
APOCRIFE 

ÎNŢELEPCIUNEA LUI KING JAMES BIBLIE 1611 

www.Scriptural-Truth.com 

Înţelepciunea 

Cartea lui Wisdomor... Înţelepciunea lui Solomon 

{1:1} dragoste dreptatea, voi care fie judecătorii pământului: 

Gândiţi-vă la Domnul cu un bun (inima) şi simplitatea 

inima-l caute. 

{1:2} pentru el va fi găsit de cei ce-l tenta nu; 

şi sheweth zis cum ar fi neîncredere nu-l. 

{1:3} pentru mofturos gândurile separate de la Dumnezeu: şi a 
lui 

putere, corecturi, reproveth înţelept. 

{1:4} pentru într-un suflet rău intenţionat înţelepciunea să nu 
intre; 

de asemenea, nu locuiesc în organism, care se supune şi de 
păcat. 

{1:5} pentru Duhul Sfânt de disciplină va fugi de înşelăciune, şi 

elimina din gândurile care sunt fără pricepere, şi 

nu va respecta cand vine nelegiuire în. 

{1:6} pentru înţelepciunea este un spirit iubitor; şi va achita o 



hulea cuvintelor lui: Dumnezeu este martor mijlocului său, 

un adevărat privitorului inimii sale, şi un ascultător limbii sale. 

{1:7} pentru Duhul Domnului plineşte lumea: şi că 

care containeth toate lucrurile n-are cunoştinţe de voce. 

{1:8} aceea, cine vorbeşte lucruri nedrepte 

nu poate fi ascuns: nici nu se răzbunare, atunci când se 
punisheth, 

trece de el. 

{1:9} de Inchiziţie se efectuează în sfaturile de 

cei păcătoşi: şi sunet de cuvintele lui vor veni 

Domnului pentru manifestarea de faptele lui rele. 

{1:10} pentru urechea de gelozie aude totul: şi 

nu s-a ascuns cârtirile de zgomot. 

{1:11}, prin urmare, Feriţi-vă de murmurînd, care este 

nerentabile; şi să se abţină limba de vorbire: pentru 

nu există nici un cuvânt atât de secretă, care se duc degeaba: şi 

gura că belieth slayeth sufletul. 

{1:12} caută nu moartea în eroare din viata ta: şi trage 

nu pe voi înşivă distrugerea cu lucrari de dumneavoastră 

mâinile. 



{1:13} pentru Dumnezeu a făcut nu moartea: nici el n-are 
agrement 

la distrugerea celor vii. 

{1:14} pentru el a creat toate lucrurile, pe care ei ar putea avea 
lor 

fiind: şi generaţiile lumii au fost sanatoase; şi 

nu există nici o otravă de distrugere în ele, nici Regatul 

moartea de pe pământ: 

{1:15} (pentru dreptatea este nemuritoare:) 

{1:16} dar oamenilor nelegiuiţi cu lucrări şi cuvintele lor 

a numit-o la ei: de când au crezut că pentru a fi lor 

prieten, au consumat la zero, şi făcut un legământ cu 

aceasta, deoarece acestea sunt vrednici de a lua parte cu ea. 

A spus {2:1} pentru cei păcătoşi, raţionament cu ele însele, 

dar nu cum trebuie, viaţa noastră este scurtă şi plictisitor, şi 
moartea 

un om nu este nici o cale de atac: nici nu a fost acolo orice om 

cunoscute s-au întors din mormânt. 

{2:2} pentru ne-am nascut la toate aventura: şi vom fi 

în continuare, deşi ne-am fost niciodată: pentru suflarea în 
nostru 



nările este ca fumul şi o scânteie mică în deplasarea noastră 

inima: 

{2:3} care fiind stinsă, corpul nostru se va preface 

în cenuşă, şi Duhul nostru va dispărea ca aer moale, 

{2:4} şi numele nostru trebuie să fi uitat în timp, şi nu 

Omul trebuie să aibă faptele noastre în amintire, si viata 
noastra 

va trece ca urma un nor, şi trebuie să fie 

dispersate ca o ceaţă, care este condus departe cu grinzile de 

soare, şi de a depăşi cu căldură ale acestora. 

{2:5} pentru timpul nostru este foarte umbra care întrece de 
departe; 

şi după sfârşitul nostru nu există nici o întoarcere: pentru că 
este rapid sigilate, 

astfel că nimeni nu vine din nou. 

Haide {2:6}, prin urmare, să ne bucura de lucrurile bune care 

sunt prezente: şi să ne folosi rapid creaturi cum ar fi ca în 

tineret. 

{2:7} să ne umple-ne cu vin costisitoare si unguente: 

si lasa nici o floare de primăvară trece de noi: 

{2:8} să ne coroana-ne cu rosebuds, înainte ca acestea 



uscat: 

{2:9} lasa nici unul dintre noi merge fără lui parte din noştri 

voluptate: să ne lasă tokenurile de veselia noastră în 

fiecare loc: pentru acest lucru este parte noastre, şi noastre 
multe este aceasta. 

{2:10}-ne asupresc bietul om neprihănit, să ne nu 

schimb văduvă, nici respect firele de păr gri vechi de 

în vârstă. 

{2:11} lasa puterea noastră fi Legea dreptăţii: pentru că 

care este slabă este constatat a fi nimic în valoare. 

{2:12}, prin urmare, să ne mintă în aşteptaţi pentru cei drepţi; 

pentru că el nu este rândul nostru, şi el este curat contrar 

faptele noastre: el dă-ne cu nostru ofensatoare legii, 

şi objecteth în infamie noastre transgressings de noastre 

educaţie. 

{2:13} a professeth să aibă cunoştinţe de Dumnezeu: si 

el însuşi dacă copilul Domnului. 

{2:14} a fost făcut să mustre gândurile noastre. 

{2:15} este gravă ni chiar şi a privi: pentru viaţa lui 

nu este ca alte bărbaţi, căile sale sunt de un alt mod. 



{2:16} am sunt stimat de el ca falsurilor: el 

abstaineth din căile noastre începând cu murdăria: el 
pronounceth 

la sfârşitul doar pentru a fi binecuvântat, şi maketh sa se laude 
cu asta 

Dumnezeu este tatăl său. 

{2:17} să vedem dacă cuvintele lui este adevărată: şi să ne 
dovedească 

ce se întâmpla în cele din urmă de el. 

{2:18} pentru cazul în care doar om fi fiul lui Dumnezeu, el va 
ajuta 

El, şi dă-l din mâna duşmanilor săi. 

{2:19} să-i examinăm cu despitefulness şi 

tortura, ca să putem cunosc blandetea sa, şi dovedi lui 

răbdare. 

{2:20}-ne condamna-l cu o moarte ruşinoasă: pentru de 

propria spune el va fi respectat. 
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{2:21} astfel de lucruri au Imaginaţi-vă, şi au fost înşelaţi: 

pentru răutatea lor căci orbit ei. 

{2:22} în ceea ce priveşte tainelor lui Dumnezeu, ei kn ew le nu: 



nici nu au sperat pentru salariile dreptăţii, nici 

sesizabilă o recompensă pentru suflete fără prihană. 

{2:23} pentru Dumnezeu a creat pe om pentru a fi nemuritor, şi 
a făcut 

sa fie o imagine de eternitatea lui. 

{2:24} totuşi moartea a venit prin invidie diavolului 

în lume: şi ei ce ţine de partea lui. 

{3:1} dar sufletele celor drepţi sunt în mâna lui 

Dumnezeu, şi acolo este chinul nu le atinge. 

{3:2} în vederea imprudent păreau să moară: şi 

plecarea lor este luat de mizerie, 

{3:3} şi lor de la noi să fie distrugerea totală: dar 

sunt in pace. 

{3:4} pentru deşi fi ei pedepsiţi în ochii oamenilor, încă 

este lor speranţă plin de nemurire. 

{3:5} şi au fost un pic pedepsit, se vor face 

foarte mult recompensat: Dumnezeu le-a dovedit, şi le-a gasit 

demn de el însuşi. 

{3:6} ca aurul în cuptor n-are el a încercat ei, şi 

le-a primit ca o jertfa arsă. 



{3:7} și în timpul lor vizitarea ei să strălucească, 

şi a alerga încoace şi încolo ca scântei între mirişte. 

{3:8} ei judeca neamurile şi au dominaţia 

asupra poporului, şi Domnul lor va împărăţi pentru totdeauna. 

{3:9} care pun încrederea în el se inteleg 

adevărul: şi astfel să respecte ca fi credincios în dragoste cu el: 

pentru harul şi mila este la sfinţii lui, şi el are grija sa 

alege. 

{3:10} dar cei păcătoşi se pedepseşte conform 

imaginaţia lor, care au neglijat cei drepţi, 

şi părăsit Domnul. 

{3:11} pentru cine despiseth înţelepciunea şi hrăni, el este 

mizerabil, şi speranţa lor este zadarnica, strădaniile lor fără 
Rod, 

şi lor lucrări nerentabile: 

{3:12} soţiile lor sunt nechibzuite, şi lor copii răi: 

{3:13} urmaşilor acestora este blestemat. De aceea a 
binecuvântat este 

sterp, care este fără pată, care nu a cunoscut păcătoasă 

pat: ea are fructe în vizitarea de suflete. 

{3:14} și binecuvântat este eunuc, care cu mâinile 



n-are forjat nici o nelegiuire, nici imaginat lucrurile rele 

împotriva lui Dumnezeu: el se fi dat cadou special de 

credinţă, şi o moştenire în Templul Domnului mai mult 

acceptabile la mintea lui. 

{3:15} pentru glorios este rodul bun muncile: şi 

rădăcină de înţelepciune nu se încadrează departe. 

{3:16} în ceea ce priveşte copiii adulterii, acestea trebuie să nu 

vin la perfecţiunea lor, şi sămânţa unui pat nedrepte 

trebuie să fie eradicată. 

{3:17} pentru deşi trăiesc mult timp, dar ele trebuie să fie 

nimic considerate: şi vârsta lor ultimul trebuie să fie fără 
onoare. 

