltak jelen, vagy jelen, voltak 

bosszúsan egyaránt. 

11:12 kétágyas bánat jött rájuk, és a 

nyögött a dolog a múlt emléke. 

{11:13} a mikor meghallotta a saját büntetések 

a másik hogy részesült, volt néhány érzés az Úr. 

{11:14} az, akit azok tiszteletben tartását, a megvetés, amikor ő 

volt sokáig dobtak a casting oda a 

csecsemők, neki a végén, amikor látták, mi jött át, 

csodálták. 

11:15 de gonoszságuk, ostoba készülékekhez 

mivel hogy megtévesztette, imádták semmis a kígyók 

ok, és a hitvány vadállatok, te tetted küld számos 

ésszerűtlen vadállatok, őket a bosszú; 

11:16 hogy tudhassák, hogy a szükséges eszközöket egy ember 

vétkezik, ugyanolyan is ő büntetésben részesülnek. 

11:17 a mindenható kezedet tette a világ 



kérdés nélkül, akartam, nem azt jelenti, hogy közöttük küld 

sokaságát medvék vagy heves oroszlánok, 

{11:18} vagy ismeretlen vadállatok, tele düh, újonnan 

készítette: lihegett tüzes pára, vagy mocskos illatok 

a szétszórt füst, vagy lövés a borzalmas ragyog a 

szemek: 

{11:19} hiteléül nem csak a kár lehet feladás őket 

egyszerre, de a szörnyű látvány őket teljesen elpusztítani. 

11:20 igen, és ezek nélkül lehet, hogy azok estek 

le egy robbanás, hogy üldözték a bosszúállás, és 

keresztül a lehelete hatalmad szórva: de te 

hast elrendelte, hogy minden dolog az intézkedés és a szám és 
a súly. 

{11:21}, mert te tudsz 24És te nagy erő minden alkalommal 

Mikor akarsz; és aki ellenáll a tied a hatalom 

kar? 

{11:22} az egész világ előtt, hogy neked van egy kis gabona 

az egyenleg igen, mint egy csepp reggel dew, 

Ficsor Katalin a földre. 

{11:23} de te irgalmas; a te tudsz 



minden dolgot, és a bűn, az emberek, a winkest, mert azok 

módosítania kell. 

{11:24} a te Jónának mindazt, amit van, és 

abhorrest semmi, amelyeket kötöttél: a soha nem kérted 

te tett bármilyen dolog, ha te hadst utáltam. 

{11:25} és hogyan lehetne olyan dolog kell elviselniük, ha azt 

nem te is? vagy már megmarad, ha nem hívott téged? 

{11:26} de sparest all: a tiéd, Uram, 

te szerető lelkek. 

{12:1} te halhatatlan lélek van. 

{12:2} tehát chastenest te őket, a kis és kis 

megbántani, és warnest őket azáltal, hogy azokat 

emlékezés, melyben ők megsértődtem volna, hogy elhagyja a 

a gonoszság úgy vélik, a téged, Ó Uram. 

{12:3} mert te is, hogy elpusztítsa a kezében volt a 

apák, azok mind régi lakói te szent föld 

{12:4} akit te hatedst csinál a leg--bb utálatos munkák 

voltak, és a gonosz áldozatokat; 

{12:5}, valamint azok könyörtelen gyilkosok a gyermekek 

és éhínek az embernek a húst, és az ünnepek, a vér, 



{12:6} a papok közepéből a 

bálványimádó személyzet, és a szülők, hogy megölte a saját 

kezek lelkek nyomorgó segítséget: 

{12:7} hogy a földet, amelyet esteemedst, mindenekelőtt 

más, lehet, hogy kap egy méltó gyarmat Isten gyermekei. 

{12:8} Mindazonáltal még e te sparedst, mint a férfiak, és 

aki küld darazsak, előfutárai te fogadó, hogy elpusztítsák őket 

kicsi és kevés. 

12:9 nem hogy megkötöztek képtelen, hogy az istentelenek 

az igaz, a csata, vagy megsemmisíteni őket keze alatt 

egyszer kegyetlen állatok, vagy egy durva szót: 

12:10, de a végrehajtó ítéleteidet rájuk a kis 

és kicsit, akit tegyük őket a bűnbánat, hogy nem 

tudatlan, hogy volt egy rossz generáció, és hogy a 

rosszindulat tenyésztették őket, és hogy azok cogitation 

soha nem módosítható. 

{12:11} mert volt egy elátkozott mag a kezdettől fogva; 

sem tetted te, mert minden ember adni nekik a kegyelmet 

azokat a dolgokat, miben vétkezett. 

{12:12} az aki azt mondja, amit tettél? vagy aki 



ellen kell állniuk a te ítélet? vagy ki kell vádol téged a 

a nemzetek, hogy elpusztul, akiket te? vagy aki kell 

jön ellenetek, hogy kell burzsoáziát ért sérelmeket állni a 

becstelen emberek? 

