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Modrost 

Knjiga Wisdomor... Modrost na Salomonovih 

{1:1} ljubezen pravičnosti, vi, ki se sodniki zemlje: 

Mislim, da Gospoda z dobro (srce), in v enostavnosti 

srce ga iščejo. 

{1:2} za je bo našel od njih, ki premamil ne; 

in sheweth, sam reče kot nezaupanje, mu. 

{1:3} za dobiček, prenesen misli ločiti od Boga: in njegov 

moč, ko je poskušal, reproveth je nespametno. 

{1:4} za v zlonamerne dušo modrost ne začne; 

niti živijo v telesu, ki je predmet reče sin. 

{1:5} za Svetega Duha discipline bo pobegniti prevaro, in 

odstranite misli, ki so brez razumevanja, in 

ne bo upošteval ko nepravednost prihaja v. 

{1:6} za modrost je ljubeč duha; in ne bo časa za 

bogokletnik njegove besede: Bog je priča vajeti, 

in res gledalec njegovega srca, in poslušalca svoj jezik. 



{1:7} za duh Gospoda filleth na svetu: in da 

ki containeth vse stvari dade znanja glasu. 

{1:8} zato on, ki govori krivični stvari 

ne more biti skrito: niti se maščevanjem, ko je punisheth, 

mimo njega. 

{1:9} za inkvizicija se v svetuje o 

bezbožnika: zvok njegove besede prihajajo reče na 

Gospod za manifestacijo svoje zloben dejanja. 

{1:10} za uho ljubosumje posluša vse stvari: in 

hrup murmurings ni skrivala. 

{1:11} zato pazite žuborenje, ki je 

nedonosnih; in ne jezik iz backbiting: za 

ni beseda tako skrivnost, ki se gredo za nič: in 

usta belieth slayeth dušo. 

{1:12} si ni smrt v napako svojega življenja: in potegnite 

ne na sebi uničevanje z deli za vaš 

roke. 

{1:13} za Boga, ki ne smrti: niti dade je užitek 

v uničenje živega. 

{1:14} za je ustvaril vse stvari, ki lahko imajo svoje 



se: in generacije na svetu so zdrava; in 

ni ne strup za uničevanje v njih, niti v kraljestvu 

smrti na zemlji: 

{1,15} (za pravičnost je nesmrten:) 

{1:16} ampak moški bezbožnim z njihovega dela in besede 

postrojila, jim: za kdaj so mislili, da je njihovo 

prijatelj, se porabi za nič, in zvezati z 

to, ker so vredni sodelovati z njim. 

{2:1} za bezbožnika reče obrazložitve s seboj, 

vendar ni pravilno, naše življenje je kratko in dolgočasno, in v 
smrt 

človek je ni sredstva: ne da je bil vsak človek 

znano je, da so se vrnili iz groba. 

{2:2} za smo rojeni sploh pustolovščina: in smo se 

v nadaljevanju, kot da še nikoli nisem bila: za dih v naše 

nosnice je kot dim, in malo iskro v premikanje naše 

srce: 

{2:3} ki ugasne, naše telo mora biti obrnjena 

v pepel, in naš duh se izginili kot mehko zrak, 

{2:4} in naše ime se bo pozabljen v času, in ne 



človek ima naš deluje v spomin, in naše življenje 

se uminuti sled oblak, in se 

razpršena meglica, ki poganja stran z žarki 

sonce, in premagati s toploto pogodbe. 

{2:5} za naš čas je zelo senco, da hodi proč; 

in po našem koncu ni ne vračajo: saj je hitro zapečatena, 

tako da nihče ne pride znova. 

{2:6} dajmo zato nam uživajo dobre stvari ki 

prisotni: in nam hitro uporabite bitja kot kot v 

mladih. 

{2:7} nam izpolnite sami z drago vino in mazila: 

in naj ne cvet spomladi mimo nas: 

{2:8} naj nas sami krono s popki, preden so 

usahla: 

{2:9} izpustil nihče od nas ne njegov del naše 

voluptuousness: nam pustite žetonov naše radosti v 

vsak kraj: to je naš del, in naše veliko je to. 

{2:10} nam zatirajo pravični revež, nam ne 

prizanesite vdovo, niti čaščenje starodavne sivih dlak, ki je 

starih. 



{2:11} naj naša moč, pravo pravičnosti: za to 

ki je slaboten je ugotovljeno, da se ni nič vredno. 

{2:12} zato nam ležijo v počakajte za pravičen; 

ker on ni za naše zavoj, in je čist v nasprotju s 

naša dejanja: on upbraideth nas z naše krši zakon, 

in objecteth za naše sramota, transgressings od naše 

izobraževanje. 

{2:13} je professeth poznajo Boga: in 

On kliče sam otrok Gospoda. 

{2:14} je bil na Prekorijevati naše misli. 

{2:15} je huda k nam tudi na pogled: za svoje življenje 

ni kot drugi moški, svoje poti so drugi mode. 

{2:16} bomo so cenjeni njega kot ponaredki: on 

abstaineth iz naše načine od Zaprljanost: on pronounceth 

na koncu samo da bodo blagoslovljeni, in gradi svojo pohvali, ki 

Bog je njegov oče. 

{2:17} nam glej če njegove besede je res: in naj nam dokažejo, 

Kaj se zgodi na koncu od njega. 

{2:18} če samo človek Božji Sin, on bo pomoč 

njim, in ga dostaviti s strani njegovih sovražnikov. 



{2:19} nam ga preveri z despitefulness in 

mučenje, da smo vedeli njegovo pozornost in dokazati svojo 

potrpljenje. 

{2:20} nam ga obsoditi s sramotno smrt: za z 

spoštuje svoje rekel on. 
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{2:21} take stvari so si zamisliti, in so bili zavedeni: 

za svoje hudobije dade jim slepo. 

{2:22} kot skrivnosti Boga, so kn ew jih ne: 

niti upali so plače pravičnosti, niti 

opazimo nagrado za krivo duše. 

{2:23} za Bog ustvaril človeka, da je nesmrten, in je 

ga je treba sliko svoje večnosti. 

{2:24} vseeno prišel skozi zavisti hudič smrti 

v svet: in oni, ki imajo svoje strani zdi. 

{3:1}, vendar duše pravičnih so v roke 

Bog, in se ne muči jih dotakniti. 

{3:2} v očeh nespametno se zdi, da umre: in 

njihovega odhoda sprejmejo za bedo, 

{3:3} in bo od nas, da se razdejanja: vendar 



so v miru. 

{3:4} za čeprav so kaznovani v očeh moških, še 

je njihovo upanje polno nesmrtnosti. 

{3:5} in ko je bil malo šibao, morajo biti 

močno nagrajeni: Bog jim je izkazala, in jih najde 

vreden zase. 

{3:6} kot zlato v peč on je poskušal, in 

jih prejeli kot paljenicu. 

{3:7} in v času njihovega pohoda so sveti, 

in sem in tja teči kot iskre med tudi dlačice. 

{3:8} se presodijo, narodi, in imajo oblast 

več ljudi, in svojega Gospoda se večno kraljevati. 

{3:9} ki zaupajo vanj se razumejo na 

resnica: in tako kot zvest v ljubezni se strinjata z njim: 

za milost in milost je svoje svetnike, in on kdor skrbi za svojo 

izvoli. 

{3:10} vendar bezbožnika se kaznuje v skladu s 

svojo domišljijo, ki so zanemarjene pravičnih, 

in pustili Jahve. 

{3:11} whoso despiseth modrosti in negujemo, ga je 



nesrečen, in njihovo upanje je zaman, izplacala nerodovitna, 

in nedonosne dela: 

{3:12} ženami so neumnosti, in zloben svoje otroke: 

{3:13} njihovih potomcev je preklet. Zakaj blagoslovil je na 

neplodna, ki je neokaljanu, ki dade nepoznano grešno 

postelja: ona ima sadje v obisk iz duše. 

{3:14} in blagoslovljen je evnuh, ki z rokami 

dade obdelane brez krivde, niti predstavljati zlobne stvari 

proti Bogu: zakaj se mu izda poseben dar 

vero in dedovanjem v templju Gospoda več 

sprejemljiva za svoje srce. 

{3:15} za slavno je sadje dobro delu: in 

koren modrosti se nikoli ne odpadejo. 

{3:16} kot za otroke preljubnici, so se ne 

Pridi, da njihove popolnosti, in seme krivični posteljo 

morajo izvirati. 

{3:17} za čeprav živijo dolgo, vendar so se 

nič velja: in njihovih zadnjo dobo ne čast. 