{3:18} sau, dacă mor repede, acestea au nici o speranta, nici 

confort în ziua de încercare. 

{3:19} pentru oribil este sfârşitul Cei nelegiuiti 

generaţie. 

{4:1} mai bine este să nu au copii, şi să aibă virtute: 

pentru comemorarea acestora este nemuritor: pentru că este 
cunoscut 

cu Dumnezeu şi cu oamenii. 



{4:2} atunci când acesta este prezent, oameni iau exemplu de la 
el; şi 

atunci când este plecat, doresc ca aceasta: weareth o coroană, 
şi 

triumpheth pentru totdeauna, a ajuns la Victoria, lupta pentru 

recompense fără pată. 

{4:3} dar inmultire puiet de nelegiuiţi nu vor 

prospera, nici ia profundă înrădăcinare la bastard aluneca, nici 
nu pune orice 

Fundatia rapid. 

{4:4} pentru deşi ei înflori în ramuri pentru o perioadă de 
timp; încă 

permanent nu ultima, ei vor fi zguduite cu vânt, şi 

prin forţa vânturilor ei trebuie să fie eradicată. 

Sunt rupt ramuri {4:5} imperfecte, lor 

fructe nerentabile, nu coapte pentru a mânca, da, răspunde 
pentru nimic. 

{4:6} pentru copii conceputi de paturi ilegale sunt 

martori de răutate împotriva părinţilor în încercarea lor. 

{4:7} dar dacă cel neprihănit fi prevenite cu moartea, 

încă se fi în repaus. 

{4:8} pentru onorabilă vârstă nu este ceea ce standeth în 



durata de timp, nici care este măsurată prin numărul de ani. 

{4:9} dar înţelepciunea este părul gri oamenilor, şi o 

viaţa imaculat este limită de vârstă. 

{4:10} a mulţumit lui Dumnezeu, şi a fost iubit de el: astfel încât 

trăiesc printre păcătoşilor a fost tradus. 

{4:11} da repede el a fost luat, ca nu cumva că 

răutatea ar trebui să modifice înţelegerea lui, sau înşelăciune 
beguile 

sufletul lui. 

{4:12} pentru fascinant obrăznicie obscur 

lucrurile care sunt cinstit; şi rătăcind Concupiscenţă 

submina minte simplă. 

{4:13} a, fiind făcuţi desăvârşiţi în scurt timp, îndeplinesc un 

lungă perioadă de timp: 

{4:14} pentru sufletul mulţumit Domnului: adăpătoare, prin 
urmare, el 

pentru a-l ţine departe dintre cei răi. 

{4:15} acest lucru de oameni au văzut, şi a înţeles nu, nici 

au pus până acest lucru în mintea lor, adică harul său şi mila 

cu sfinţii săi, şi că are respectul lui său ales. 

{4:16} astfel se condamna pe cei neprihăniţi care este mort 



cei care trăiesc; şi Tineretului care este perfectat în curând 

mulţi ani şi limită de vârstă dintre cei nelegiuiti. 

{4:17} pentru că ei vor vedea sfârşitul înţelept, şi nu se 

înţelege ceea ce Dumnezeu în sfatul său l-a decretat de el, 

şi în ce scop Domnul n-are să-l în siguranţă. 
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{4:18} se văd-l, şi dispreţuiesc dar Dumnezeu se 

le la dispreţ râde: şi ei vor fi în continuare un josnic 

carcasa, și un reproş printre morţi pentru totdeauna. 

{4:19} pentru a rupe-le şi le arunca în jos 

cu capul înainte, că ei vor fi mut; şi el se agită 

le din partea Fundaţiei; şi acestea sunt prevăzute cu totul 

deşeurilor, şi să fie în durere; şi pieri memorial lor. 

{4:20} şi atunci când au aruncat conturi de păcatele lor, 

ele vor veni cu frica: şi fărădelegile lor se 

convinge-le să faţa lor. 

{5:1} atunci se stand neprihănit în mare 

îndrăzneală inainte fata de cum ar fi el, au afectat şi 

facut cont nici de muncile lui. 

{5:2} atunci când îl văd, să fie tulburat cu 



teribilă frică, şi trebuie să fie uimit de stranietate a lui 

mântuirea, deci mult dincolo de tot ce au cautat. 

{5:3} şi pocăinţă şi gemut pentru angoasa de 

spiritul se spune în sine, acest lucru a fost el, care ne 

avea, uneori, în bătaie de joc, şi un proverb de reproş: 

{5:4} suntem nebuni reprezentat nebunia lui de viaţă, şi 
sfârşitul lui a 

fie fără onoare: 

{5:5} cum el se numără printre copiii lui Dumnezeu 

şi lui lot este între sfinţi! 

{5:6} de aceea ne-au greşit la calea adevărului, şi 

lumina dreptăţii nu l-a stralucit pentru noi, şi 

Soarele dreptăţii a crescut nu la noi. 

{5:7} am ostenită noi înşine în modul de răutate şi 

distrugerea: da, am trecut prin deserturi, în cazul în care nu 
există 

pune nici un fel: dar în ceea ce priveşte calea Domnului, nu 
avem 

cunoscut-o. 

{5:8}, ceea ce n-are mândrie au profitat de noi? sau ce bun n-
are 



bogatii cu vaunting nostru ne-a adus? 

{5:9} toate aceste lucruri sunt trecut ca o umbră, şi 

ca un post care adăpătoare de; 

{5:10} şi ca o navă care trece peste valurile 

apa, care atunci când este plecat, urme ale acestora nu poate fi 

gasit, nici calea de chilă în valuri; 

{5:11} sau ca când o pasăre a zburat prin aer, 

este nici un semn de felul ei de a fi găsit, dar aer lumina 

bătut cu accident vascular cerebral de aripile ei şi s-au despărţit 
cu 

violente de zgomot şi de mişcare, este trecut prin, şi 

acolo după aceea nici un semn în cazul în care s-a dus este de a 
fi găsit; 

{5:12} sau dori ca atunci când o săgeată este împuşcat la un 
marcaj, acesta 

parteth aer, care imediat vine împreună din nou, 

pentru ca un om nu poate şti în cazul în care ea a trecut prin: 

{5:13} chiar aşa ne place în mod, de îndată ce am fost 

născut, a început să atragă la sfârşitul nostru, şi a avut nici un 
semn de virtute a 

arăta; dar au fost consumate în propria noastră răutatea. 



{5:14} pentru speranţă dumnezeiesc este genul de praf care 
este suflat 

cu vântul; ca o spuma subtire, care este condus departe 

cu furtuna; ca ca fumul care este dispersat aici 

şi acolo cu o furtună, şi întrece de departe ca 

amintirea unui invitat care tarrieth dar o zi. 

{5:15} dar cel neprihănit live pentru totdeauna; răsplata 

este, de asemenea, cu Domnul, si care dintre ele este cu cel mai 

Mare. 

{5:16}, prin urmare, trebuie să primesc un glorios Britanie, 

şi o coroană frumoasă din mâna Domnului: pentru cu lui 

mâna dreaptă se el acoperirea ei, şi cu braţul lui el se 

a le proteja. 

{5:17} ia să-l gelozia lui complet 

blindate, şi face creatura arma lui de răzbunare 

de duşmanii săi. 

{5:18} a îmbrăca neprihănirea ca un pieptar, şi 

adevărată judecată în loc de o casca. 

{5:19} ia sfintenia pentru un scut invincibil. 

{5:20} mânia severă se a ascuţi pentru o sabie, şi 



lumea se lupta cu el împotriva imprudent. 

{5:21} apoi se merge potrivit cu scopul fulgere 

peste hotare; şi din nori, începând cu o bine trase arc, 

trebuie să merg în marca. 

{5:22} şi grindină plin de mânie trebuie să fi aruncat ca din 

un arc de piatră, şi apa mării este furie împotriva 

ei, şi inundaţiile se îneca cu cruzime le. 

{5:23} da, un vânt puternic va sta în picioare împotriva ei, 

şi ca o furtuna se sufla-le aici: astfel se nelegiuirea 

stabili deşeuri întregului pământ, şi care se ocupă de bolnav se 
răsturna 

Tronuri de puternic. 

{6:1}, prin urmare, auzi O voi regi, şi înţeleg; afla, 

voi fi judecători de la marginile pământului. 

{6:2} da ureche, voi, care exclude oamenii şi glorie în 

numărul mare de ţări. 

{6:3} pentru putere este dat de Domnul, şi suveranitatea 

din cele mai mari, care vor încerca faptele voastre şi căuta 

sfaturile dvs. 

{6:4} pentru că, fiind miniştri Împărăţiei sale, voi avea 



nu judecat cum trebuie, nici păstrat legii, nici a intrat după 

sfatul lui Dumnezeu; 

{6:5} oribil şi repede el va veni peste tine: pentru o 

ascuţite judecata este să le fie în locurile înalte. 

{6:6} pentru mila în curând va Scuzati rea: dar 

viteji se fi chinuit cu putere. 

{6:7} pentru el care este domn peste toate se tem de nici un om 

persoana, nici nu este el sta în veneraţie de orice om 

măreţia: el a făcut mici şi mari, şi careth 

pentru toţi deopotrivă. 

{6:8} dar un proces inflamat va veni peste cei puternici. 

{6:9} vouă, prin urmare, O regi, eu vorbesc, care voi 

pot învăţa înţelepciune, şi nu se încadrează departe. 

{6:10} pentru care păzesc sfinţenia holily să fie judecaţi 

Sfânta: şi ei că au învăţat astfel de lucruri trebuie să găsească 
ceea ce 

pentru a prelua. 

{6:11} de aceea stabili afecţiunea la cuvintele mele; 
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dorinţa ei, şi voi trebuie să fie instruiţi. 



{6:12} înţelepciunea este glorios, şi niciodată nepătată departe: 
da, 

ea este uşor de văzut de cei ce iubesc, şi a găsit de cum ar fi 

căuta-o. 

