
APOKRIFAS 

IŠMINTIES KARALIAUS JOKŪBO BIBLIJOS 1611 

www.Scriptural-Truth.com 

Išmintis 

Wisdomor knyga... Saliamono išmintis 

{1:1} meilės teisumo, jūs, kurie teisėjais žemės: 

Manau, kad šventė su gera (širdies), ir paprastumas 

širdies ieškoti jo. 

{1:2}, nes jis bus galima rasti iš jų, kad jį vilioja ne; 

ir pats pas tokius kaip nepasitikėjimas jį abyscie. 

{1:3} nes Kaprizingų mintis atskirti nuo Dievo: ir jo 

galia, kai jis bandė, reproveth, kad neprotinga. 

{1:4} nes į kenkėjiškų sielą išmintis negali patekti; 

taip pat gyvena organizme, kuris yra klusni nuodėmės. 

{1:5} už Šventosios Dvasios disciplinos bėgti apgaulės būdu, ir 

Pašalinkite nuo minčių, kurios yra be supratimo, ir 

ne laikosi kai rustybe ateis mieste. 

{1:6} išmintis yra meilės dvasia; ir bus ne išteisinti, 

blasphemer jo žodžiai: Dievas yra liudytojas jo vadeles, 

ir tiesa Beholder akis savo širdies, ir jo liežuvis klausytojo. 



{1:7} for the Viešpaties dvasia filleth pasaulį: ir kad 

kuris containeth visa, kas turi žinių apie balso. 

{1:8} Todėl tas, kuris sako nepelnytas dalykų 

negalima paslėpti: nei turi keršto, kai jis punisheth, 

perduoti jį. 

{1:9} inkvizicijos pervedami į advokatų 

Neticīgs: ir garsą, jo žodžiai turi ateiti pas į 

Viešpatį, kad jo blogis darbais apraiška. 

{1:10} nes pavydas ausis klausosi viskas: ir 

murmurings triukšmo nėra paslėpti. 

{1:11} todėl saugokitės stiliaus, kuris yra 

nuostolingas; ir susilaiko savo liežuvį nuo slaptas: už 

nėra žodžio tokia paslaptis, kad turi eiti veltui: o 

burna, kad belieth slayeth siela. 

{1:12} ieškoti ne mirties savo gyvenimo klaida: ir traukti 

ne ant savęs naikinimo darbais, savo 

rankas. 

{1:13}, Dievas padarė ne mirtis: nei kas jis malonumą 

gyvenimo naikinimo. 

{1:14} nes jis sukūrė viską, kad jie gali turėti savo 



yra: ir pasaulis kartas buvo sveikas; ir 

nėra jokių nuodų sunaikinti juos, nei Karalystė 

mirties į žemę: 

{1:15} (tiesos yra nemirtingas:) 

{1:16} bet bezbożnych vyrų su jų darbai ir žodžiai 

pavadino jį į juos:, kai jie manė, kad jis savo 

draugas, jie plačiai naudojami veltui, ir padarė sandorą su 

nes jie yra verti dalyvauti su juo. 

{2:1} už Neticīgs tarė motyvai su savimi, 

bet ne teisingai, mūsų gyvenimas yra trumpas ir nuobodus, ir 
mirties 

žmogus nėra priemonės: nei ten buvo bet koks vyras 

Žinoma, kad sugrįžo nuo kapo. 

{2:2} nes mes gimę ne visi nuotykių: ir mes busim 

toliau, nors mes niekada nebuvo: kvėpavimas – mūsų 

šnervės yra kaip dūmai, ir maža kibirkštis, pereinant iš mūsų 

širdies: 

{2:3} kuris užgesintas, mūsų kūnas turi būti pasukti 

į pelenų, ir mūsų dvasia turi išnykti kaip minkštas oro, 

{2:4} ir mūsų vardas turi pamiršti laiku ir ne 



vyras turi mūsų darbų atminimas, ir mūsų gyvenime 

praeis kaip ir debesis, ir turi būti 

skirtingos kaip migla, kuri yra varoma toli su spindulių 

Saulė, ir įveikti su šilumos dalį. 

{2:5} dėl mūsų laikas yra labai šešėlis, passeth. 

ir mūsų pasibaigus nėra jokių grįžta: tai greitai uždaromos, 

taip, kad nė vienas žmogus ateina vėl. 

{2:6} ateiti, todėl leiskite mums mėgautis gerų dalykų, 

yra: ir mums greitai naudotis būtybes, 

jaunimo. 

{2:7} mums save užpildyti brangus vynas ir tepalai: 

ir tegul ne gėlių pavasario praeiti mus: 

{2:8} leidžia mums karūną sau su rosebuds, kol jie 

uschłą: 

{2, 9} tegul nė vienas iš mūsų išsiversti be jo dalis mūsų 

voluptuousness: mums palikti mūsų džiaugsmu, žetonai 

visur: tai yra mūsų dalis, ir mūsų daug tai. 

{2:10} mums engti prasta teisusis, leiskite mums ne 

atsarginės našlė, nei pagarba senovės pilka plaukų, 

metų amžiaus. 



{2:11} tegul mūsų stiprybė, teisė, teisingumas: tai 

kuris yra silpnas yra nustatyta, kad nieko verta. 

{2:12} todėl leiskite mums laukia wait for teisus; 

Todėl jis nėra mūsų eilė, ir jis yra švarus, priešingai, nei 

mūsų daikteliai: jis upbraideth mus su mūsų pažeidusio 
įstatymą 

ir objecteth į mūsų negarbė, transgressings mūsų 

Švietimas. 

{2:13} jis professeth, kad pažinti Dievą: ir 

jis vadino save vaiko šventė. 

{2, 14} buvo padarė į akinti savo mintis. 

{2:15} jis yra sunkus pas mus netgi daryti Štai: už savo gyvenimą 

nepatinka kitų vyrų, jo būdai yra kitoje mados. 

{2:16} mes gerbė jį kaip padirbtų banknotų: jis 

abstaineth iš mūsų būdų nuo brudów: jis pronounceth 

Galų gale, tiesiog bus palaiminta, ir padaro savo giriasi, kad 

Dievas yra jo tėvas. 

{2:17} mums pamatyti, jei jo žodžiai būtų tiesa: ir leiskite mums 
įrodyti, 

Kas turi nutikti, galų gale apie jį. 

{2:18} jei tik žmogus yra Dievo sūnus, jis padės 



jo, ir pristatyti jį nuo savo priešų rankas. 

{2:19} mums apklausti jį su despitefulness ir 

kankinimus, kad mes gali pažinti savo romumu, ir įrodyti savo 

kantrybės. 

{2:20} mums pasmerkti jį su gėdinga mirtis: už iš 

savo sakydamas, jis turi būti gerbiamas. 
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{2:21} tokių dalykų jie padarė įsivaizduoti, ir buvote apgauti: 

dėl savo nedorumo Dievas aklas juos. 

{2:22} kaip Dievo paslaptis jie kn ew juos ne: 

nei jie tikėjosi Atpildas už tiesą, nei 

išskirti atlygį už nepriekaištingai sielas. 

{2:23} nes Dievas sukūrė žmogų būti nemirtingas, ir padarė 

jis yra savo paties amžinybės vaizdas. 

{2:24} vis dėlto per pavydas velnio atėjo mirtis 

į pasaulį: ir jie, kad surengti jo pusėje. 

{3:1}, bet teisingas yra rankoje sielas 

Dievas, ir jie nėra kančia juos liesti. 

{3:2} akyse ir neprotinga jie atrodė, kad miršta: ir 

išvežti imtasi už vargą, 



{3:3} ir jų nuo mums būti pratarti naikinimas: bet 

jie yra ramybėje. 

{3:4}, nors jie baudžiami akyse, vyrai, dar 

yra jų viltis, pilnas nemirtingumo. 

{3:5} ir buvo šiek tiek bausti, jie turi būti 

labai apdovanoti: Dievas jiems pasirodė, ir rasiu 

verta sau. 

{3:6} kaip aukso krosnyje Argi jis bandė juos, ir 

gauti juos kaip paaukoti. 

{3:7} ir jų lankymo jie švies, laiku 

ir paleisti pirmyn ir atgal kaip kibirkščių tarp ražienų. 

{3:8} jie turi spręsti tautos ir viešpatauja 

daugiau žmonių, ir jų Viešpaties viešpataus per amžius. 

{3:9} tie, kurie įdėti savo pasitikėjimą juo turi suprasti, kad 

tiesa: ir tokių kaip būti ištikimas meilės laikosi su juo: 

Malonė ir gailestingumas yra jo, ir jis davė savo priežiūros 

išrinkti. 

{3:10} bet Neticīgs turi būti baudžiamas pagal 

savo sumanymus, kurie apleisti teisiųjų, 

ir paliko Viešpats. 



{3:11} whoso despiseth išminties ir auklėti, jis yra 

varganas ir jų viltis yra bergždžios, savo darbuose, unfruitful, 

ir nepelningas kūrinius: 

{3:12} jų žmonos yra kvailas, ir jų vaikai blogis: 

{3:13} jų palikuonių yra prakeiktas. Todėl błogosławiony yra į 

nevaisinga, tai nieskalane, kuris davė nežinomas nuodėmingas 

lova: ji turi vaisių sielos lankymo. 

{3:14} ir pagirtas kastratas, kuris su savo rankas 

Kas turi apdoroti ne kaltę, nei įsivaizdavau kas nedora 

prieš Dievą: jam turi būti suteikta speciali dovana 

tikėjimo ir daugiau Viešpaties šventykla palikimo 

priimtina koncepcija. 

{3:15} šlovingą yra geras darbuose vaisių: o 

šaknų išminties turi niekada atkrenta. 

{3:16} kaip vaikai cudzołożnikami, jie neturi 

ateiti į savo tobulumo ir nepelnytas lova sėklai 

turi būti pašalintas. 

{3:17}, nors jie gyvena ilgai, tačiau jie turi būti 

nieko laikyti: ir jų praėjusio amžiaus nedaro garbės. 

{3, 18} arba, jei jie greitai mirti, jie neturi vilties, nei 



bylos nagrinėjimo dieną komfortą. 

