
APOKRYFY 

MÚDROSŤ Z BIBLIE KRÁĽA JAKUBA 1611 

www.Scriptural-Truth.com 

Múdrosť 

Kniha Wisdomor... Múdrosť 

{1:1} lásky spravodlivosti, namáhate sa sudcovia Zeme: 

myslieť na pána s dobrým (srdce), a v jednoduchosti 

srdce hľadajú ho. 

{1:2} pre zistil z nich, že pokúšať ho. 

a sheweth sám unto ako nedôvera ho. 

{1:3} pre prevedený na účet myšlienky odlúči od Boha: a jeho 

silu, keď sa snažil, reproveth nerozumné. 

{1:4} pre múdrosť nevstupuje do škodlivý duše; 

ani prebývať v tele, ktoré sa vzťahujú k hriechu. 

{1:5} pre Ducha Svätého disciplíny utiecť lest, a 

odstrániť z myšlienky, že sú bez pochopenia, a 

nie bude riadiť keď neprávosť prichádza v. 

{1:6} pre múdrosť je milujúci duch; a nebude nevinná 

bohorúhač jeho slová: Boh je svedkom jeho opraty 

a pravda diváka jeho srdce a poslucháčov jeho jazyk. 



{1:7} pre Duch Pána filleth sveta: a to 

ktoré containeth všetky veci jest znalosť hlas. 

{1:8} preto ten, ktorý hovorí nespravodlivý veci 

nemôže byť hid: ani sa pomsty, keď ju punisheth, 

okolo neho. 

{1:9} pre inkvizície sa realizujú rád 

bezbožných: a zvuk jeho slov sa Poďte ku 

Pánovi za prejav jeho zlé skutky. 

{1:10} pre ucho žiarlivosti všetko počuje: a 

hluk z reptania nie ukryval. 

{1:11} preto pozor šelest, ktorý je 

neziskové; a zdržať jazyk od backbiting: pre 

nie je tak tajná, slovo, ktoré sa idú za darmo: a 

ústa, ktoré belieth slayeth duše. 

{1:12} Hľadať nie smrť omylom vášho života: a vytiahnite 

nie na seba zničením s prácami z vášho 

ruky. 

{1:13} pre Boh stvoril nie smrť: ani jest on potešenie 

na deštrukcii živého. 

{1:14} pre stvoril všetky veci, ktoré by mohli mať ich 



sú: a generáciami sveta boli zdravé; a 

Neexistuje žiadny jed ničenia v nich, ani v kráľovstve 

úmrtia na zemi: 

{1:15} (pre spravodlivosť je nesmrteľná:) 

{1:16} ale bezbožných ľudí s ich diel a slová 

nazval ich: na kedy si mysleli, že to ich 

priateľ, spotrebované k ničomu, a urobil zmluvu s 

to preto, že sú hodní zúčastniť sa s ním. 

{2:1} pre bezbožných povedal, úvaha so sebou, 

ale nie aright, náš život je krátky a nudný, a smrť 

muža neexistuje žiadny prostriedok: ani tam bol nejaký muž 

známy sa vrátil z hrobu. 

{2:2}, lebo sme sa narodili vôbec dobrodružstvo: a my sa 

ďalej, akoby sme nikdy nebol: dych v našej 

nozdry sa ako dym a trochu iskru pri prechode z našej 

srdce: 

{2:3} ktorý bol uhasený, naše telo sa otočil 

do popola, a náš duch sa zmiznúť ako mäkké vzduchu, 

{2:4} a naše meno sa zabudnuté v čase, a nie 

človek musí mať skutkami spomienka a náš život 



sa pominú ako stopové oblak, a budú 

rozptýlené ako hmla, ktorá je poháňaná preč s nosníky 

slnko, a prekonať jej teplo. 

{2,5} pre našu dobu je veľmi tieň že passeth preč; 

a po našom konci neexistuje žiadny vracia: je to rýchle, 
zapečatené, 

tak, že žiaden človek príde znova. 

{2:6} No tak teda Poďme si dobré veci, 

sú prítomné: a čo najrýchlejšie Využime bytosti ako ako v 

mládež. 

{2:7}, dajte nám sami Naplňte nákladné vína a masti: 

a nechať žiadne kvety jari okolo nás: 

{2:8} nech nás korunu sami s ružových pukov, pred tým, než 

uschnuté: 

{2:9} nech nikto z nás ísť bez jeho súčasťou nášho 

zmyselnosť: Nechajme tokeny našej radosťou v 

každé miesto: Toto je naša časť, a naše veľa je to. 

{2:10}, dajte nám utláčanie chudobných spravodlivý človek, 
dajte nám nie 

náhradné vdova, ani úcta starovekej šediny 

vo veku. 



{2:11} nech naša sila je právo dvora: za to 

ktorý je chabý zistí, že sa nič stojí za to. 

{2:12} preto Poďme číhať na spravodlivých; 

preto nie je pre naše zase, a on je čistý rozdiel 

naše skutky: on nás upbraideth s našich porušilo zákon, 

a objecteth do našej hanby transgressings z našich 

vzdelávania. 

{2:13} on professeth mať poznanie Boha: a 

on sám calleth detí pána. 

{2:14} sa urobil pokarhať naše myšlienky. 

{2:15} je ťažké unto nám aj hľa: pre svoj život 

nie je to ako iných mužov, jeho cesty sú iné módy. 

{2:16} sme vážil ho ako falzifikáty: on 

abstaineth z našej cesty od nečistôt: on pronounceth 

na konci len byť požehnaný a zhotovuje jeho pochváliť, že 

Boh je jeho otec. 

{2:17}, dajte nám zistiť, či jeho slová bola pravda: a dajte nám 
Ukázať 

čo sa stane na konci z neho. 

{2:18} pre Ak práve človek syna Božieho, on vám pomôže 



ho, a doručiť ho z rúk jeho nepriateľov. 

{2:19} Poďme preskúmať ho s despitefulness a 

mučenia, že môžeme poznať jeho pokoru, a preukázať svoju 

trpezlivosť. 

{2:20} nech nás odsúdi ho s hanebné smrti: za tým 

jeho vlastné príslovie, že budú rešpektované. 
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{2:21} také veci vedeli predstaviť, a boli podvedení: 

pre svoje vlastné bezbožnosti oslepilo im. 

{2:22} ako tajomstva Boha, oni kn ew im nie: 

ani oni dúfali mzdy spravodlivosti, ani 

rozoznal odmenu za bohumilý duše. 

{2:23} lebo Boh stvoril človeka byť nesmrteľný, a robil 

ho obrazu svojej večnosti. 

{2:24} napriek cez závisťou diabla prišla smrť 

do sveta: a oni, že drží jeho strany ho nájsť. 

{3:1} ale duše spravodlivých sú v rukách 

Boh, a tam sú žiadne trápenie sa ich dotknúť. 

{3:2} v očiach nerozumné sa zdalo, že zomrieť: a 

ich odchod je považovaná za trápenie, 



{3:3} a ich bude od nás byť prekliatí: ale 

sú v mieri. 

{3:4} pre hoci byť potrestaný v očiach mužov, ešte 

je ich plný nesmrteľnosť nádej. 

{3:5} bol trochu pokarhal, ktoré budú 

veľmi odmenení: Boh ukázal im a našiel ich 

hodné pre seba. 

{3:6} ako zlato v peci jest, skúšal a 

dostali ako spaľovanú obeť. 

{3:7} a v čase ich návštevnosti sa svieti, 

a beh sem a tam ako iskry medzi strnisko. 

{3:8} sudca národov, a máte panstvo 

nad ľuďmi a ich Pán bude kraľovať na veky. 

{3:9} tí, ktorí dali dôveru v neho musia pochopiť 

pravda: a také ako byť verný v láske dodržiavajú s ním: 

za milosť a milosrdenstvo je svojich svätých a jest starostlivosť 
pre jeho 

vyvolení. 

{3:10} ale bezbožných, bude potrestaný podľa 

vlastné predstavy, ktoré boli zanedbávané spravodlivých, 



a opustili pána. 

{3:11} kto despiseth múdrosť a živiť, on je 

biedny, a ich nádeje je márne, ich pracuje neplodná, 

a ich diel nerentabilné: 

{3:12} ich manželky sú hlúpe, a ich deti zlý: 

{3:13} ich potomkov je prekliaty. Preto požehnal je 

neplodná, že je Nepoškvrnené, ktoré jest neznáme hriešne 

posteľ: ona musí mať ovocie Navštívenia duše. 

{3:14} a požehnaný je eunuch, ktorý s rukami 

jest kované žiadne neprávosti, ani predstaviť zlé veci 

proti Bohu: pre jemu sa uvedú špeciálne dar 

viery a dedičstva v chráme pána viac 

prijateľné jeho myseľ. 

{3:15} pre slávne je ovocie dobré pracuje: a 

root múdrosti sa nikdy neodpadneme. 

{3:16} pre deti cudzoložníci, nesmie 

prísť k ich dokonalosti a osivo nespravodlivé posteľ 

sa ho vykoreniť. 

{3:17} pre Hoci žijú dlho, ale oni budú 

nič považované: a ich posledný vek nemá česť. 



{3:18} alebo ak zomrú rýchlo, nemajú žiadnu nádej, ani 

komfort v deň procesu. 