{6:13} ea preventeth ei care dorinţa ei, în efectuarea 

ea prima cunoscută de ele. 

{6:14} Cine caută ea devreme trebuie să aibă nici o mare 

durerile nasterii: pentru a se găsi ei şedinţă la uşile sale. 

{6:15} să cred că, prin urmare, asupra ei este perfectiunea 

înţelepciunea: şi cine veghează pentru ea se repede 

fără grijă. 

{6:16} pentru ea voastră despre cum ar fi în căutarea sunt 
demne de 

ea, însăşi sheweth favorabil unto ei în moduri, şi 

Esau-le în fiecare gând. 

{6:17} pentru începutul foarte adevărat ei este dorinţa de 

disciplina; şi avea grijă de disciplina este iubire; 

{6:18} şi dragostea este păstrarea legile ei; şi darea 

atenţie la legile ei este asigurarea neputrezire; 

{6:19} şi neputrezire maketh ne lângă Dumnezeu: 

{6:20} aceea dorinta de înţelepciune dă naştere la o 



Britanie. 

{6:21}, dacă vă încânta apoi în Tronuri şi sceptres, O 

voi regii de oameni, onoare înţelepciune, care vă poate domni 

pentru totdeauna. 

{6:22} în ceea ce priveşte înţelepciunea, ceea ce ea este, şi cum 
ea a venit, 

Am să vă spun, şi va ascunde Taine la tine: dar 

va căuta o afară de la începutul ei naşterea Domnului, şi 

aduce cunoştinţe de ei în lumină şi nu va trece 

adevărul. 

{6:23} nu va merge cu consumatoare de invidie; pentru ca o 

Omul trebuie să aibă nici o părtăşie cu înţelepciune. 

{6:24} dar multitudinea de înţelept este bunăstarea 

lumea: şi un rege înţelept este susţinerea oamenilor. 

{6:25}, prin urmare, primesc instrucţiuni prin cuvintele mele, 

şi acesta se face bine. 

{7:1} eu însumi, de asemenea, sunt un om muritor, ca la toate, 
şi 

puii de el, care a fost prima făcută de pe pământ, 

{7:2} şi în pântecele mamei mele a fost de modă pentru a fi 

carne în timp de zece luni, fiind compactate în sânge, 



din sămânţa de om, si placerea pe care a venit cu somn. 

{7:3} şi când m-am născut, am desenat în aer comune, 

şi a căzut pe pământ, care este de aceeași natură, şi primul 

voce pe care am rostit s-a plâns, ca si toate celelalte. 

{7:4} am fost îngrijit în scutece haine, şi că, cu 

îi pasă. 

{7:5} pentru că nu există nici un rege care a avut orice alte 
început de 

naştere. 

{7:6} pentru toţi oamenii au o intrare în viaţă, şi altele 

ieşi. 

{7:7} aceea m-am rugat şi înţelegere a fost dat 

eu: am chemat de Dumnezeu, şi spiritul de înţelepciune a venit 
la mine. 

{7:8} am preferat-o înainte de a sceptres şi Tronuri, şi 

stimat bogăţiile nimic în comparaţie cu ea. 

{7:9} nici în comparaţie am zis orice pietre preţioase, 

deoarece toate de aur pentru ea este ca un pic de nisip, şi 

argintul trebuie să fie numărate ca argila faţa ei. 

{7:10} am iubit-o mai sus de sănătate şi frumuseţe, şi a ales să 

ei au în loc de lumina: pentru lumina care vine din ea 



nu merge. 

{7:11} toate lucrurile bune a venit împreună cu ea, la mine şi 

nenumărate bogăţii în mâinile ei. 

{7:12} și m-am bucurat într-le pe toate, pentru că înţelepciunea 
lor trece 

înaintea lor: şi nu ştiam că ea a fost mama lui 

ei. 

{7:13} am învăţat cu sârguinţă, şi de a comunica ei 

din belşug: nu ascunde bogăţiile ei. 

{7:14} pentru ea este o comoara oamenilor care piere 
niciodată: 

care care utilizează devin prietenii lui Dumnezeu, fiind 

lăudat pentru cadouri care provin de la învăţare. 

{7:15} Dumnezeu l-a acordat eu să vorbesc cum aş, şi să 

concepe ca se întâlni pentru lucrurile pe care sunt date de 
mine: pentru că 

El este cel care îndeamnă la înţelepciune, şi directeth înţelept. 

{7:16} pentru în mâna lui sunt noi si cuvintele noastre; toate 

înţelepciune, de asemenea, şi cunoştinţe de manopera. 

{7:17} pentru el mi-a dat anumite cunoştinţe de 

lucruri care sunt, şi anume, să ştie cum lumea a fost făcută, 



și funcționarea elementelor: 

{7:18} începutul, care se încheie şi mijlocul de ori: 

modificări de cotitură de soare, şi schimbarea 

anotimpuri: 

{7:19} circuite de ani, şi poziţiile de stele: 

{7:20} naturi de creaturi vii, şi furies de 

fiare sălbatice: violenţa de vânturi şi raţionamentele din 

barbati: diversitate de plante şi virtuţile de rădăcini: 

{7:21} şi toate aceste lucruri ca sunt secrete sau manifest, 

le ştiu. 

{7:22} pentru înţelepciune, care este lucrător al tuturor 
lucrurilor, 

m-a invatat: pentru ei este un spirit de înţelegere Sfânt, unul 

singura, multiple, şiret le, plin de viaţă, clar, fără pată, simplu, 
nu 

sub rezerva rănit, iubind ceea ce este bun rapid, care 

nu poate fi letted, gata de a face bine, 

{7:23} tip Man, statornic, sigur, drum liber de îngrijire, 

cu toată puterea, supravegherea tuturor lucrurilor, şi trece prin 

orice înţelegere, pur, şi cel mai şiret le, spiritele. 



{7:24} pentru înţelepciunea este mult mai mobilă decât orice 
mişcare: ea 

întrece şi lor trece prin toate lucrurile din ea 

puritatea. 

{7:25} pentru ea este suflul puterii lui Dumnezeu, şi o 

influenţa pure care curge la slava Celui Atotputernic: 

prin urmare, poate nici un lucru spurcat se încadrează în ea. 
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{7:26} pentru ea este luminozitatea de lumina veşnică, 

oglinda neîntinaţi de puterea lui Dumnezeu, şi imaginea 

bunătatea lui. 

{7:27} şi fiind numai unul, ea poate face toate lucrurile: şi 

rămase în ea însăşi, ea maketh toate lucrurile noi: şi în toate 

vârstele intrând în sufletele sfinte, ea maketh le prietenii de 

Dumnezeu, şi profeţi. 

{7:28} pentru Dumnezeu iubeşte pe nici unul, dar el va locui cu 

înţelepciunea. 

{7:29} pentru ea este mai frumos decât Soarele, şi mai presus 
de 

ordinea de stele: comparate cu lumina, ea este 

găsit înainte de a fi. 



{7:30} pentru după această noapte vine: dar vice nu se 

birui înţelepciune. 

{8:1} înţelepciunea reacheth la un capăt la altul cu putere: 

şi dulce doth ea pentru toate lucrurile. 

{8:2} am iubit-o, şi a căutat o afară din tinereţea mea, am 

dorite pentru a face ei soţul meu şi am fost un iubitor al ei 

frumusete. 

{8:3} în care ea este familiarizat cu Dumnezeu, ea magnifieth 

nobilimea ei: da, Domnul tuturor lucrurilor însuşi iubit-o. 

{8:4} pentru ea este introdus în tainele cunoasterii 

lui Dumnezeu, şi un iubitor de lucrările sale. 

{8:5} dacă bogăţiile fie o posesiune dorit în această viaţă; 

ce este mai bogat decat intelepciunea, care lucrează toate 
lucrurile? 

{8:6} şi în cazul în care activitatea de prudenta; Cine a tot ceea 
ce sunt este mai mult 

muncitor viclean decat ea? 

{8:7} și în cazul în care un om iubesc dreptatea ei muncii sunt 

virtuţi: pentru ea învaţă cumpătare şi prudenţa, justiţie 

şi curaj: care sunt astfel de lucruri, ca ro poate avea nimic 

mai profitabile în viaţa lor. 



{8:8} dacă un om dorinţa de multă experienţă, ea ştie 

lucruri vechi, şi conjectureth cum trebuie, ceea ce este să vină: 
ea 

cunoaşte subtilties discursuri, şi poate expune întuneric 

propoziţii: ea foreseeth semne şi minuni, şi evenimente 

de anotimpuri şi de ori. 

{8:9} de aceea îmi propusese să o ia să-mi să trăiască cu 

mine, ştiind că ea ar fi un consilier de lucruri bune, 

si un confort in grijile si durere. 

{8:10} dragul ei I trebuie sa aibă estimarea printre 

multitudinea si onoare cu bătrânii, deşi am fi tineri. 

{8:11} va fi găsit de o vanitate rapid în judecată, 

şi va fi admirate în ochii oamenilor mari. 

{8:12} atunci când am apăsat limba mea, ele se aştepta meu 

petrecere a timpului liber, şi atunci când vorbesc, se prezintă 
bine urechea la mine: 

în cazul în care vorbesc mult, acestea se pune mâinile lor la 
gura lor. 

{8:13} mai mult prin intermediul ei se obţine 

nemurire, şi se lasă în spatele meu un memorial veşnică 

celor care vin după mine. 



{8:14} I stabilesc oamenii în ordine, şi neamurile se 

va supune de mine. 

{8:15} oribil tirani trebuie să fie frică, atunci când o fac, dar 

auzi de mine; Trebuie să fi găsit bun printre mulţimea, şi 

viteaz in razboi. 

{8:16}, dupa ce am venit în a mea casă, eu va repose 

eu cu ei: căci ei conversaţie fără amărăciune; şi 

pentru a trăi cu ea n-are nici o durere, ci veselie şi bucurie. 