{12:13} az sem van-e Isten, de te, hogy egyikükre 

mindenkinek, akinek te gyõzedelmes légy megmutatni, hogy te 
ítélet nem 

unright. 

{12:14} sem kell király vagy zsarnok tudja beállítani az arcát 

ellened bármely, akit te mondtál büntetni. 

12:15 Forsomuch, majd ahogy te igazságos, 

te orderest mindent hajmeresztően: gondolkodás nem 
kellemes 

a hatalmad elítélni őt, hogy kinek nem érdemelte ki lehet 

büntetni. 

{12:16} a hatalmad az elején, az igazság, 

és azért, mert te vagy az Úr, az összes, ismereteket ad neked, 
hogy 

kegyes szólt minden. 

{12:17} a Mikor férfiak nem fogod elhinni, hogy te vagy a egy 

teljes, te shewest te erő, és közöttük, 



tudom, hogy te makest a merészség nyilvánvaló. 

{12:18}, de a te hatalmad, mastering judgest, a 

saját tőke, és orderest bennünket a nagy kegy: a te fájáról 

használja a hatalmát, ha akarsz. 
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{12:19}, de az ilyen művek mondtál te tanított néped 

az ember legyen irgalmas, és tetted te 

gyerekeknek, hogy a jó remény, hogy te givest a bűnbánat 

bűneit. 

12:20 mert ha te tetted büntetni az ellenséget, te 

a gyermekek, és a kifogásolt halálra, az ilyen 

tanácskozás, giving őket időben és helyen, amellyel azok 

lehet szállítani a rosszindulat: 

{12:21} milyen nagy körültekintéssel tetted te bíró 

saját fia, akinek atyáinknak, te tettél hites, és 

szövetségek jó ígéreteket tett? 

{12:22} tehát, mivel te fegyelmezni, te 

scourgest ellenségeink ezerszer több, hogy a szándék 

hogy amikor ítéljük meg, meg kell gondosan gondolni te 

az égnek, és mikor mi magunk is megítélni, mi kell 



Keresse meg a kegyelem. 

{12:23} tehát, mivel a férfiak élt dissolutely 

és unrighteously, te tettél gyötörte őket a saját 

undorító. 

{12:24} mert azok mentek tévútra, nagyon messze hiba, módon 

és tartott őket isteneknek, amelyek között az állatokat is 

ellenségeik megvetett, becsapták, mint a gyermekek 

nem értette. 

{12:25} tehát nekik, hogy gyerekek nélkül a 

használja az ész, te tetted küld egy ítélet, hogy kigúnyolják őket. 

{12:26} de azt nem hogy kell reformálni, hogy 

korrekció, melyben ő dallied velük, úgy érzi, kell egy 

méltó az Isten ítélete. 

{12:27}, Nézd, milyen dolgokat azok grudged, amikor 

megbüntették őket, vagyis azokat, akik azt hitték, hogy a 

ellátni; [jelenleg] büntették őket, amikor látta, hogy, 

elismeri, hogy az igaz Isten, akit előtt 

tagadták, hogy tudja: ezért jött extrém 

Kárhozat rájuk. 

{13:1} biztosan hiába van minden a természet, férfiak, akik 



tudatlan, Isten, és nem a jó dolgokat ki, 

láthatók, hogy neki, hogy: sem a munkálatok által 

elismerik tett workmaster; 

{13:2} de tekinteni, tűz, vagy a szél, vagy a gyors légi, vagy 

a kör a csillagok vagy a erőszakos, vagy a fények 

ég, hogy az istenek, amely szabályozza a világot. 

{13:3}, akinek a szépség, ha ők is örömmel vette 

őket, hogy istenek; Hadd tudja, mennyivel jobb az Úr 

közülük is: a az első szerző a szépség teremté őket. 

{13:4} hanem hogy megdöbbentek a hatalmukat és 

erény, hadd megérteni őket, hogy sokkal hatalmasabb ő 

van, ami történik velük. 

{13:5} a nagyság és szépség a lények 

Tarbosaurusnak látható, a készítő-ból őket. 

{13:6} de még ehhez ők a kevésbé, hogy hibáztatható: a 

akkor tartsd téved, Istent, és azzal az óhajjal, hogy megtalálja 

neki. 

{13:7}, hogy ismerje a művei keresnek neki 

szorgalmasan és hiszem, a látvány: mert a dolgok 

gyönyörű, hogy láthatók. 



{13:8} Habár sem ők is kegyelmet kaptak. 

{13:9} ha tudták, hogy tudja annyira, hogy 

irányulhat a világ; hogyan ők előbb nem találta a 

Úr annak? 

13:10, de nyomorult, és a halott dolgokat a 

Remélem, akik hívni őket isteneknek, amely a munkálatok a 
férfi 

kezét, arany és ezüst, 24És művészet, és a hasonlóságok 

állatok, vagy egy jó semmire, a munka egy ősi kő 

kézzel. 