{3:19} pre hrozné je koniec nespravodlivé 

generácie. 

{4:1} lepšie je mať žiadne deti, a mať cnosti: 

na pamiatku jej je nesmrteľná: pretože je známe, 

s Bohom a s mužmi. 

{4:2} prítomná, muži vziať príklad na to; a 

keď je preč, oni si to želajú: weareth korunu, a 

triumpheth na veky, dostali víťazstvo, usilovať o 

Nepoškvrnené odmeny. 

{4:3} ale mnohonásobným brood bezbožných nesmie 

darí, ani mať hlboké zakorenenie z bastard vrúble, ani položiť 
akékoľvek 

rýchle nadácie. 

{4:4} pre hoci prosperovať v pobočkách na dobu; zatiaľ 

stál nie posledný, oni sa pretrepáva s vetrom, a 

cez silu vetrov sa korene. 

{4:5} nedokonalé vetvy sa rozdelia, ich 

ovocie nerentabilné, nevykôstkované jesť, áno, stretnúť za nič. 



{4:6} pre deti splodil nezákonné lôžok 

Svedkovia neprávosti voči rodičom pri ich skúšaní. 

{4:7} ale keď spravodliví nemôţe sa smrťou, 

ešte že sa v pokoji. 

{4:8} pre poslankyne vek nie je ten, ktorý veliké v 

Dĺžka času, ani to, že meria počet rokov. 

{4:9} ale múdrosť je sivé vlasy ľuďom, a 

unspotted život je staroba. 

{4:10} zaľúbilo sa Bohu, a bol milovaný od neho: aby 

žije medzi hriešnikov, on bol preložený. 

{4:11} Áno rýchlo bol preč, inak to 

bezbožnosť mali zmeniť jeho chápanie, alebo lest klamať 

jeho dušu. 

{4:12} pre očarujúce neviazanosť zakrývať 

veci, ktoré sú čestné; a putovanie žiadostivosť 

narušiť jednoduché mysli. 

{4:13} on sa dávalo v krátkom čase, splnené 

dlhú dobu: 

{4:14} pre jeho dušu Hospodinovi: preto hasted on 

vziať ho preč z radov bezbožní. 



{4:15} to ľudia videli, a pochopil, že nie, ani 

položený im to v ich mysliach, že jeho milosť a milosrdenstvo je 

s jeho svätých, a to jest rešpekt k jeho vyvolený. 

{4:16} tak sa odsúdiť spravodliví, že je mŕtvy 

bezbožných ktoré žijú; a mládež, ktorá je skoro k dokonalosti 

mnoho rokov a starobe nespravodlivé. 

{4:17} dbá na konci múdry, a nie je oprávnený 

pochopiť, čo Boha v jeho poradca jest nariadil mu, 

a k čomu pán jest postavil ho na bezpečnosť. 
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{4:18} sa ho vidieť, a pohŕdajú; ale Boh sa 

smiechu im opovrhnutie: a oni budú ďalej vile 

jatočného tela a pohanenie medzi mŕtvych na veky. 

{4:19} sa pretrhol im a ich zvrhnutý 

bez rozmyslu, že budú dych; a on sa triasť 

im z nadácie; a musí byť úplne stanovená 

odpadu a v smútku; a ich memorial zahynú. 

{4:20} a keď vyhnali z účtov svojich hriechov, 

Oni prídu so strachom: a vlastné neprávosti 

presvedčiť ich, aby ich tvár. 



{5:1} potom sa spravodlivý človek stánku v great 

smelosť pred tvárou ako postihli ho, a 

sa žiadny účet keď práca prináša. 

{5:2} keď ju uvidí, oni sa trápi s 

hrozný strach, a budú ohromení podivnosť jeho 

spasenie, tak ďaleko za všetko, čo hľadal. 

{5:3} a pokánie a stonanie z úzkosťou 

duch sa povedať v sebe, to bol on, koho sme 

mal niekedy v posmech a príslovie pokarhania: 

{5:4} sme blázni, predstavoval jeho život šialenstvo a jeho 
koniec 

byť bez cti: 

{5:5} ako je on počítaní medzi detmi 

a jeho moc je medzi svätými! 

{5:6} teda boli sme pochybila od cestou pravdy, a 

svetlo spravodlivosť nie jest zažiarila k nám, a 

slnko spravodlivosti ruže nie na nás. 

{5:7} My sami wearied v ceste neprávosti a 

zničenie: Áno, sme prešli púšte, kde tam 

ležal nijako: ale pre spôsob, akým sa pán, nemáme 



ho poznali. 

{5:8} čo jest pride ťaží nás? alebo čo dobrého jest 

bohatstvo s našej vaunting priniesol nám? 

{5:9} všetky tie veci sú zomrel ako tieň, a 

ako miesto, ktoré hasted za; 

{5:10} a ako loď že passeth nad vlny 

voda, čo keď to je preč, jeho stopa nedá 

našiel, ani cesta kýl vo vlnách; 

{5:11} alebo ako kedy jest vták letel vzduchom, tam 

je žiadny token jej cestu k nájdeniu, ale teplým vzduchom 

porazený s ťahom jej krídla a rozišli s 

násilné hluk a pohyb, je prešiel, a 

v ňom potom žiadne znamenia, kde šla sa nachádza; 

{5:12} alebo tak ako keď šíp zastrelil značku, to 

parteth vzduchu, ktorá bezprostredne prichádza spolu opäť 

tak, že človek nemôže vedieť, kde to šlo: 

{5:13} ešte tak sme ako spôsob, ako sme boli 

Narodil sa, začal kresliť na náš koniec, a mal žiadne známky 
cnosť sa 

Ukáž; ale boli spotrebované v naše vlastné bezbožnosti. 



{5:14} pre nádej Božie je ako prach, ktorý je fúkané 

preč s vetrom; ako tenká penou, ktorá je poháňaná preč 

s búrkou; ako dym, ktorý je rozptýlený tu. 

a je to tam s tempest, a passeth preč ako 

Spomienka na hodnotenie, ktoré tarrieth ale denne. 

{5:15} ale spravodliví žiť na veky; ich odmenu 

Taktiež sa s pánom, a starostlivosť o ne je u väčšiny 

Vysoká. 

{5:16} preto sa im slávnej kráľovstva, 

a krásny korunu z Pánovej ruky: pre s jeho 

pravá ruka pokryjú on im, a s jeho ruka sa mu 

ich ochranu. 

{5:17} prijme mu jeho žiarlivosť kompletné 

zbroje a urobiť stvorenia jeho zbraň po pomste 

jeho nepriateľov. 

{5:18} on sa dal na spravodlivosť ako pancierom, a 

ozajstný súd namiesto helmu. 

{5:19} že prijmú svätosť neporaziteľný štít. 

{5:20} jeho ťažká hnev sa on zaostriť na meč, a 

svet sa s ním bojovať proti nerozumné. 



{5:21} potom musí ísť vpravo zamerané thunderbolts 

v zahraničí; a z mrakov, od dobre vypracované lúk, 

Oni plávajú po značku. 

{5:22} a hlasujú krúpam plný hnevu ako z 

lukom kameň a voda mora sa hnev proti 

a povodne sa kruto utopiť sa. 

{5:23} Áno, silný vietor sa postaviť proti nim, 

a ako búrka sa rana je preč: takto sa neprávosti 

ležal odpadu celú Zem a sa zvrhnúť zlého riešenia 

tróny mocného. 

{6:1} preto počuť O ye kráľov, a pochopiť; učiť sa, 

vy, že sudcovia končín zeme. 

{6:2} Daj ucho, ye, ktorý spravidla ľudia a sláve v 

množstvo národov. 

{6:3} pre napájanie je daná ste pána a zvrchovanosť 

od najvyššieho, ktorý vyskúšať vaše práce, a hľadať von 

vašich rád. 

{6:4} Vzhľadom k tomu, že ministri jeho kráľovstva, budete mať 

nie súdený aright, držal zákon ani chodil po 

Poradca Boha; 



{6:5} strašne a rýchlo mu príde na vás: o 

ostré rozsudku bude k nim byť na vysokých miestach. 

{6:6} pre milosrdenstvo bude čoskoro pardon zlý: ale 

muži sa mocne trápil. 

{6:7} pre ten, ktorý je pánom nad všetkými sa báť nikoho 

osoba, ani on stojí v úžase z každého človeka 

Veľkosť: on urobil malý a veľký, a careth 

pre všetkých rovnako. 

{6:8} ale bolesť skúšobná verzia príde na mighty. 

{6:9} vám preto O kráľov, musím hovoriť, že vy 

môžu naučiť múdrosti a odpadnú. 

{6:10} pre ich, aby svätosti holily budú posudzovať 

Svätý: a oni, že sa naučil také veci sa nájsť čo 

odpovedať. 

{6:11} preto nastaviť vaše náklonnosti na moje slová; 
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Želám im a vy musia byť poučení. 

{6:12} múdrosť je slávna a nikdy vädne preč: Áno, 

Ona je jednoducho vidieť, ktorý ju miloval, a zistí, ako 

Hľadať ju. 



{6:13} preventeth ona ne že jej túžba v tvorbe 

sama prvý známy im. 

{6:14} seeketh kto ju čoskoro bude mať žiadne veľké 

travail: on sa nájsť ju, ako sedí pri jeho dverách. 