{8:17} acum când am considerat aceste lucruri în mine, şi 

le meditat în inima mea, cum că, pentru a fi aliat zis 

înţelepciunea este nemurirea; 

{8:18} și plăcere este de a avea prietenia ei; şi 

în lucrările de mainile ei sunt bogatii infinite; şi în 

exerciţiu de conferinţă cu ea, prudenta; în vorbesc 

cu ea, un raport bun; M-am dus caută cum să ia despre 

ei pentru mine. 

{8:19} pentru am fost un copil plin de duh, şi a avut un bun 
spirit. 

{8:20} da mai degrabă, fiind bun, am ajuns într-un corp 

fără pată. 



{8:21} cu toate acestea, când am perceput că nu am putut 

altfel obţine ei, cu excepţia lui Dumnezeu a dat ei ma; şi că a 
fost 

un punct de înţelepciune, de asemenea, să ştii cărui cadou 
era; Am 

s-a rugat Domnului şi rugat-l ia-l, şi cu meu întreg 

inima i-am spus, 

{9:1} Dumnezeule de părinţii mei, şi Domnul milei, care m-ai 

a făcut toate lucrurile cu cuvântul tău, 

{9:2} şi hirotonit om prin înţelepciunea, că el 

ar trebui să aibă stăpânire peste creaturile care l-ai 

făcut, 

{9:3} şi comanda lume în funcţie de capital şi 

neprihănire, şi executa judecata cu o inimă în poziţie verticală: 

{9:4} da-mi intelepciune, care şade de scaunul tău de domnie; şi 

respinge-mă nu dintre copiii tăi: 

{9:5} pentru că eu sunt robul tău şi fiul tău roaba o 

persoană slabă, şi de o perioadă scurtă de timp, şi prea tineri 
pentru 

înţelegere a legilor şi judecata. 

{9:6} pentru un om fi niciodată atât de perfect printre 



copiii oamenilor, încă în cazul în care înţelepciunea nu fi cu el, 
el se 

consideră nimic. 

{9:7} tu m-ai ales pe mine să fie un rege al poporului tău, şi 

un judecător al tău fii şi fiice: 

{9:8} tu m-ai poruncit să construiască un templu la 

Muntele tău Sfânt, şi un altar în oraşul unde tu 

locuieşti, o asemănare Cortului Sfânt, care ai 

m-ai pregătit de la început. 

{9:9} şi înţelepciune a fost cu tine: care cunoaşte tale 

de lucrări, şi a fost prezent atunci când ai dat din lume, şi 

ştia ce era acceptabil în ochii tăi, şi chiar în ta 

porunci. 

{9:10} O trimite o afară al tău Sfânt cerurile, şi de la 

tronul slavei tale, asta fiind prezent ea poate muncii cu 

mine, ca să ştiu ce este plăcut ţie. 

{9:11} pentru a cunoaşte şi ştie toate lucrurile, şi 

ea se duce-mi sobru în faptele mele şi păstraţi-mă în 
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puterea ei. 



{9:12} atat lucrarile mele se acceptă, şi apoi trebuie să-I 

judeca după dreptate poporului tău, şi să fie demn de a sta meu 

Tatăl pe scaun. 

{9:13} pentru ceea ce omul este cel care poate şti sfatul 

Dumnezeu? sau care pot să cred că ceea ce este voia 
Domnului? 

{9:14} pentru gândurile oamenilor muritori sunt mizerabile, şi 

dispozitivele noastre sunt dar incert. 

{9:15} pentru organismul putrezirii presseth în suflet, 

şi Cortului pământesc weigheth jos mintea care 

museth la multe lucruri. 

{9:16} şi cu greu putem ghici cum trebuie la lucruri care sunt 

pe pământ, şi cu muncă găsim lucrurile care sunt 

înainte de a ne: dar lucrurile care sunt în ceruri care n-are 

cautat? 

{9:17} și sfatul tău, care l-a cunoscut, cu excepţia tu 

da înţelepciune, şi trimite tău Spirit sfânt de sus? 

{9:18} pentru atât moduri de a le care au trăit pe pământ 

s-au reformat, şi bărbaţi s-au învăţat lucrurile pe care sunt 

plăcut ţie, şi au fost mântuiţi prin înţelepciune. 



{10:1} ea păstrată tatăl format primul din lume, 

care s-a creat singur, şi -l-a scos din căderea lui, 

{10:2} si i-a dat puterea să se pronunţe cu toate lucrurile. 

{10:3} dar când cei nelegiuiti plecat de la ea în 

mânia lui, el a pierit, de asemenea, în furia cu care el 

ucis fratele său. 

{10:4} pentru a cui cauza pământ fiind înecat cu 

inundaţii, înţelepciune din nou l-a păstrat şi curs de 

credincioşii într-o bucată de lemn de mică valoare. 

{10:5} mai mult decât atât, Naţiunilor în conspiraţie lor cei răi 

fiind blestemat, ea a aflat cel neprihănit, şi 

-l-a păstrat fără prihană lui Dumnezeu, şi l-a ținut puternic 

împotriva lui licitaţie compasiune faţă de fiul său. 

{10:6} atunci când au pierit cei păcătoşi, ea livrate 

om neprihănit, care au fugit de foc care a cazut de la 

cele cinci orașe. 

{10:7} de răutate ale căror chiar şi la această zi a deşeurilor 

teren smoketh că este o mărturie, şi poartă fructe de plante 

care nu a ajuns la maturitate: şi un stâlp de picioare de sare 
este un 



Monumentul sufletului un necredincios. 

{10:8} pentru în ceea ce priveşte nu înţelepciunea, le gat nu 
numai acest lucru 

rănit, că ştiau nu lucruri care au fost bune; dar 

au lasat în urmă în lume un memorial al lor 

nebunie: astfel încât în lucrurile în care au jignit ei 

nu ar putea fi atât de mult ca ascuns. 

Înţelepciunea de şanţ {10:9} livrate la durerea celor care 

au participat peste ei. 

{10:10} când cei drepţi au fugit de mânia fratelui său 

ea-l ghidat în căile dreapta, arătat el Regatul de 

Dumnezeu, şi i-a dat cunoştinţele de lucruri sfinte, l-au facut 

bogat în lui călătoreşte şi înmulţit rodul muncii lui. 

{10:11} în lăcomia de cum ar fi oprimat-i ea 

fost alaturi de el, si l-a făcut bogat. 

{10:12} ea l-a apărat de duşmanii săi, şi păstrate 

-l în condiţii de siguranţă, la cei care se afla în aşteptaţi, şi într-
un conflict în gât 

ea i-a dat Victoria; că el ar putea să ştiţi că bunătatea 

este mai puternică decât toate. 

{10:13} atunci când cel neprihănit a fost vândut, ea l-a părăsit 



nu, dar i-a dat de păcat: ea a mers în jos cu el 

în groapă, 

{10:14} si l-au lăsat în obligaţiuni, până când ea i-a adus 

toiagul de domnie a Regatului, şi putere împotriva celor care 

oprimat-l: în ceea ce pentru ei ca au acuzat el, ea 

arătat că acestea sunt mincinoşi, şi i-a dat slava perpetuu. 

{10:15} a livrat oameni drepţi şi fără prihană 

seminţe la naţiune care asuprit-le. 

{10:16} a intrat în suflet de Rob al 

Domnul, şi a rezistat regi îngrozitor în minuni şi semne; 

{10:17} prestate drepţi o recompensă a lor 

muncile, ghidat-le într-un mod minunat, şi a zis: 

ei pentru o acoperire de zi, şi o lumină de stele în noapte 

sezon; 

{10:18} le-a adus prin Marea Roşie, şi le-a dus 

prin multa apa: 

{10:19}, dar ea s-au înecat duşmanilor lor, şi le arunca de sus 

din partea de jos de profunde. 

{10:20}, prin urmare, cei neprihăniţi rasfatata nelegiuiţi, şi 

Sfânt numele tău, Doamne, a lăudat şi amplificat cu unul 



Accord mâna ta, care a luptat pentru ei. 

{10:21} pentru intelepciunea a deschis gura de prost, şi 

făcut limba ei care nu vorbesc elocvent. 

{11:1} ea prosperat operelor lor în mâna de Sfânt 

Profetul. 

{11:2} s-au dus prin pustie, care nu a fost 

locuit, şi au tăbărât corturi în locuri unde nu pune acolo 

mod. 

{11:3} au stat împotriva duşmanilor lor, şi au fost 

răzbunat de adversarii lor. 

{11:4} atunci când au fost sete, au numit peste tine, şi 

apa le-a fost dat din rock pietros, şi setea lor 

se stingea din piatră tare. 

{11:5} pentru de ce lucrurile au fost pedepsiţi duşmanilor lor, 

de către acelaşi ei în nevoia lor au beneficiat. 

{11:6} pentru în loc de unui râu perpetuu de rulare tulbure 

cu sânge fault, 

{11:7} pentru o mustrare vădită de această poruncă, 

prin care copiii au fost ucişi, tu i le 

abundenta de apa printr-un mijloc care au sperat nu pentru: 



Declararea {11:8} de această sete, atunci cum vei fi 

pedepsit adversarilor lor. 

{11:9} pentru când ei s-au încercat, deşi, dar în mila 

Înţelepciunea de 591 filme 

pedepsit, ştiau cum cei păcătoşi au fost judecaţi în mânia 

şi chinuit, sete în alt mod decât cel drept. 

{11:10} pentru acestea tu o mustrare şi să încerce, ca o 

Tatăl: dar celelalte, ca un rege severă, tu condamna 

şi pedepsi. 

{11:11} dacă au fost absente sau prezente, acestea au fost 

contrariat deopotrivă. 

{11:12} pentru o durere dublă a venit asupra lor, şi o 

gemând de aducere-aminte de lucrurile trecute. 

{11:13} pentru când au auzit de propriile lor pedepse 

celălalt pentru a fi beneficiat, au avut vreun sentiment de 
Domnul. 

{11:14} pentru care au respectat cu dispreţ, când el 

timp înainte a fost aruncat la turnare mai departe de 

sugari, el în cele din urmă, când au văzut ceea ce a spus, 

ei au admirat. 