{3:19} siaubinga yra bedieviai pabaigos 

kartos. 

{4:1} geriau turėti vaikų, ir, kad dorybė: 

paminklo dalį yra nemirtingas: nes ji yra 

su Dievu ir su vyrais. 

{4:2} kai jis būna, vyrai būti pavyzdys į jį; ir 

kai ji dingo, jie nori ją: ji weareth karūną, ir 

triumpheth per amžius, turintys įgytas pergalę, siekti 

nieskalane apdovanojimai. 

{4:3}, bet didinantis genties ir Neticīgs neturi teisės: 

klestėti, nei imtis giliai įsišaknijimui nuo bastard lapeliai, nei 
nustatyti bet kuriuo 

greitai fondas. 

{4:4}, nors jie klestėti šakų laiką; dar 

stovi ne Paskutinė, jie turi būti suplakti su vėjo, ir 

vėjų jėga turi būti pašalintas iš. 

Turi būti nulaužtos {4:5} su netobula šakų, jų 

vaisius nepelninga, neprinokusios valgyti, taip, Susipažinkite su 
nieko. 

{4:6} pradēti iš neteisėtos lovos vaikams 



blogio su tėvais jų tyrimo metu liudytojų. 

{4:7}, bet nors teisieji išvengti mirties, 

dar jis turi būti poilsio. 

{4:8} garbingas amžius yra ne tai, ką chrzczę 

ilgis apie laiko, nei kad yra matuojamas keletą metų. 

{4:9} bet išmintis yra žili plaukai pas vyrus, o 

nesuterštą šiuo gyvenimas yra senyvo amžiaus. 

{4:10} jis džiaugiasi, Dievas, ir buvo mylimas jam: taip, kad 

gyveno tarp nusidėjėlių, jis buvo verčiamas. 

{4:11} taip greitai jis buvo atimti, kad ne, 

blogio turėtų pakeisti savo supratimą, arba apgaule su˛avėti 

jo siela. 

{4:12} nes blogis žavingas neaiškių 

Kas yra sąžiningas; ir klajonių concupiscence 

pakenkti paprasta nuomone. 

{4:13} jis buvo tobula per trumpą laiką, įvykdytos tam 

ilgą laiką: 

{4:14}, jo siela džiaugiasi, Viešpatie: todėl hasted jis 

atimti jį iš blogis. 

{4:15} tai žmonės pamatė, ir suprantama, nei 



pasilaikė jie tai savo protu, kad jo malonės ir gailestingumo 

su savo šventųjų, ir kad jis davė atžvilgiu, pas savo pasirinktą. 

{4:16} Taigi turi pasmerkti teisus, kad yra miręs, 

bezbożnych kuris gyvena; ir jaunimo, kurie yra greičiau 
tobulumo 

daug metų ir senatvės, bedieviai. 

{4:17} jie turi Rodyti Išminčius pabaigos, ir neturi teisės: 

suprasti, kas Dievo, jo gynėjai davė pasisuko jam 

ir kokiu tikslu Viešpats Dievas jį saugos. 
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{4:18} jie jį pamatyti, ir niekina jį; bet Dievas 

juoktis juos su panieka: ir toliau turi būti yra šlykštus 

skerdenos ir priekaištų iš numirusių, būsi per amžius. 

{4:19} nes jis jas plėšyti, o išmesti juos 

strimgalviais, kad jie būtų neapsakomas; ir jis turi 

juos nuo pamatų; ir jie turi būti visiškai nurodyta 

atliekos, ir būti liūdesys; ir jų atminimo turi mirti. 

{4:20} ir kai jie mesti savo nuodėmes, atskaitomybę 

jie ateis su baime: ir savo nuodėmes 

įtikinti juos į savo veidą. 



{5:1} tada turi labai teisus žmogus stovi 

prieš veido pvz., turėti kenčia juo, drąsa ir 

užsakymus į jų darbas duoda. 

{5:2} pamatę jį, jie gali būti neramus ir 

baisi baimė, ir turi būti nustebinti tuo, jo keistumas 

išgelbėjimas, iki šiol ne visi, kad jie ieškojo. 

{5:3} atgailauti ir dejavo dėl skausmo 

dvasia turi pasakyti savyje, tai buvo tas, kuriam mes 

turėjo kartais pajuoka ir priekaištų patarlę: 

{5:4} mes kvailas, sudarė savo gyvenimą beprotybė ir jo 
pabaigoje 

būti be garbės: 

{5:5} kaip jis skaičiuojamas tarp Dievo, vaikai 

ir jo daug yra tarp šventųjų! 

{5:6} todėl mes padarė nuo tiesos, kaip ir 

teisumo šviesa davė ne spindi pas mus, ir 

tiesos Saulė pakilo ne į mus. 

{5:7} mes męczysz save kaip blogio ir 

naikinimas: taip, mes jau per dykumas, kur ten 

nustatyti taip: bet kaip kelią Viešpatie, ir mes turime ne 



Žinoma, jis. 

{5:8}, kas davė pasididžiavimas naudos mums? ar kas gerai kas 
turi 

turtus su mūsų vaunting davė mums? 

{5:9} visus tuos dalykus – praėjo tarsi šešėlis, ir 

kaip žinutę, kad hasted. 

{5:10} ir kaip laivas per bangas, kad passeth, 

vandens, kai jis dingo, pėdsakas jos negali būti 

rasti, nei keliu kilio bangos; 

{5:11} arba kaip kada paukštis davė skrendama per orą, ten 

ar ne ženklas jos būdas rasti, bet su ore yra 

sumuštas su savo sparnus insulto ir atsiskyrė su į 

smurtinio triukšmo ir judesio, pereina per, ir 

jame po to nė menkiausio, kai ji išėjo turi būti nustatyta; 

{5:12} arba, pavyzdžiui, kaip fotografuojant rodykle ties žyma, ji 

parteth oro, kuris iš karto ateina kartu dar kartą, 

taip, kad žmogus negali žinoti, kur jis atėjo: 

{5:13} net, mes, kaip būdu, kaip tik mes buvome 

gimęs, pradėjo piešti mūsų tikslu, ir neturėjo nė menkiausio 
garbe 

parodysiu; bet buvo sunaudotos savo nedorumą. 



{5:14} į dieviškąją viltis yra, kaip dulkes, susprogdintas 

su vėjo; kaip plonas puta, kuri yra varoma toli 

su audra; pavyzdžiui, kaip dūmai, suardomos čia 

ir ten su audra ir passeth kelio, 

atminimo sveθiψ, kad tarrieth bet per dieną. 

{5:15} o teisieji gyventi amžinai; apdovanoti 

taip pat yra su Viešpačiu, ir jų priežiūra yra su labiausiai 

Didelis. 

{5:16} todėl jie gauna šlovės karalystę, 

ir gražus vainikas iš Viešpaties rankų:, su savo 

dešinėje rankoje turi jis padengti juos, ir jo rankos jis turi 

juos apsaugoti. 

{5:17} jis imasi jam savo pavydą visiškai 

armour, ir kad padaras savo ginklą ir zemsty 

savo priešų. 

{5:18} jis turi ant spindės kaip pektorału, ir 

tiesa, sprendimas vietoj su šalmu. 

{5:19} jis imasi šventumo nenugalimas skydas. 

{5:20} jo stiprus rūstybė turi jis pagaląsti kalaviją, ir 

pasaulis turi kovoti su juo prieš ir neprotinga. 



{5:21} tada eis teisinga kuria thunderbolts 

užsienyje; ir nuo debesų, nuo gerai sudarytas Lankas, 

turi jie skraido iki žymės. 

{5:22} ir hailstones pilni rūstybės atiduoda, nuo 

akmens lankas, ir jūros vanduo yra pyktis prieš 

juos, ir potvyniai yra žiauriai skandinti juos. 

{5:23} taip, neprinokusius turi stovėti prieš juos, 

ir kaip audra yra smūgis juos šalin: Taigi kaltę turi 

nustatyti atliekų visą žemę, ir blogai bendraujant turi nuversti 

galiūnų sostus. 

{6:1} išgirsti to, O jūs karaliai, ir suprasti; mokytis, 

Jūs, kurie teisėjais iš žemės pakraščių. 

{6:2} Duok ausį, jūs, kurie priimti žmones, ir šlovę, 

daugybė įvairių tautų. 

{6:3} galios yra davė jums Viešpats ir suvereniteto 

nuo aukščiausio, kuris išbandyti savo darbus ir ieškoti 

Jūsų docentams. 

{6:4} nes Būdamas jo Karalystės ministrai, jūs turite 

nėra vertinami teisingai, nei saugomi įstatymo, nei vaikščioti po 
to 



Taryba Dievo; 

{6:5} siaubingai ir greitai turi jis nužengs ant tavęs: už per 

aštrių sprendimas turi būti jiems, kad reikia aukštų vietų. 

{6:6} dėl malonės netrukus malonę, meanest: bet 

turi stipriai kamavo stiprus vyrai. 

{6:7}, nes jis, kuris yra virš visų Viešpats turi bijoti ne vyras 

asmuo, nei turi jis stovi apstulbęs, bet žmogus 

didybė: jis pavertė mažas ir didelis, ir careth 

visiems vienodai. 

{6:8} bet gerklės bandomoji ateis į galingą. 

{6:9} pas jus, O karalių, kalbėti, kad jūs 

gali išmokti išminties, o ne atkrenta. 

{6:10} dėl jos, kad išlaikyti Šventenybė holily yra vertinami 

Šventoji: ir tie, kurie išmoko tokių dalykų yra rasti ką 

atsakyti. 

{6:11} kodėl nustatyti savo meilę į savo žodžius; 
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noras juos, ir jūs turi būti nurodyta. 

{6:12} išmintis yra garbinga, ir niekada fadeth kelio: taip, 

ji yra lengvai pastebimas iš jų, kad myli ją, ir rasti pvz. 



kreiptis į ją. 

{6:13} ji juos preventeth kad nori jos, priimant 

pati pirmoji žinoma pas juos. 

{6:14} whoso seeketh jos pradžioje turi būti nėra didelis 

gimsta: nes jis turi rasti savo posėdyje jo durys. 