{13:11} most egy asztalos, felleth fa, miután ő 

fűrészelt le a fát, amely megfelel a célra, és hozott le minden a 

kéreg ügyesen kerek kapcsolatban, és kinek megmunkált 
szépen, 

és a hajó annak alkalmas a szolgáltatás, az emberi élet; 

13:12 és után költés az megtagadja a munkája, hogy a ruha 

a húst, kinek tele magát; 

{13:13} és az igazi megtagadja azok közül, amelyek 

szolgált, hogy nem használ, hogy egy görbe darab fa, és a teljes 

csomók, kinek faragott, szorgalmasan, amikor ő semmi mást, 
hogy 



nem, és ez alkotta a képesség, a megértés, és 

régimódi a kép egy ember; 

{13:14} vagy tette, mint néhány gonosz állat, meghatározó több 
mint 

vermilion és festékkel, színezőanyaggal, piros és 

amely minden helyszínen. 

13:15, és ha ő tett egy kényelmes szoba, 

Állítsa be a falat, és tette, hogy gyorsan vas: 

13:16, feltéve, hogy ez lehet, hogy nem esik, 

tudta, hogy nem tudja, hogy maga; azt a képet, 

és kinek a szükség-ból segít: 

{13:17} majd tészen ő ima termékek, felesége 

és a gyermekek, és nem szégyelli beszélni, hogy kinek 

nincs élet. 

{13:18} az ő követének, hogy egészség, amely gyenge: a 

élet jócselekedeteket, ami halott; a támogatás alázatosan 
beseecheth 

amit kinek legalább azt jelenti, hogy segítsen: és jó útra 

ő kér, amit nem lehet beállítani a láb előre: 

{13:19} és egyre és egyre, és a jó siker 

a kezét aki a képesség, hogy neki, a legtöbb nem kér 



-hoz csinál akármi dolog. 

{14:1} újra, egy készül magát a vitorlát, és körülbelül a 

a tomboló hullámok át, hívja fel egy darab fát 

inkább romlott, mint a hajó, hogy carrieth neki. 

{14:2} mert bizony vágy, a nyereség dolgozott ki, és a 

munkás építette ügyességét. 

{14:3} te providence, Atyám, de ez jár: a 

tettél egy út a tenger, és egy biztonságos utat, a 

hullámok; 

{14:4} Shewing, hogy te tudsz menteni minden veszély: igen, 

abban az esetben, ha egy ember ment tengeri art. 

{14:5} Mindazonáltal te kérted, nem az, hogy a munkálatok 

a te bölcsesség tétlen, és ezért vállalják a férfiak 

az életüket, hogy egy kis darab fa, és halad a durva 
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egy gyenge hajó-tenger menti. 

{14:6} a régi idő is, amikor a büszke óriások 

elpusztultak, a remény a világ szabályozza a kezedet 

megszökött a gyenge hajó, és a bal oldalon, hogy minden 
korosztály, egy magot a 



generációs. 

{14:7} mert áldott az a fa, amellyel igazság 

eljön. 

{14:8} de, hogy ami történik, kézzel van átkozva, mint 

is, mint ő tette: ő, mert ő tette; és ez, 

mert, hogy romlandó, Isten hívták meg. 

{14:9 mert az istentelen és ő ungodliness is egyaránt 

utálatos Istennek. 

{14:10} mert ami történik együtt büntetésben részesülnek 

vele, hogy tette. 

{14:11} tehát még fel a pogányok bálványai 

egy látogatás lehet: mert a teremtmény Isten 

ők válik egy utálatos, és stumblingblocks, hogy 

a lelkek az emberek, és egy csapda, hogy a lábát a bölcs. 

{14:12} bálványok kidolgozása volt a kezdete 

szellemi paráznaság, és a találmány, közülük a 

a korrupció az élet. 

{14:13} az sem voltak a kezdetektől, sem 

hogy kell örökké. 

{14:14} a által a férfi hiába dicsősége, hogy lépett be a 



a világ, és ezért kell jönnek rövidesen véget. 

14:15 az apa sújtott a korai gyász, 

Mikor ő tett egy képet az ő gyermeke, hamarosan elviszik, 

most tisztelte őt, mint egy Isten, ami majd egy halott ember, 

és kézbesített-hoz azok, amelyek szerint őt szertartások és 

áldozatokat. 

14:16 így folyamatban lévő idő egy istentelen egyéni 

termesztett erős volt tartani, mint a törvény, és faragott képek 

imádták a király parancsolatait. 

{14:17} akit férfiak is nem tesz eleget, a jelenlét, 

mert messze laktak, elvitték a hamis az ő 

Visage messziről és gyártott egy kifejezett kép egy király, akit 

megtiszteltetés, hogy a végén, ez a haladás azok 

lehet, hogy laposabb neki, hogy távol volt, mintha jelen. 

{14:18} is tett a mesterember személyű átvilágítása 

Segíts előre a tudatlan, több babona. 

{14:19} mert, tartsd hajlandó kérjük, az egyik a 

hatóság, kénytelen a készség, hogy a hasonlóság a 

Best divat. 