{11:15} dar pentru dispozitivele prostesc de răutatea lor, 

cu care fiind înşelaţi acestea închinat Şerpilor nule de 

motiv, şi josnic fiare, tu trimite o multitudine de 

fiare nerezonabil asupra lor de răzbunare; 

{11:16} ca să ştie, că mijloacele necesare unui om 

păcătuieşte, de către acelaşi, de asemenea, se a fi pedepsit. 

{11:17} pentru mîna Celui Atotputernic, care a făcut lumea 

materie fără formă, vrut nu înseamnă să trimită printre ei 

o multitudine de ursi sau feroce lei, 

{11:18} sau necunoscut fiare sălbatice, plin de furie, nou 

creat, respiraţie afară un foc vapori sau mirosuri murdare 

de fum împrăştiate, sau trage cu paiete oribil din lor 

ochii: 

{11:19} drept care nu numai prejudiciul s-ar putea transporta le 

dintr-o dată, dar, de asemenea, vedere teribil cu totul distruge-
le. 

{11:20} da, iar fără acestea ar putea ei au căzut 

jos cu o explozie, fiind persecutati de răzbunare, şi 

împrăştiate în străinătate prin suflarea puterii tale: dar tu 

ai comandat toate lucrurile în măsură şi numărul şi greutatea. 



{11:21} pentru tu poţi arăta tău mare putere deloc ori 

Când vei; şi cine poate rezista la puterea ta 

braţ? 

{11:22} pentru toată lumea înainte de tine este ca o mica de 
cereale 

soldului, da, ca o picătură de dimineaţa roua care 

cade în jos pe pământ. 

{11:23} dar ai milă de toţi; căci tu poţi face 

toate lucrurile, şi winkest la păcatele oamenilor, pentru că 
acestea 

ar trebui să se modifice. 

{11:24} pentru iubeşti toate lucrurile care sunt, şi 

abhorrest nimic care l-ai made: pentru niciodată nu vrea 

tu-au făcut orice lucru, în cazul în care vei fi urât-o. 

{11:25} şi cum ar putea orice lucru au îndurat, în cazul în care a 
avut 

nu a fost voia ta? sau fost conservate, dacă nu numit de tine? 

{11:26} dar tu tot sparest: acestea sunt ai tăi, Doamne, 

tu iubita de suflete. 

{12:1} caci incoruptibil spiritul este în toate lucrurile. 

De aceea {12:2} chastenest tu ei de puţin şi puţin 



care jignesc, şi warnest-le punându-le 

amintirea în care le-au jignit, că lăsând lor 

răutate să creadă pe tine, Doamne. 

{12:3} pentru că a fost voia ta să distrugă prin mâinile noastre 

părinţii atât locuitorii acestor vechi tale sfinte, 

{12:4} care tu hatedst pentru a face cele mai odioase lucrări 

witchcrafts şi sacrificii răi; 

{12:5} şi, de asemenea, aceste criminali fără milă de copii, 

Devoratorii de carne de om, şi sărbătorile de sânge, 

{12:6} cu preoţii lor din mijlocul lor 

echipajului idolatru, şi părinţii, care a ucis cu propriile lor 

mâinile suflete sărace de ajutor: 

{12:7} că terenul, care tu esteemedst mai presus de toate 

altă parte, ar putea primi o colonie demn de copiii lui 
Dumnezeu. 

{12:8} dar acele tu chiar sparedst ca şi bărbaţii, şi 

Trimite viespi, precursorii al tău gazdă, pentru a le distruge 

de puţin şi puţin. 

{12:9} nu că tu erai în imposibilitatea de a aduce cei păcătoşi 

sub mâna celor drepţi în luptă, sau pentru a le distruge 



la o dată cu fiare crude, sau un cuvânt dur: 

{12:10} dar legile tale asupra lor de puţin de executare 

şi, tu mi le loc de pocainta, nefiind 

ignorant, că acestea au fost o generaţie obraznic, şi că lor 

răutate a fost rasă în ele, şi care ar fi lor cogitation 

nu fi schimbat. 

{12:11} pentru a fost o sămânţă blestemat la început; 

nici nu tu teama de orice om le da iertare pentru 

acelea în care au păcătuit. 

{12:12} pentru care se spune, ce ai tu se face? sau care 

trebuie să reziste la judecata ta? sau care se acuza ţi pentru 

naţiunile care pieri, cine făcut? sau care se 

Vino să stea împotriva ta, să se răzbune pentru 

oameni nelegiuiti? 

{12:13} pentru nici nu există nici un Dumnezeu, dar tu ce careth 

pentru toţi, cărora ai primit prin viu grai arăta că judecata ta nu 
este 

unright. 

{12:14} nu se rege sau tiran a putea seta fata lui 

împotriva ta pentru orice care tu m-ai pedepsit. 



{12:15} Forsomuch apoi ca tu eşti drept pe tine însuţi, 

tu orderest toate lucrurile dreptate: gândire nu agreabil 

cu puterea ta să-l condamne care nu a meritat să fie 

pedepsit. 

{12:16} pentru puterea ta este inceputul dreptatii, 

şi pentru că tu eşti Domnul tuturor, ea maketh tine să fie 

milostiv la toate. 

{12:17} pentru când oamenii vor crede că eşti de o 

plin de putere, tu shewest puterea ta, printre care 

cunosc mii makest Manifestul lor îndrăzneală. 

{12:18} dar tu, stăpânirea ta putere, judeci cu 

capitaluri proprii, şi orderest-ne cu mare favoare: pentru te 
culci 

utilizeze puterea atunci când vei. 
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{12:19} dar de astfel de lucrări ai tu învăţat poporul tău 

că doar om ar trebui să fie milostiv, şi ai făcut tale 

copiii să fie de o bună speranţă că vei givest pocăinţă pentru 

păcatele. 

{12:20} pentru dacă tu pedepsi inamicii tăi 



copii, şi condamnat la moarte, cu astfel de 

deliberare, oferindu-le timp şi spaţiu, prin care se 

ar putea fi livrate de răutatea lor: 

{12:21} cu circumspecţie cat de mare tu judeca 

Fii propriul tău, părinţilor a căror tu m-ai jurat, şi 

pactele de bun promisiuni a făcut? 

{12:22} prin urmare, întrucât vei pedepsi-ne, tu 

scourgest duşmanii noştri o mie de ori mai mult, cu scopul 

care, atunci când ne judeca, ar trebui să cu atenţie credem ca a 
ta 

bunătatea, şi când noi înşine sunt judecate, ar trebui să ne 

Uita-te pentru mila. 

{12:23} de aceea, întrucât oamenii au trăit dissolutely 

şi unrighteously, tu m-ai chinuit cu propriile lor 

urâciunile. 

{12:24} pentru s-au dus un drum greşit foarte mult în moduri de 
eroare, 

iar le-a avut zei, care, chiar şi printre fiarele 

duşmanii lor au fost dispreţuit, înşelaţi, ca şi copii ai 

nici o înţelegere. 

{12:25} unto ei, de aceea cu privire la copiii fără 



utilizarea de motivul, tu trimite o hotărâre să şi bate joc de ei. 

{12:26} dar care nu ar fi reformat prin faptul că 

corectarea, în care el dallied cu ei, se simt o 

hotărârea vrednic de Dumnezeu. 

{12:27}, uite, pentru lucrurile ce au grudged, când 

ei au fost pedepsiţi, asta este, pentru ei care au crezut că a 

fi zei; [acum] fiind sancţionată în ei, când au văzut-o, 

au recunoscut-l pentru a fi adevăratul Dumnezeu, care înainte 
de 

au refuzat să ştiu: şi, prin urmare, a venit extreme 

Damnare asupra lor. 

{13:1} cu siguranţă Zadar sunt toate barbatii prin natura, care 
sunt 

necunoştinţă de Dumnezeu, şi ar putea nu afară de lucrurile 
bune care 

sunt observate ştie el că este: nici prin luarea în considerare 
lucrările 

recunosc workmaster; 

{13:2} dar consideră că fie foc, vant, sau aer swift, sau 

Cercul de stele, sau apă violente sau luminile de 

cer, pentru a fi zei care guvernează lumea. 



{13:3} cu a cărui frumuseţe în cazul în care au fost încântată a 
luat 

Acestea sunt dumnezei; spuneţi-le cât de mult mai bine Domnul 

dintre ele este: pentru primul autor de frumuseţe a creat-le. 

{13:4} dar daca erau uimiţi şi de puterea lor şi 

virtute, lasă-i să înţeleagă de acestea, cât de mult mai puternic 
el 

este că le-a făcut. 

{13:5} pentru măreţia şi frumuseţea de creaturi 

proportionably filtru de ei se vede. 

{13:6} dar încă pentru aceasta sunt mai puţin să fie acuzat: 
pentru 

ei poate aluneca, în căutarea lui Dumnezeu, şi dorind să 
găsească 

-l. 

{13:7} pentru a fi familiarizat în lucrările sale le cautati-l 

cu sârguinţă, şi cred că ochii lor: pentru că lucrurile sunt 

frumoase, care sunt văzute. 

{13:8} dar nu sunt nici ele să fie iertat. 

{13:9} pentru dacă acestea ar putea cunoaşte atât de mult, ca ei 

ar putea urmări la lume; cum acestea nu mai devreme aflat 



Domnul acestora? 

{13:10} dar mizerabil sunt ei, şi în lucruri mort este lor 

Sper, care le numim zei, care sunt lucrările de barbati 

mâini, aur si argint, pentru a arăta arta, si asemanari de 

fiare, sau o piatră bun de nimic, munca de o antică 

mână. 