{6:15} galvoti, todėl ant jo yra tobulumo 

išmintis: ir whoso watcheth jos greitai 

be priežiūros. 

{6:16}, nes ji eina apie ieškau, kaip antai yra verti 

jos, abyscie sau palankiau pas juos būdų, ir 

meeteth juos dėl kiekvienos minties. 

{6:17} labai teisinga Pradžia jai yra noras 

drausmės; ir drausmės priežiūrai yra meilė; 

{6:18} ir meilė yra laikyti savo įstatymus; ir duoti 

būtina paisyti pas savo įstatymus – to, kas negenda; 
užtikrinimas 

{6:19} ir to, kas negenda padaro mus – Dievui: 

{6:20} todėl išminties potraukis gimdo į a 

Karalystė. 

{6:21} jei jūsų malonumas tada sosto ir sceptres, O 



Jūs žmonės, garbės išmintis, kad jūs gali karaliauti karaliai 

būsi per amžius. 

{6:22} kaip ir išminties, ką ji yra, ir kaip ji atėjo, 

Jums pasakys, ir negaliu nuslėpti paslapčių iš tavęs: bet 

sieks savo dėmesį nuo jos gimimo, ir 

suteikti žinių apie ją į šviesą, o ne praeiti 

tiesa. 

{6:23} taip pat bus eiti su vartoja pavydas; tokių yra 

žmogus turi ne bendravimas su išmintimi. 

{6:24} bet Išminčius įvairovė yra gerovė, 

pasaulyje: ir išmintingas karalius yra puoselėti žmonių. 

{6:25} todėl gauti nurodymų per mano žodžius, 

ir ji turi jums gera. 

{7:1} aš taip pat esu mirtingasis žmogus, patinka visiems, o 

jo palikuonis, kurie pirmiausia buvo žemės, 

{7:2} ir mano motinos įsčiose buvo figūrą turi būti 

kūnas laiko dešimties mėnesių, yra suspaustas į kraują, 

žmogus, ir malonu, kad atėjo su miego sėklos. 

{7:3} ir kai aš gimiau, nubrėžė bendrą oro, 

ir nukrito į žemę, kuri yra panašaus pobūdžio, ir pirmasis 



balsas, kuris kalbėjo verkė, kaip ir visi kiti. 

{7:4} man buvo slaugomi vystykluose drabu˛ius, ir kad su 

rūpinasi. 

{7:5}, nes nėra jokių karalius, kad neturėjo jokių kitų pradžioje 

gimimo. 

{7:6} visų vyrų turi vieną įėjimą į gyvenimą ir panašiai 

vakarėliai. 

{7:7} kodėl aš meldžiausi, ir supratimas buvo duotas 

man: aš pakvietė Dievas, ir išminties dvasia atėjo pas mane. 

{7:8} aš jai pirmenybę prieš sceptres ir sosto, ir 

Gerbiami turtus nieko, palyginti ją. 

{7:9} nei palyginti aš pas ja bet Brangieji akmenys, 

nes visi aukso atžvilgiu jos yra kaip mažai smėlis, ir 

Sidabras yra skaičiuojamos kaip Molis prieš ją. 

{7:10} mylėjo ją virš sveikata ir grožis, ir pasirinko 

turėti savo vietoj šviesą: šviesą kuris ateina iš jos 

niekada eina. 

{7:11} viskas kartu atėjo pas mane su ja, ir 

Be galo daug turtų savo rankose. 

{7:12} ir aš radował į juos visus, nes išmintis eina 



prieš juos: ir aš ne žinojo, kad ji buvo motina 

juos. 

{7:13} aš išmokau uoliai, ir perduoda ją 

liberaliai: aš ne slėpti savo turtus. 

{7:14} ji yra lobis pas vyrus, niekada trūksta: 

tie, kurie naudoti tampa Dievu, draugai yra 

pagirti už dovanas, kurie ateina iš mokymosi. 

{7:15} Dievas davė, suteikė man kalbėti kaip noriu, ir su 

įsivaizduoti kaip yra patenkinti dėl dalykų, kurie man davė: nes 

tai tas, kuris veda į išmintį, o directeth Išminčius. 

{7:16}, rankoje yra tiek mes, tiek mūsų žodžiai; Visi 

Išmintis taip pat, ir žinių apie darbo kokybė. 

{7:17} nes jis man davė tam tikrų žinių, kad 

dalykų, kurie, būtent, žinau, kaip buvo pasaulyje, 

ir elementų veikimui: 

{7:18} pradžią, pabaigą ir tarp kartų: į 

pakeitimai saulės posūkio ir pakeitimas 

metų laikai: 

{7:19} grandinių metų ir žvaigždžių padėtys: 

{7:20} gyvas būtybes, ir furies iš prigimties 



Laukiniai žvėrys: vėjai ir argumentacija, smurtas 

vyrų: įvairovę augalų ir šaknų privalumus: 

{7:21} ir tokie dalykai kaip paslaptį arba manifeste, 

juos žinau. 

{7:22} už išmintį, kuri yra visų dalykų darbuotojas, 

mane išmokė: jos yra supratimo dvasia šventa, vieną 

tik, kolektoriaus, subtil, gyvas, skaidrus, nieskalane, paprasto, 
ne 

laikantis skauda, mylėti tai, kad geras greitas, kuris 

negali būti letted, pasirengę daryti gera, 

{7:23} tipo žmogui, tvirtas, žinoma, be priežiūros, 

visus įgaliojimus turinčios ir prižiūrėti visų dalykų vyksta per 

visus suprasti, grynas, ir dauguma subtil, dvasios. 

{7:24} išmintis yra daugiau juda nei judėjimas: ji 

passeth ir eina per visų dalykų dėl jos 

švaros. 

{7:25} ji yra Dievo, kvėpavimą ir 

grynas įtaka iš Visagalio Ačiū: 

Todėl nėra splugawił dalyko gali patekti į ją. 
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{7:26} ji yra amžina šviesa, ryškumas 

nesuterštą šiuo veidrodis Dievo galia ir vaizdas 

jo gerumą. 

{7:27} ir yra tik vienas, ji gali padaryti viską: ir 

lieka sau, ji daro visa, kas nauja: ir visose 

amžiaus grupių patekti į šventa siela, ji daro jų draugai 

Dievas ir pranašai. 

{7:28} nes Dievas myli niekas, bet jam, kad gyvena su 

išminties. 

{7:29} nes ji yra gražesnė, nei saulės, o virš 

Visos žvaigždės ordinas: palyginti su šviesa, ji yra 

rasti prieš jį. 

{7:30}, po šios ateina naktį: bet pavaduotojas neturi teisės: 

vyrauja nuo išminties. 

{8:1} išminties reacheth iš vieno galo į kitą galingai: 

ir saldžiai ji nieko užsisakyti viską. 

{8:2} mylėjo ją, ir ieškojo savo dėmesį nuo savo jaunystės, aš 

pageidaujama, kad jos mano sutuoktinis ir aš jos meilužis 

grožio. 

{8:3}, kad ji yra susipažinę su Dievu, ji magnifieth 



jos bajorų: taip, Viešpats visų dalykų save mylėjo ją. 

{8:4}, nes ji yra wtajemniczonym žinių paslaptys 

Dievo ir mylėtojas, jo darbai. 

{8:5} Jei turtų būti geresnės šiame gyvenime; 

Kas yra turtingesnė nei išminties, kad veikia viskas? 

{8:6} ir jei atsargumo dirbti; kurie, visi, kad yra daugiau 

gudrus darbininkas nei ji? 

{8:7} ir jei vyras myli teisumą savo darbuose 

dorybės: nes ji teacheth blaivybės ir atsargumo, Teisingumo 

ir tvirtumas: kurios yra tokių dalykų, kaip lt gali turėti nieko 

pelningiau savo gyvenime. 

{8:8} jei vyras nori daug patirties, ji nežino 

ką senų, ir teisingai conjectureth, kas turi ateiti: ji 

nežino kalbos subtilties, ir gali paaiškinti tamsoje 

sakiniai: ji foreseeth ženklų ir stebuklų ir įvykiai 

metų laikai ir laikas. 

{8:9} todėl aš apibrėžė, kad jos pas mane gyventi su 

man, žinant, kad ji būtų patarėju gerų dalykų, 

ir komfortas, rūpesčius ir sielvartą. 

{8:10} jos labui turi būti įvertinti tarp į 



daugybė ir garbės su senolių, nors galiu būti jaunas. 

{8:11} I turi būti rasta greitai išdidumą sprendime, 

ir turi būti žavisi didžių žmonių akyse. 

{8:12} kai aš palaikykite mano kalba, jie turi bide mano 

Laisvalaikis, ir kai aš kalbu, jie suteikia gera klausa pas mane: 

Jei aš kalbu daug, jie uždės savo rankas ant savo nagų. 

{8:13} Be to būdu jos turi gauti 

nemirtingumas ir atostogos už manęs amžino atminimo 

jiems, kad paskui mane. 

{8:14} tvarka turi nustatyti žmonių ir Tautų turi 

galima atlikti pas mane. 

{8:15} patekęs tironai turi būti bijo, kai jie daro, bet 

išgirsti mane; Aš turi būti rasti geras tarp daugelio, ir 

narsus karo. 

{8:16} po to, kai aš atėjau į mano namus, aš bus repose 

pats su ja: nes jos pokalbį davė, jokio kartumo; ir 

gyventi su ja davė, jokio liūdesio, bet mirth ir džiaugsmo. 

{8:17} dabar, kada aš laikoma šių dalykų sau, ir 

svarstė juos savo širdyje, kaip kad giminingų pas 

Išmintis yra nemirtingumas; 



{8:18} ir malonu tai, kad jos draugystę; ir 

rankų darbai yra begalinis turtų; ir be to 

naudojimosi konferencija su ja, atidumas; ir kalbėti 

su ja, geras pranešimas; Aš apie ieško kaip vartoti 

ją man. 

{8:19} buvo šmaikštus vaikas, ir buvo geros nuotaikos. 

{8:20} taip priešingai, gera, aš atėjau į telkinį 

nesuteptas maldingumas. 