{6:15} si preto na ňu je dokonalosť 

múdrosť: a kto watcheth pre ňu bude rýchlo 

bez starostlivosti. 

{6:16} pre ona ide o hľadanie, ako si zaslúži 

jej sheweth sama priaznivo k nim spôsobmi, a 

meeteth ich v každá myšlienka. 

{6:17} pre veľmi skutočný začiatok jej je túžba 

disciplína; a starostlivosť o disciplína je láska; 

{6:18} a láska je zachovanie jej zákonov; a dávať 

Pozor: jej zákonov je zárukou neporušiteľnosť; 

{6:19} a neporušiteľnosť zhotovuje nás blízko Bohu: 

{6:20} preto túžba múdrosti bringeth na 

kráľovstvo. 

{6:21} Ak vaše potešenie byť potom tróny a sceptres, O 

Ye kráľov ľudí, česť, že vy zavládol múdrosť 

na veky. 



{6:22} ako pre múdrosť, čo je a ako prišla, 

Vám povie, a skrývať tajomstvo od vás: ale 

požiada ju von od začiatku jej narodenia a 

priniesť poznanie ju do svetla a nebude prejsť 

pravda. 

{6:23} ani pôjde s náročné závisti; pre takéto 

muž nemajú žiadne obecenstvo s múdrosťou. 

{6:24} ale množstvo múdry je pohoda 

svet: a múdry kráľ je presadzovanie ľudí. 

{6:25} preto prijímať pokyny cez moje slová, 

a budú vám nanič. 

{7:1} som aj ja smrteľný človek, rovnako ako všetkým, a 

potomstvo z neho, ktoré bolo najprv vyrobené z krajiny, 

{7:2} a v matkinom lone bol vyrábaný za 

telo v priebehu desiatich mesiacov, Prebieha zhutnenie v krvi, 

osiva človeka a radosť, že prišiel so spánkom. 

{7:3} a keď som sa narodil, som kreslil v spoločných leteckých 

a padol na zem, ktorá je z podobnej povahy, a prvý 

hlas, ktorý som predniesol plakala, ako všetky ostatné. 

{7:4} som bola kojila v plienok, a ktorý má 



stará. 

{7:5} nie je žiadny kráľ, ktorý mal iný začiatok 

narodenia. 

{7:6} pre všetky muži majú jeden vchod do života a podobne 

ísť von. 

{7:7}, preto som sa modlil, a pochopenie bola daná 

mi: som povolaný Bohom a duchom múdrosti prišiel ku mne. 

{7:8} som jej prednosť pred sceptres a trón, a 

Vážení bohatstvo nič v porovnaní s ňou. 

{7:9} ani v porovnaní som jej žiadne drahých kameňov 

pretože všetky zlaté vzhľadom na nej je ako trochu piesku, a 

striebro sa započítava ako clay pred ňou. 

{7:10} ju miloval nad zdravie a krásu a vybrali 

mať ju namiesto svetla: svetlo, kto prichádza z nej 

nikdy ťahá. 

{7:11} všetky dobré veci dohromady prišiel ku mne s ňou, a 

nespočetné bohatstvo v jej rukách. 

{7:12} a som sa radoval v nich všetci, pretože múdrosť vchádza 

pred nimi: a som nepoznal, že ona bola matka 

ich. 



{7:13} naučil usilovne, a oznámiť jej 

liberálno: neskrýva svoje bohatstvo. 

{7:14} pre ona je poklad ľuďom, že nikdy faileth: 

ktoré používajúce stanú priateľmi Boha, je 

pochváliť za dary, ktoré pochádzajú z učenia. 

{7:15} Boh jest udelila mi hovoriť, ako by som a na 

predstaviť ako sa stretnúť na veci, ktoré sú mi dal: pretože 

je to on, ktorý vedie k múdrosti a directeth múdry. 

{7:16} pre v ruke sa my a naše slová; Všetky 

múdrosť tiež, a vedomosti spracovania. 

{7:17} pre on mi dal určité znalosti 

veci ktoré sú, a síce, zistiť ako svet bol vyrobený, 

a fungovania prvkov: 

{7:18} začiatok, koniec a prostred časy: 

zmeny otáčania slnka a zmena 

ročné obdobia: 

{7:19} obvody rokov a pozície hviezd: 

{7:20} natures živých tvorov a jednotkám z 

Divoká zver: násilie vetry a úvah o 

muži: rozmanitých rastlín a cnosti korene: 



{7:21} a také veci ako sú tajné alebo manifest, 

ne, já vím. 

{7:22} pre múdrosť, ktorá je pracovníkovi všetkých vecí, 

učil ma: v nej je pochopenie Duch Svätý, jeden 

jediný, rozmanité, Subtile, živý, vymazať, Nepoškvrnené, 
hladké, nie 

predmetom bolieť, milovať to, čo je dobré rýchle, ktoré 

nemôže byť letted, pripravený robiť dobro, 

{7:23} druhu človek, vytrvalý, iste, Voľný od starostlivosti, 

so všetkými moc, dohliada na všetky veci a prechádza 

všetky porozumení, čistý, a väčšina Subtile duchov. 

{7:24} pre múdrosť je viac pohybu než akýkoľvek pohyb: ona 

passeth a vchádza cez všetky veci z dôvodu jej 

čistoty. 

{7:25} pre ona je závan moci Božej, a 

čistý vplyv plynúcich zo slávy Všemohúceho: 

preto môže spadnúť do nej žiadna poškvrnil vec. 
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{7:26} pre ona je jas večného svetla, 

unspotted zrkadlo Božiu moc a obraz 



jeho dobroty. 

{7:27} a bytia, ale ona môže urobiť všetky veci: a 

ostal sám, ona učiniť všetko nové: a vo všetkých 

vek vstupu do svätých duší, ona ich zhotovuje priatelia 

Boh a prorokov. 

{7:28} lebo Boh miluje, nikto okrem neho, ktorý prebýva s 

múdrosť. 

{7:29} pre ona je ešte krajšia, než slnko a nad 

všetky objednávky hviezd: porovnávané so svetlom, ona je 

nájsť pred ním. 

{7:30} pre po noci prichádza: ale vice nesmie 

zvíťaziť proti múdrosti. 

{8:1} múdrosti reacheth od jedného konca k druhému mocne: 

a sladko Bdejte ona objednať všetky veci. 

{8:2} som ju miloval, a žiada ju von z môjho mladosti, som 

túžil, aby ju môj manžel, a bol som milovník jej 

krása. 

{8:3}, že ona je oboznámený s Bohom, ona magnifieth 

jej šľachta: Áno, pán všetkých vecí sám ju miloval. 

{8:4} pre ona je zasvätený do tajomstvo vedomostí 



Boha a milovník jeho diela. 

{8:5} Ak bohatstvo držanie žiadúce v tomto živote; 

čo je bohatší, než múdrosť, že tolko všetkých vecí? 

{8:6} a ak opatrnosti pracovať; kto zo všetkých, ktoré je viac 

mazaný robotník ako ona? 

{8:7} a ak človek milovať spravodlivosť jej pracuje 

cnosti: pre ona učí striedmosti a opatrnosti, spravodlivosti 

a statočnosť: ktoré sú také veci, ako sk možno nič 

výhodnejšie v ich živote. 

{8:8} Ak muž želajú veľa skúseností, ona vie 

starých vecí a conjectureth aright, čo má prísť: ona 

vie subtilties prejavy a môžete vysvetliť dark 

vety: ona foreseeth znamenia a zázraky a udalosti 

ročné obdobia a časy. 

{8:9} preto som zamýšľal aby ju sa mi žiť s 

mňa, pretože vedel, že ona by byť poradcom dobrých vecí, 

a pohodlie pri ich starosti a smútok. 

{8:10} kvôli nej musí mať odhad medzi 

veľké a česť s staršie, aj keď som mladá. 

{8:11} som sa treba nájsť rýchle domýšľavosť v rozsudku 



a musí byť obdivovaný v očiach veľkých mužov. 

{8:12} keď som držať jazyk môj, musí vyčkať môj 

Voľný čas, a keď hovorím, dávajú dobré ucho ku mne: 

Ak veľa hovoriť, budú položiť ruky na ich úst. 

{8:13} okrem prostriedkami jej musí získať 

nesmrteľnosť a zanechať za sebou večný Pamätník 

k nim, ktoré prídu po mňa. 

{8:14} sa nastaviť ľuďom v poradí, a národy sa 

podliehať ku mne. 

{8:15} hrozné tyrani sa báť, keď oni robia, ale 

počul o mne; Som sa nájsť dobré okrem zástupu, a 

Valiant vo vojne. 

{8:16} po som prísť do mojich dom, bude repose 

sám s ňou: za jej rozhovor jest bez horkosti; a 

žiť s ňou jest nie smútok, ale veselí a radosti. 

{8:17} teraz, keď som za tieto veci v sebe, a 

zamýšľal sa nad ich v mojom srdci, ako, aby sa spojil 

múdrosť je nesmrteľnosti; 

{8:18} a veľkú radosť mať jej priateľstvo; a 

v dielach jej ruky sú nekonečné bohatstvo; a v 



cvičenie konferencie s ňou, opatrnosť; a hovoriť 

s ňou, dobré správy; Išiel som o hľadanie ako užívať 

mi ju. 

{8:19} bol vtipný dieťa, a mal dobrý duch. 