{13:11} acum un tâmplar care felleth din lemn, după ce el n-are 

tăiat în jos un copac întâlni în acest scop, şi luate off toate 

scoarta cu măiestrie rotunde despre, şi l-a forjat cu 
generozitate, 

şi a făcut o navă acestora potrivit pentru serviciul de viaţa 
omului; 

{13:12} şi după ce a petrecut refuza lucrarea sa se imbrace 

carnea lui, l-a umplut 

{13:13} şi luând refuza chiar printre cei care 

servit la nici un folos, fiind o bucată strâmbă din lemn, şi plin de 

noduri, acesta a sculptat cu sârguinţă, atunci când el nu avea 
nimic altceva de 

, şi l-a format de abilitate de înţelegere, şi 

modă-l cu imaginea unui om; 

{13:14} sau l-a făcut ca unele bestie josnic, este de stabilire a 



cu chinovar şi cu vopsea o colorare roşie, şi 

care acoperă fiecare loc 

{13:15} şi atunci când el a făcut un loc convenabil pentru, 

Setaţi-l într-un perete, şi a făcut-o repede cu fier: 

{13:16} pentru el pentru ea că nu s-ar putea cădea, 

ştiind că nu a putut să ajute pe sine; pentru că este o imagine, 

şi n-are nevoie de ajutor: 

{13:17}, apoi el maketh rugăciune pentru bunurile lui, pentru 
soţia sa 

şi copiii, şi nu este ruşine să vorbesc cu cel care l-a 

nici viaţa. 

{13:18} pentru sănătate el dacă la asta, care este slab: pentru 

viata se roagă la ceea ce este mort; pentru ajutor cu umilinţă 
beseecheth 

ceea ce n-are mijloace mai puţin pentru a ajuta: şi pentru o 
bună călătorie 

El dintîi a ceea ce nu se poate seta un picior înainte: 

{13:19} și câştigă şi Noţiuni de bază, și de bună de succes 

mâinilor, dintîi capacitatea de a face din el, care este cel mai în 
măsură 

pentru a face orice lucru. 



{14:1} din nou, una el însuşi pentru a naviga, pregătirea şi 
aproximativ la 

trece prin valuri de furios, dacă la o bucata de lemn 

mai putred decât vasul pe care-l carrieth. 

{14:2} pentru într-adevăr dorinţa de câştig care, conceput şi 

muncitor construit-o de talentul său. 

{14:3} dar providenţa tale, tată, governeth-se: pentru 

ai făcut un drum in mare si o cale sigură în 

valuri; 

{14:4} dându care îţi poţi mântui de toate pericolul: da, 

Dacă un om a mers la mare fără artă. 

{14:5} dar tu că nu vrea lucrări de 

înţelepciunea să fie inactiv şi, prin urmare, bărbaţii comit 

viata lor pentru o mică bucată de lemn şi trece stare brută 
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mare într-un vas slabe sunt salvate. 

{14:6} de la vechi timp, de asemenea, atunci când giganţii 
mândru 

au pierit, speranţa lumii de mîna 

scăpat într-un vas de slab, şi stânga la toate vârstele o sămânţă 
de 



generaţie. 

{14:7} pentru binecuvantat este lemnul prin care dreptatea 

vine. 

{14:8} dar asta care se face cu mâinile este blestemat, ca 

bine l, ca cel ce a făcut: el, deoarece el a făcut-o; şi aceasta, 

pentru că, fiind supus putrezirii, se numea Dumnezeu. 

{14:9} pentru cei păcătoşi şi Necinstirea lui sunt ambele 
deopotrivă 

ură lui Dumnezeu. 

{14:10} pentru ceea ce se face se pedepseşte împreună 

cu el care a făcut-o. 

{14:11} aceea chiar la idolii neamurilor 

trebuie să existe o vizitare: deoarece în creatura lui Dumnezeu 

sunt devin o urâciune şi stumblingblocks la 

suflete de bărbaţi, şi o capcană la picioarele de înţelept. 

{14:12} pentru conceperea de idoli a fost inceputul 

adulter spiritual, şi invenţie a le 

Corupţia din viata. 

{14:13} pentru nici unul au fost la început, nici 

Acestea trebuie să fie pentru totdeauna. 



{14:14} pentru prin slava Zadar bărbaţi au intrat în 

lume, şi, prin urmare, va veni la scurt timp de la capăt. 

{14:15} pentru un tată afectate cu doliu prematură, 

Când el a făcut o imagine de copilul său în curând luat, 

acum l-a onorat ca un Dumnezeu, care a fost apoi un om mort, 

şi livrate la cei care au fost sub el ceremonii şi 

sacrificii. 

{14:16} astfel în procesul de timp un obicei nelegiuit 

crescut puternic a fost păstrat ca o lege, şi au fost cioplite 

venerat de porunci ale regilor. 

{14:17} care oamenii nu ar putea onora în prezenţa, 

deoarece ei locuiau departe, ei au luat falsificarea lui 

figură de departe, şi a făcut o imagine expres de un rege care 

au onorat, până la sfârşitul care prin prezenta lor forwardness 
ei 

s-ar putea flata celui care a fost absent, ca în cazul în care el ar 
fi fost prezent. 

{14:18}, de asemenea, a făcut Due singular de artificer 

ajuta să setaţi înainte ignorant la mai multe superstiţii. 

{14:19} pentru el, cumva dornici să vă rog, unul în 



autoritate, forţat toate talentul său pentru a face asemănarea 
de 

cel mai bun de modă. 

{14:20} şi deci multitudinea, allured de harul lui 

locul de muncă, a luat-l acum pentru un Dumnezeu, care a fost 
un pic înainte, dar 

onorat. 

{14:21} şi acest lucru a fost o ocazie de a înşela lumea: 

pentru bărbaţi, care servesc fie calamitate sau tiranie, atribui lui 

pietre si stocuri numele incomunicabil. 

{14:22} în plus nu a fost suficient pentru ei, ca ei 

comis o eroare în cunoaşterea lui Dumnezeu; dar întrucât ei au 
trăit în 

război mare de ignoranţă, aceste urgii atât de mare, numit 

le pace. 

{14:23} pentru în timp ce au ucis copiii lor la sacrificii, 

sau ceremonii secrete folosite, sau făcut beţii de ciudat 

ritualuri; 

{14:24} au tinut nici viaţa, nici căsătorii mai 

neîntinată: dar unul omorât un alt traiterously, sau 

El întristat de adulter. 



{14:25}, aşa că a domnit în toţi oamenii fără 

excepţie sângele, omor, furt şi disimulare, 

coruptie, Infidelitate, osteneli, sperjur, 

{14:26} Disquieting de oameni buni, uitare de bun 

se transformă, profanatoare de suflete, schimbarea de fel, 
tulburare în 

căsătorii, adulter, şi necurăţia neruşinat. 

{14:27} pentru adorator idolii nu să fie numit este 

începutul, cauza şi sfârşitul tuturor relelor. 

{14:28} pentru oricare sunt nebun, atunci când au fi fericit, sau 

profetiza minciuni, sau live nedrept, altfel uşor forswear 

ei înşişi. 

{14:29} pentru noastre ca increderea este în idoli, care au 

nici o viaţă; Deşi ei Jura fals, încă se uita să nu fie 

rănit. 

{14:30} Mangaietorul pentru ambele cauze se le fi bună 
dreptate 

pedepsit: atât pentru că au crezut că nu bine de Dumnezeu, 
oferindu- 

ţină seama idolilor, şi, de asemenea, nedrept jurat în 
înşelăciune, dispreţuit 



sfinţenia. 

{14:31} pentru că nu este puterea prin care au 

jur: dar e pedeapsa doar de păcătoşi, care punisheth 

întotdeauna comise de cei păcătoşi. 

{15:1} dar tu, Dumnezeule, arta milostiv şi adevărat, 

îndelunga răbdare, şi în mila comanda toate lucrurile, 

{15:2} pentru Dacă păcătuim, noi sunt ai tăi, cunoscând puterii 
tale: 

dar va nu păcătuim, ştiind că am sunt numărat ai tăi. 

{15:3} pentru a cunoaşte-ţi este neprihănirea perfectă: da, la 

cunosc puterea ta este radacina nemuririi. 

{15:4} pentru nici unul facut la inventarea răutăcios bărbaţi 

induce în eroare ne, nici o imagine cu diverse culori, 

pictor pe zadarnic muncii; 

{15:5} înaintea enticeth drept proşti la pofta după ea, 

şi astfel ele vor forma o imagine mort, care nu 

respiraţia. 

{15:6} ambele ei care fac ei, cei ce doresc ei, 

şi că te închini înaintea lor, sunt iubitori de lucruri rele, şi 

sunt vrednici sa aiba astfel de lucruri să aibă încredere la. 



{15:7} pentru potter, călirea pamantul moale, fashioneth 

fiecare navă cu mult muncii pentru serviciile noastre: da, de 

acelaşi lut el maketh ambelor nave care servesc pentru curat 

utilizări, şi de asemenea, de asemenea, toate cum ar fi servi în 
sens contrar: dar 

care este utilizarea de oricare fel, potter însuşi este judecătorul. 

{15:8} si angajarea muncile lui lewdly, el maketh o 

degeaba Dumnezeu din lut aceeaşi, chiar el care era un pic 
înainte 

din pământul însuşi, şi în puţină vreme după 

se întorc în acelaşi, atunci când viaţa lui, care a fost 
împrumutat-l 
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se fi cerut. 

{15:9}, fără a aduce atingere grija sa este, nu că el trebuie să 
aibă 

mult forţei de muncă, şi nici că viața este scurtă: dar striveth a 
excela 

bijutieri şi argint, şi endeavoureth să-mi place 

muncitorii din alamă, şi se counteth slava lui pentru a face 

lucruri false. 

{15:10} inima lui este cenusa, sper sa se mai josnic decât 



pământ, şi viaţa lui de valoare mai mică decât argila: 

{15:11} Forasmuch ca el ştia nu l-a făcut, şi -l 

care inspirat în el un suflet activă, şi a suflat în o 

spiritul de viaţă. 

{15:12} dar au numărat viaţa noastră o distracţie şi de timpul 
nostru 

aici o piaţă pentru câştig: pentru, spun ei, noi trebuie să fie 
obţinerea 

orice fel, deşi ar fi de rău înseamnă. 

{15:13} pentru acest om, care materiei pământeşti maketh 
fragil 

vase si cioplite, cunoaşte pe el însuşi să jignesc 

mai presus de toate celelalte. 