{8:21} nepaisant to, kada aš suprato, kad aš negalėjo 

kitaip gauti jos, išskyrus Dievas davė jai man; ir tai buvo 

Išmintis taip pat išsiaiškinti, kurios dovana tašką ji buvo; Aš 

girdi į Viešpatį, ir prašė jį, ir mano visa 

širdis man pasakė: 

{9:1} O Dieve mano tėvo, ir Viešpaties gailestingumo, kas tu 

padarė viską su tavo žodžio, 

{9:2} ir įšventintas vyras per tavo išmintis, kad jis 

turi viešpatauti padarai, o tu 

užsakymus, 

{9:3} ir kad pasaulis pagal nuosavo kapitalo ir 

tiesa, ir įvykdyti sprendimą su vertikaliai širdimi: 



{9:4} duok man išminties, kad sėdi Tavo sostas; ir 

atmesti man ne iš tavo vaikai: 

{9:5}, aš esu tavo tarnas ir sūnus, tavo tarnaitė, 

silpnas žmogus, ir per trumpą laiką, ir per jaunas, 

sprendimą ir įstatymų supratimu. 

{9:6}, nors niekada taip puikiai tarp vyro ir 

vaikai, vyrai, dar jei tavo išmintis negali būti su juo, jis turi 

nieko laikomi. 

{9:7} tu padarei man būti tavo tauta, karalius pasirinko ir 

teisėjas, tavo sūnūs ir dukterys: 

{9:8} tu padarei liepė man statyti ant šventyklos 

tavo Šventasis kalnas, ir Aukuras mieste kur tu 

gyveni, Šventosios Padangtės, kuri tu panašus 

paruo ti nuo pat pradžių. 

{9:9} ir buvo su tavimi, išmintis: kurie nežino tavo 

veikia, ir buvo pateikti, kai tu leidi pasaulyje, ir 

žinojo, kas buvo priimtina tavo akyse, ir teisę į tavo 

įsakymų. 

{9:10} O siųsti ją iš tavo šventą dangų, ir iš to 

sosto tavo šlovės, kad šiuo metu ji gali darbo su 



man, kad aš žinau kas yra malonus tau. 

{9:11} ji nežino ir understandeth viską, ir 

ji veda mane blaiviai mano daikteliai, ir išlaikyti mane 
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{9:12} taip mano darbai nepriimami, o tada I turi 

teisingai įvertinti tavo tautos ir būti užsakomos, sėdėti savo 

tėvo vietą. 

{9:13} už tai, ką žmogus yra tas, kuris gali žinoti kitomis 

Dievas? ar kas šauna į galvą kas yra Viešpaties valia? 

{9:14} mirtingojo vyrų mintys yra labai nelaimingas, ir 

mūsų įrenginiai yra bet neaiškus. 

{9:15} nes paperkamas kūno presseth žemyn siela, 

ir žemiškas skinai weigheth žemyn protą, 

museth nuo daug dalykų. 

{9:16} ir vargu ar mes atspėti teisingai į dalykus, kurie yra 

ant žemės, o su darbo mes rasti dalykų, kurie yra 

prieš mus: bet tai kad yra danguje, kas davė 

ieškoma? 

{9:17} ir tavo advokatas, kuris davė, žinoma, išskyrus tu 



suteikia išminties, ir siųsti tavo Šventoji Dvasia iš viršaus? 

{9:18} Taigi būdų juos kuris gyveno ant žemės 

pertvarkyta, ir vyrai buvo mokomi dalykų, kurie yra 

malonus pas tave, ir buvo Išsaugota išminties. 

{10:1} ji konservuoti pirmasis pasaulyje, suformuotas tėvas 

Tai buvo sukurtas vien tik, ir išvedė jį iš savo kritimą, 

{10:2} ir davė jam galią valdyti viską. 

{10:3}, bet kai bedieviai išvyko toli nuo jos, 

jo pyktis, jis žuvo taip pat wściekłość sūdoma jis 

nužudyti jo brolis. 

{10:4}, kurio sukelti yra nuskendo su žemės, 

potvynių, išminties dar išsaugojai, ir nukreipti kursas 

teisiųjų gabalas medienos nedidelės vertės. 

{10:5} Be to, Tautų, jų blogis prabilo 

buvo apstulbintas, ji sužinojo, kad teisus, ir 

Išsaugota jį nepriekaištingai Dievui, ir nuolat jį stipriai 

nuo jo konkurso užuojautos link savo sūnų. 

{10:6} Neticīgs žuvo, ji pateikė į 

teisusis, kurie pabėgo nuo gaisro, kuris nukrito ant 

penkiuose miestuose. 



{10:7}, kurio blogio net iki šios dienos atliekos 

žemės, smoketh yra liudijimas ir augalai duoda vaisių 

kad negali ateiti į brandą: ir nuolatinio ramstis druskos yra a 

paminklas netikintis sielos. 

{10:8} dėl ne išminties, jie gat ne tik tai 

skauda, kad jie žinojo, kad ne tai, kas buvo gera; bet 

taip pat paliko juos pasauliui atminimo jų 

kvailystė:, kad dalykų, kuriame jie įžeidė jie 

gali ne tiek daug, kaip paslėpti. 

{10:9} rujoti išminties išgelbėjo nuo skausmo tiems 

dalyvavo nuo jos. 

{10:10} Kada teisieji pabėgo iš savo brolio rūstybė 

ji vadovaujasi jam tinkamą keliai, shewed jo Karalystė, 

Dievas, ir davė jam žinias apie šventovę, padarė jį 

turtingas savo keliauja ir padauginta iš darbas duoda vaisių. 

{10:11}, tokių kaip engiamos jam gobšumas ji 

stovėjo jo, ir padarė jį turtingas. 

{10:12} ji gynė jį iš savo priešų, ir laikomi 

jį saugiai iš tų, kurie nustatyti in laukti ir gerklės konflikto 

ji davė jam pergalės; kad jis gali žinoti, kad gėris 



yra stipresnis nei visi. 

{10:13} kai teisus buvo parduota, ji paliko jį 

ne, bet išgelbėjo jį nuo nuodėmės: ji atėjo su juo 

į duobę, 

{10:14} ir paliko jį ne į obligacijas, kol ji atnešė jam 

Karalystė, skeptras ir galios prieš tuos, kurie 

užguitas jam: kaip ir tais, kurie turėjo labiausiai jį, ji 

shewed juos melagiai, ir davė jam amžiną šlovę. 

{10:15} ji pateikė teisieji žmonės ir nepriekaištingai 

sėklos iš tautos, kuri juos engia. 

{10:16} ji įstojo į sielą, tarnas, 

Viešpats, ir atlaikė baisių karalių stebuklai ir ženklai; 

{10:17} suteiktas teisus atlygis iš jų 

darbuose, vadovautis jų nuostabus keliavimo būdas, ir buvo pas 

juos padengti dieną, ir naktį žvaigždžių šviesa 

sezono metu; 

{10:18} davė jiems per Raudonosios jūros ir atvedė juos 

per daug vandens: 

{10:19}, bet ji nuskendo savo priešų ir mesti juos iki 

iš giliai apačioje. 



{10:20} todėl teisiųjų sugadina grzesznika, ir 

gyrė tavo šventą vardą, Viešpatie, ir padidintos vieną 

suteikia tavo ranką, kuri kovojo už juos. 

{10:21} išminties vykdomame nebylus, burną ir 

pagaminti iš jų kalbos, kad negaliu kalbėti iškalbingas. 

{11:1} ji suklestėjo savo šventa ranka kūrinių 

pranašas. 

{11:2} jie ėjo per dykumą, kad buvo ne 

gyvena, o išskaidoma palapines tose vietose, kur nėra nustatyti 

būdas. 

{11:3} jie stovėjo prieš savo priešus, ir buvo 

atkeršyta jų priešininkų. 

{11:4} kai jie buvo ištroškęs, jie pakvietė į tave, ir 

vandens buvo suteikta juos iš flinty uolienos ir jų troškulys 

buvo užgęsta iš kietos akmens. 

{11:5} už tai, ką iš jų priešai buvo nubaustas, 

pagal tą patį jie jo reikia buvo naudingas. 

{11:6} vietoj neterminuotos veikia upės neramus 

su blogu krauju, 

{11:7} akivaizdžios pabarimas tą įsakymą, 



pagal kurią kūdikių buvo nu˛udyti, tu gavest pas juos 

vandens priemonėmis, kurias jie tikėjosi ne gausa: 

{11:8} pareikšdamos iš tos troškulys tada kaip tu hadst 

nubausti savo priešininkus. 

{11:9}, kada jie buvo išbandyti nors, bet malonės 
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bausti, jie žinojo, kaip Neticīgs buvo vertinamas rūstybė 

ir kankinamas, thirsting kitu būdu nei tiesiog. 

{11:10}, tai tu didst įspėti ir pabandyti, kaip už 

Tėvas:, bet kiti, kaip sunkus karalius, tu didst pasmerkti 

ir už tai bausti. 

{11:11} ar jie nebūtų ar, jie buvo 

tiek erzina. 

{11:12} dvivietis kalno atėjo į juos, ir už 

dejavo dalykų praeities atminimas. 

{11:13}, kai jie išgirdo iš savo bausmės 

kita naudinga, jie turėjo tam tikrą jausmas Viešpaties. 

{11:14}, kurių jie laikosi su panieka, kai jis 

netrukus buvo išmestas ne liejimo atgal, kad 

kūdikiams, jam, galų gale, kai jie pamatė, kas buvo perduoti, 



jie žavisi. 

{11:15}, bet kvailas įtaisai savo nedorumą, 

sūdoma buvo apgauti, jie garbino gyvatės tuščia 

priežasties ir šlykštus žvėrys, tu didst siųsti daugybę 

nepagrįsta žvėrys ant jų keršto; 

{11:16} kad jie gali žinoti, kad būtinas priemones vyras 

nusideda, to taip pat turi jis gali būti nubaustas. 