{3:18} ali če hitro umrejo, nimajo upanja, niti 

udobje v dan poskus. 



{3:19} za grozno je konec krivični 

generacije. 

{4:1} bolje je da nimata otrok, in da so zaradi: 

za memorial pogodbe je nesmrten: ker je znano, 

z Bogom in z moškimi. 

{4:2} ko je prisotna, moški se na primer na to; in 

ko je odšel, so to željo: weareth krono, in 

triumpheth za vedno, imajo gotten zmago, prizadevanje za 

izbrane neokaljanu nagrade. 

{4:3}, vendar povečan leglo bezbožnika se ne 

uspevajo, niti se globoko navijali iz baraba zdrsi, niti postaviti 
vse 

hitro fundacije. 

{4:4} za čeprav ti uspeva v veje za časa; še 

stalni ne zadnji, da se pretrese z vetrom, in 

s silo vetrovi so se korenine. 

{4:5} je nepopolna veje se razbijejo, njihove 

sadje nerentabilnost, nedozorele jesti, ja, izpolnjevati za nič. 

{4:6} za otroke, rojen nezakonito ležišč so 

priče hudobije proti njihovi starši v svojih sojenja. 



{4:7} pa čeprav pravični je treba preprečiti s smrtjo, 

še je je ostalo. 

{4:8} za častno starost ni ki, ki standeth v 

Dolžina časa, niti da je izmerjena po številu let. 

{4:9}, vendar modrost je sive lase reče moški, in 

čist življenje je starost. 

{4:10} je zadovoljen, Bog, in je bil ljubljeni od njega: tako, da 

živijo med grešniki, ki je bila prevedena. 

{4:11} ja hitro je bil odnesli, da ne da 

zlo naj spremenijo svoje razumevanje, ali prevaro Razonoditi 

svojo dušo. 

{4:12} za Mađijanje nagajivosti prikriti 

stvari, ki so iskreni; in tava concupiscence 

ogrozi preprost um. 

{4:13} je, da Končujete v kratkem času, izpolnjeni v 

dolgo časa: 

{4:14} za svojo dušo zadovoljen gospod: zato je hasted 

odvzela njim med zlobne. 

{4:15} to videl ljudi, in to ne razume, niti 

ki so to v njihovih glavah, da njegove milosti in usmiljenja 



svoje svetnike, in ki je ležal spoštovanje reče njegov služabnik. 

{4:16} tako se obsodi pravičnih, ki je mrtev v 

Bezbožan ki živijo; in mladine, ki je kmalu izpopolnili 

veliko let in starosti od krivični. 

{4:17} se videti konca pametno, in ne sme 

razumeti, kaj Bog v njegov svetovalec dade odredil zanj, 

in do katere namen gospodar dade ga postavil v varnost. 
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{4:18} se ga vidim, in prezirajo ampak Bog se 

smeh, da prezir: in v nadaljevanju so se vile 

trup, in sramota med mrtvimi za vedno. 

{4:19} on se jih Iskidati in jih potrta 

opravila, da se brez besed; in on se stresa 

jih iz fundacije; in se povsem iz 

odpadkov, in v žalosti; in njihovega memorial pogubil. 

{4:20} in ko ti oddanih računovodskih izkazov svojih grehov, 

so se prišli strah: in lastne krivde se 

jih prepričati, da obraz. 

{5:1} takrat se pravednik stojalo v veliki 

drznost pred obraz, kot so nevoljnicima ga, in 



ki ni račun o svojem delu. 

{5:2} ko vidim, se uznemiri z 

grozno strah, in se čudil nenavadnosti svojega 

odrešenja, tako daleč presegajo vse, kar so iskali. 

{5:3} in repenting in groaning za tesnobo 

duh se reči v sebi, to je bil tisti, ki smo 

je včasih v posmeh in pregovor sramoti: 

{5:4} smo bedaki predstavljala njegovo življenje norost, in 
njegov konec 

biti brez v čast: 

{5:5} kako je on uvršča med Božji, otroci 

in njegovo veliko je med svetniki! 

{5:6} zato so smo napako iz pot resnice, in 

glede pravičnosti ne dade blestela k nam, in 

sonce pravičnosti narasla, ne na nas. 

{5:7} smo wearied sebe na poti hudobije in 

uničenje: ja, smo šli skozi puščave, kjer je 

nesejo nikakor ne: ampak kar tako Gospoda, nismo 

poznamo. 

{5:8}, kaj ima ponos nam koristi? ali kaj dobrega dade 



bogastvo z naše vaunting prinesel? 

{5:9} vse te stvari so umrl kot senca, in 

kot post, da hasted: 

{5:10} in kot ladja da hodi čez valove na 

vode, ki ko ga je minil, ne more biti sledenja njihovih 

našel, niti pot kobilice v valovih; 

{5:11} ali kot kdaj dade ptica letela po zraku, 

ne žeton poti na voljo, vendar light air se 

pretepen s potezo ji krila in ločila z na 

nasilno hrup in gibanje, je skozi, in 

v njem potem nobenega znaka, kjer je šla je na voljo; 

{5:12} ali kot kot ko je puščica strel na oznako, to 

parteth zraka, ki takoj pride skupaj spet, 

tako, da človek ne more vedeti, kam je šel: 

{5:13} tudi tako smo kot način, takoj, ko smo bili 

rojen, začel pripraviti na našem koncu, in imel nobenih znakov 
zaradi 

Pokaži; vendar so bile porabljene v lastne hudobije. 

{5:14} za upanje je pobožno je kot prah, ki je prepihani 

proč z vetrom; kot tanek pena, ki poganja stran 



z nevihto; kot dim, ki je razpršena tukaj, kot 

in tam z vihar, in hodi proč, kot je 

gost, ki tarrieth a dan spomina. 

{5:15} vendar pravičen, živeti za vedno bolj; njihovo 
nagrajevanje 

Prav tako je z gospodom, in skrbi za njih je z najbolj 

Visoko. 

{5:16} zato se dobijo slavno kraljestvo, 

in lepo krono iz roko Gospodovo: za s svojo 

desno roko se je kritje zanje, in z roko, se je 

zavarujejo. 

{5:17} sprejema mu njegovo ljubosumje popolno 

oklep, in da je bitje njegovo orožje za maščevanje 

njegovih sovražnikov. 

{5:18} je dal na pravičnosti kot oklep, in 

res sodbe namesto čelado. 

{5:19} sprejema svetosti za nepremagljivi ščit. 

{5:20} svojo hudo jezo se je osredotočila za meč, in 

svetu se boriti z njim proti je nespametno. 

{5:21} potem pojdite desno s ciljem strele 



v tujini; in iz oblakov, od dobro sestavljen lok, 

se letijo do oznake. 

{5:22} in hailstones polne srda, odda kot od 

kamniti lok, in vode morja se bes proti 

jih in poplave kruto utonil jih. 

{5:23} ja, mogočen veter mora stati proti njim, 

in kot vihar se jih odpihnili: tako se greh 

določi odpadkov vso zemljo, in slabo ravnanje se 
strmoglavljenje 

prestolov mogočne. 

{6:1} zato, slišati O ye kralji, in razumeti; želite izvedeti, 

vi, ki se sodniki koncih zemlje. 

{6:2} da uho, vi, ki pravilo ljudi, in slava v na 

število držav. 

{6:3} za moč je dal Gospod in suverenost 

od najvišje, ki se poskusite vaše dela, in iskanje 

vaš svetuje. 

{6:4} ker se ministri svoje kraljestvo, ste 

ne presoja, vodi zakon, niti hodil po na 

svetovalec za Bog; 



{6:5} strašno in hitro se je prišel na vas: za a 

ostre sodbe je nanje mogoče na visokih mestih. 

{6:6} za milost bo kmalu pomilostitev podel: vendar 

mogočni moških se Moćno mučil. 

{6:7} za on, ki je gospodar nad vse strah, da ni človek 

oseba, niti se mu stali Bojazan vsak človek 

veličino: on dade je mala in velika, in careth 

za vse enako. 

{6:8}, vendar boleče sojenja je prišel na mogočni. 

{6:9} vam zato O kralji, ne govorim, da vi 

lahko izvedeti modrosti, in ne odpadejo. 

{6:10} za se, da svetosti holily se ocenjuje 

Sveti: in da so se naučili take stvari se najdejo kaj 

odgovoriti. 

{6:11} to nastavite vaš naklonjenost na moje besede; 
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jih želijo, in vi se navodila. 

{6:12} modrost je slavno, in nikoli ne fadeth stran: ja, 

videla je enostavno od njih, ki jo ljubim, in najti, kot 

poiskati jo. 