{8:20} Áno skôr, je dobré, prišiel som do tela 

Nepoškvrnené. 

{8:21} však kedy som vnímal, že som nemohol 

inak získať jej, s výnimkou toho, že Boh dal jej ma; a to bolo 

bod múdrosť tiež poznať ktorého dar, ona bola; I 

modlil k Pánovi, a vyvíjať úsilie o súčinnosť ho, a môj celý 

srdce som povedal, 

{9:1} Bože môj otcov a Lord of mercy, kto jsi 

všetky veci s tvoje slovo, 

{9:2} a vysvätený človeka, tvoja múdrosť, že on 

mal nadvládu nad stvorenia, ktoré si 

vyrobené, 

{9:3} a objednať svet podľa vlastného imania a 

spravodlivosť a vykonanie rozsudku s vzpriamený srdca: 

{9:4} Daj mi múdrosť, že jestiť tvoj trón; a 

odmietnuť ma nie z radov tvoje deti: 



{9:5} som tvoj sluha a syn tvoje služobnica am 

slabý človek, a v krátkom čase, a príliš mladý na 

porozumenie rozsudku a zákony. 

{9:6} pre keď človek nikdy tak dokonalý medzi 

deti mužov, ešte Ak Tvoja mÃºdrosÅ ¥ nesmie byť s ním, on sa 

považovať za nič. 

{9:7} ty jsi zvolili ma za kráľa tvoj ľud, a 

sudca tvojich synov a dcér: 

{9:8} ty jsi prikázal mi postaviť chrám na 

tvoje sväté mount a oltár v meste pričom ty 

dwellest, podobnosť svätostánku, ktoré ty 

pripravil od začiatku. 

{9:9} a múdrosť bola s tebou: ktorý pozná tvoje 

funguje, a bol prítomný, keď ty madest sveta, a 

vedel, čo bolo v tvojich očiach, a práve v tvojej 

prikázania. 

{9:10} O poslať ju von z tvojej svätej neba, a 

trón tvojej veleby a slávy, že je prítomná ona môže práce s 

mi, že môže vedieť, čo je potešujúce tebe. 

{9:11} ona vie a understandeth všetky veci, a 



Ona vedie mňa triezvo v mojich skutkov, a zachovať mi v 
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jej výkon. 

{9:12} tak moje funguje budú prijateľné a potom som sa 

súdiť tvoj ľud spravodlivo a boli hodní sedieť v mojom 

otca sedadla. 

{9:13} pre čo človek je ten, ktorý môžete poznať radu 

Boh? alebo kto môže myslieť, čo je vôľa pána? 

{9:14} pre myšlienky smrteľníka mužmi sú úbohé, a 

naše zariadenia sú neisté. 

{9:15} pre pominuteľné telo presseth si dušu, 

a zemitý príbytku weigheth si mysli že 

museth na veľa vecí. 

{9:16} a sotva sme dokázali zistiť aright na veci, ktoré sú 

zemi a práce nájdeme veci, ktoré sú 

pred nami: ale veci, ktoré sú v nebi, kto jest 

hľadal? 

{9:17} a tvoj poradca, ktorý jest známy okrem ty 

Daj múdrosť a odoslať Tvoj Duch Svätý z výšky? 

{9:18} pre tak spôsoby, ako z nich, ktorý žil na zemi 



boli reformovať, a muži boli učia veci, ktoré sú 

potešujúce tebe a zachránilo múdrosti. 

{10:1} ona zachované prvé tvoril otec sveta, 

ktorý bol vytvoril sám, a priviedol ho z jeho pádu, 

{10:2} a dal mu silu vládnuť všetkých vecí. 

{10:3} ale keď nespravodlivé išiel preč od nej v 

jeho hnevu, on tiež zahynul v zúrivosti scheduled on 

zavraždil svojho brata. 

{10:4} pre ktorých spôsobil, že Zem sa utopil s 

povodeň, múdrosť znova konzervované a zamerané priebeh 

spravodliví v kusu dreva nepatrnej hodnoty. 

{10:5} navyše národov v ich svévolníků sprisahania 

zahanbený, zistila, spravodliví, a 

zachovávať ho bez úhony Bohu a držal ho silný 

proti jeho ponuky súcit k jeho syna. 

{10:6} pri bezbožných zahynuli, porodila 

spravodlivý človek, ktorí utiekli z ohňa, ktorý padol po 

päť miest. 

{10:7} ktorého neprávosti dokonca k tomuto dňu odpad 

pôdy tohto smoketh je svedectvo a rastliny ložisko ovocie 



ktoré nikdy prísť k zrelosti: a stály pilier soli 

Pamätník neveriaci duše. 

{10:8} pre ohľadom nie múdrosť, že gat nielen to 

bolí, že vedeli, že nie to, čo bolo dobré; ale 

tiež odišiel za nimi do sveta Pamätník ich 

bláznovstvo: tak, že vo veci wherein sa urazila, že 

mohol nie toľko ako sa schoval. 

{10:9} rut múdrosť dodané od bolesti tých, ktoré 

zúčastnili sa na nej. 

{10:10} keď spravodliví utiekol z jeho brat hnev 

Ona mu vedení v pravej cesty, ukázal mu kráľovstva z 

Boha, a dal mu vedomosti o svätej veci, sa mu 

Rich v jeho cestuje a násobí keď práca prináša ovocie. 

{10:11} v chamtivosti, ako utláčaní mu ona 

stáli okolo neho a v ňom bohatá. 

{10:12} ona bránil ho pred svojimi nepriateľmi, a stále 

ho bezpečné z tých, ktorá ležala v zálohe, a bolesť konflikt 

dala mu víťazstvo; že on môže vedieť, že dobrota 

je silnejšia ako všetky. 

{10:13} pri predaji spravodliví, ona ho opustil 



nie, ale ho zbavení hriechu: išla s ním 

do jamy, 

{10:14} a ho nechal v dlhopisoch, až ho priviedla 

žezlo v kráľovstve a moc proti tým, ktoré 

utláčaných mu: pokiaľ ide o nich, ktorý mal obvinili ho, ona 

ukázal im byť klamár, a dal mu trvalú slávu. 

{10:15} porodí spravodliví a bez úhony 

semeno z národa, ktorý im utlačovaných. 

{10:16} vošla do duše služobník 

Pán a odolal hrozné kings divy a znamenia; 

{10:17} poskytnuté spravodlivým odmenou za ich 

keď práca, vedená nádherným spôsobom, a bol 

pre pokrytie deň a svetlo hviezd v noci 

sezónu; 

{10:18} priviedol cez Červené more a viedol ich 

cez veľa vody: 

{10:19} ale ona utopil svojich nepriateľov, a obsadenie do 

zo spodnej časti hlboká. 

{10:20} preto rozmaznaná bezbožní, spravodliví a 

chválili tvoje sväté meno, pane, a zväčšený s jedným 



Accord rúk, ktorý bojoval za nich. 

{10:21} pre múdrosť otvoril ústa nemý, a 

vyrobené jazyky z nich, ktoré nemôže hovoriť výrečný. 

{11:1} sa darilo ich diel v ruke svätého 

prorok. 

{11:2} šli cez púšť, ktorá nebola 

osídlené, a položili stany na miestach, kde je tam ležal č 

spôsobom. 

{11:3} stáli proti svojim nepriateľom, a boli 

pomstil ich protivníkov. 

{11:4} keď boli smädné, hovorili na tebe, a 

voda bola daná z kamennú rock a ich smäd 

bol uhasený z tvrdého kameňa. 

{11:5} za tým čo boli potrestaní svojich nepriateľov, 

tým istým oni ich potrebujú boli osoh. 

{11:6} namiesto večného beh rieky trápi 

faul krvou, 

{11:7} pre zjavne pokarhanie toto prikázanie, 

pričom deti boli zabitý, ty gavest im 

množstvo vody prostriedkami, ktoré dúfali, že nie je pre: 



{11:8} vyhlásenie tým, že smäd a potom ako ty hadst 

potrestaný ich protivníkov. 

{11:9} kedy sa snažili aj keď ale na milosrdenstvo 
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trestal, oni vedeli, ako bezbožných boli súdení v hnev 

a trápi, smädom iným spôsobom, než len. 

{11:10} pre tieto ty si napomenúť a skúste, ako 

otec: ale iné, ako závažné kráľ, ty si odsúdiť 

a potrestať. 

{11:11} či boli prítomný alebo je prítomný, boli 

hneval podobne. 

{11:12} Dvojlôžková smútok prišiel na ne, a 

stonanie spomienky na veci minulé. 

{11:13} pre keď počuli o vlastné tresty 

Ostatné bude prospech, mali nejaký pocit pána. 

{11:14} pre koho budú rešpektované s opovrhnutím, keď on 

dlho predtým, než bol vyhodený na odlievanie von 

dojčatá, mu na konci, keď videl, čo stalo sa, 

ich obdivoval. 

{11:15} ale pochabé zariadení ich neprávosti, 



čím sú oklamaní uctievali hadov neplatné 

dôvod a odporné beštie, ty si poslať veľké množstvo 

nerozumné zvieratá na ne po pomste; 

{11:16} aby poznali, že tomu človek 

sinneth, tým istým tiež musí byť potrestaný. 