{15:14} şi toate duşmani ai poporului tău, pe care le deţine 

în supunere, sunt cel mai prost, şi sunt mai mizerabil decât 

prunci foarte. 

{15:15} pentru strâns toţi idolii păgâni să fie 

zei: care nici nu au utilizarea de ochi pentru a vedea, nici nasul 
la 

trage respiraţie, nici urechi să audă, nici degetele de la mâini să 
se ocupe; 



şi în ceea ce priveşte picioarele lor, ei sunt lente pentru a 
merge. 

{15:16} pentru omul făcut ei, şi el, care a împrumutat lui 

proprii spiritul de modă le: dar nici un om nu poate face un 
Dumnezeu ca 

sine. 

{15:17} pentru a fi muritor, el lucrează un lucru mort cu 

Wicked mâinile: pentru că el însuşi este mai bună decât 
lucrurile care 

El worshippeth: întrucât el a trăit o dată, dar ei niciodată. 

{15:18} da, acestea închinat aceste fiare, de asemenea, care 
sunt 

cel mai odios: pentru comparate împreună, unele sunt mai rău 

decât altele. 

{15:19} nu sunt nici ei frumos, atât de mult ca să fie 

dorit pentru fiare: dar s-au dus fără lauda 

lui Dumnezeu şi binecuvântarea lui. 

{16:1} aceea de similare au fost ei pedepsiţi demn, 

şi prin multitudinea de fiare chinuit. 

{16:2} în loc de pedeapsă care, de-a face cu gratie 

cu al tău own oameni, tu preparedst le carne de o 



gust ciudat, prepeliţe chiar să stârnească apetitul lor: 

{16:3} la sfârşitul ca ei, dorind alimente, s-ar putea pentru 

vedere urât de bestii trimise printre lothe care, chiar 

care acestea trebuie să are nevoie de dorinta; dar acestea, 
suferă de penurie 

pentru un interval scurt, ar putea fi făcuţi părtaşi de un gust 
ciudat. 

{16:4} pentru că a fost necesar, care le exercită 

tirania ar trebui să vină penurie, care nu au putut evita: 

dar la acestea este numai ar trebui să fie arătat cum duşmanii 
lor 

s-au chinuit. 

{16:5} pentru când aprinse oribil de fiare au venit 

la acestea, şi ei au pierit cu intepaturile de strâmbă 

şerpi, mânia ta îndurat nu pentru vreodată: 

{16:6}, dar acestea au fost tulburi pentru un sezon de mici, care 

Acestea ar putea fi admonestat, având un semn de mantuire, 
pentru a pune 

le aduc aminte de porunca lui legea ta. 

{16:7} pentru el care s-a predat spre ea nu a fost salvat 

de lucru pe care el a văzut, ci de tine, că arta Mântuitorul a 



toate. 

{16:8} în acest tu dat vrăjmaşii mărturisesc, 

că este tu care deliverest din toate răul: 

{16:9} pentru ei bitings de lăcuste şi zboară 

omorât, nici nu a fost găsit acolo orice remediu pentru viaţa lor: 
pentru 

Acestea au fost demn să fie pedepsit de astfel. 

{16:10} dar fiii tăi nu foarte dinţii de veninoase 

biruit de dragoni: pentru mila ta a fost vreodată, şi 

le-a vindecat. 

{16:11} pentru acestea au fost înţepat, că acestea ar trebui să 

Amintiţi-vă cuvintele tale; şi au fost repede salvate, care nu 

care se încadrează în uitare profundă, acestea ar putea fi 
continuu 

conştient de bunatatea ta. 

{16:12} pentru că a fost nici planta, nici mollifying plaister, 

care le-a readus la sănătate: dar cuvântul tău, Doamne, care 

healeth toate lucrurile. 

{16:13} pentru ai putere de viaţă şi de moarte: tu 

leadest la porţile iadului, şi aduci din nou. 

{16:14} un om într-adevăr ucide prin răutate sale: şi 



Duhul, atunci când este plecat mai departe, se întorc nu; nici 
sufletul 

primit până va veni din nou. 

{16:15} dar nu este posibil să scape de mâna ta. 

{16:16} pentru cei păcătoşi, care a negat să ştie tine, au fost 

biciuit prin puterea braţul tău: cu ploile ciudat, 

salută şi duşuri, au fost persecutaţi ei, că ar putea 

nu evita, şi prin foc s-au au consumat. 

{16:17}, care este cel mai mult pentru a fi întrebat la, focul a 
avut 

mai forţa în apă, care quencheth toate lucrurile: pentru 

lumea fighteth pentru cei drepţi. 

{16:18} pentru cândva flacăra a fost atenuat, că 

nu s-ar putea arde de fiare care au fost trimise împotriva 

nelegiuit; dar ei s-ar putea vedea şi percep că ei 

au fost persecutaţi cu judecata lui Dumnezeu. 

{16:19} și la un alt timp arde chiar si in mijlocul 

de apă mai sus puterea de foc, care ar putea distruge 

fructe de un teren fără justă cauză. 

{16:20} în schimb drept tu feddest tău oameni 

cu alimente de îngeri, şi trimite-le din cer paine 



preparate fara munca, putea fiecare om de conţinut 

Delight, şi de acord cu toate gusturile. 

{16:21} pentru susţinerea tău declarat dulceata ta zis 

tău copii, şi a apetitului eater, 

în sine calit placul fiecarui om. 

{16:22} dar zăpadă şi gheaţă îndurat focul, şi topit 

nu, ca să ştie că focul arde în grindină, şi 

spumante în ploaie, nimici roadele duşmani. 

{16:23}, dar acest lucru din nou a făcut uita chiar propria sa 
putere, 
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că cei drepţi ar putea fi hrănit. 

{16:24} pentru creatura că serveth ţie, care arta 

Filtru increaseth puterea lui împotriva nedrepte pentru 

pedeapsa lor, şi abateth puterea lui pentru a 

cum ar fi pus increderea in tine. 

{16:25}, prin urmare, chiar şi atunci s-a modificat în tot 

moda, şi a fost ascultători de harul tău, care nourisheth toate 

lucrurile, în funcţie de dorinţa ei care avea nevoie: 

{16:26} că copiii tăi, Doamne, cine iubeşti, 



ar putea să ştiţi, că este nu în creştere de fructe care 

nourisheth om: dar asta este cuvantul tau, care preserveth 

le care pun increderea in tine. 

{16:27} pentru ceea ce nu a fost distrus de foc, 

fiind incalzit cu o mică rază de soare, topit departe în curând: 

{16:28} că acesta ar putea fi cunoscut, că noi trebuie să 
împiedice 

soarele să ţi da Multumesc, si la dayspring ne rugăm ţie. 

{16:29} pentru speranţa de a nemulţămitori se vor topi departe 
ca 

iarna pe hoar îngheţ, şi trebuie să fugi ca nerentabile 

apa. 

{17:1} mare sunt legile tale, şi nu poate fi 

şi-a exprimat: de aceea unnurtured suflete au comis o eroare. 

{17:2} pentru când oameni nelegiuiti gândit pentru a asupri 

neam Sfânt; Acestea fiind închis în casele lor, prizonierii 

întunericului, şi încătuşat cu obligaţiuni de o noapte lungă, 
pune 

[] exilat din providence veşnică. 

{17:3} pentru în timp ce ei ar trebui să stea ascuns în secretul 
lor 



păcate, ele au fost împrăştiate sub un văl de întuneric de uitare, 

fiind oribil uimit, şi tulburat cu [ciudat] 

apariţiile. 

{17:4} pentru nici nu ar putea menţine în colţul care a avut loc 
le 

le de frică: dar zgomote [începând cu apele] care se încadrează 
în jos 

suna despre ele, şi trist viziuni s'a le 

cu martirajului grele. 

{17:5} nici o putere de foc s-ar putea da-le lumina: nici 

putea suporta flăcări luminoase de stele pentru a uşura care 

oribil noapte. 

{17:6} doar s-a arătat-le un foc aprins din: 

în sine, foarte îngrozitor: pentru a fi mult îngrozit, au crezut 

ce au văzut să fie mai rău decât ochii ei 

nu a văzut. 

{17:7} ca pentru iluziile arta magick, s-au pus 

în jos, şi vaunting lor în înţelepciunea a fost mustrat cu 

rusine. 

{17:8} pentru ei, care a promis să drive departe spaimele şi 

necazurile din suflet bolnav, au fost bolnav de teama, 



demn de a fi râs. 

{17:9} pentru deşi nici un lucru teribil frica acestora; încă 

fiind speriat cu fiare care a trecut, iar fluierat de 

şerpi, 

{17:10} au murit de frica, negarea că au văzut aer, 

care nici o latura este de evitat. 

{17:11} pentru răutatea, condamnat de propriul ei martor, 

este foarte greşită, şi fiind presat cu conştiinţă, întotdeauna 

forecasteth grievous lucrurile. 

{17:12} frica nu este nimic altceva, dar un trădarea de 

succours ce motiv jertfa. 

{17:13} şi aşteptările din interior, fiind mai puţin, 

counteth ignoranta mai mult de cauza care dă naştere 

chinul. 

{17:14} dar au dormit în somn acelaşi în acea noapte, 

care a fost într-adevăr intolerabilă, şi care a venit asupra lor 

din fundul iadului inevitabil, 

{17:15} au fost parţial contrariat cu apariţiile monstruos, 

şi parţial a leşinat, inima lor nu le: pentru o dată 

frica, şi nu a căutat, a venit asupra lor. 



{17:16} atât apoi oricine a cazut a fost straitly 

păstrat, taci într-o închisoare fără bare de fier, 

{17:17} pentru dacă el ar fi fost gospodar sau păstor, 

sau un muncitor în domeniu, el a fost depăşit, şi a îndurat 

Această necesitate, care nu putea fi evitat: pentru toate 
acestea au fost 

legat cu un lanţ de întuneric. 