{6:13} je preventeth jih da zeleli, pri izdelavi 

sama najprej znano služili. 

{6:14} whoso seeketh jo že ima ni velik 

travail: zakaj se najde njene sedel na njegova vrata. 

{6:15} razmišljati zato na njo je popolnost 

modrost: in whoso watcheth, za njo se hitro 

brez skrbi. 

{6:16} za ona goeth okoli iščejo, kot so vredni 

ji, sheweth, sama ugodno služili na načine, in 

meeteth jih v vsaki misli. 

{6:17} za zelo res začetku ji je želja 

disciplina; in skrbi za disciplino je ljubezen; 

{6:18} in ljubezen je vodenje njo zakone; in dajanje 

pazi reče ji zakonov je zagotovilo neraspadljivost; 

{6:19} in neraspadljivost nas v bližini gradi Bogu: 

{6:20} zato željo modrost bringeth za a 

kraljestvo. 

{6:21} če vaš užitek se nato v prestolov in sceptres, O 

vi kralji ljudi, modrosti, čast, da ste zavlada 

za vedno. 



{6:22} kot za modrost, kaj je in kako je prišel, 

Vam bo povedal, in ne bodo skriti skrivnosti od tebe:, vendar 

si bo prizadevala ven od začetka svoje rojstvo, in 

podajamo znanje ji v svetlobo, in ne preide 

Resnica. 

{6:23} ne bo šel z porabijo zavisti; za take je 

človek ima no prijateljstvo z modrosti. 

{6:24} množico pametno pa dobro počutje na 

Svet: in pametno kralj je spoštovanje ljudi. 

{6:25} zato prejeli navodila skozi moje besede, 

in to se vam dobro. 

{7:1} tudi jaz posmrtnih človek, kot za vse, in 

mladič od njega, ki je bil prvi iz zemlje, 

{7:2} in v svoj mother's maternica je izdelano za 

meso v čas desetih mesecev, stiskanje v krvi, 

semena človek, in užitek, ki je prišel s spanjem. 

{7:3} in ko sem se rodil, sem narisal v skupnih zraku, 

in padel na zemljo, ki je kot narava, in prvi 

glas, ki sem izrekel jokal, kot vsi drugi. 

{7:4} sem bil dojila v swaddling oblačila, in ki z 



briga. 

{7:5} je ne kralj, ki je vse druge začetek 

rojstva. 

{7:6} za vse moške, ki imajo en vhod v življenje, in podobno 

zmenjena. 

{7:7} zakaj sem molil, in razumevanje dobila 

me: sem pozval Boga, in duha modrosti prišel k meni. 

{7:8} sem ji raje pred sceptres in prestola, in 

cenjeno bogastvo nič v primerjavi z njo. 

{7:9} niti v primerjavi sem k njej vsak dragocen kamen, 

ker vse zlato za njo je kot malo peska, in 

srebro se šteje kot gline pred njo. 

{7:10} Ljubio nad zdravje in lepoto, in se je odločil za 

so ji namesto svetlobe: za svetlobo ki prihaja od nje 

nikoli ne goeth. 

{7:11} vse dobre stvari skupaj prišel k meni z njo, in 

nešteto bogastva v rokah. 

{7:12} in sem se veselil, v njih vse, ker goeth modrosti 

pred njimi: in sem vedel ni, da je bila mati 

jih. 



{7:13} naučili vestno, in ji sporoči 

liberalno: ne skrivajo svoje bogastvo. 

{7:14} za ona je zaklad reče moški, ki nikoli ne faileth: 

ki katerim postanejo prijatelji Boga, se 

pohvaliti za darila, ki prihajajo iz učenja. 

{7:15} Bog dade dodeli mi govoriti kot bi rad, in da 

predstavljati kot je primeren za stvari, ki so mi dal: ker 

To je on, ki leadeth reče modrost in directeth pametno. 

{7:16} za v roko so mi in naše besede; vse 

modrosti tudi, in znanje izdelave. 

{7:17} za mi je dal določeno znanje na 

stvari ki so, in sicer, da veš, kako je bila narejena na svetu, 

in delovanje elementov: 

{7:18} začetek, konec, in sredi časa: v 

spremembe pri odcepu za sonce, in spremembo 

sezone: 

{7:19} tokokrogih let in položajev zvezd: 

{7:20} natures živih bitij in Fury od 

divje zveri: nasilje vetrov in reasonings od 

moški: raznolikosti rastlin in vrline korenine: 



{7:21} in vse stvari, kot so bodisi skrivnost manifestu, 

jih poznam. 

{7:22} za modrost, ki je delavca o vseh stvari, 

me je naučil: za njo je razumevanje duha sveti, eden 

samo, med najpomembnejšimi subtil, živahno, jasno, 
neokaljanu, navaden, ne 

predmet boli, ljubeč stvar, ki je dobro hitro, ki 

ne more biti letted, pripravljeni delati dobro, 

{7:23} vrste človek, trdno, seveda, brez skrbi, 

ob vseh moči, nadzor nad vse stvari, in skozi 

vse razumevanje, čista, in večina subtil žganja. 

{7:24} za modrost je bolj gibljejo od poljuben gibanja: ona 

hodi in goeth skozi vse stvari zaradi nje 

čistosti. 

{7:25} za ona je dih moč Boga, in 

čisti vpliv teče od slave Vsemogočni: 

zato lahko brez defiled stvar sodijo v njo. 
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{7:26} za ona je svetlost večno luč, 

čist ogledalo moč Boga in podobo 



njegovo dobroto. 

{7:27} in se šele nedoločni zaimek, lahko počela vse stvari: in 

ostanejo v sama, ona gradi vse stvari novo: in v vseh 

starosti, ki vstopajo v Sveti duš, je maketh jih prijatelji 

Bog, in preroki. 

{7:28} za Bog ljubezen nič vendar mu, da prebiva s 

modrost. 

{7:29} za ona je lepša kot sonce, in nad 

vsi vrstni red zvezd: primerjana s svetlobo, je 

našel pred njim. 

{7:30} za po tem pride noč: ampak vice se ne 

prevladati nad modrosti. 

{8:1} modrosti reacheth od enega konca do drugega Moćno: 

in sladko nagrizaju je da vse stvari. 

{8:2} sem jo ljubil, in zahteva ven iz moje mladosti, sem 

želi, da ji moje žene, in sem bil ljubitelj ji 

lepota. 

{8:3} v tem, da je seznanjen z Bogom, je magnifieth 

njeno plemstvo: ja, gospod vsega sam jo ljubil. 

{8:4} za ona je seznanjena, da skrivnosti v znanje 



Bog, in ljubitelj njegova dela. 

{8:5} Če bogastvo posest želenega v tem življenju; 

Kaj je bogatejša od modrosti, ki rodi vse stvari? 

{8:6} in če previdnosti dela; ki vseh, ki se je bolj 

prebrisan delavec kot ona? 

{8:7} in če človek ljubezen pravičnosti njen delu so 

vrline: za pouk je zmernost in previdnost, pravosodje 

in trdnost: ki so takšne stvari, kot en lahko nimajo nič 

bolj donosne v svojem življenju. 

{8:8} Če človek željo veliko izkušenj, ona ve 

stvari starih, in pravilno conjectureth, kar se nadaljuje: ona 

ve subtilties govorov, in lahko razložijo temno 

kazni: ona foreseeth znaki in čudeži in dogodki 

od sezone in times. 

{8:9} zato sem purposed k mi živeti z 

mi, vedoč, da bi bila svetovalka dobrih stvari, 

in udobje v skrbi in žalosti. 

{8:10} za njeno dobro mora imeti oceno med na 

množico, in čast z starešine, čeprav sem mlad. 

{8:11} sem se našel za hitro domišljavost v sodbi, 



in se občudovala v očeh velikih mož. 

{8:12} ko držim mojega jezika, se bide svoj 

prosti čas, in ko govorim, se dajo dobro uho reče mi: 

Če sem govoril veliko, so se polagali roke na usta. 

{8:13} poleg na način njenega se pridobi 

nesmrtnost in dopust za mano večno spomenik 

da jim, da pridejo po me. 

{8:14} se nastavite ljudi v vrstnem redu, in narodi se 

velja se mi. 

{8:15} grozno tirani, je strah, ko pa vendar 

slišali od mene; Se dobro med množico, ugotovila in 

pogumen v vojni. 

{8:16} ko jaz sem prišel v moje hiše, bo repose 

sam z njo: za njen pogovor dade brez grenkobe; in 

živeti z njo dade ne žalosti, ampak veselja in radosti. 