{11:17}, tavo visagalis ranka, kad sukurtas pasaulis 

klausimas be formos, norėjo ne reiškia siųsti tarp jų 

daugybė meškų arba žiaurių liūtų, 

{11:18} arba jie yra nežinomi laukiniai žvėrys, pilni pyktis, naujai 

sukurta, iškvepiant Ugninė garų arba purvinas kvapai 

mažai dūmų, ar šaudymo baisi blizgučiai iš jų 

akys: 

{11:19} patvirtindami ne tik žalos gali išsiųsti juos 

vienu metu, bet ir baisi akyse visiškai sunaikinti juos. 

{11:20} taip, ir tai galbūt jie sumažėjo 

žemyn vienas suspaustu, persekiojami keršto, ir 

užsienyje išsibarstę per kvėpavimą, tavo galia: bet tu 

tu įsakė visų dalykų matas ir skaičių ir jų svorį. 



{11:21} nes tu ar parodysiu tavo Didžioji jėga visais laikais 

Kada nori; ir kurie gali atlaikyti tavo galia 

rankos? 

{11:22} prieš tave visas pasaulis yra kaip mažai grūdų 

balanso, taip, kaip lašas iš ryto Rasos, 

opadł į žemę. 

{11:23}, bet tu miłosierdzie; tu ar daryti 

visų dalykų, ir winkest ne nuodėmes, nes jie 

reikėtų iš dalies pakeisti. 

{11:24} nes tu lovest visus dalykus, kurie yra, ir 

abhorrest nieko, kurio tu padarei: už niekada galėsi 

tu padaryti bet ką, jei tu hadst znienawidzili jį. 

{11:25} ir kaip gali ką nors išgyvena, jei ji buvo 

nebuvo tavo valia? ar buvo konservuoti, jei ne tave vadina? 

{11:26} bet tu sparest visus: jie yra tavo, Viešpatie, 

tu meilužis sielų. 

{12:1} už tavo nepaperkamas dvasia yra viskas. 

{12:2} Taigi tu jiems mažai ir mažai chastenest 

kad įžeisti, ir warnest jiems joms 

atminimas, kuriame jie įžeidė, kad palieka savo 



blogio jie gali manyti, tau, Viešpatie. 

{12:3}, nes jis buvo tavo valia sunaikinti rankas mūsų 

tėvai abu tų senųjų gyventojų tavo Šventąją Žemę, 

{12:4} kam tu hatedst daryti pačiomis šlykščiausiomis darbai 

witchcrafts ir bloga aukas; 

{12:5}, o taip pat tų negailestingas žudikai vaikus, 

ir devourers žmogaus kūnas ir kraujas, šventės 

{12:6} su jų kunigai iš tarp jų 

garbinančio įgulos, ir tėvai, kurie žuvo su savo 

rankas sielos skurstančių pagalba: 

{12:7} kad žemės, kurioje tu esteemedst visų pirma 

kita, gali būti vertas kolonija Dievo vaikai. 

{12:8} vis net tos tu sparedst kaip ir vyrai, ir 

didst siųsti vapsvos, tavo šeimininkas, sunaikinti jų pirmtakai 

mažai ir mažai. 

{12:9} ne, kad buvai negali pareikšti Neticīgs 

po ranka teisiųjų mūšyje, arba juos sunaikinti 

vienu metu su žiauriai žvėrys arba vienas grubus žodis: 

{12:10}, bet tavo teismo sprendimus į juos truputį 

ir tiek, tu jiems padėkite atgailos, kad gavest 



nežino, kad jie buvo neklaužada kartos, ir kad jų 

blogis buvo išvesti juos, ir kad jų mąstymą lavinantys 

niekada pakeisti. 

{12:11} ji buvo prakeiktas sėklos nuo pat pradžių; 

nei didst tu baimės bet kuris žmogus jiems suteikti malonę 

tų dalykų, kur jie nusidėjo. 

{12:12}, kurie turi pasakyti, ką padarei tu padaryti? arba kurie 

turi atlaikyti tavo sprendimas? ar kas turi kaltinti tave už 

tautos, kad žuvo, kurį tu? arba kurie turi 

ateiti atsilaikyti prieš tave, kad būti atsimokėjo žmonėms kad 

nepelnytas vyrai? 

{12:13}, nei ar yra bet kokio Dievo, bet tu, kad careth 

visiems, kam tu Abys parodysiu, kad tavo sprendimas nėra 

unright. 

{12:14} nei turi karalius ar tironas galės nustatyti jo veido 

prieš tave, bet, kam tu padarei nubaustas. 

{12.15} Forsomuch tada kaip tu esi teisus save, 

tu orderest viskas teisingai: galvoju grasinantys 

su tavo galią pasmerkti jį, Argi ne nusipelnė būti 

nubaustas. 



{12:16} tavo galia yra tiesos, pradžios 

ir todėl, kad tu esi visų Viešpats, jis daro tave bus 

maloningas pas visus. 

{12:17}, kada vyrai neturėtų manyti, kad esi, kad 

visas galia, tu shewest tavo stiprybės, ir tarp jų, 

žinome, kad tu makest jų drąsa manifestas. 

{12:18}, bet tu, tavo energijos įsisavinimas judgest su 

nuosavo kapitalo, ir orderest mus su labai naudai: kad tu 
išsivaduoti 

naudoja energiją, kai tu.. 
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{12:19}, bet iš tokių darbų tu padarei mokė tavo tautos 

tiesiog vyras turėtų būti gailestingas, ir padarei tavo 

vaikai būtų Gerosios Vilties kyšulį, tu givest atgailos už 

nuodėmės. 

{12:20}, jei tu didst nubausti priešų tavo 

vaikai, o ir pasmerktas mirčiai, su tokiu 

svarstymas, suteikiant jiems laiko ir vietos, pagal kurias jie 

gali būti pristatomi iš jų blogis: 

{12:21} su kaip labai apdairiai didst tu teisėjas 



tavo sūnus, pas kurios tėvo tu padarei prisiekęs, ir 

padarė sandoras, pažadus geras? 

{12:22} Taigi, kadangi tu dost bausti mus, tu 

scourgest mūsų priešų tūkstantį kartų daugiau, kad tyčia 

kad, kai mes spręsti, turėtų atidžiai galvojame apie tavo 

Dievui, ir kada mes patys yra vertinami, turėtume 

Ieškoti pasigailėjimo. 

{12:23} kodėl, kadangi žmonės gyveno dissolutely 

ir nedorai, tu padarei vargina juos su savo 

bjaurasčių. 

{12:24} nes jie nuėjo labai toli, kaip klaidos, iš kelio 

ir juos laikė dievų, kurie net tarp žvėrys 

jų priešai buvo niekinami, apgaudinėjami, kaip vaikai 

jokio supratimo. 

{12:25} todėl jiems: taip, kad vaikai be to 

Naudokite proto tu didst siųsti juoktis jiems vykdyti teismo 
sprendimą. 

{12:26} bet jie galėtų būti reformuota ne ta 

korekcija, kuriame jis dallied su jais, turi jaustis tam 

teismo sprendimas, vertas Dievo. 



{12:27}, Žiūrėk, už ką jie grudged, kai 

jie buvo nubausti, t. y. už juos, kurį jie manė, kad 

būti dievų; [dabar] nubaustos juos, kai jie pamatė 

jie pripažino, kad jis yra tikras Dievas, kuriam prieš 

minėtos institucijos neigė žinoti:, todėl itin 

pasmerkimas jiems. 

{13:1} tikrai veltui yra visų vyrų iš prigimties, kurie yra 

nežino Dievo, ir ne iš gerų dalykų, 

matė žino, kad jis: nei apsvarstant darbai 

jie pripažįsta, kad workmaster; 

{13:2} bet laikomas ugnies, ar vėjas, ar greitai oro, arba 

ratas į žvaigždes, arba Smurtiniai vandens žiburiai 

dangaus, esąs dievų, kurie reglamentuoja pasaulyje. 

{13:3} su kurių grožio, jei jie yra su malonumu ėmėsi 

kad jie būtų dievų; tegul žino, kiek geriau Viešpaties 

iš jų yra: nes pirmasis autorius grožio Dievas juos sukūrė. 

{13:4}, bet jei jie nustebino savo galios ir 

dorybė, leiskite jiems suprasti jų, kiek stipresnis jis 

tai daroma juos. 

{13:5} didybės ir grožio būtybių 



proportionably sudarytojo iš jų yra vertinamas. 

{13:6}, bet, tačiau dėl to jie mažiau kalti: už 

jie gal suklysti, ieško Dievo, ir siekdamos rasti 

jam. 

{13:7} yra susipažinę jo darbuose jie ieško jam 

stropiai, ir tikėti jų regėjimo: to, ką yra 

gražus, matomi. 

{13:8} bet nei jie būtų dovanota. 

{13:9}, jei jie galėjo žinoti tiek, kad jie 

turėtų būti siekiama į pasaulį; kaip padarė jie neturi kuo 
greičiau išsiaiškinti, dėl 

Viešpats jų? 

{13:10} bet varganas jie ir negyvų daiktų yra jų 

Tikiuosi, kurie jiems skambinti dievų, kurie yra Vyriški darbai 

rankas, aukso ir sidabro, parodysiu meno, ir panašumai ir 

žvėrys, arba nieko, darbas labai senas geras akmuo 

ranka. 

{13:11} dabar dailidė, felleth medienos, po to, kai jis 

perpjauta žemyn patenkinti tam tikslui medį, ir ne visi su 

žievė meistriškai aplink apie ir kas gražu, apdoroti 



ir laivas, jos tinka įteikimo žmogaus gyvenime; 

{13:12} ir po išlaidų atsisakyti savo darbo suknelė 

jo mėsą, pripildė pats; 

{13:13} ir labai atsisakyti tarp tų, kurie 

buvo nenaudingi, yra kreivas gabalas medienos, ir pilnas 

mazgų, kas jį iškirpti kruop čiai, kai jis daugiau nieko 

tai ir suformuotas savo supratimą, ir 

figūrą prie žmogaus; 

{13:14} arba pagaminta kaip šiek tiek šlykštus žvėrys, kuriuo jis 

su vermilion ir dažų spalva raudona, ir 

apimantis susidoroja su visomis dėmėmis 

{13:15} ir kai jis padarė patogus kambarys, 

nustatykite jį į sieną, ir padarė tai greitai su geležies: 

{13:16} jis numatyta tai, kad ne gali priklausyti, 

Žinant, kad jis negalėjo padėti Tai vaizdas, 

ir jums reikia pagalbos: 

{13:17} tada jis daro malda už savo prekes, jo žmona 

ir vaikai, ir nėra gėda kalbėti į tą, kuris davė 

nėra gyvybės. 