14:20, és így a sokaság, csábitsa, kegyelme által a 



munka, vitte most Isten, ami egy kicsit, mielőtt volt, de 

Tisztelt. 

{14:21} és ez volt egy alkalom, hogy megtévessze a világot: 

a férfiak, szolgáló természeti csapás vagy a zsarnokság tett 
tulajdonítanak szólt 

kövek és készletek a hallgatag-név. 

{14:22} továbbá ez nem volt elég, hogy 

tévedett az az Isten megismerésében; de mivel éltek 

a nagy háború, a tudatlanság, ezeket oly nagy csapás, 
úgynevezett 

hogy béke. 

{14:23} a megöltek a gyermekek áldozatot, miközben 

vagy használt titkos szertartás, vagy készített dobzódások furcsa 

rítusok; 

{14:24} egyfolytában életét, sem a házasság többé 

szeplőtlen:, de akár egy megölte egy másik traiterously, vagy 

gyötörte a házasságtörés. 

{14:25}, ami ott uralkodott minden ember nélkül 

kivétel vér, emberölés, lopás, és a színlelést, 

korrupció, unfaithfulness, jén, hamis tanúzás, 

{14:26} Disquieting a jó emberek, jó feledékenység 



fordul, beszennyezi a lelkek, a változó fajta, zavar a 

házasság, házasságtörés, és szemtelen tisztátalanság. 

{14:27} a imádja bálványok, hogy nem kell nevezni, 

az elején, az oka, és a végén, minden rossz. 

{14:28} vagy ők őrült mikor ők vidám, vagy 

prófétálj hazugság, vagy élő igazságtalanul, különben enyhén 
forswear 

magukat. 

{14:29} a olyannyira, mint a bizalmat a bálványok, amelyek 

nem élet; Bár ők Esküdj hamisan, mégis úgy néznek ki, hogy 
nem 

fáj. 

{14:30} howbeit a mindkét okai lehetnek méltán 

büntetni: mind, mert úgy gondolták, nem volt jó az Isten, hogy 

szívleld meg bálványok, és is igazságtalanul megesküdött, 
megtévesztés, megvetve 

szentség. 

{14:31} mert nem a hatalom őket, kinek hogy 

Esküszöm:, de ez csak bosszújának bűnösök, punisheth 

mindig a bűncselekmény, az istentelenek szeme láttára. 

{15:1}, de te, Ó Isten, művészet, kegyelmes és igaz, 



longsuffering, és irgalommal rendelés minden dolog, 

{15:2} mert ha mi bűn, mi vagyunk tiéd, te hatalom tudni: 

de mi lesz nem bűn, tudva, hogy mi számít tiéd. 

{15:3} hogy megismerjelek téged tökéletes igazság van: igen, 
hogy 

tudom, hatalmad a gyökere a halhatatlanság. 

{15:4}, az sem volt a Csintalan találmány a férfiak 

becsapni minket, sem a búvárok színek, foltos kép a 

festő eredménytelen munkaerő; 

{15:5} a látvány hiteléül csábít bolondok a vágy után, 

és így ők vágy egy halott kép formájában, hogy nem 

levegőt. 

{15:6} mindkét őket, hogy tegyék azt, hogy a vágy, 

és hogy imádják őket, ők szerelmeseinek a gonosz dolgokat, és 

érdemesek arra, hogy olyan dolgok a bizalmamat. 

{15:7} a potter, megeresztés puha földet, fashioneth 

minden hajó sok munkaerő szolgáltatásunk: igen, az a 

ugyanabból az agyagból Fűves mindkét a hajók, amelyek a tiszta 

használ, és hasonlóképpen is minden, mint szolgálni az 
ellenkezőjére: de 

Mit jelent a vagy sort, a Fazekas, maga az a bíró. 



{15:8} és lewdly foglalkoztató az ő munkájuk gyümölcsét, Fűves 
egy 

hiába Isten ugyanabból az agyagból, még azt is, ami egy kicsit, 
mielőtt 

maga a föld, és belül egy kis idő után 

returneth-ugyanazt, ki mikor élete, ami neki kölcsönadott 
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igényelnek. 

{15:9} ellenére gondjaira van, nem kell, hogy 

Sok munkaerő, sem a rövid az, hogy az élete: de striveth, hogy 
az excel 

aranyművesek és arany, és endeavoureth, mint 

sárgaréz, a munkavállalók és a counteth ez a dicsőség, hogy 

hamis dolgokat. 

15:10 szíve hamu, reménye több aljas, mint 

föld, és a kisebb értékű, mint a clay élete: 

{15:11} püspökét, mivel tudta, hogy nem ő a gyártó, és neki 

ihlette belé egy aktív lélek, és lélegzett, a 

élő lélek. 

15:12, de számít az életünk egy időtöltés, és az idő 

Itt a piacon, a nyereség:, mondják, mi kell lenni szerzés 



minden módon mégis, hogy gonosz módon. 