{8:17} zdaj, ko sem menil te stvari v sebi, in 

jih premišljevala v svojem srcu, kako da se zavezniške reče 

modrost je nesmrtnost; 

{8:18} in veliko zadovoljstvo mi je, da je njeno prijateljstvo; in 

v delih svojih rokah so neskončno bogastvo; in v na 



uresničevanje konference z njo, previdnosti; in v pogovoru 

z njo, a dobro poročilo; Sem šel okoli iščejo kako zavzeti 

ji, da me. 

{8:19} je bil duhovit otroka, in je dober duh. 

{8:20} da raje, da so dobri, sem prišel v telo 

vas, neomadeževane. 

{8:21} vseeno, ko sem spoznal, da nisem mogel 

sicer pridobitev, razen Bog je dal njen mi; in to je bilo 

točke modrosti tudi vedeti, katere darilo je bila; Sem 

molil Jahvi, in iskale mu, in s svoj celota 

srce, sem rekel, 

{9:1} O Bogu mojih očetov in gospod usmiljenja, ki si 

so vse stvari s tvoje besede, 

{9:2} in posvečen človek skozi tvoje modrosti, da je 

mora imeti oblast nad bitja, ki si 

ki, 

{9:3} in sklep Sveta glede lastniškega kapitala in 

pravičnosti, in izvršitev sodbe s pokončno srce: 

{9:4} Daj mi modrosti, ki sedi po tvoje prestol; in 

mi zavrnejo ne med tvoje otroke: 



{9:5} za jaz sem tvoj služabnik in sin tvoje handmaid a 

slabotno osebo, in za kratek čas, in je tudi mlada za na 

razumevanje sodbe in zakoni. 

{9:6} za čeprav človek nikoli tako popolna med na 

otroke od moških, še če tvoje modrosti, ne biti z njim, on se 

nič ne šteje. 

{9:7} ti si izbral kralj svojega ljudstva, in 

sodnik tvoji sinovi in hčere: 

{9:8} ti si ukazal mi graditi tempelj na 

tvoji sveti gori in oltar v mesto wherein ti 

dwellest, spominja sveti šotor, ki ti 

si pripravljena od začetka. 

{9:9} in modrosti, ki je bil s tabo: ki ve tvoje 

deluje, in bil prisoten, ko ti madest na svetu, in 

vedel, kaj je sprejemljivo v tvoje oči, in prav v tvoje 

zapovedi. 

{9:10} O Pošlji ven tvoje sveto nebo, in od na 

prestol tvoje slave, ki ni navzoč je lahko dela z 

mi, da lahko vem, kaj je prijeten tebi. 

{9:11} za ona ve in understandeth vse stvari, in 



ona se mi voditi trezno v moja dejanja, in ohrani me v 
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njena moč. 

{9:12} tako mojega dela je sprejemljiv, in potem sem se 

sodnik tvoje ljudi pravično in bili vredni, da sedijo svoj 

oče je sedež. 

{9:13} za kaj človek je bil, da lahko veš nasvetu 

Bog? ali kdo lahko misliš, kaj bo Gospod je? 

{9:14} za misli smrtno moški so nesrečen, in 

naše naprave so vendar negotovi. 

{9:15} za raspadljiva telo presseth navzdol dušo, 

in Zemljani Tabernakelj weigheth navzdol na misel ki 

museth na veliko stvari. 

{9:16} in komaj uganemo pravilno na stvari, ki so 

po zemlji in z dela bomo našli stvari, ki so 

pred nami: ampak stvari, ki so v nebesih, ki dade 

preiskava? 

{9:17} in tvoje svetovalec, ki je znano, razen ti 

daje modrost in Pošlji svojega duha od zgoraj? 

{9:18} za tako na načine, ki živel na zemlji 



so bili reformirati, in moški so bili naučili stvari, ki so 

prijeten tebi, in so bile shranjene skozi modrosti. 

{10:1} je ohranjena prva ustanovljena oče na svetu, 

ki je ustvaril sam, in mu je prinesla iz njegov padec, 

{10:2} in mu dal moč, da pravilo vse stvari. 

{10:3}, vendar ko krivični šla stran od nje v 

svojo jezo, je umrlo tudi v bes wherewith bi je 

umoril njegov brat. 

{10:4}, za katere vzrok je utonil z zemljo v 

poplav, modrost spet je ohranjena, in usmerjen katere 

pravični v kos lesa manjših vrednosti. 

{10:5} Poleg tega narodov v svoje zlobne zarote 

se zmesti, je ugotovila, pravični, in 

ohraniti ga krivo Bogu, in ga hrani močno 

proti njegova ponudba sočutje do svojega sina. 

{10:6} ko bezbožnika propade, je podal v 

pravednik, ki so pobegnili iz ognja, ki je padel na 

pet mest. 

{10:7}, katere pakosti tudi na ta dan odpadkov 

zemljišč ta smoketh je pričevanje, in rastline, ki nosijo sadje 



ki nikoli ne pridejo do zrelosti: in stoji steber soli na 

spomenik Bezvjeran duše. 

{10:8} za glede ne modrosti, so gat ne samo to 

boli, da so vedeli, niso stvari, ki so bili dobri; toda 

Prav tako pustil jih v svet v spomin svoje 

neumnosti: tako da v stvari, pri čemer so užaljeni so 

bi ne toliko kot se skril. 

{10:9} rut modrost dostavi bolečine tistih, ki 

obiskoval na njo. 

{10:10} ko pravičnih pobegnil iz svojega brata srd 

ona ga vodi v desni poti, pokaza mu kraljestvo od 

Bog, in mu je dal znanje o svete stvari, ki ga 

bogate v svojem potuje, in pomnoženo sadje o svojem delu. 

{10:11} v pohlepa kot zatirani, mu je 

stal z njim, in se mu bogati. 

{10:12} ona ga branil pred njegovimi sovražniki, in hrani 

mu varno od tistih, ki se določijo v počakajte in boleče konflikt 

ona mu zmago; da bi vedel, da dobrote 

je močnejši od vseh. 

{10:13} pri pravičnih prodajajo, ona pustili Jahve, mu 



ne, ampak ga dostavi greh: ona se je znižal z njim 

v jamo, 

{10:14} in pustil ne v obveznice, dokler ona ga odvede 

sceptre kraljestva, in moč proti tistim, ki 

zatirani mu: za njih, ki je obtožen njega, ona 

pokaza, da se Lažnivci, in mu dal večne slave. 

{10:15} je podal pravičnih ljudi in krivo 

semena iz naroda, ki se jih zatira. 

{10:16} je vstopila v dušo služabnik je 

Gospoda, in uprl grozljiv kraljev v čudeže in znaki; 

{10:17} opravljene pravičnih nagrado za svoje 

trud, jih vodi v čudovito način, in je bil reče 

jih za kritje, ki ga dan in svetloba zvezd v noč 

sezone; 

{10:18} prinesel jih skozi rdeče morje, in pripeljala 

skozi veliko vode: 

{10:19}, vendar ona utonil svoje sovražnike in jih odda gor 

iz dna globoko. 

{10:20} zato pravičnih razvajeni brezbožne, in 

pohvalil tvoje sveto ime, O Gospod, in povečan z enim 



si tvoje roke, ki so se borili za njih. 

{10:21} za modrost odprl usta neumno, in 

jeziki od njih, da ne morem govoriti je zgovorna. 

{11:1} je cvetela njihovega dela v roke sveto 

prerok. 

{11:2} so šli skozi puščavo, ki ni 

naseljena in utabore šotore v krajih, kjer obstaja določiti brez 

način. 

{11:3} so stala proti njihovi sovražniki, in so bili 

maščeval svoje nasprotnike. 

{11:4} ko so bili žejni, klicali na tebi, in 

voda je bila jim dati Kremenit rock, in žejo 

je izklopila iz trdega kamna. 

{11:5} za kakšne stvari njihovi sovražniki so bili kaznovani, 

po isti so v njihove potrebe so bile koristi. 

{11:6} namesto večni tekoče reke vznemirjen 

s krvjo umazan, 

{11:7} za očitno ukor zapoved, 

pri čemer so bili pobijenih dojenčki, ti gavest im 

obilje vode s sredstvi, ki so upali, ne za: 



{11:8} izjavo s tem žeja potem kako ti hadst 

kaznovati svoje nasprotnike. 

{11:9} za ko so poskušali, čeprav, vendar v milost 
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šibao, so vedeli, kako bezbožnika so bili ocenjeni v srd 

in Mučiti, žejni na drug način kot samo. 

{11:10} za to ti zbudil opominja in poskusite, kot je 

oče: vendar drugi, kot hudo kralj, ti zbudil obsodijo 

in kaznovanje. 