{13:18} jis vadino pateikus sveikatos, kuris yra silpnas: už 



gyvenimo prayeth, kurie yra mirę; pagalbos nuolankiai 
beseecheth 

tai, kas turi bent tai padėti: ir geros kelionės 

jis asketh, kuriam nepavyksta nustatyti snukio į priekį: 

{13:19} ir įgyti ir gauti, ir dėl geros sėkmės 

rankas, asketh gebėjimas daryti su juo, kad labiausiai negali 

daryti bet ką. 

{14:1} dar vienas rengti pats plaukti, ir apie į 

Pro šėlstančių bangų, vadino ant medžio gabalas 

labiau supuvęs už laivą, kad carrieth jam. 

{14:2} nes sakau noras įgyti sugalvojo, kad ir 

darbininkas pastatytas pagal savo įgūdžius. 

{14:3}, bet tavo Apvaizdos, O Tėve, governeth ją: už 

tu padarei padarė taip jūroje ir saugus kelias į 

bangos; 

{14:4} Shewing, kad tu ar išgelbėti nuo visų pavojų: taip, 

Nors vyras išėjo į jūrą be meno. 

{14:5} vis tu galėsi ne tai, kad darbai 

tavo išminties turėtų būti nenaudojamas, ir todėl padaro vyrai 

savo gyvenimą į mažą gabalėlį medžio, ir yra išlaikęs žaliavinė 
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Išsaugota jūros silpnas inde. 

{14:6} senas kartą, be to, kai didžiuotis Milžinai 

žuvo, pagal tavo ranka pasaulio viltis 

pabėgo į indą, silpnas, o kairės į visų amžiaus grupių sėklos ir 

kartos. 

{14:7} palaimintas tai mediena, kuriuo teisumo 

ateina. 

{14:8}, bet, kad pateikimo rankomis yra prakeiktas, kaip 

gerai tai, kaip tas, kuris padarė jį: jis, nes jis padarė tai; ir jis, 

nes yra paperkamas, jis buvo vadinamas Dievo. 

{14:9} Neticīgs ir jo blogis yra tiek 

bjaurių Dievui. 

{14:10} už tuos, kuriuos turi būti nubaustas kartu 

su juo, kad jis padarė. 

{14:11} todėl net ant pagonių stabus 

tokios yra lankymo: nes – Dievo kūrinys 

jie tampa pasibjaurėjimas ir stumblingblocks į 

vyrai, o kilpą prie kojų, kad neprotinga sielas. 

{14:12} būtų surastas Stabai buvo pradžioje 



dvasinis nierządu, ir jų išradimas, 

korupcija gyvenimo. 

{14:13}, nei jos buvo nuo pradžios, nei 

jie turi būti amžinai. 

{14:14} nes veltui šlovės vyrai jie įrašyti į į 

pasaulyje, ir todėl jie ateis netrukus prie pabaigos. 

{14:15} tėvas serga nesavalaikių gedulo, 

Kada jis pavertė jo vaikas greičiau atimti, vaizdas 

Dabar išmokėjo jam kaip Dievas, kuris vėliau miręs žmogus, 

ir tiems, kurie buvo jo apeigas ir 

aukos. 

{14:16} Taigi Vietovė proceso metu bezbożnych Pasirinktinis 

sustiprėjo buvo laikomi kaip įstatymas, o posągi buvo 

garbino įsakymų karalių. 

{14:17} kuriems vyrai ne garbę akivaizdoje, 

nes jie gyveno toli, jie paėmė jo klastojimas 

veidas iš toli, ir padarė aiškų vaizdą, karalius, kuriam 

jos garbė, galų gale, tai jų nekuklumas jie 

gali laižytis jam, kad buvo išvykęs, lyg jis būtų pateikti. 

{14:18} taip pat padarė vienaskaitos nagrinėjimas, kad artificer 



padėti nustatyti į priekį neišmanantis daugiau prietarų. 

{14:19}, jis, gal nori įtikti vienas 

institucija, privertė visus savo įgūdžius, kad panašumą į 

geriausių mados. 

{14:20} ir tiek minios, allured Malone, 

dirbti, buvo jam dabar Dievas, kurį truputį anksčiau buvo, bet 

garbė. 

{14:21} ir tai buvo proga apgauti pasaulio: 

vyrams, nelaimės ar tironijos, ar priskiria: 

akmenys ir atsargos incommunicable pavadinimas. 

{14:22} Be to tai nebuvo pakankamai, kad jie 

padarė klaidą pažinti Dievą; bet kadangi jie gyveno 

Pirmojo pasaulinio karo iš nežinojimo šios taip Didžiosios skėrių, 
vadinamas 

jie taikos. 

{14:23}, nors jie nužudė savo vaikus į aukos, 

ar naudojamas slaptas apeigas arba pagaminti revellings, keista 

apeigos; 

{14:24} jie laikomi nei gyvenime, nei santuokos ilgiau 

nieskalane: bet vieną nužudė kitą traiterously, arba 



Zasmucony jį iš neištikimybe. 

{14:25} taip kad ten karaliavo visi žmonės be 

išimtis kraujo, žmogžudystė, vagystė ir dissimulation, 

korupcija, melagingus tumults neveikia, 

{14:26} Disquieting, geri žmonės, užmaršumas geros 

pasirodo, dergimas sielų, keičiasi rūšies, sutrikimas 

santuoka, neištikimybė ir begėdis uncleanness. 

{14:27} garbina stabus negali būti pavadintas yra 

pradžioje, priežastis, ir galų gale, jokio blogio. 

{14:28}, arba jie yra proto, kai jie būna Džiaugsmingos, arba 

Kalbėk melas, ar gyvena neteisingai, ar dar šiek tiek forswear 

patys. 

{14:29}, tiek kaip jų pasitikėjimą stabus, kurių 

ne gyvybės; Nors jie melagingai prisiekiu, dar jie atrodo lemta 
išsipildyti 

skauda. 

{14:30} čiausiasis dėl abiejų priežasčių turi jas teisingai 

nubaustas: abu nes jie suvokiami ne gerai Dievas, suteikiant 

paisyti stabus, o taip pat nepagrįstai prisiekė apgaulės būdu, 
nežiūrint 

šventumas. 



{14:31} nes tai ne jų galia kieno jie 

prisiekiu:, bet tai tik nusidėjėliai, keršto, kad punisheth 

visada apie Neticīgs nusikaltimas. 

{15:1}, bet tu, Dieve, meno maloningas ir tiesa, 

kantrybe, ir malonės užsisakyti viską, 

{15:2} nes jei darome nuodėmę, mes esame tavo, žinodami 
tavo galios: 

bet mes ne bus nuodėmė, žinant, kad mes skaičiuojami tavo. 

{15:3} pažinti tave yra puikus tiesos: taip, kad 

Žinau tavo galia yra nemirtingumo šaknis. 

{15:4}, nė vienas nebuvo išdykęs vyrų išradimas 

apgauti mus, taip pat pastebėtas narai spalvomis, vaizdas į 

dailininko bevaisės darbo; 

{15:5} akyse patvirtindami enticeth kvailas, Geismas, po 

ir taip jie nori miręs vaizdo formą, kuri kas Nr 

kvėpavimas. 

{15:6} abu jie, kad juos, jie nori, 

ir tie, kurie garbinti juos, yra bloga, mėgėjams ir 

yra vertas, kad tokius dalykus galima pasitikėti ant. 

{15:7}, Poteris, grūdinimo minkštųjų žemėje, fashioneth 



Kiekvienas laivas su daug darbo už savo paslaugas: taip, iš to 

pat Molis jis padaro tiek laivams, kurie tarnauja, švarus 

naudojimo, o taip pat taip pat visus tokius kaip tarnauti 
priešingai: bet 

Kas yra naudoti arba rūšiuoti, Poteris, pats gali nuspręsti. 

{15:8} ir dirba savo darbuose lewdly, jis padaro per 

veltui Dievas pats molio, net tas, kuris mažai anksčiau buvo 

pagamintas iš žemės, save, ir per mažai, o po 

į tą pačią, kada returneth savo gyvenimą, kuris buvo paskolinti 
jam 
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reikalaujama. 

{15:9} nepaisant jo priežiūra yra, ne todėl, kad jis turi 

daug darbo, nei kad jo gyvenimas yra trumpas: bet striveth į 
"Excel" 

aukso ir sidabro, ir endeavoureth, kaip 

žalvaris, darbuotojams ir counteth jo šlovės, kad 

padirbtų dalykų. 

{15:10} savo širdį yra pelenai, jo viltis yra labiau šlykštus, nei 

žemės, ir savo gyvenimą, išskyrus molio: 

{15:11} nes jis žinojo, kad ne jo virimo aparatas, ir jam 



kad įkvėpė į jo aktyvų sielą ir įkvėpti per 

gyva dvasia. 

{15:12}, bet jie skaičiuojami mūsų gyvenime yra pramoga, o 
mūsų laikais 

Čia rinkos įgyti:, sako jie, mes turi gauti 

visaip, nors tai būtų blogis priemonėmis. 

{15:13} šiam žmogui, kad žemiškos medžiagos padaro trapūs 

laivų ir posągi, nežino, kad įžeisti 

visų pirma kitiems. 

{15:14} ir visus tavo tautos priešus, kad juos laikyti 

pajungimas, yra kvailas, ir yra daugiau apgailėtinus nei 

labai kūdikiams. 

{15:15} nes jie skaičiuojami visi bożki pagonis yra 

dievai: kurie neturi akimis pamatyti, nei nosis turi naudoti 

piešti kvėpavimas, nei ausis girdėti, nei rankų pirštai rankena; 

ir dėl savo kojų, jie lėtai eiti. 