{15:13} ez az ember, hogy a földi anyag tészen, törékeny 

hajók és faragott képeket, tudja magáról, hogy megbántani 

mindenekelőtt mások. 

{15:14} minden ellenséget a te néped, hogy tartsa őket, és 

az alávetettség, legtöbb ostoba, és több szerencsétlen, mint 

nagyon lányok. 

15:15 a megszámolta a bálványokat a pogányok, hogy az 

istenek: melyik sem használhatják a szemmel látni, sem az 
orruk 

felhívni a levegőt, sem a füle a hallásra, sem a kéz ujjai kezelni; 

és ami a lábukat, lassan megy. 

15:16 az ember tette őket, és azt, hogy ő kölcsönzött 

saját lélek vágású őket:, de senki, hogy egy Isten, mint a 

magához. 

{15:17}, hogy halandó, aki munkálkodik a halott dolog 

gonosz kezek: mivel ő maga jobb, mint a dolgok amelyek 

ő worshippeth: mivel egyszer, de soha nem élt. 

{15:18} igen, imádták a vadállatok is, akik 

leg--bb utálatos: néhány rosszabbak az összehasonlított együtt, 



mint a többiek. 

{15:19} nem is szép, annyira, hogy 

kívánt állatok vonatkozásában: mentek a dicséret nélkül, de 

és Isten áldását. 

{16:1} tehát hasonló volt, méltán, megbüntették őket 

és a sokaság vadállatok gyötörte. 

{16:2} foglalkozó kegyesen, melyik büntetés helyett 

saját emberek te preparedst nekik a hús egy 

furcsa ízlése, keverjük fel az étvágy is fürj: 

{16:3} a célból, hogy, azzal az óhajjal, élelmiszer, lehet, hogy az 
a 

csúnya látvány a vadállatok küldött, köztük lothe is, 

ami kell szüksége van a vágy; de ezek, szenvedés, nyomor 

egy rövid hely lehet tenni egy furcsa íz részesei. 

{16:4} ez volt a követelmény, hogy rájuk gyakorlása 

zsarnokság nyomor, amely nem háríthatta el fog jönni: 

de ezek csak kell cselekedtem hogyan ellenségeik 

is gyötörte. 

{16:5} amikor jött a vadállatok, borzalmas heves 

ezeket és elpusztultak, a csípések görbe 



kígyók, elfordítod elviselt nem valaha: 

{16:6}, de zavaros volt, egy kis időre, hogy 

ők lehet figyelmeztetett, hogy a jele, a megváltás, hogy 

őket a parancsolat törvényedet emlékére. 

{16:7} mert megfordult maga felé nem lett mentve. 

a dolog, hogy ő látta, hanem téged, hogy a művészet a 
Megváltó, 

minden. 

{16:8} és a te alkottad ellenségeid bevallom, 

az, aki minden rossztól deliverest: 

{16:9}, nekik a bitings, a szöcskék és legyek 

megölte, sem ott találtak minden orvosság az élet: a 

volt méltó arra, hogy ilyen büntetni. 

{16:10} de te fiaid nem nagyon a fogak, a mérges 

sárkányok legyőzte: a te irgalmas volt valaha, és 

nekik gyógyulnak. 

{16:11} mert ők voltak megszúrta, hogy 

Ne feledje, szavaid; és gyorsan menteni, hogy nem 

hullott a mély feledés, lehet, hogy folyamatosan 

szem előtt tartva, a te jóság. 



{16:12} azt sem növény, sem mollifying plaister, 

hogy vissza őket az egészségügyi: de szavad, Ó Uram, amely 

meggyógyítja minden dolog. 

{16:13} mert te az élet és halál: te 

leadest, hogy a pokol kapui, és bringest újra. 

{16:14} egy ember valóban öl keresztül a rosszindulat: és a 

lélek, mikor ez ment oda, returneth nem; sem a lélek 

kapott jön megjelöl újra. 

16:15 de ez nem lehetséges, hogy elkerülje a kezedet. 

16:16 mert az istentelen, hogy tagadta, hogy megismerjelek 
téged, 

te kar ereje által ostorozták: a furcsa esőzések, 

jégverés és zuhanyzók, volt, hogy ők üldözték, hogy tudnának 

nem elkerülhető, és a tűz által úgy fogyott. 

{16:17}, amely a legtöbb elcsodálkozának, a tűz volt 

több erő a vízben, hogy minden dolgot quencheth: a a 

világ fighteth az igazak számára. 

{16:18} mert valamikor a láng volt enyhíti, hogy 

lehet, hogy nem égnek a vadállatok ellen küldtek a 

istentelen; de maguk lehet látni, és úgy érzékelik, hogy ők 



üldözték az Isten ítélete. 

{16:19} és ez akár még a közepén egy másik időpontban 

a víz felett a hatalom a tűz, hogy ez lehet, hogy elpusztítsák a 

egy igazságtalan föld gyümölcse. 