{11:11} ali so bili odsotni ali prisotni, so bili 

enako sporno. 

{11:12} za dvojno žalosti prišel na njih, in 

hrope spomina stvari preteklosti. 

{11:13} za kdaj zaslišanim svoje kazni 

drugi naj koristi, so imeli nekaj občutek Gospoda. 

{11:14} za katere spoštujejo s prezirom, ko je 

je bilo dolgo, preden vrže ven na ulivanje tja v 

dojenčke, ga na koncu, ko so videli, kaj prišel, 

jih občudujejo. 

{11:15}, vendar za neumno naprave na njihovo hudobijo, 



wherewith bi biti zavedeni so častili kače nična 

razlog in vile bitja, ti zbudil Pošlji množico 

nerazumno zveri na njih za maščevanje; 

{11:16} da morda vedo, da potrebnih človek 

sinneth, z enako tudi se je treba kaznovati. 

{11:17} za tvoje Vsemogočni roko, da je Svet 

snovi brez obrazca, Hotel ne pomeni poslati med njimi 

množico medvedi ali ostre levov, 

{11:18} ali neznano divje zveri, jeze, novo 

ustvaril, dihanje, ognjeno hlapov ali umazani vonjave 

razpršena dima ali streljanje grozno iskrice v njihovih 

oči: 

{11:19} tega morda ne le škode, ki jih odpošlje 

naenkrat, ampak tudi strašno pogled popolnoma uničijo. 

{11:20} ja, in brez teh morda so padle 

dol z eno pišu, preganjanjem maščevanja, in 

razpršene v tujini skozi dih tvoje moči: ampak ti 

si naloži vse stvari v ukrep in število in težo. 

{11:21} za ti moreš Pokaži tvoje velike moči sploh čas 

ko hočeš; in kdo lahko prenesejo moč tvoje 



roko? 

{11:22} za ves svet pred tabo je kot malo zrn 

bilance, da, kot kapljico zjutraj Mane, ki 

falleth na zemljo. 

{11:23}, vendar si milost na vse; Ti moreš storiti 

vse stvari, in winkest na grehe moških, ker so 

mora spremeniti. 

{11:24} za ti lovest vse stvari, ki so, in 

abhorrest nič, ki ti si naredil: za nikoli wouldest 

Ti so vsako stvar, če ti hadst sovražili. 

{11:25} in kako lahko vsako stvar pretrpeli, če bi 

ni tvoja volja? ali bila ohranjena, če ne imenujejo tebi? 

{11:26} a ti sparest vse: ker so tvoje, O Gospod, 

Ti ljubitelj duše. 

{12:1} za tvoje nepodkupljivi duh je v vseh stvareh. 

{12:2} zato ti jih po malo in malo chastenest 

ki žalijo, in jih warnest tako, da jih 

spomina, pri čemer so užalil, ki zapušča svoje 

hudobije, ti lahko verjamejo, o tebi, O Gospod. 

{12:3} ker je bila tvoja volja uničiti z roke naših 



očetov obeh teh starih prebivalcev tvoje svete dežele, 

{12:4} ki ti hatedst za to najbolj odvratnih dela 

witchcrafts in zlobne žrtve; 

{12:5} in tudi oni neusmiljeno morilci otrok, 

devourers človek mesa in prazniki krvi, 

{12:6} s njihovi duhovniki iz sredi njihovega 

Idolopoklonički posadke, in starši, ki je ubila s svojimi 

roke duše brez sredstev za pomoč: 

{12:7} da zemljišča, ki ti esteemedst nad vse 

drugi, morda prejeli vreden kolonija Božji otroci. 

{12:8} vseeno tudi ti ti sparedst kot moški, in 

zbudil Pošlji ose, predhodniki tvoje gostitelja, se uničijo 

po malo in malo. 

{12:9} ne da ti širne ni mogoče da za Bezbožan 

pod roko pravičnih v boj, ali se uničijo 

naenkrat s kruto zveri, ali z eno besedo grobo: 

{12:10} vendar izvršitve tvoje sodb na njih po malo 

in malo, ti gavest, jih postavite spreobrnjenja, niso 

vedela, da so poredna generacije, in da svoje 

Zloba vzgojen v njih, in da bi svoje cogitation 



nikoli ne spremeni. 

{12:11} za to bil preklet semena od začetka; 

niti zbudil ti zaradi strahu pred vsak človek jim pomilostitev za 

tiste stvari, pri čemer so grešili. 

{12:12} za reči, ki se, kaj si ti naredil? ali ki 

morajo zdržati tvoje sodbe? ali ki se obtožujejo tebi za 

narodi ki propade, katere ti naredil? ali ki se 

prišel stati proti tebi, da se revenged za na 

krivični moških? 

{12:13} za niti ni Boga, vendar ti, ki careth 

za vse, ki jim ti mightest pokazal, da tvoje sodbe ni 

unright. 

{12:14} niti se kralj ali tiran lahko določi njegov obraz 

proti tebi za vse, ki ti si kaznovan. 

{12:15} Forsomuch potem kot thou art pravednici samega sebe, 

Ti orderest vse stvari pravično: misleč, da ni prijetno 

s tvoje moči, da ga obsodijo, ki dade ne zasluži, da se 

kaznovan. 

{12:16} za tvoje moči je začetek pravičnosti, 

in ker ti si Gospod vseh, to ti, da gradi 



milostiv reče vse. 

{12:17} za kdaj moški ne boste verjeli, da ti si od a 

polno moč, ti shewest tvoje moči, in med njimi ki 

vem, da ti makest svoje drznosti manifesta. 

{12:18}, vendar ti, mastering tvoje moči, judgest z 

kapitala, in nas orderest z veliko uslugo: za ti eyesalve 

uporabite moč, kadar hočeš. 
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{12:19}, vendar za takšna dela si ti naučil svojega ljudstva 

samo človek mora biti usmiljen, in da si tvoje 

otroke, da se dobro upanje, da si givest kesanja za 

grehe. 

{12:20} če ti zbudil kaznovanje sovražniki tvoje 

otrok, in je obsojen na smrt, s takimi 

razprava, ki se jim čas in kraj, s katerim so 

lahko dostavijo iz svoje malice: 

{12:21} s kako velik zadržano zbudil ti sodnik 

tvoje lastno sinovi, reče katerih očetje ti si prisegel, in 

iz zaveze dobro obljub? 

{12:22} zato, ker ti dost chasten nas, ti 



scourgest naši sovražniki tisočkrat bolj, z namenom 

da, ko smo sodnik, naj skrbno mislimo tvoje 

Bogu, in ko smo sami ocenimo, moramo 

Poglej za milost. 

{12:23} zato, ker moški so živeli dissolutely 

in unrighteously, ti si mučiti z lastnim 

grozote. 

{12:24} za odšli zašel daleč v načine napake, 

in ki jih za bogove, ki celo med zveri 

njihovi sovražniki so prezirali, zavedeni, kot otroci 

razumevanja. 

{12:25} zato reče, da otrok ne je 

Uporaba razuma, ti zbudil Pošlji sodbi, ki bi jih modele. 

{12:26} pa, da ne bi treba reformirati tako, da 

popravek, pri čemer je šaljivec z njimi, se počutijo v 

sodba vreden Boga. 

{12:27}, Poglej, za katere stvari so grudged, ko 

so bili kaznovani, to je za njih, ki so mislili, da 

se bogovi; [zdaj] kaznovane v njih, ko so videli 

ocenili njega v obstati pravi Bog, ki pred 



so zanikale, da veš: in je zato prišel skrajnih 

prekletstvo na njih. 

{13:1} zagotovo zaman so moški po naravi, ki so 

ne poznajo Boga, in bi ne dela dobre stvari ki 

so opazili ve, da mu je: niti z upoštevanjem dela 

so menili workmaster; 

{13:2} vendar šteje požar, ali veter ali hitro zrak, ali 

krog zvezde, ali nasilno vode v luči 

nebesa, da so bogovi, ki urejajo svet. 

{13:3}, s katerih lepota, če jih veseli, se je 

da so bogovi; naj vedo, kako veliko bolje Gospoda 

od njih je: za njih ustvaril prvi avtor lepote. 

{13:4}, vendar če so začuden nad svojo moč in 

vrlina, jim razumeti jih, koliko močnejši je 

je, ki so jih. 

{13:5} za veličino in lepoto bitja 

proportionably je videl kavo od njih. 

{13:6} vendar še za to so manj treba kriviti: za 

morda napačno, iščejo Boga, in v želji, da bi našli 

mu. 