{17:18} dacă ar fi fost un vânt fluieri, sau o melodioase 

zgomot de pasari printre ramurile răspândire, sau un plăcut 

căderea de apă curentă violent, 

{17:19} sau aruncat un sunet teribil de pietre, sau o 

funcţionare care nu a putut fi văzut de sărind peste fiare, sau o 

Roaring vocea cea mai sălbatică fiare sălbatice, sau un elastic 

ecou din Munții goale; aceste lucruri le-a făcut 

lesin de teama. 

{17:20} pentru întreaga lume stralucea cu lumina clară, şi 

nici unul au fost împiedicată în munca: 

{17:21} peste ei doar s-a răspândit o noapte grea, o 

imaginea lui că întunericul care după aceea trebuie să 
primească 

le:, dar încă au zis ei înşişi mai gravă decât 



întunericul. 

Cu toate acestea {18:1} tău Sfinţilor au o foarte mare de lumină, 

a cărui voce ei audiere, şi de a nu vedea forma lor, 

pentru că ele, de asemenea, nu a suferit aceleasi lucruri, ei 

le socotiţi fericit. 

{18:2} dar pentru care ei nu a durut ei acum, dintre care 

ei au fost nedreptăţite înainte, au mulţumit de ei, şi 

rugat-l ia le iartă pentru că acestea au fost duşmani. 

{18:3} în schimb drept tu mi le o ardere pilon 

de foc, atât pentru a fi un ghid de călătorie necunoscută, şi o 

soare inofensiv pentru a le distra onorabil. 

{18:4} pentru acestea au fost demn de a fi lipsit de lumina si 

închişi în întuneric, care au tinut fiii tăi taci, de 

care uncorrupt lumina legii a fost de a fi dat 

lumea. 

{18:5} şi când le-a determinat să ucidă babes 

sfinţilor, un copil fiind aruncat afară, şi salvat, la 

grabă osîndiţi-le, tu tookest departe multitudinea de lor 

copii şi destroyedst ei cu totul într-o apă puternic. 



{18:6} din acea noapte au fost părinţii noştri certificate anterior, 
care 

cu siguranţă ştiind la ce jurămintele ei a dat 

Înţelepciunea filme 596 

credibilitate, după aceea ele ar putea fi bine dispus. 

{18:7} de poporul tău a fost acceptată atât de mântuire 

cei neprihăniţi, şi distrugerea duşmanilor. 

{18:8} pentru cu care tu pedepsi adversarii noştri, 

de către acelaşi tu glorifica pe noi, pe care vei fi chemat. 

{18:9} pentru copii neprihăniţi de oamenii de bine făcut 

sacrificiu în secret, şi cu acordul unul a făcut o lege sfântă, 

ca sfinţii să fie ca părtaşi la aceeaşi bună şi 

răul, părinţii acum cântând cântece de laudă. 

{18:10} dar pe de altă parte părea un bolnav 

în funcţie de strigăt de duşmani, şi un zgomot lamentabilă a 
fost 

efectuate în străinătate pentru copii, care au fost bewailed. 

{18:11} master şi Servitorul au fost pedepsiţi după 

un singur mod; şi cum ar fi ca regele, deci suferit comune 

persoana. 



{18:12}, astfel încât acestea împreună au avut morţi 
nenumărate cu 

un fel de moarte; nici nu au fost suficient să îngroape de viaţă 

le: pentru puii mai nobile dintre ei a fost într-un moment 

distruse. 

{18:13} pentru întrucât ele nu ar crede orice lucru de 

motiv de enchantments; la distrugerea 

întâiul născut, au recunoscut acest popor a fi fiii lui 

Dumnezeu. 

{18:14} pentru în timp ce toate lucrurile au fost în tăcere 
liniştită, şi 

în acea noapte a fost în mijlocul ei curs rapidă, 

{18:15} Thine Atotputernic cuvântul sări jos din cer 

din scaunul tău de domnie regal, ca un om feroce de război în 
mijlocul 

a unui teren de distrugere, 

{18:16} și porunca ta neprefăcută ca a adus o 

sabie ascuţită, şi picioare umplut toate lucrurile cu moartea; 

şi a atins Raiul, dar era pe pământ. 

{18:17}, apoi brusc viziuni oribile visurilor 

tulburi-le în gât, şi spaimele a venit asupra lor unlooked 



pentru. 

{18:18} şi unul aruncat aici, şi un alt acolo, jumătate 

arătat mort, cauza morţii sale. 

{18:19} pentru visele pe care le tulburi a foreshew 

Acest lucru, ca nu cumva ar trebui să piară, şi nu ştiu de ce au 
fost 

afectat. 

{18:20} da, degustarea moartea atins drepţi 

de asemenea, şi acolo a fost o distrugere mulţimii în 

pustie: dar mânia a suferit nu de mult timp. 

{18:21} atunci omul fără prihană grabă, a făcut şi 

se afla mai departe le; şi aducerea scutul său 

Potrivit Ministerului, chiar rugăciune şi ispăşirea de 

tămâie, el însuşi pe fundalul mânia şi deci Adus 

calamitate la capăt, declarând că el era robul tău. 

{18:22}, astfel încât el a biruit distrugator, nu cu forţa 

corp, nici forţa armelor, dar cu un cuvânt supus el 

care pedepseşte, jurăminte şi legămintele făcute cu 

părinţii. 

{18:23} pentru când morţii au fost acum căzut de 



mormane de unul la altul, permanent între, el a ramas 

mânia, şi s-au despărţit pe cale de a trai. 

{18:24} pentru în haină lungă a fost întreaga lume, şi 

în patru rânduri de pietre a fost slava părinţilor 

chipurilor, şi măreţia ta asupra daidem de capul lui. 

{18:25} Unto acestea distrugătorul a dat loc, şi a fost 

frică de ei: pentru că a fost suficient ca ei doar a gustat din 

mânia. 

{19:1} în ceea ce priveşte cei păcătoşi, mânia a venit asupra lor 
fără 

îndurarea până la sfârşit: pentru El stia inainte ce vor face; 

{19:2} modul în care le-au dat concediu să plece, şi 

le-a trimis departe în grabă, ar să se pocăiască şi să le exercite. 

{19:3} pentru în timp ce ei erau încă doliu şi de a face 

jale la mormintele morţilor, ei au adăugat un alt 

dispozitiv de prostesc, şi le-a urmărit ca fugari, care au 

au potolit pentru a fi plecat. 

{19:4} pentru destinul, drept pentru care acestea au fost demn, 
a atras 

le spre acest scop, şi a făcut ei uita lucrurile care 

sa întâmplat deja, că acestea ar putea îndeplini pedeapsa 



care a fost care doresc să chinurile lor: 

{19:5} şi că poporul tău ar putea trece un mod minunat: 

dar acestea ar putea găsi o moarte ciudata. 

{19:6} pentru toată creatura în acest fel corespunzătoare a fost 

modă din nou, din nou, servind porunci specifice 

care s-au dat ei, că fiii tăi ar putea fi păstrate 

fără a rănit: 

{19:7} ca şi anume, un nor shadowing taberei; şi 

în cazul în care apa se afla înainte, a apărut uscat; şi din 

Marea Roşie mod fără impediment; şi afară de violente 

Stream un câmp verde: 

{19:8} wherethrough tot poporul a mers care au fost 

a apărat cu mîna, văzând tale minunate ciudat 

minuni. 

{19:9} pentru s-au dus la mare ca caii şi sări ca 

miei, lauda ta, Doamne, cine le-n livrat. 

{19:10} pentru ei încă au fost atent la lucrurile care au fost 

făcut în timp ce ei locuiseră în ţară străină, modul în 

teren scos zboară în loc de vite, şi modul în 

Râul exprimate până o multitudine de broaşte în loc de pesti. 



{19:11}, dar după aceea l-au văzut de o nouă generaţie de 

păsările de curte, în cazul în care, fiind condus cu apetitul lor, ei 
au cerut 

carne delicată. 

{19:12} pentru prepeliţe a venit unto ei de mare pentru 

mulţumire lor. 

{19:13} şi pedepse a venit peste păcătoşii nu 

fără semne fostul prin forţa tunete: pentru ei 

a suferit justă potrivit răutatea lor, 

noastre ca au folosit un comportament mai greu şi plin de ură 

faţă de străini. 

{19:14} pentru sodomiti nu a primit cei, care 

ştiau că nu când au venit: dar aceste adus prietenii 

în robie, care a avut binemeritat de ele. 
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{19:15} şi nu numai atât, dar cumva unele respect 

trebuie să fi avut celor, deoarece au folosit strainii nu 

prietenos: 

{19:16} dar acestea foarte grav afectat ei, care 

ei au primit cu feastings, şi au fost deja realizate 



părtaşi de aceleaşi legi cu ei. 

{19:17}, prin urmare, chiar şi cu orbire au fost acestea 

spaimă, aşa cum au fost la uşile cel neprihănit: 

în cazul în care, fiind înconjurat despre cu oribil mare întuneric, 

fiecare a încercat trecerea lui usi. 

{19:18} pentru elementele s-au schimbat în sine de 

un fel de armonie, ca la fel ca o schimbare de note alăuta 

numele de tonul, şi totuşi sunt întotdeauna sunete; care pot 

Ei bine fie perceput de vedere lucrurile care au fost 

făcut. 

{19:19} pentru lucrurile pământeşti au fost transformate în 
apos, şi 

lucruri, care, înainte de inotat in apa, acum a mers la 

teren. 

{19:20} focul a avut puterea în apă, uitând lui 

proprii virtute: şi apă ibovnicii natura sa de călire. 

{19:21} pe de altă parte, flăcările irosite nu carnea 

de coruptibili trai lucruri, deşi au umblat în anexă; 

nici ei topit gheata tip de carne ceresc, care a fost 

de natura apt să se topească. 



{19:22} pentru în toate lucrurile, O, Doamne, tu mări tale 

oamenilor, şi să slăvească pe ei, nici nu tu uşor seama 

le: dar a le ajuta în orice timp şi spaţiu. 

APOCRIFE 
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