16:20 helyett whereof te feddest saját emberek 

az angyalok élelmiszer és elküldi tetted őket a mennyből 
kenyeret 

nélkül a munkaerő, a tartalom minden ember képes készíteni 

öröm, és elfogadja, hogy minden ízlésnek. 

{16:21} te fenntartáshoz kijelentette, te édes nektek 

te gyermekek, és az étvágyat a gyurgyalag, amely szolgál 

edzett magát, hogy minden ember szeretet. 

{16:22} de hó és a jég elviselt a tűz, és az elolvadt 

nem, hogy tudhassák, hogy tűz égett a jégeső, és 

pezsgő, az esőben, elpusztítják az ellenséget a gyümölcse. 

{16:23} de ez újra még elfelejti a saját erőt, 
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hogy az igaz lehet, hogy táplálja. 

{16:24} a lény, hogy micsoda téged, aki art a 

Maker increaseth erejét ellen a becstelen részére 



a büntetés, és abateth erejét javára 

például a tesz-uk bízik benned. 

{16:25} ezért még akkor is volt, ez megváltozott, az összes 

divat, és engedelmes, hogy te kegyelmet, hogy nourisheth 
minden volt 

dolgok, közülük az a szándék, hogy volt szükség: 

{16:26} hogy gyermekeid, Ó Urunk, akit te Jónának, 

tudom, hogy ez, nem a gyümölcsök növekszik, 

nourisheth ember: de az szavad, amely preserveth 

őket, hogy tesz-uk bízik benned. 

{16:27} mert ami nem elpusztult a tűz, 

hogy felmelegszik, a kis Napsugár, leghamarabb elolvadt: 

{16:28} hogy ez lehet ismert, hogy mi akadályozhatja meg a 

Sun, hogy neked Köszönöm, és a a dayspring imádkozunk 
hozzád. 

{16:29} az a remény, az a hálátlan kell olvad el, mint 

a winter's hoar fagy, és kell fuss el, mint jövedelmező 

víz. 

{17:1 nagy ítéleteidet, és nem lehet 

kifejezve: ezért a unnurtured lelkek is tévedett. 



{17:2} Mikor becstelen emberek úgy gondolják, hogy elnyomják 
az 

Szent nemzet; úgy hogy kuss a házaikat, a foglyok 

a sötétség és a laikus bilincsbe vert egy hosszú éjszaka 
kötvények, 

[ott] száműzték az örök gondviselés. 

{17:3} a míg azt gondolták, hogy elbújt a titkos 

bűneit, szét lettek szórva, alatt egy sötét fátylat a feledés, 

hogy rettenetesen megdöbbent, és a bajba jutott [furcsa] 

Jelenések. 

{17:4} sem lehet, hogy a sarokban, hogy tartott nekik eltartás 

őket a félelem: de zajok [mint a vizek] zuhan 

úgy hangzott, róluk, és szomorú látomások megjelent nekik 

a nehéz sugároztak. 

{17:5} nincs hatalom, a tűz lehet nekik könnyű: sem 

tudna a csillagok ragyogó lángok elviselni hogy könnyítsen 

borzalmas éjszaka. 

{17:6} csak úgy tűnt nekik, tüzet gyújtottam 

maga nagyon szörnyű: amiért sokkal rémült, azt hitték, 

a dolgokat, melyeket láttak, hogy lehet rosszabb, mint a 
látvány, hogy 



nem láttam. 

{17:7}, az az illúzió art magick, ők kerültek 

lefelé, és a vaunting a bölcsesség volt megfeddi a 

szégyen. 

{17:8} mert, amely megígérte, hogy hajt el rettegés és 

a beteg lélek, a bajok voltak beteg magukat, a félelem, 

érdemes lehet nevettek. 

{17:9} bár nem szörnyű dolog félt őket; még 

a vadállatok félek hogy telt el, és a sziszegő 

kígyók, 

17:10 meghaltak a félelem, tagadja, hogy látta a levegőben, 

amely nem oldal elkerülhető lenne. 

{17:11} a gonoszság, elítélte a saját tanú, 

nagyon félénk, és lenyomását, a lelkiismeret, mindig 

gyötrelmes dolog forecasteth. 

17:12 mert a félelem nem más, mint egy elárulta a 

succours ezért offereth. 

{17:13} és az elvárás, belülről, hogy kevesebb, 

a tudatlanság több, mint az OK, mely counteth 

a gyötrelem. 



{17:14} de alszik az azonos aludni azon az éjszakán, 

ami valóban elviselhetetlen, és ami jött rájuk 

ki a fenekét elkerülhetetlen pokol, 

17:15 volt részben kedvezményt a szörnyű Jelenések, 

és részben elájult, a szív nem őket: hirtelen 

a félelem, és nem nézett, szállta meg őket. 

17:16 így aztán aki ott esett le volt straitly 

tartott, fogd be a szád egy börtönben nélküli rúdok, 

17:17 e ő volt földmûves vagy a pásztor, 

vagy egy munkás mezőben utolérte, és elviselt 

hogy a szükségesség, amelyeket nem lehetett elkerülni: ők 
voltak minden 

kötve egy lánccal a sötétség. 