{11:17} pre tvoja ruka všemohúceho, že sa svet 

záležitosť bez formy, chcel nie znamená odoslanie medzi nimi 

veľké množstvo medvede alebo divoké levy, 

{11:18} alebo neznámych divokých šeliem, plný hnevu, novo 

vytvorený, dýchanie ohnivý pary, alebo špinavý vône 

rozptýlené dymu, alebo Streľba hrozné iskry z ich 

oči: 

{11:19} dolupodpísaní nielen škody môže vyslať im 

naraz, ale aj hrozný pohľad úplne zničiť. 

{11:20} Áno, a bez nich môžu oni padli 

Kašlem na jeden výbuch, prenasledovaní pomsty, a 

rozptýlené v zahraničí cez dych svoju silu: ale ty 

HAST nariadil všetky veci v opatrenie a počet a hmotnosť. 

{11:21} pre ty môžeš Ukáž tvoje veľkú silu vo všetkých okolností 

keď chceš; a kto môže odolať sile tvoje 



rameno? 

{11:22} pre celý svet pred tebou je tak trochu obilia 

rovnováhy, áno, ako kvapka ráno Rosa, 

falleth na zemi. 

{11.23} ale jsi milosrdenstvo na všetkých; ty môžeš urobiť 

všetky veci, a winkest na hriechy ľudí, pretože oni 

zmeniť a doplniť. 

{11:24} pre ty lovest všetky veci, ktoré sú, a 

abhorrest nič, čo si urobil: pre nikdy wouldest 

Ty si urobil nejakú vec, ak ty hadst to nenávidel. 

{11:25} a ako by mohol nič vydržal, keby 

nebola tvoja vôľa? alebo boli konzervované, ak nie nazýva 
tebe? 

{11:26} ale ty sparest all: pretože sú tvoje, pane, 

Ty milenca duší. 

{12:1} pre tvoje neúplatný duch je vo všetkom. 

{12:2} preto chastenest ty im málo a málo 

že uraziť a warnest tým, že im v 

Spomienka wherein sa urazil, že ponechanie ich 

bezbožnosť verili na teba, pane. 



{12:3} pre to bola tvoja vôľa zničiť do rúk našich 

Otcovia tých starých obyvateľov tvojej svätej Zeme, 

{12:4} koho ty hatedst na tom najviac nenáviděný pracuje 

witchcrafts a bezbožní obete; 

{12:5} a aj tie nemilosrdné vrahov detí, 

a devourers muž mäsa a hostiny krvi, 

{12:6} s ich kňazi z prostred ich 

modlářský posádky a rodičov, ktorý zabil vlastnou 

ruky duše strádající Pomocníka: 

{12:7}, že pozemky, ktoré ty esteemedst nado všetko 

obdržať iné, hodný kolónie Božích detí. 

{12:8} napriek dokonca tie ty sparedst ako muži, a 

si poslať osy, predchodcovia tvoje hostiteľa, zničiť 

málo a málo. 

{12:9} nie že ty si bol schopný priniesť bezbožného 

pod rukou spravodlivých v bitke alebo zničiť 

naraz s kruté beštie, alebo sa jedno drsné slovo: 

{12:10} ale vykonávajúci tvoje rozsudkov na ne po kúsku 

a málo, ty si gavest nimi miesto pokánia, nie je 

nevedeli, že oni boli naughty generácie, a že ich 



zlobou bola vyšľachtená v nich a ich cogitation by 

nikdy meniť. 

{12:11} bol prekliaty semeno od začiatku; 

ani si ty zo strachu, že žiadny človek dať im milosť pre 

tých vecí, wherein zhrešili. 

{12:12} pre kto sa povedať, čo si urobil? alebo kto 

musí odolať tvoj rozsudok? alebo kto sa obviňujú tebe pre 

národy, ktoré hynú, koho ty robil? alebo kto sa 

slovko proti tebe, revenged pre 

nespravodlivé muži? 

{12:13} pre ani je tam žiadneho Boha, ale tie, ktoré careth 

pre všetkých, komu ty mightest ukážem, ktorý tvoj rozsudok nie 
je 

unright. 

{12:14} ani sa kráľ alebo tyran môcť nastaviť jeho tvár 

proti tebe pre všetkých, koho ty jsi potrestaný. 

{12.15} Forsomuch potom ako ty si spravodlivý sám seba, 

Ty orderest všetky veci spravodlivo: myslenie nie príjemné 

s tvojho moc odsúdiť ho, to jest nie zaslúžil byť 

potrestaný. 



{12:16} pre svoju silu je začiatok spravodlivosti, 

a pretože ty si pán všetkého, zhotovuje tebe bude 

láskavý ku všetkým. 

{12:17} pre kedy ľudia neverili, že jsi z 

Plná moc, ty shewest tvoja sila, a medzi nimi, 

Viem, že ty si makest ich smelosť manifest. 

{12:18} ale ty mastering tvojej moci, judgest s 

vlastného imania, a orderest nás veľkú láskavosť: pre tie bol 
spravodlivý 

Použite silu, keď ty chceš. 

Múdrosť stránky 592 

{12:19} ale takéto práce jsi ty učil tvoj ľud 

že práve človek by mal byť milosrdný, a čo si urobil tvoj 

deti sa dobré nádeje, že ty givest pokánie za 

hriechy. 

{12:20} Ak ty si trestať nepriatelia tvojich 

deti, a odsúdení na smrť, s takým 

rokovanie, dať im čas a miesto, pri ktorom sa 

boli zbavení ich zlobou: 

{12.21} s ako veľkú nedbanlivosť si súdiť 



tvoje vlastné synovia, ku ktorých otcovia ty jsi prísahu, a 

sa zmluvy dobrý sľuby? 

{12:22} preto, zatiaľ čo ty chasten, ty 

scourgest našich nepriateľov tisíckrát viac na zámer 

že keď budeme súdiť, sme mali starostlivo premýšľať o tvojej 

Bohu, a keď sme sami súdení, sme mali 

Pozrite sa na milosrdenstvo. 

{12:23} preto, keďže muži žili dissolutely 

a unrighteously, ty jsi trápia ich vlastné 

ohavností. 

{12:24} pre šli scestie veľmi ďaleko spôsobmi chyba, 

a ich držali bohov, ktoré aj medzi zver 

ich nepriatelia boli pohŕdali, podvedení, ako deti 

bez pochopenia. 

{12:25} preto im, aby deti bez 

pomocou rozumu, ty si pošlite rozsudok zosmiešňovať ich. 

{12:26} ale oni, že by nie byť reformovaná tým, že 

korekcia, wherein on dallied s nimi, sa cíti 

rozsudok hodné Boha. 

{12:27}, pozrite sa, aké veci sa grudged, keď 



boli potrestaní, čiže pre nich, koho si mysleli, že na 

byť bohmi; [teraz] potrestaný v nich, keď videl 

Oni uznali ho za pravý Boh, ktorým pred 

popreli vedieť: a preto prišiel extreme 

prekliatie na ne. 

{13:1} určite márne sú všetky mužov od prírody, ktorí sú 

nepozná Boha, a mohol nie von z dobrých vecí, ktoré 

sú vidieť ho, že je poznajú: ani tým, že zvažuje diela 

oni uznávajú workmaster; 

{13:2} ale považuje oheň, alebo vietor alebo swift vzduchu, 
alebo 

Kruh hviezd, alebo násilné voda svetla 

nebo sa bohov, čo riadia svet. 

{13:3} s ktorého krásu Ak sa teší vzal 

ich bohovia; Dajte im vedieť, ako moc lepšie pána 

z nich je: pre prvý Autor krásu ich stvoril. 

{13:4} ale ak oni boli ohromení na ich výkon a 

cnosť, nech im pochopiť ich, ako oveľa mocnejšie, on 

je to z nich. 

{13:5} pre veľkosti a krásy stvorení 



proportionably maker z nich videl. 

{13:6}, ale zatiaľ to sú menej vinu: pre 

snáď err: hľadanie Boha, a želajúc si nájsť 

ho. 

{13:7} je oboznámený vo svojich dielach sa ho Hľadať 

usilovne, a verte ich zrak: pretože veci sú 

krásne, ktoré sú vidieť. 

{13:8} však preto nie sú to byť odpustený. 

{13:9} pre ak oni boli schopní vedieť toľko, že oni 

mohol zamerať na svete; ako robil nie skôr zistiť, 

Pán jej? 

{13:10} ale oni mizerne, a mŕtve veci je ich 

Dúfam, ktorí im hovoria bohov, ktoré sú dielami Pánske 

ruky, zlato a striebro, ukážem umenie, a podoby 

zver alebo k ničomu, práca starovekých kameň 

ruky. 

{13:11} teraz tesár, felleth dreva, potom jest 

rezané dole strom spĺňajú účel a vzlietlo všetky 

kôra šikovne kolo o, a jest kované náramne, 

a plavidlo jej vhodné pre službu života človeka; 



{13:12} a potom, čo strávil odmietnuť jeho prácu na šaty 

jeho mäso má obsadené sám; 

{13:13}, pričom veľmi odmietnuť medzi tými, ktoré 

slúžil k ničomu, aby krivé kus dreva, a plné 

uzly, jest vyrezávané usilovne, keď nič iného 

urobiť, a je tvorená zručnosť jeho chápanie, a 

staromódny obrázok muža; 

{13:14} alebo robil to ako nejaký odporná šelmy, ktorým 

vermilion a farba farbenie červená, a 

pokrývajúci každé miesto v ňom; 

{13:15}, a keď on robil pohodlný priestor pre to, 

nastaviť v stene, a to rýchlo s železa: 

{13:16} pre mu poskytnuté to, že mohli padať, 

vedel, že nebol schopný pomôcť sám; je to obrázok, 

a jest potrebujú pomoc: 

{13:17} potom on zhotovuje modlitba za jeho tovaru, za 
manželku 

a deti, a sa nehanbí hovoriť to, čo jest 

žiadny život. 