{13:7} da seznanjen v njegovih delih iščejo njega 

vestno, in verjeti njihovih očeh: ker so stvari 

lepo da so videli. 

{13:8} Howbeit niti so za pomilostitev. 

{13:9} če bi lahko vedel toliko, da so 

cilj je na svet; kako jih ni prej ugotovite, na 

Gospoda tega? 

{13:10}, vendar so, in mrtve stvari je svoje 

upanje, ki pravijo, da so bogovi, ki so del moške 

roke, zlato in srebro, pokazal umetnosti, in las od 

zveri ali kamen, ki je dobra za nič, delo starih 

ročno. 

{13:11} zdaj tesar ki felleth lesa, ko je ležal 

žagan navzdol izpolnjevati za namen drevo, in sprejeti off vse 
na 

lubje spretno krog o, in dade obdelan lepo, 

in plovilo njihove primerna za storitev človekovo življenje; 

{13:12} in po porabi zavrne njegovo delo za obleko 

njegovo meso, Dade napolni sam; 

{13:13} in ob zelo zavrniti med tistimi, ki 



vroči brez uporabe, da ukrivljene kos lesa, in polno 

vozlov, Dade vklesan je vestno, ko je imel nič drugega 

ne, in je nastala z spretnost svoje razumevanje, in 

izdelano sliko človeka; 

{13:14} ali je kot nekatere vile zver, polaganje 

živo rdeča in barve, barvanje, je rdeče, in 

zajema vsako mesto 

{13:15} in ko je imel na priročen prostor za to, 

število enakih oseb to v steno, in je hitro s železa: 

{13:16} za je na voljo za to da to morda ne sodijo, 

vedo, da ni mogel pomagati za to je slika, 

in kdor potrebuje pomoč: 

{13:17} potem on maketh molitev za svoje blago, za svojo ženo 

in otrok, in ne sramuje govorijo tisti, ki dade 

ni življenja. 

{13:18} za zdravje on kliče po, ki je šibek: za 

življenje prayeth, ki je mrtev; za pomoč ponižno beseecheth 

tisti, ki dade najmanj sredstva za pomoč: in za dobro potovanje 

On asketh tistega, kar ne morete nastaviti nogo naprej: 

{13:19} in za pridobivanje in pridobivanje, in za dober uspeh 



roke, asketh sposobnost, da to od njega, ki je najbolj ni mogoče 

storiti ničesar. 

{14:1} Again, eden sam pripravlja na plovbo, in za 

skozi divja valovi, kliče na kos lesa 

bolj gnilo kot plovilo, ki ga carrieth. 

{14:2} za resnično željo dobiček oblikovala, in 

delavec je zgradil svojo spretnost. 

{14:3}, vendar tvoje providence, oče, je governeth: za 

Ti si naredil tako v morju, in varno pot v na 

valovi; 

{14:4} Shewing, ki ti moreš rešiti iz vse nevarnosti: ja, 

Čeprav je človek šel na morje brez umetnosti. 

{14:5} vseeno ti wouldest ne ki dela 

tvoje modrosti treba nedejavnosti, in zato moški zavezati 

svoja življenja, da majhen kos lesa, in mimo groba 
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morja v šibka plovilo shranijo. 

{14:6} za znaten čas tudi, ko ponosni velikani 

propade, upanje Sveta ureja tvoje roke 

pobegnil v plovilu šibka, in levo za vse starosti seme 



generacije. 

{14:7} za blagoslovil je les s katerim pravičnosti 

prihaja. 

{14:8}, vendar da ki je narejen z rokami je preklet, kot 

No to, kot je, da je: on, ker mu je uspelo; in to, 

ker se raspadljiva, imenoval Bog. 

{14:9} za bezbožnika in svoje brezbožnosti sta enaki 

sovražna Bogu. 

{14:10} za tistimi, ki se kaznuje skupaj 

z njim, da je. 

{14:11} zato celo po Maliki poganov 

tam se je pohoda: ker v bitje iz Boga 

so postala grozota, in stumblingblocks za 

duše moških, in zanka za noge je nespametno. 

{14:12} za oblikovanje idola je bil začetek 

duhovno nečistovanje in izum od njih je 

korupciji življenja. 

{14:13} za niti so bili od začetka, niti 

se bodo za vedno. 

{14:14} za ga zaman slavo moških so sklenile na 



svetu, in zato se pridejo kmalu do konca. 

{14:15} za očeta zbolijo s prezgodnjim žalovanja, 

Kdaj dade naredil sliko njegovega otroka kmalu odpeljali, 

zdaj mu je počaščen, kot Bog, ki je bil nato mrtev človek, 

in tistim, ki so po njem slovesnosti in 

žrtve. 

{14:16} tako v proces čas bezbožnim po meri 

gojijo močna je kept kot zakon, in so bili klesana slike 

častili po zapovedi kraljev. 

{14:17} katerih moški lahko ne čast v prisotnosti, 

ker so živeli daleč, je ponarejen svojega 

obraz od daleč, in izrecno podoba kralj jim 

so počaščen, do konca da s tem svoje Drskost so 

bi Laskati mu, da je bil odsoten, kot če bi predstavi. 

{14:18} tudi ednini skrbnosti na artificer ni 

pomaga nastaviti naprej nevedne vraževerje več. 

{14:19} za je, morda želijo prosim ena v 

organ, prisiljeni vse svoje spretnosti, da podobnosti na 

najboljši način. 

{14:20} in torej, množico, ki je allured milost je 



delo, mu je zdaj Bog, ki je malo prej, vendar 

počaščen. 

{14:21} in to je bila priložnost za prevarati na svetu: 

za moške, ki služijo nesreča ali tiranije, ali pripisati k 

kamni in zaloge incommunicable ime. 

{14:22} Poleg to ni dovolj za njih, da so 

napačno v poznavanju Boga; ampak ker so živeli 

svetovne vojne nevednosti, teh tako velika zla, ki se imenuje 

oni mir. 

{14:23} za medtem, ko so ubil svoje otroke v žrtve, 

ali uporabljajo tajni slovesnosti, ali je revellings čudno 

obredi; 

{14:24} hranjeno življenja niti poroke dlje 

izbrane neokaljanu: ampak enega ubil drugega traiterously, ali 

mu žalostjo z prešuštvo. 

{14:25}, ki je vladal v vseh ljudi brez 

izjemo krvi, uboja, kraje in prikrivanja, 

korupcije, nezvestoba, tumults, krivo, 

{14:26} Disquieting dobri ljudje, pozabljivost, dobre 

izkaže, defiling duš, spreminjanje vrste, motnje v 



poroke, prešuštvo, in sramota uncleanness. 

{14:27} za čaščenjem malikov ne v obstati imenovan je 

začetku, vzrok in namen vsega zla. 

{14:28} za bodisi so nori, ko jih bo veselo, ali 

prorokuj laži, ali neupravičeno v živo, ali pa rahlo forswear 

sami. 

{14:29} za toliko, kot njihovo zaupanje v idola, ki so 

ni življenja; Čeprav so lažno Prisegam, še izgledajo ne bi 

boli. 

{14:30} ampak za obe vzrokov bodo upravičeno 

kaznovan: tako, ker so mislili, tudi ne od Boga, daje 

pazi malikom, in tudi neupravičeno prisegel v prevaro, preziral 

svetosti. 

{14:31} za ni moč jim kdo so 

Prisežem: ampak to je samo maščevanje grešnikov, ki punisheth 

vedno kaznivo dejanje, za bezbožnika. 

{15:1}, vendar ti, O Bog, art milostiv in res, 

longsuffering, in v milost in naročanje vseh stvari, 

{15:2} Če smo greh, smo tvoje, vedoč, tvoja moč: 

ampak mi bo greh, vedoč, da so tvoje smo prešteli. 



{15:3} za vedeti, tebi je popoln pravičnosti: ja, za 

veš, tvoja moč je koren nesmrtnosti. 

{15:4} za niti nisem nagajiv izum moških 

varamo, nas niti opazila s potapljači barv, sliko v 

slikar je zaman dela; 

{15:5} pogled tega enticeth bedaki, da poželenje po njej, 

in tako želijo obliki mrtve slike, ki dade št 

dih. 

{15:6} so, ki jih, oni, ki želijo, 

in ki jih, častili so ljubitelji zla stvari, in 

so vredni, da so take stvari zaupati na. 

{15:7} za Lončar, kaljenje mehko zemljo, fashioneth 

vsako plovilo z veliko dela za naše storitve: ja, za na 

isti clay je maketh plovil, ki služijo za čisto 

uporabah in prav tako tudi vse kot služijo nasprotno:, ampak 

Kaj je z uporabo bodisi vrste, Lončar, sam je sodnik. 