{17:18} akár egy sípoló szél, vagy a dallamos 

a madarak között terjed ágak, vagy egy kellemes zaj 

esik a víz fut, hevesen, 

{17:19} vagy a szörnyű hang kövek leadott le, vagy egy 

futás, hogy nem lehetett látni az ugró állatok, vagy egy 

zúgó hang leginkább savage vadállatok, vagy egy újjáéledő 

visszhangzik az üreges hegyekben; ezeket a dolgokat tette őket, 
hogy 



elalél a félelem. 

17:20 az egész világ ragyog a tiszta fény, és 

egyik sem volt képes a munkaerő: 

{17:21} őket csak terjedt egy nehéz éjszaka, mint egy 

a sötétség, ami utána kapjon képe 

őket: de még voltak önmaguknak több súlyos, mint 

a sötétség. 

{18:1 Mindazonáltal szentjeid volt egy nagyon nagy fény, 

akinek hang azok tárgyaláson, és nem látta a formájukat, 

mert ők is nem szenvedett ugyanazokat a dolgokat, hogy 

számítani őket boldog. 

{18:2}, de azért azt nem árt őket most, akik 

ők volt sértett előtt megköszönték, és 

imádkozzék őket bocsánat az, hogy voltak ellenségei. 

{18:3} helyett whereof te odaadtál őket egy égő pillér 

a tűz, hogy egy útmutató, hogy az ismeretlen utazás, és egy 

ártalmatlan nap szórakoztatni őket honourably. 

{18:4} mert méltó arra, hogy megfosztják a fény és a 

sötétség, aki tartotta magát a te fiaid, fogd be a szád, a 
börtönben 



akinek a uncorrupt fény a törvény volt, hogy adassék 

a világ. 

{18:5} és mikor ők megállapította, hogy megölje a csajok 

a szentek, öntött oda, és menteni, hogy egy gyermek 

érdekében megrótták őket, te tookest el a sokaság, a 

gyerekek, és destroyedst őket egy hatalmas víz teljesen. 

{18:6}, hogy éjszaka volt atyáink tanúsított fent, hogy 

bizonyosan tudta, nektek milyen káromkodások adtak 
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hitelt, lehet utána, hogy a jó hangulat. 

{18:7} így néped fogadták mind a megváltás 

az igaz, és az ellenség megsemmisítése. 

{18:8}, amellyel a te tetted büntesse ellenfeleink, 

ugyanolyan te tetted dicsőítsék minket, akit te hadst nevezik. 

{18:9} igaz jó gyermekeinek nem 

áldozatot, titokban, és egy beleegyezésével történt egy Szent 
törvény, 

hogy a szentek legyenek részesei az ugyanolyan jó mint és 

gonosz, az atyák most énekel, a dalt a dicséret. 

18:10, de a másik oldalon ott hangzott egy beteg 



szerint az ellenséget, és egy sajnálatos zaj kiáltása volt 

végzett külföldön, a gyermekek számára, hogy voltak 
ékesszólással. 

{18:11} a mester, és a szolga megbüntetnek után 

egy módon; és mint a király, hogy szenvedett a közös 

az a személy. 

{18:12} így együtt is számtalan halott 

egy ilyen-a halált; egyik sem volt elegendő ahhoz, hogy 
eltemesse élő 

őket: egy pillanat volt, a legnemesebb utódok őket 

megsemmisült. 

{18:13} számára mivel nem akarták elhinni a minden dolog 

oka a varázslók; elpusztítása a 

Elsőszülött, azt elismerte ez a nép, hogy a fiai 

Isten. 

{18:14} a míg minden dolog csendes csendben, és 

aznap este volt, a közepén a gyors tanfolyam 

{18:15} te mindenható szó ugrott le az égből 

ki a royal trónodra, mint a háború, a közepén egy heves ember 

a Föld megsemmisítése, 

{18:16} és te őszinte parancsolatot, mint egy 



éles kard, és állva tele mindent a halál; 

és megérintette az ég, de a földön állt. 

{18:17} majd hirtelen látomások a szörnyű álmok 

zavarta őket keserves, és rettegés jött rájuk, unlooked 

a. 

{18:18} és egy dobott itt, és ott a másik, a fele 

halott, cselekedtem halálának oka. 

{18:19} az álmok, hogy zavarta őket nem foreshew 

ezt, nehogy kell elpusztul, és nem tudom, miért voltak 

sújtott. 

18:20 igen, a kóstoló a halál megérintette az igazak 

is, és ott volt egy sokaság megsemmisítése a 

vadonban:, de a harag nem sokáig elviselt. 

{18:21} aztán a feddhetetlen ember készült sietve, és 

állt elő, hogy megvédje őket; és a pajzs, az ő 

megfelelő Minisztérium, az még imádság és az engesztelő 
áldozat 

füstölő, meg magát a haragja ellen, és így hozta az 

csapás véget, kijelentve, hogy ő volt a te szolgád. 