{15:16} padarė juos, ir jis žmogui, kuris pasiskolino jo 

savo dvasia figūrą jiems: Dievas kaip, bet nė vienas žmogus gali 

pas save. 

{15:17} už tai, kad mirtingasis, jis dirba su miręs dalykas 



bloga rankų: jis pats yra geriau nei tai, ką kuri 

jis worshippeth: kadangi jis gyveno kartą, bet jie niekada. 

{15:18} taip, jie garbino tie žvėrys, taip pat kad yra 

labiausiai nekenčiamas: už palyginamos kartu, kai kurie blogiau 

nei kiti. 

{15:19}, nei jie gražūs, tiek daug, kaip turi būti 

norim atžvilgiu žvėrys: bet jie nuėjo be pagirti 

Dievas ir jo palaiminimas. 

{16:1} todėl iš pan buvo, jie nubausti pelnytai, 

ir iš daugybė įvairių žvėrių kamavo. 

{16:2} vietoj kurią bausmė, sprendžiant mielai 

su tavo žmonės, tu preparedst jų mėsa yra 

keistas skonis, net putpelės išmaišyti jų apetitas: 

{16:3} iki galo kad jos, norėdamos maisto, gali būti, kad 

negraži žvėrys, siunčiami tarp jų akyse lothe net ir tai, 

kurios jie turi turi noro; bet jie kenčia skurdumo 

per trumpą, gali būti daroma dalyviais keistas skonis. 

{16:4} ji buvo būtina sąlyga, kad jiems vykdyti 

tironija turėtų ateiti skurdumo, kurių jos negalėjo išvengti: 

bet tai turėtų tik būti shewed kaip savo priešų 



buvo kankinamas. 

{16:5} kai atėjo baisus žvėris nurimo 

nuo šių, ir jie žuvo su skausmai ir kreivas 

gyvatės, tavo rūstybė išgyveno ne kada nors: 

{16:6}, bet jie buvo neramus dėl mažų sezono, kad 

jie gali būti priminta, turintys ženklu išsigelbėjimo, įdėti 

jų atminimas įsakymas – tavo teisė. 

{16:7} jis, kad pats pasuko link jis neįrašytas 

reikalas tas, kad jis pamatė, bet tau, laikydamas, kad 
Gelbėtojas, 

Visi. 

{16:8} ir tai tu leidi tavo priešų prisipažinti, 

kad tai yra tu kurie deliverest nuo viso blogio: 

{16:9} jiems bitings žiogų ir musės 

žuvo, nė vienas ten rastas bet kokios teisės gynimo priemonės, 
jų gyvenimo: dėl 

jie buvo verti būti nubaustas toks. 

{16:10} bet tavo sūnūs nėra labai dantis yra nuodingas 

Drakonai įveikė: tavo gailestingumo kada nors buvo, ir 

išgydė juos. 

{16:11} nes jie buvo stačios, kad jie turėtų 



atsimenu tavo žodžių; ir greitai buvo Išsaugota, kad ne 

patenka į giliai užmaršumas, jie gali būti nuolat 

prisimindama tavo gerumo. 

{16:12} ji buvo nei žolė, nei mollifying plaister, 

kad vėl juos sveikatos: bet tavo žodis, Viešpatie, kuris 

healeth visų dalykų. 

{16:13} nes tu gyvenimo ir mirties galią: tu 

leadest prie pragaro vartų, ir bringest vėl. 

{16:14} žmogus iš tiesų killeth per jo blogis: o 

dvasia, kai jis dingo, returneth nė viena siela 

gavo ne ateis dar kartą. 

{16:15}, bet neįmanoma pabėgti tavo ranką. 

{16:16} Neticīgs, kad atsisakyta pažinti tave, buvo 

nuplakti iš tavo rankos stiprumas: su keista lietus, 

kilęs, ir dušai, buvo, jie persekiojami, kad jie galėtų 

negali išvengti, ir per ugnį buvo jie vartojami. 

{16:17}, kuris yra dauguma stebėjosi, ugnis buvo 

daugiau jėgos į vandenį, kad quencheth viskas: už į 

pasaulio fighteth teisus. 

{16:18} nes kažkada liepsna buvo sušvelninti, kad ji 



ne gali supykdyti žvėrys, kad buvo išsiųstas prieš į 

bezbożnych; bet patys gali pamatyti ir suvokti, kad jie 

buvo persekiojami su Dievo teismas. 

{16:19} ir kitu metu, tai burneth dar pačiame įkarštyje 

vandens virš ugnies, kad jis gali sunaikinti galia, 

nepagrįstas žemės vaisių. 

{16:20} vietoj to kurio tu feddest tavo žmonės 

su finansinių rėmėjų maisto, ir didst siųsti juos iš dangaus 
duona 

paruošti be savo darbo, galimybę turinio kiekvieno žmogaus 

malonumas ir susitaria dėl kiekvieno skoniui. 

{16:21} tavo maistingumas paskelbė tavo saldumą pas 

tavo vaikams ir tarnauja valgytojai, apetitas 

grūdintas pati pagal kiekvieno žmogaus poreikius. 

{16:22}, bet sniego ir ledo išgyveno ugnį, ir lydomas 

ne, kad jie gali žinoti kad ugnis, kruša, degimo ir 

putojantis per lietų, ar sunaikinti priešų vaisius. 

{16:23}, bet tai dar nebuvo net pamiršti savo jėgą, 
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kad teisus gali būti maitinamas. 



{16:24} dėl kūrinys, kad serveth tave, kas menas, 

Gamintojas increaseth jo jėga prieš bedieviai 

jų bausmė, ir abateth jo stiprumas kitų labui, 

pavyzdžiui, įdėti savo pasitikėjimą tavimi. 

{16:25} todėl net ir tada buvo, ji pakeista į visas 

madas, ir buvo paklusnus tavo malonės, kad nourisheth visi 

dalykus, pagal jų norą, kad reikia: 

{16:26} kad tavo vaikus, Viešpatie, kam tu lovest, 

galbūt žinote, kad tai ne vaisių auginimas, 

nourisheth vyras: bet tai tavo žodis, kuris preserveth 

juos įdėti savo pasitikėjimą tavimi. 

{16:27} už tą, kuri nebuvo sugriauta ugnies, 

yra šildomi su mažai sunbeam, netrukus neteks: 

{16:28} kad ji gali būti žinoma, kad turime užtikrinti, kad į 

Saulė duoti tau ačiū, ir ne dėl dayspring melstis pas tave. 

{16:29} už viltį ir nedėkingas yra lydyti į sandėlį kaip 

žiemą 's hoar šalčiui, ir turi bėgti kaip nepelningas 

vandens. 

{17:1} puikiai tavo sprendimų, todėl negali būti 

išreikšti: todėl suklydo unnurtured sielas. 



{17:2} kai nepelnytas vyrams maniau engti į 

Šventoji tauta; jie uždaryti jų namų, kaliniai 

iš tamsos, ir fettered su obligacijų ilgos nakties, 

[yra] ištremtas iš amžinojo apvaizda. 

{17:3}, nors jie turėtų gulėti neslėpė savo paslaptis 

nuodėmes, jie buvo išblaškyti po tamsiai šydu, užmaršumas, 

buvo baisiai stebėjosi ir nerimauja su [keistai] 

apsireiškimus. 

{17:4}, nei gali į kampą, kad būtų išlaikyti 

juos iš baimės: bet garsų [vanduo] nuo krenta 

skambėjo apie juos, o liūdna vizijas atsirado pas juos 

su sunkiųjų asmenys. 

{17:5} ugnies galios gali suteikti jiems šviesos: nei 

ryški liepsna žvaigždės gali ištverti pašviesinti, 

siaubinga naktis. 

{17:6} tik ten pasirodė jiems ugnies užsidegti dėl: 

pati labai baisi: būtybei daug išsigandusi, jie manė, 

ką jie pamatė, kad blogiau nei akyse jie 

mačiau ne. 

{17:7} kaip už iliuzijų menas magick, jie buvo pateikti 



žemyn, ir savo vaunting išminties buvo reproved su 

gėda. 

{17:8} jie, kurie pažadėjo, kad vairuoti į sandėlį košmarai ir 

rūpesčių nuo nedarbingumo sielą, buvo serga patys baimės, 

verta juoktis. 

{17:9}, nors ne baisiausias dalykas ar baimė dar 

kad bijojo su žvėrys,, ir šnypštimo 

gyvatės, 

{17:10} jie mirdavo už baimę, neigia, kad jie pamatė ore, 

kurių nė pusės galima išvengti. 

{17:11} nedorumo, pasmerkė savo liudytoju, 

yra labai timorous, ir visada yra spaudžiamas sąžinę, 

forecasteth sunkus dalykų. 

{17:12} baimė yra ne kas kita, išdavystė į 

succours, todėl offereth. 

{17:13} ir lūkesčius iš vidaus, yra mažesnė, 

counteth nežino, daugiau nei priežastis, kuri gimdo 

kančia. 

{17:14}, bet jie miega paties miego naktį, 

kuris buvo iš tiesų netoleruotina, ir kuris buvo jiems 



iš neišvengiamą pragarą, dugnai 

{17:15} buvo iš dalies vexed su išsigimęs apsireiškimus, 

ir iš dalies viltį praradau, jų širdis jei juos: dėl staigaus 

baimė, ir ne ieškojo, atėjo į juos. 

{17:16} tai tada kas ten nukrito buvo straitly 

nuolat, užsičiaupk į kalėjimą be geležies strypų, 

{17:17}, ar jis buvo žemdirbys, ar piemuo, 

ar yra darbininkas į lauką, jis buvo pasenusios, ir išgyveno 

kad dėl būtinybė, kurių nebuvo galima išvengti: jie buvo visi 

susietas su viena grandinėje tamsoje. 

{17:18} ar ji buvo Gwizdanie vėjo ar per melodingas 

triukšmo paukščių, tarp plitimo filialų, arba yra malonus 

patenka vandens veikia stipriai, 

{17:19} ar baisus garsas akmenų mesti žemyn, arba 

Rodyti, kad galėtų būti suvokiamos ne praleidžiant žvėrys, arba 

riaumojimas balso labiausiai žiauriai laukiniai žvėrys, ar yra 
pašoks 

Aidas iš tuščiavidurių kalnuose; tai padarė juos į 

gvaibti baimės. 