{15:8} in zaposlujejo svojem delu lewdly, on gradi a 

zaman Bog isti Clay, tudi tisti, ki malo prej je bil 

zemlje, sam, in v nekaj časa po 

returneth v isto, ko svoje življenje, ki ga je bil posodil 
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se zahteva. 

{15:9}, ne glede na njegovo nego je, ne, da ima 

veliko dela, niti da je njegovo življenje kratko: ampak striveth 
Excel 

zlatarji in delavnice, in endeavoureth kot 

delavci v medenina, in counteth je svojo slavo, da bi 

ponarejenih stvari. 

{15:10} njegovo srce je pepel, upanje je bolj Grešan kot 

zemlje, in njegovo življenje manjše vrednosti kot gline: 

{15:11} Forasmuch, saj je vedel, ne svojega Stvarnika, in mu 

ki navdih v njem aktivno dušo in vdihniti a 

živi duh. 

{15:12}, vendar so prešteti naše življenje, zabavo in našega časa 

tukaj pridobijo na trgu:, pravijo, da, mi je treba še 

vsak način, čeprav bo z zlo sredstvi. 

{15:13} za tega človeka, ki zemeljsko snovi gradi krhke 

plovila in rezane podobe, ve sam užaliti 

predvsem drugi. 

{15:14} in vse nasprotnike svojega ljudstva, ki jih imajo 



v izpostavitvijo, so najbolj neumno, in so bolj nesrečen, kot 

zelo babes. 

{15:15} za so prešteti vse kumirima narodi treba 

bogov: katere niti so uporabo oči videti niti nosu do 

pripravi dih, ne ušesa, da sliši, niti prstov roke ravnati; 

in kot za noge, so počasi iti. 

{15:16} za človeka na njih, in on, ki sposodil svojega 

lastni duh izdelano jih: ampak noben človek lahko Bog kot 

reče sam. 

{15:17} da smrtnik, on dela mrtva stvar s 

zloben roke: on sam je bolje kot stvari ki 

On worshippeth: ker je živel enkrat, vendar nikoli. 

{15:18} ja, so častili teh zveri, tudi, da so 

najbolj sovražna: za primerjana skupaj, nekateri so slabši 

kot drugi. 

{15:19} niti so lepe, toliko kot treba 

zaželene za zveri: ampak so šli brez pohvale 

Bog in njegov blagoslov. 

{16:1} zato s podobno so jih kaznovati Resistance, 

in z množico zveri Mučiti. 



{16:2} namesto ki kazen, ukvarjajo milostno 

s tvoje lastne ljudi, ti preparedst, meso je 

čuden okus, celo prepelice za podžigajo svoje apetita: 

{16:3} do konca da se, v želji po hrano, lahko za na 

grd pogled zveri, poslana med njimi lothe tudi, da, 

ki morajo potrebuje želja; vendar ti, ki trpijo pomanjkanja 
podpiramo 

kratkem, morda se iz deležni čuden okus. 

{16:4} za to je bil pogoj, da na njih uveljavljajo 

Tiranija je prišel pomanjkanja podpiramo, ki ni mogel izogniti: 

ampak to je le treba pokaza kako njihovi sovražniki 

so bili mučil. 

{16:5} za ko grozno Svirepost zveri prišel 

na to, in so umrli s piki ukrivljene 

kače, tvojega srda pretrpel nikoli ne za: 

{16:6}, vendar so bili vznemirjen za majhne sezone, ki 

so morda svaril, ob znak odrešenja, da 

jih v spomin zapovedi tvoje prava. 

{16:7} za on sam obrnil k njej, da ni bila shranjena 

stvar, ki je videl, ampak tebi, da umetnost Odrešenik od 



vse. 

{16:8} in to ti madest tvoje sovražnike priznam, 

da ti je kdo deliverest od vsega zla: 

{16:9} zanje bitings kobilice in muhe 

ubil, niti je tam našel vsak ukrep za svoje življenje: za 

so bili vredni, da se kaznuje s takimi. 

{16:10} ampak tvoji sinovi ne zelo zobje strupeni 

zmaji premagal: za tvoje milosti je kdaj z njimi, in 

jih zacelila. 

{16:11} za so pokončna, da morajo biti 

ne pozabite, tvoje besede; in so bili hitro zaščititi, da ne 

spadajo v globoko pozabljivost, da bi se nenehno 

upoštevajoč tvoje dobrote. 

{16:12} za to je zelišče, niti mollifying plaister, 

ki jim povrniti zdravje: vendar tvoje besede, O Gospod, ki 

healeth vse stvari. 

{16:13} za si moč življenja in smrti: ti 

leadest vrata pekla, in bringest znova. 

{16:14} človek res ubije skozi svojo zlobo: in 

duhu, ko je odšla tja, returneth ne; niti dušo 



prejel gor pride znova. 

{16:15}, vendar ni mogoče pobegniti tvoje roke. 

{16:16} za bezbožnika, ki je zanikal vedeti tebi, so bili 

scourged z močjo tvoje roke: s čuden dež, 

pada in tuši, bili so preganjali, da bi lahko 

ne bi se izognili, in skozi ogenj so jih porabniki. 

{16:17}, ki je najbolj spraševali, ogenj je 

več sila v vodo, da quencheth vse stvari: za na 

Svet fighteth za pravednika. 

{16:18} za bivši plamen je ublažiti, da 

morda ne zgori zveri, ki so bile poslane proti v 

Bezbožan; vendar lahko sami videli in opažajo, da so 

so bili preganjani s sodbe Boga. 

{16:19} in ob drugem času, ki je burneth celo v sredi 

vode nad moč ognja, ki bi lahko uničila na 

sadje neupravičena zemljišča. 

{16:20} namesto tega ti feddest tvoje lastne ljudi 

z angelsko hrane, in zbudil pošljete iz nebes kruh 

pripravljeni brez njihovega dela, lahko vsebina se vsak človek 

užitek, in se dogovori za vsak okus. 



{16:21} za tvoje preživljanje razglašena tvoje sladkosti reče 

tvoje otroke, in služijo apetit jedec, 

kaljeno sama po željah vsakega človeka. 

{16:22} ampak snega in ledu pretrpel ogenj, in stopi 

ne, ki morda vedo, da ogenj gori na točo, in 

peneče v dežju, pa uniči sadove sovražniki. 

{16:23}, vendar je to spet ali celo pozabili svojo moč, 
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da se morda hrani pravednika. 

{16:24} za bitje, ki Čemú tebi, ki umetnost na 

Kavo increaseth njegovo moč proti krivični za 

kazen, in abateth svojo moč za korist 

kot dati zaupanje v tebi. 

{16:25} zato tudi takrat je, je spremenjen v vse 

modo, in je bil ubogljiv na tvoje milosti, da nourisheth vse 

stvari, glede na želje jih, da je treba: 

{16:26} da tvoje otroke, O Gospod, ki ti lovest, 

morda veste, da je ne raste sadje ki 

nourisheth človek: ampak, da je tvoja beseda, ki preserveth 

jih, ki zaupajo v tebi. 



{16:27} za tisto, kar ni bila uničena od ognja, 

se ogreva z malo sunbeam, kmalu izginili: 

{16:28} da je morda znano, da mi morajo voditi v 

sonca, da tebi hvala, in na na dayspring moliti tebi. 

{16:29} za upanje je Nezahvalan se stopijo stran, kot 

pozimi je hoar mraz, in teče proč kot nedobičkonosnih 

vode. 

{17:1} za velik so tvoje sodb, in ne more biti 

izražena: zato so napačno unnurtured duše. 

{17:2} za kdaj krivični moških misli, da zatirajo na 

Sveti narod; da utihni v svojih hišah, zapornikov 

teme, in ovirati z obveznic dolga noč, 

[je] izgnan iz večno previdnost. 

{17:3} za medtem, ko naj bi lagati, skril v svojo skrivnost 

grehe, so bili raztreseni pod temno tančico pozabljivost, 

strašno bitje začuden in vznemirjen z [čudno] 

prikazni. 

{17:4} za niti morda kotu, ki jih vodi 

jih od strahu: ampak zvoke [od vode] padajo 

zvenel o njih, in žalostno vizije pojavil služili 



s težko countenances. 

{17:5} ni moč ogenj bi jim svetlobe: niti 

lahko svetlo plamene zvezde prenašati olajšati ki 

grozno noč. 

{17:6} samo tam pojavil služili ogenj vnela od 

sama, zelo grozljiv: za počutje veliko prestrašen, so mislili, 

stvari, ki so videli, da je slabše kot pogleda so 

ne videl. 