{13:18} pre zdravie on calleth na to, čo je slabé: pre 



život modlia, ktorá je mŕtvy; za pomoci pokorne beseecheth 

to, čo jest znamená aspoň pomôcť: a pre Šťastnú cestu 

On prosí, to, čo nemôžete nastaviť nohu dopredu: 

{13:19} a získavania a stále, a pre dobrý úspech 

jeho ruky, prosí schopnosť urobiť z neho, ktorá najviac nemôže 

robiť nič. 

{14:1} znova, jeden pripravuje sám plávať, a asi na 

prejsť cez zúriacej vlny, calleth na kus dreva 

hnilé ako plavidlo, ktoré ho carrieth. 

{14:2} pre veru túžba získať vymyslel, a 

robotník je postavený jeho zručnosť. 

{14:3} ale tvojej prozreteľnosti, Ó, Otče, governeth ho: o 

tak si sa v mori a bezpečnú cestu v 

vlny; 

{14:4} Shewing, že ty môžeš zachrániť od všetkých 
nebezpečenstvo: Áno, 

keď človek išiel do mora bez umenia. 

{14:5} napriek ty nie, že wouldest diela 

Tvoja mÃºdrosÅ ¥ by mali byť nečinný, a preto muži spáchať 

svoje životy, aby malý kúsok dreva a prechádzajúce drsné 
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more slabé nádoby sú uložené. 

{14:6} pre starých aj čas, keď ohlasuje obrov 

zahynul, dúfam, že svet riadi tvoja ruka 

unikol slabé nádoby a vľavo na všetky veky semeno 

generácie. 

{14:7} pre požehnaný je drevo, ktorým spravodlivosť 

prichádza. 

{14:8} ale, že je prekliaty, ktorý je vyrobený s rukami, ako 

aj to, ako ten, ktorý robil to: on, pretože on robil to; a to, 

pretože je pominuteľné, bol nazývaný Bohom. 

{14:9} pre bezbožných a jeho bezbožnosti sú obaja rovnakí 

nenávistný Bohu. 

{14:10} pre ten, ktorý je vyrobený, bude potrestaný spolu 

s ním, že sa to. 

{14:11} preto hľadí idolov 

tam bude návšteva: pretože v Božom stvorení 

sa stane ohavnosť a stumblingblocks na 

duše mužov a snare k nohám nerozumné. 

{14:12} pre navrhnutie idoly bol na začiatku 



Duchovný smilstvo a vynález z nich 

korupcia života. 

{14:13} pre ani oni boli od začiatku, ani 

sa budú na veky. 

{14:14} pre márne slávou muži vstúpili do 

svete, a preto sa prišli krátko ku koncu. 

{14:15} otec postihnutá predčasnú smútku, 

keď on urobil obraz jeho dieťa čoskoro vzali, 

Teraz ho poctený ako Boh, ktorý bol potom mŕtveho muža, 

a tým, ktoré boli podľa neho obrady a 

obete. 

{14:16} tak v procese času bezbožných vlastné 

pestované silná bola vedená ako zákon, a modly boli 

uctievaný prikázania kráľov. 

{14:17} ktorých muži mohli nebude rešpektovať v prítomnosti, 

pretože sa usadil ďaleko, vzali sfalšované jeho 

Visage z ďaleko, a vyjadriť obraz kráľ koho 

Oni poctený, až do konca, to ich vyspelosť oni 

môže lichotí mu, ktorý nebol prítomný, ako keby bol prítomný. 

{14:18} tiež robil singulární diligence remeselník 



pomôcť nastaviť dopredu ignorant viac povier. 

{14:19} pre on snáď ochotný prosím jeden v 

orgánu, prinútil všetky svoje zručnosti, aby podobnosť 

Najlepšie módy. 

{14:20} a tak mno, láka milosťou 

prácu, vzal ho teraz Boh, ktorý trochu skôr, ako bol, ale 

poctený. 

{14:21} a to bola príležitosť klamať svet: 

pre mužov, slúžiace nešťastia alebo tyranie, nemal pripisovať 
unto 

kamene a zásoby name Neoznamovateľné. 

{14:22} navyše to nebolo dosť pre ne, aby sa 

nesprávne poznanie Boha; ale keďže žili v 

Veľká vojna nevedomosti, tie tak veľký rán s názvom 

že mier. 

{14:23} pre zároveň zabil svojich detí v obete, 

alebo používa tajné obrady alebo vyrobené revellings divné 

obrady; 

{14:24} držali životy ani manželstvo už 

Nepoškvrnené: ale jeden zabil iného traiterously, alebo 



mu zarmútené cudzoložstva. 

{14:25} tak že tam vládol vo všetkých mužov bez 

výnimkou krv, vraždy, krádeže a nie doslovnej, 

korupcia, nevera, tumults, krivej prísahy, 

{14:26} Disquieting dobrého muža, zábudlivosť Good 

obraty, znečistenie duší, zmena druhu, porucha 

manželstvo, cudzoložstvo a nestoudný nečistoty. 

{14:27} pre uctievanie modly sa nazývať je 

začiatku, príčinu a koniec všetkého zla. 

{14:28} buď sú šialený, keď budú veselé, alebo 

proroci lži, alebo live nespravodlivo, inak ľahko forswear 

sami. 

{14:29} na takej miery, ako ich dôvera je v modly, ktoré majú 

žiadny život; Hoci oni falošne prisahať, napriek tomu vyzerajú 
byť 

ublížiť. 

{14:30} vystupňoval na obe príčiny sa budú spravodlivo 

potrestaný: obaja pretože si mysleli, že nie je dobre Božie, dáva 

Nasledujte modlám a tiež nespravodlivo prisahal v podvod, 
nenávidí 

svätosť. 



{14:31} pre to nie je moc im kým oni 

prisahať: ale je to len pomsta hriešnikov, ktoré punisheth 

vždy trestným činom bezbožných. 

{15:1} ale ty, Ó Bože, umenie milostivý a pravdivé, 

trpezlivost, a v milosrdenstva objednanie všetkých vecí, 

{15:2} Ak zhrešíme, sme tvoje, poznať tvoju silu: 

ale sme sa nie je hriech, vedel, že sme sa počítajú tvoje. 

{15:3} o tebe vedieť je dokonalá spravodlivosť: Áno, na 

viete, tvoja sila je koreň nesmrteľnosť. 

{15:4} pre ani jeden nemal rozpustil vynález mužov 

oklamať nás, ani obrázok zazrel potápači farbami, 

Maliarska márnej práce; 

{15:5} pohľad dolupodpísaní enticeth blázni túžiť po tom, 

a tak si želajú forme obraz mŕtve, to jest č 

dych. 

{15:6} oni, ktoré im, oni, že túžba, 

a že klaňať sa im, sú milenci zlé veci, a 

sú hodní mať také veci dôverovať po. 

{15:7} pre potter, temperovanie mäkká zem, fashioneth 

každé plavidlo s veľa práce pre naše služby: Áno, z 



rovnaké clay on dáva plavidiel, ktoré slúžia pre čisté 

použitia, a rovnako tak aj všetky slúžiť ako opak: ale 

čo je použitie buď zoradiť, potter, sám je sudca. 

{15:8} a zamestnávanie keď práca prináša lewdly, on dáva 

márne Boh rovnaké hliny, dokonca aj ten, ktorý trochu skôr, 
ako bol 

vyrobené zo Zeme, sám, a v rámci chvíli po 

returneth na rovnakú, keď jeho život, ktorý bol zapožičaný ho 
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budú požadovať. 

{15:9} napriek jeho starostlivosti je, že musí mať 

veľa práce, ani že jeho život je krátky: ale striveth do programu 
excel 

zlatníci a podal, a endeavoureth ako 

pracovníkov z mosadze, a counteth svojej slávy, aby 

falošné veci. 

{15:10} jeho srdce je popol, jeho nádejou je viac vile ako 

zem, a jeho život nižšej hodnoty ako hlina: 

{15:11} Forasmuch, pretože vedel, že jeho tvorca a nie ho 

ktorý inšpiroval do neho aktívny duše, a vdýchol v 

životné duch. 



{15:12} ale oni počítajú náš život, zábava, a náš čas 

tu na trhu získať:, povedať, môžeme sa dostať 

všetkých smeroch, aj keď to bolo zlé prostriedkami. 

{15:13} k tomuto mužovi, že pozemské záležitosti zhotovuje 
krehké 

plavidiel a rytiny, vie sám uraziť 

nad všetky ostatné. 

{15:14} a všetkých nepriateľov ľudu tvojho, ktoré držia 

v podriadenosti, sú tie hlúpa a viac nešťastná ako 

veľmi modelky. 