{17:20} spindi šviesoje, su visam pasauliui ir 



nė vienas buvo trukdoma jų darbo: 

{17:21} per juos tik buvo paskirstyta per sunki naktis, yra 

vaizdas iš tos tamsos, kuriam po to turėtų būti 

jas: bet dar buvo jie pas save labiau sunkus, nei 

tamsoje. 

{18:1} vis tavo šventųjų buvo labai lengvas, 

kurių jie balso, klausos, ir nematau savo formą, 

nes jie taip pat nepatyrė tie patys dalykai, jie 

suskaičiuoti jų laimingas. 

{18:2}, bet, kad jie nebuvo sužeistas juos dabar, iš kurių 

jie buvo nuskriausti prieš jie padėkojo jiems, ir 

prašė jiems malonę kad jie būtų priešai. 

{18:3} vietoj to kurio tu gavest jų deginimas ramstis 

ugnies, tiek kad nežinomas kelionės vadovas ir 

nekenksmingas Saulė į juos linksminti garbingai. 

{18:4}, nes jie buvo verti būti atimta šviesos ir 

įkalintas tamsiu paros metu, kurie buvo laikomi tavo sūnūs, 
užsičiaupk, iš 

Kam uncorrupt šviesa įstatymo buvo bus duota 

pasaulyje. 



{18:5} ir kada jie buvo pasiryžęs nužudyti babes 

Šventųjų, vienas vaikas yra mesti atgal, ir Išsaugota, kaip 

jų, akinti tu tookest kelio daugybė jų 

vaikų ir destroyedst jų iš viso galingas vandens. 

{18:6} tą naktį buvo mūsų protėviai, sertifikuota pirmiau, kad 

tvirtai žinodami pas ką priesaikas jiems davė 
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pasitikėjimo, jie vėliau gali būti geros nuotaikos. 

{18:7}, tavo tautos buvo priimta abiejų išganymo 

teisiųjų, ir sunaikinti priešų. 

{18:8}, kuria tu didst bausti savo priešininkus, 

to tu didst šlovinti mums, kuriuos tu hadst vadinamas. 

{18:9} teisieji vaikams geri žmonės padarė 

paaukoti slapta, ir su vieno sutikimo atlikti šventą įstatymą, 

kad šventųjų turėtų būti kaip dalyviais tos pačios prekės ir 

blogis, tėvai dabar dainuoja, pagirti dainas. 

{18:10}, bet iš kitos pusės skambėjo blogai 

Pasak verkti priešų ir apgailėtinas triukšmo buvo 

užsienyje atlikti vaikų, kurie buvo bewailed. 

{18:11} kapitono ir vergais buvo nubaustas po 



vienu būdu; ir kaip kaip karalius, Taigi patirtos bendros 

asmuo. 

{18:12}, jie visi kartu turėjo daugybę negyvų su 

vienos rūšies mirties; taip pat buvo pakankamai palaidoti 
gyvenimo 

jas: vieną akimirką kilniausias palikuonys iš jų buvo 

sunaikinta. 

{18:13}, kadangi jie netiki ką nors iš 

priežasties, Vudu; nuo sunaikinimo, 

pirmagimis, jie pripažino, kad šios tautos sūnūs 

Dievas. 

{18:14}, nors viskas buvo ramioje tyla, ir 

tą naktį buvo viduryje jos greitai kursai, 

{18:15} tavo visagalis žodis mesti žemyn iš dangaus 

iš tavo karaliaus sostą, kaip žiaurus žmogus karo į tarp 

žemės sunaikinimas, 

{18:16} ir atnešė tavo nuoširdus įsakymų kaip tam 

ūminis kardas ir atsistojus užpildyti visų dalykų su mirtimi; 

jis liečia dangaus, o jis stovėjo ant žemės. 

{18:17} tada staiga vizijas, baisus sapnai 



Trikdė jiems skauda, ir siaubo atėjo į juos unlooked 

už. 

{18:18} ir vieną mesti čia, ir dar ten, pusė 

miręs, shewed jo mirties priežastis. 

{18:19}, svajoja, kad juos Trikdė padarė foreshew 

tai, kad jie turėtų žūti, ir negali žinoti, kodėl jie buvo 

kenčia. 

{18:20} taip, skonio mirtis palietė teisus 

taip pat, ir ten buvo daugybė – sunaikinimas, 

dykumoje: bet gniewu išgyveno neilgai. 

{18:21} tada nepriekaištingai vyras nuskubėjo, ir 

stovėjo ginti ir jo skydas 

tinkamą ministerijos ir net maldos permaldavimą 

Smilkalai, pats išskaityti rūstybė ir taip išvedė į 

nelaimė baigsis, skelbiantis, kad jis buvo tavo tarnas. 

{18:22}, jis įveikė naikintojas, ne su jėga 

kūno, nei jėga ginklų, tačiau su žodžio silpnas jam 

kad nubaustas, susijusio su priesaikas ir paktas su 

tėvai. 

{18:23}, kada mirusieji buvo dabar nukrito iš 



krūvos vienas ant kito, nuolatinio tarp, jis liko su 

rūstybę, ir atsiskyrė ir gyvenimo būdas. 

{18:24} – ilgas drabužis buvo visame pasaulyje, ir 

keturių eilių akmenys buvo tėvo šlovę 

Idol, o ant jo galvos daidem tavo didybę. 

{18:25} pas šių naikintojas davė vieta, ir buvo 

bijo juos: tai buvo pakankamai, kad jie tik paragavo į 

rūstybės. 

{19:1} kaip Neticīgs, gniewu atėjo į juos be 

gailestingumo iki galo: nes jis žinojo prieš ką jie turėtų daryti; 

{19:2} kaip, suteikus jiems atostogų išvykti, ir 

išsiuntė juos paskubomis kelio, jie turėtų atgailauti ir vykdo 
juos. 

{19:3}, nors jie buvo dar gedulo ir priėmimo 

raudos ne kapuose mirusiųjų, jie pridėjo dar 

kvailas įrenginys, ir siekiama juos kaip bėglius, kuriam jie 

buvo intreated kad dingo. 

{19:4} nes likimas, kurio jie buvo verti, atkreipė 

juos pas šiuo tikslu, ir pagaminti jiems pamiršti dalykų, kurie 

jau nutiko, kad jie gali atlikti bausmę 



kurie nori jų kankina: 

{19:5} ir puikus būdas, kad tavo žmonės gali: 

bet jie gali rasti keista mirtis. 

{19:6} visą padaras jo tinkamą natūra buvo 

vėl iš naujo, figūrą, tarnauja savotiškas įsakymų 

kuri buvo suteikta jiems, kad tavo vaikai gali būti laikomi 

Be skauda: 

{19:7} kaip būtent debesis šešėliai stovyklos; ir 

kur vandens stovėjo prieš sausos žemės atsirado; ir iš to 

Raudonoji jūra taip be jokių kliūčių; ir iš smurto 

plyno lauko srautas: 

{19:8} wherethrough visi žmonės išvyko, buvo 

ginti su tavo ranka, matau tavo nuostabią keista 

stebuklai. 

{19:9}, nes jie atėjo didelis kaip arkliai, ir šoktelėjo iš, pavyzdžiui 

ėriukai, šlovindamas tave, O Viešpatie, kuris hadst juos. 

{19:10} jie buvo dar atsižvelgiant į tai, kas buvo 

padaryta, o jie atvyko į keistą žemę, kaip 

žemės išvedė muses vietoj galvijų, ir kaip 

mesti aukštyn varles vietoj žuvys daugybė upių. 



{19:11}, bet po to jie pamatė naujos kartos 

vištos ir gaidžiai, kai kurie vadovavo su jų apetitas, jie 
užduodami 

subtilus mėsos. 

{19:12}, putpelės atėjo pas juos iš jūros 

jų pasitenkinimo. 

{19:13} ir bausmės atvykau nusidėjėliai ne 

buvęs požymių garso jėga: jie 

patyrė teisingai pagal savo nedorumą, 

tiek kaip jie sunkiai ir bjaurių elgesys 

link svetimi. 

{19:14} už Sodomites negavo nei tie, kuriems 

jie žinojo, kad ne, kada jie atėjo: bet tai atnešė draugų 

į vergijos, kad gerai nusipelnė iš jų. 
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{19:15} ir ne tik taip, o gal kai kurie gerbia 

turi būti turėjo, nes jie naudojami svetimi ne 

draugiškas: 

{19:16}, bet tai labai žiauriai kenčia, kuriam 

jie gavo su feastings, ir jau buvo 



tuos pačius įstatymus su jų dalyviais. 

{19:17} Todėl net su aklumas, ši informacija buvo 

ištiktas, kaip tie buvo teisus žmogus duris: 

kai yra kainavo apie su siaubinga labai tamsu, 

Kiekvienas ieškojo savo duris ištrauka. 

{19:18} nes elementai buvo pakeisti save iš 

harmonijos, natūra, pavyzdžiui, kaip ar psalteriumas pastabos 
pakeitimas, 

pavadinimas, kad melodija, ir dar visada skamba; kuri gali 

gerai suvokti akyse, dalykų, kurie buvo 

padaryta. 

{19:19} dėl žemiškų dalykų virto vandeningas, ir 

tai, kad prieš plaukė vandenyje, dabar išėjo į 

į žemę. 

{19:20} ugnis turėjo galią vandenyje, pamiršta savo 

savo dorybė: ir vandens forgat savo aušinimas pobūdį. 

{19:21} iš kitos pusės, liepsnos iššvaistytos ne kūne 

kad paperkamas gyvenimo dalykų, nors jie gyveno 

nei jie ištirpsta dangaus mėsą, kuri buvo ledinis natūra 

iš prigimties linkę tirpti. 



{19:22} nes visame kame, O Viešpatie, tu didst padidinti tavo 

žmonių, ir garbinti juos, nei didst tu lengvai laikyti 

jas: bet didst padėti joms kiekvienas laikas ir vieta. 
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