{18:22} hogy ő legyőzte a pusztító erővel nem 



a szervezet, sem a erő of fegyver, de egy szó visszafogott neki 

hogy büntetni, a eskük és szövetségek készült 

az atyák. 

{18:23} a Mikor a halottak voltak most esett a 

halomba rak egy kövön, állandó között, ő maradt a 

harag, és a módja annak, hogy az élő elváltak. 

{18:24} a hosszú ruha volt az egész világon, és 

a négy sor a kövek volt a dicsőség az fogságára 

faragott, és te felség, a daidem a fejét. 

{18:25} nektek ezeket a pusztító adott helyet, és volt 

félek tőlük: ez volt ahhoz, hogy csak az íze a 

harag. 

{19:1} mint az istentelen, harag jött rájuk nélkül 

a végén irgalmasságot: mert tudta előtt mit tennék; 

{19:2} Hogyan, miután adott nekik szabadság térni, és 

elküldte őket, sietve el, hogy bűnbánatot tartanak és üldözték 
őket. 

{19:3} a míg voltak még gyász, és így 

Siránkozás a sírját a halottak, ők hozzáadott egy másik 

ostoba eszköz, és folytatni őket Szökevények, akit ők 



volt intreated elment. 

{19:4} a sors, hiteléül voltak méltók, felhívta a 

evégre őket, és tette őket elfelejteni a dolgot, 

már megtörtént, hogy lehet, hogy eleget tesznek a büntetés 

amely gyötrelmeik akartam: 

{19:5} és néped mehetnek egy csodálatos módja annak, hogy: 

de lehet, hogy találnak egy furcsa halála. 

{19:6} a teljes lény, aki megfelelő kedves volt 

régimódi ismét újra szolgáló sajátos parancsolatai 

hogy voltak adatik meg nekik, hogy a gyermekeid esetleg 
folyamatosan 

nem fáj: 

{19:7}, mint nevezetesen a felhő árnyékot a tábor; és 

ahol a víz állt, mielőtt megjelent a száraz föld; és ki a 

Vörös-tenger módon folyadékoknak; és az erőszakos 

a patak zöld mező: 

{19:8} wherethrough egész nép elment, hogy 

védeni a kezedet, te csodálatos látva furcsa 

csodákat. 

{19:9} mert elmentek, a nagy, mint a lovak, és ugrott, mint 



Bárány, dicsérve téged, Ó Uram, aki hadst szállítják őket. 

19:10 mert még a dolog, hogy szem előtt tartva 

történik, miközben ők sojourned az idegen földön, hogy a 

Föld szült legyek helyett szarvasmarha, és hogyan 

folyó fel a békák, halak helyett sokaságát. 

{19:11} de utána látták, hogy egy új generációja 

szárnyasok, amikor az étvágy vezetett kérték 

finom húsételek. 

{19:12} a fürjek jött nekik a tenger 

a megelégedettség. 

{19:13} és a büntetések nem akadt a bűnösök 

korábbi tünetek, az erő, a mennydörgés: mert 

méltán szenvedett saját gonoszsága szerint 

olyannyira, mint régen, egy kemény és gyűlölködő viselkedés 

felé idegenek. 

{19:14} a Sodomites nem kap azok, akiknek 

tudták, hogy nem, mikor jöttek:, de ilyen a hozta meg 

a rabságból, hogy megérdemelt volt közülük. 
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19:15 és nem csak így, de tartsd bizonyos tekintetben 



kell venni, mert régen idegenek nem 

barátságos: 

19:16, de ezek nagyon keservesen sújtott, akinek 

ők a feastings kapott, és már készültek 

Ugyanezek a törvények velük részesei. 

{19:17} Ezért még a vakság voltak ezek 

sújtotta, mint azok voltak, az ajtó előtt az igaz ember: 

amikor arról, hogy körülvesznek, iszonyú nagy sötétség, 

mindenki arra törekedett, hogy a folyosón a saját ajtók. 

{19:18} az elemek megváltozott, a saját maguk által 

egyfajta harmóniát, mint a Kalocsai megjegyzések módosítása, 
mint a 

a dallam, neve, és még mindig úgy hangzik; amelyek 

a látvány a dolgokat, hogy már jól érzékelhető 

tenni. 

{19:19} a földi dolgokban volt esztergált-ba vizes, és 

most ment a dolog, hogy mielőtt úszott a vízben, 

a földön. 

19:20 a tűz volt a víz, a felejtés a teljesítmény 

saját erény: és a víz összegyűlni a saját lehűtését jellegét. 



{19:21} a másik oldalon, a lángok nem a test elvesztegetett 

a romlandó az élő dolgokat, bár mentek 

sem olvad, hogy a jeges fajta mennyei hús, hogy 

a természet apt olvadni. 

{19:22} mert minden dologban, Ó Urunk, te aki magasztalja te 

az emberek, és dicsőítsék, sem aki te enyhén tekintettel 

őket: de tetted segítse őket minden időben és helyen. 
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