{15:15} pre Oni počítajú všetky modly pohanských sa 

bohovia: ktoré ani využívať oči, aby videli, ani nosy 

čerpať dych, ani uši počuť, ani prsty rúk rukoväť; 

a čo sa týka ich nohy sú pomaly ísť. 

{15:16} pre človeka, a on, ktoré požičal jeho 

vlastný duch vyrábal ich: ale nikto môže robiť Boha ako 

unto sám. 

{15:17} je smrteľný, on tolko mŕtvy vec 

zlých rúk: on sám je lepšie než to, čo ktorý 

on worshippeth: keďže žil raz, ale oni nikdy. 



{15:18} Áno, uctievali tie beštie, tiež to, že sú 

Väčšina nenávistné: pre porovnávané spoločne, niektoré sú 
horšie 

ako ostatní. 

{15:19}, ani sú krásne, tak ako treba 

potreby pre zver: ale oni šli bez chvála 

Boh a jeho požehnanie. 

{16:1} preto tým, ako boli by potrestaní po zásluhe, 

a poskytujú množstvo zver trápil. 

{16:2} namiesto ktorý trest, riešenie milostivo 

tvoje vlastné ľudí, ty preparedst pre ich mäso 

Zvláštna chuť, dokonca aj prepelice rozvíriť ich chuť k jedlu: 

{16:3} až do konca, že, želajúc si jedlo, môže pre 

škaredé pohľad beštie poslal medzi nimi lothe aj to, že 

ktoré musia potrebuje túžby; ale toto utrpenie biede 

na krátkej, môže byť účastni divné chute. 

{16:4} na to bolo potrebné, ktoré na nich vykonávajú 

tyranie by prísť biede, ktoré nemohol zabrániť: 

ale na toto malo byť len ukázal ako ich nepriatelia 

boli trápil. 



{16:5} pre keď prišlo hrozné divokosť zver 

po nich, a oni zahynuli s bodnutie krivé 

hady, tvoj hnev vydržal nie niekedy: 

{16:6}, ale oni boli problémové pre malé sezóny, ktoré 

Oni by mohli byť napomenutý, so znakom spásy, aby 

ich pamiatku prikázanie tvoje práva. 

{16:7} pre on sám obrátil k nemu nebol uložený 

to, čo videl, ale ti, že umenie Spasiteľ z 

všetky. 

{16:8} a v tomto ty madest tvoje nepriateľov priznať, 

je to ty kto deliverest od všetkého zlého: 

{16:9} pre nich bitings kobylky a muchy 

zabil, ani tam sa zistilo akékoľvek opravné prostriedky pre ich 
život: pre 

Oni boli hodní byť potrestaný taký. 

{16:10} ale tvoji synovia nie veľmi zuby jedovatý 

draci prekonala: pre tvoje milosrdenstvo niekedy bol, a 

uzdravil ich. 

{16:11} pre boli vztýčené, aby 

pamätať tvoje slová; a boli rýchlo uložené, že nie 



patriacich do deep zábudlivosť, by mohli byť neustále 

majúc na pamäti tvojej dobroty. 

{16:12} bol bylina ani mollifying plaister, 

že ich obnovili zdravia: ale tvoje slovo, pane, ktoré 

healeth všetky veci. 

{16:13} pre jsi moc nad životom a smrťou: ty 

leadest k bránam pekla, a bringest znova. 

{16:14} človek skutočne zabíja cez jeho zloby: a 

ducha, keď je preč, returneth ani jedna duša 

dostávali až prichádza znova. 

{16:15}, ale nie je možné uniknúť tvoje ruky. 

{16:16} pre bezbožných, ktorý popieral tebe vedieť, boli 

sužovali silu svojho ramena: podivné prší, 

privítal a sprchy, boli prenasledovali, že by mohli 

nemôžete vyhnúť, a cez oheň boli spotrebujú. 

{16:17}, ktorý je najviac žasla, mal oheň 

viac sily vo vode, ktorá quencheth všetky veci: o 

svet fighteth za spravodlivý. 

{16:18} pre niekedy, plameň bolo zmiernené, a že 

možno nie spáliť beštie, ktoré boli zaslané pred 



bezbožné; ale sami mohli vidieť a vnímať, že oni 

boli prenasledovaní s Boží súd. 

{16:19} a inokedy to burneth aj v stredu 

vody nad silu ohňa, ktorá môže zničiť 

ovocie nespravodlivé pozemkov. 

{16:20} namiesto podpísaní ty feddest tvoje vlastné ľudí 

Anjeli jedlom, a si poslať ich z neba chlieb 

pripravené bez ich práce, schopný obsah každého človeka 

radosť, a dohodnúť sa na každý vkus. 

{16:21} pre tvoje živobytie vyhlásil tvoje sladkosť unto 

tvoje deti a slúžiace na chuť jedlík, 

tvrdené sám podľa predstáv každého človeka. 

{16:22} ale snehu a ľadu vydržal oheň a rozpusteným 

nie, že by mohol vedieť že oheň horiaci v krupobitie, a 

šumivé v daždi, to ovocie nepriateľov zničiť. 

{16:23} ale to znova aj zabudli svoju vlastnú silu, 
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aby mohli byť živí spravodliví. 

{16:24} pre stvorenie, ktoré Naco bol ešte potrebný na tebe, 
ktorí umenie 



Maker rozmnožuje jeho silu proti nespravodlivé pre 

ich trest a abateth svoje sily ku prospechu príjemcov 

ako dať svoju dôveru v teba. 

{16:25} preto dokonca potom bol zmenený na všetky 

módy a bol poslušný až tvojej milosti, ktoré nourisheth všetkých 

vecí, podľa želania z nich, ktoré som potrebné: 

{16:26} aby tvoje deti, pane, koho ty lovest, 

možno viete, že je nie pestovanie ovocia, 

nourisheth človek: ale že je to tvoje slovo, ktoré preserveth 

im, že dať svoju dôveru v teba. 

{16:27} pre, ktorý nebol zničený na oheň, 

sa ohrieva s malou sunbeam, skoro roztopil ďaleko: 

{16:28}, že by mohlo byť známe, že treba zabrániť 

slnko ťa dať vďaka, a hotela dayspring modliť k tebe. 

{16:29} pre nádej nevďační sa topiť preč ako 

v zime je hoar mráz, a budú utekať ako neziskové 

vody. 

{17:1} pre skvelé sú tvoje rozsudkov, a nemôže byť 

vyjadrené: preto sa dopustil unnurtured duše. 

{17:2} pre nespravodlivé mužov, keď si myslel utláčať 



Svätý národ; Oni sú hubu vo svojich domoch, väzni 

tmy, a fettered s dlhopisov dlhá noc, ležal 

[tu] vyhostený z večného providence. 

{17:3} za kým by mali ležať schoval v ich tajomstvo 

hriechov, boli rozptýlení tmavý závoj zabudnutia, 

bol hrozne prekvapený, a trápi sa [podivné] 

Zjavenia. 

{17:4} ani možno uchovávať v rohu, ktorý držal 

im od strachu: ale zvuky [od vôd] padajú 

znelo to o nich, a smutné vízie objavil im 

s ťažkými výzor. 

{17:5} žiadnu moc ohňa im svetlo: ani 

by jasné plamene hviezd vydržať to odľahčiť 

hroznú noc. 

{17:6} len objavili im oheň vzplanie z 

sám o sebe veľmi hrozný: pre bytia veľmi vydesený, mysleli 

veci, ktoré videl byť horšie ako pohľad sa 

videl nie. 

{17:7} pre ilúzia umenie magick boli dali 

nadol, a ich vaunting v múdrosti bol pokarhal s 



hanba. 

{17:8} lebo, ktorý sľúbil, jazdy preč hrôzy a 

ťažkosti z choré duše, boli chorí sami strachu, 

hoden sa smial. 

{17:9} pre Hoci žiadna hrozná vec strach zatiaľ 

majú strach s šelmami ktoré míňali a syčanie 

hady, 

{17:10} zomreli zo strachu, popretie, že oni videli vzduchu, 

ktoré by žiadne bočné vyhnúť. 

{17:11} pre špatnost, odsúdený jej vlastné svedectvo 

je veľmi ustrašený a stláèaniu svedomím, vždy 

forecasteth ťažké veci. 

{17:12} pre strach nie je nič iného než zrádza 

succours preto offereth. 

{17:13} a očakávania zvnútra, je menšia, 

counteth neznalosť viac ako príčina, ktorá bringeth 

trápenie. 

{17:14} ale spí rovnaké spať tú noc, 

ktorý bol naozaj neznesiteľné, a ktorá prišla na ne 

z DNA neodvratný peklo, 



{17:15} boli čiastočne rozmrzelý s monštruózne zjavenia, 

a čiastočne omdlel, ich srdce tým, že im: pre náhly 

strach, a nie sa pozrel na, prišla na ne. 

{17:16} tak potom kto tam padol bola straitly 

držia hubu vo väzení bez železné tyče, 

{17:17} na či bol oráča alebo pastiera, 

alebo robotník v poli bol prekonaný a vydržal 

že potreba, ktoré nebolo možné vyhnúť: boli všetky 

viazané s jednom reťazci tmy. 

{17:18} či to bolo pískanie vietor alebo melodický 

hluk vtákov medzi šírenie konárov, alebo príjemný 

pád voda beží násilne, 

{17:19} alebo hrozný zvuk kameňov zvrhnutý, alebo 

beh, ktorý nemohol byť videný skákanie zver, alebo 

řvoucí hlas najvýznamnejších divoký divoké zvieratá, alebo 
odrazila od DNA 

echo z dutých hôr; tieto veci sa im 

omdlieť strach. 

{17:20} pre celý svet zažiarila s jasným svetlom, a 

žiadny boli obmedzované v ich práce: 



{17:21} nad nimi len šíril ťažké noci, 

obraz tejto temnoty, ktoré by potom dostávajú 

im: však ešte boli k sebe viac ťažké ako 

temnota. 

{18:1} Napriek tvojej svätej mal veľmi veľké svetlo, 

ktorých oni hlas, sluch, a nie vidieť ich tvar, 

pretože aj neutrpelo rovnaké veci, ktoré 

počítal šťastný. 

{18:2}, ale že oni nebolelo im teraz, z ktorých 

Oni boli poškodené pred ich poďakovala, a 

dosiahnutie súčinnosti, ich milosť pre že boli nepriatelia. 

{18:3} namiesto podpísaní ty gavest ne horiace pilier 

ohňa, ako sa sprievodca neznáme cesty, a 

neškodné slnko baviť čestne. 

{18:4} pre boli hodní byť zbavený svetlo a 

uväznený v tme, kto nechal tvoji synovia hubu, za 

koho uncorrupt svetlo zákona bolo dané 

svet. 

{18:5} a kedy sa určí zabiť modelky 

svätých, jedno dieťa, je tam cast a uložené do 



potrestá, budeš tookest preč mno stvom ich 

deti a destroyedst im úplne v mocnej vody. 

{18:6} z tej noci boli naši otcovia certifikované vyššie, ktoré 

Veru vedel unto čo prísahy dali 
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spoľahlivosť, potom môžu byť dobrej mysli. 

{18:7} tak tvoj ľud bol prijatý ako spásu 

spravodliví a ničenia nepriateľov. 

{18:8} pre scheduled ty si trestať našich protivníkov, 

tým istým ty si Oslavujte nás, koho ty hadst tzv. 

{18:9} za Božími dobrí ľudia vedeli 

obetovať tajne a jeden súhlasu vyrobené sväté právo, 

že svätých malo vyzerať účastni za rovnaký výrobok a 

zlo, otcovia teraz spev z piesne chvály. 

{18:10}, ale na druhej strane znel zle 

podľa cry nepriateľov a žalostný hluk bol 

vykonáva v zahraničí pre deti, ktoré boli bewailed. 

{18:11} kapitán a sluha boli potrestaní po 

jedným spôsobom; a ako ako kráľ, tak trpel spoločnej 

osoba. 



{18:12} tak všetci spolu mali bezpočet mŕtvych s 

jeden druh smrti; ani neboli dostatočné pochovať životných 

ne: v jednom okamihu najušľachtilejšie potomkov z nich bola 

zničené. 

{18:13} pre keďže Neverili by im akúkoľvek vec 

dôvod kúzlami; na zničenie 

prvorodený, keď uznáva tento ľud sa synovia 

Boh. 

{18:14} pre kým všetky veci boli v pokojnom tichu, a 

tej noci bol uprostred jej rýchleho priebehu, 

{18:15} tvoje všemohúci slovo skočil dolu z neba 

z tvojej royal trón, ako divoký muž vojny do prostred 

pôdy, zničenie, 

{18:16} a priniesol tvoje nepredstieraný prikázania ako 

ostrý meč a vstávaní naplnené všetky veci so smrťou; 

a to sa dotkol neba, ale stál na zemi. 

{18:17} potom zrazu vízie strašné sny 

trápi ich bolesť a hrôzy prišla na ne unlooked 

pre. 

{18:18} a jeden hodil tu a iný tam, polovica 



mŕtvy, ukázal príčinou jeho smrti. 

{18:19} pre sny, ktoré trápi ich to foreshew 

Tento, inak by mali zahynúť, a neviem, prečo oni boli 

postihnutý. 

{18:20} Áno, ochutnávka smrť dotkla spravodlivých 

tiež, a tam bolo zničenie zástupu 

divočina: ale hnev nie dlho vydržal. 

{18:21} potom bohumilý človek sa rýchlo dospieť, a 

stál tam obhajovať ich; a prináša štít jeho 

riadne ministerstvo a aj modlitba zmierenia z 

kadidlo, nastaviť sám proti hnevu a tak priniesol 

kalamity do konca, vyhlásil, že on bol tvoj služobník. 

{18:22} tak prekonal ničiteľ, nie s pevnosťou 

telo, ani silou zbraní, ale so slovom utlmený ho 

že potrestaný, založenom na prísahy a zmlúv s 

otcovia. 

{18:23} pre kedy mŕtvi boli teraz spadol do 

zhromaždenia jeden na druhého, stojaci medzi, zostal 

hnev, a rozišli spôsob, ako žiť. 

{18:24} pre v dlhý odev bol celý svet, a 



v štyroch radoch kamene bola sláva otcov 

graven a tvojej velebnosti na daidem hlavu. 

{18:25} unto Toto ničiteľ dal miesto a bola 

strach z nich: to bol natoľko, že nielen chutila 

hnev. 

{19:1} pre bezbožných, hnevu prišla na ne bez 

milosrdenstvo až do konca: lebo vedel pred čo by urobili; 

{19:2}, ktoré majú u nich nechať odísť, a 

vyhnali ich narýchlo, budú robiť pokánie a ich realizáciu. 

{19:3} pre kým boli ešte smútok a tvorby 

nariekanie v hroby mŕtvych, pridávajú ďalší 

pochabé zariadenia, a sleduje ich ako utečencov, ktorým sa 

mal intreated preč. 

{19:4} pre osud, dolupodpísaní boli hodní, kreslil 

im to konca, a robil im zabudnúť na veci ktoré 

už sa stalo, aby mohla plniť trest 

ktorý bol ktorí chcú, aby ich trápi: 

{19:5} a že tvoj ľud mohol prejsť nádherný spôsob, ako: 

ale oni môžu nájsť podivné smrti. 

{19:6} pre celé stvorenie v jeho správneho druhu bola 



staromódny opäť nanovo slúžiace svojrázny prikázaní 

ktoré dostali im, že tvoje deti by mohli stále 

bez zranenia: 

{19:7} ako síce oblak tieňovanie tábora; a 

kde vode stáli pred suchej Zemi objavil; a z 

Červené more cestu bez prekážok; a násilných 

Stream zelené pole: 

{19:8} wherethrough všetkých ľudí šiel, ktorý boli 

obhajoval s tvoja ruka, vidieť tvoje skvelé divné 

zázraky. 

{19:9} pre šli vo veľkom ako kone a vyskočil ako 

jahňatá, chváliť teba, pane, ktorý hadst vyslobodil. 

{19:10} boli zatiaľ dbá na veci, ktoré boli 

Hotovo, zatiaľ čo oni sojourned v cudzej krajine, ako 

Zem vyviedol muchy namiesto hovädzieho dobytka, a ako 

rieka spočítané množstvo žaby namiesto ryby. 

{19:11} ale potom videli novú generáciu 

hydina, pri vedení s ich chuť k jedlu, pýtali 

jemné mäso. 

{19:12} pre prepelice prišiel k nim od mora 



ich spokojnosť. 

{19:13} a tresty narazili na hriešnikov nie 

bez bývalý príznakov silou hrmí: lebo 

utrpel spravodlivo podľa ich vlastné bezbožnosti, 

takej miery, ako bývali tvrdé a nenávistné správanie 

voči cudzincom. 

{19:14} pre Sodomites nedostali tých, ktorých 

vedeli, že nie, keď oni prišli: ale tieto priniesli priatelia 

do otroctva, ktorý mal zaslúžený z nich. 
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{19:15} a len tak, ale snáď trochu úcty 

sa mal tých, pretože používajú cudzinci nie 

priateľský: 

{19:16} ale toto veľmi ťažko postihnutý, ktorému 

dostali s feastings, a boli už 

účastni rovnaké zákony s nimi. 

{19:17} preto dokonca s slepota boli tieto 

zasiahnutý, ako to boli pri dverách spravodlivého človeka: 

keď sa obkľúčili o s hroznou veľkej tmy, 

Každý hľadal priechod svoje vlastné dvere. 



{19:18} pre prvky boli zmenené v sebe prostredníctvom 

druh harmony, rád ako zmeniť poznámky psaltery 

názov melódie, a napriek tomu sú vždy zvuky; ktoré sa môžu 

dobre vnímať pohľad na veci, ktoré boli 

Hotovo. 

{19:19} pre pozemské veci boli nakoniec premenené vodnatá, a 

veci, ktoré predtým plávali vo vode, teraz išiel na 

zem. 

{19:20} oheň mal moc vo vode, zabúdanie jeho 

vlastné cnosť: a forgat vody vlastné chladenie prírody. 

{19:21} na druhej strane, plamene zbytočne nie mäso 

z porušiteľného živé veci, keď chodil v ňom; 

ani sa taví ľadovej druh nebeskej mäsa, ktoré bolo 

prírody apt topiť. 

{19:22} pre všetky veci, pane, ty si zväčšiť tvoje 

ľudia, a oslávi nich, ani si ty ľahko považovať 

im: ale si pomáhať im v každom čase a mieste. 
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