{17:7} kot za iluzije umetnosti magick, so bili dani 

navzdol, in njihovega vaunting v modrost je prekorio z 

sramota. 

{17:8} za se, ki je obljubil, da stran straha pogon in 

težave iz bolne duše, so bolni sami strahu, 

vreden, da se smejali. 

{17:9} za čeprav ni grozno stvar naredil strah še 

strah s zveri ki sprejel, in sikajoč od 

kače, 

{17:10} so umrli zaradi strahu, zanikanje, da so videli zrak, 

ki bi ni strani mogoče izogniti. 

{17:11} za zlo, obsodila svojo priča, 



je zelo timorous in pritiske z vestjo, vedno 

forecasteth hude stvari. 

{17:12} za strah ni nič drugega, ampak izdali od na 

succours, ki offereth. 

{17:13} in pričakovanja od znotraj, nižja, 

counteth nevednosti, več kot vzrok, ki bringeth 

muka. 

{17:14} pa spanje isto spal to noč, 

kar je bilo res nevzdržno, in ki je na njih 

iz dna neizogibno pekla, 

{17:15} so bili delno sporno z monstruozne prikazovanj, 

in delno omedlela, njihovo srce jim uspeva: za nenadne 

strah, in ne iskal, prišel na njih. 

{17:16} tako, potem bi tam padel je bil straitly 

hrani, utihnil v zapor brez železnih palic, 

{17:17} ali je bilo husbandman ali pastir, 

ali delavec na področju, bil je prehitel in pretrpel 

to nujnost, ki se ne moremo izogniti: ker so bili vsi 

vezani z eno verigo teme. 

{17:18} ali bi žvižganje vetra, ali a melodična 



hrup od ptic med širi veje, ali a prijeten 

padec vode teče nasilno, 

{17:19} ali strašno zdravo kamne potrta, ali 

delovanje, ki ni mogoče videti preskakovanje zveri, ali 

buči glas najbolj divjak divje zveri, ali za ponovno povzpela 

ECHO iz votle gore; te stvari, da bi 

Nesvijest za strah. 

{17:20} za ves svet, obsijana s jasno svetlobe, in 

nič ovirala v njihovega dela: 

{17:21} nad njih samo razširil na težka noč, je 

podobo te teme, ki naj bi pozneje prejeli 

jih: ampak še so bili sami reče bolj huda kot 

teme. 

{18:1} vseeno tvoje svetnikov je zelo veliko svetlobe, 

katerih glas so zaslišanje, in ne vidim njihove oblike, 

ker so tudi ni utrpela iste stvari, so 

šteti jih vesel. 

{18:2}, ampak za to se ni bolelo jih zdaj, od katerih 

da je bila storjena krivica, preden so jih, zahvalil in 

iskale jih Oprostite da so bili sovražniki. 



{18:3} namesto tega ti gavest njih goreče steber 

ognja, tako kot vodilo neznane poti, in 

neškodljive sonce zabavati jih častno. 

{18:4} za so bili vredni prikrajšan za svetlobo in 

zaprt v temi, ki je ohranil tvoji sinovi, utihni, z 

katere uncorrupt luči zakona naj reče: 

na svetu. 

{18:5} in ko je ugotovil, da bi ubil babes 

svetnikov, enega otroka se odda naprej, in shranili v 

Prekorijevati, ti tookest proč množico svojih 

otrok in destroyedst jih skupaj v mogočne vode. 

{18:6} tisto noč so naši očetje, potrjeno zgoraj, ki 

Prav gotovo vedo, reče kaj prisega, ki so jih dali 
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mizica, zatem so dobre volje. 

{18:7} tako svojega ljudstva, ki je bil sprejet tako rešitev 

pravični in uničevanje sovražnikov. 

{18:8} za wherewith bi ti zbudil kaznovanje naše nasprotnike, 

z isto ti zbudil nas, ki ti hadst imenoval slavite. 

{18:9} za pravičen otroci dobro moških ni 



žrtvovati skrivaj, in z eno privolitev, ki sveti zakon, 

da svetniki should obstati všeč biti deležni isto dobra in 

zlo, očetov, zdaj petje, pesmi pohvale. 

{18:10}, vendar na drugi strani zvenel slabo 

glede krik sovražniki in obžalovanja hrup je bil 

za otroke, ki so bili bewailed, ki v tujini. 

{18:11} matrici in kletar so bili kaznovani po 

en način; in kot kot kralj, tako utrpela skupno 

oseba. 

{18:12} tako so vsi skupaj imeli nešteto mrtvih z 

ene vrste smrti; niti so živeli, da pokopali 

jih: v nekem trenutku je bil najplemenitejša potomci od njih 

uniči. 

{18:13} za ker ga ne bi verjeli, vsako stvar z 

zaradi zauroczeń; na uničenje v 

prvenca, ocenili te ljudi, da bodo sinovi 

Bog. 

{18:14} za vse stvari, ki so bile v mirni tišine, in 

tisto noč je bil sredi njen hiter tečaj, 

{18:15} tvoje Vsemogočni besedo skočil dol iz nebes 



iz tvoje kraljevi prestol, kot človek ostre vojne v sredi 

zemljišča za uničenje, 

{18:16} in prinesel tvoje hlinjena zapoved, kot a 

oster meč, in stoje napolni vse stvari s smrtjo; 

in se dotaknil neba, vendar je stala na zemlji. 

{18:17} potem nenadoma vizije grozne sanje 

kalne boleče, in straha prišel na njih unlooked 

za. 

{18:18} in eden vrže tukaj, in še tam, pol 

mrtev, pokaza vzrok njegove smrti. 

{18:19} za sanje, ki jih vznemirjen ni foreshew 

to, da ne morajo pogubil, in ne vem, zakaj so bili 

zbolijo. 

{18:20} ja, degustacija smrti dotaknil pravičnih 

tudi, in tam je bil uničenje množico v na 

divjine: vendar jezo pretrpel ne dolgo. 

{18:21} za takrat krivo človek ki naglica, in 

stal tja za obrambo in prinaša ščit svoje 

Ministrstvu za ustreznega, celo molitev in bil Umilostivljenje od 

kadila, ki sebe proti jezo in tako prinesel na 



nesreča, do konca, izjavlja, da je bil tvoj služabnik. 

{18:22} tako je premagal rušilec, ne z močjo 

telo, niti sile z orožjem, ampak z besedo mu skromna 

da kaznovati, sicer prisega in zaveze, ki z 

očetov. 

{18:23} za kdaj mrtvih so zdaj padel z 

eden na drugega, kupe stoji med, je ostal v 

srd, in ločila do živega. 

{18:24} za v dolgo oblačilo je ves svet, in 

v štirih vrsticah kamni je slavo očetov 

rezane, in tvoje veličanstvo na daidem glavo. 

{18:25} reče to Rušilec je dal mesto, in je bil 

strah od njih: ker je bila dovolj, da so samo okus je 

srd. 

{19:1} kot za bezbožnika, srd prišel na njih brez 

milost reče konec: ker je vedel, preden kaj bi naredili; 

{19:2} kako da jih zaradi dopusta odstopiti, in 

jih poslal naglo stran, da bi se pokesajo in njihovo 
uresničevanje. 

{19:3} za medtem, ko so bili še žalovanja in izdelava 



Žalovanje na grobove umrlih, so dodali še 

neumno naprava, in jih zasleduje kot ubežnikov, ki so 

je intreated, da bo šel. 

{19:4} za usodo, tega so bili vredni, narisal 

jim reče ta namen, in ki jih pozabite stvari ki 

se je že zgodilo, da lahko izpolnjujejo kazen 

ki je bil želijo svoje muke: 

{19:5} in da bi tvoje ljudi čudovit način: 

vendar so lahko našli čudne smrti. 

{19:6} za celotno bitje v svoji naravi pravilno 

izdelano spet znova, ki služijo značilne zapovedi 

ki je bila dana im, da lahko ostanejo tvoje otroke 

ne boli: 

{19:7} kot sicer, oblak senčenje tabor; in 

kjer voda stala pred kopno pojavil; in izven na 

Rdeče morje način brez ovir; in nasilni 

tok zeleno polje: 

{19:8} wherethrough vse ljudje šli, da so bili 

branil s tvoje strani, videnje tvoje čudovito čudno 

čudes. 



{19:9} za odšli na splošno, kot so konji, in skočil kot 

jagnjeta, hvali, tebi, O Gospod, ki jih hadst. 

{19:10} za so bili še zaveda stvari, ki so bili 

storiti, medtem ko so sojourned v čudni deželi, kako 

Zemlja je rodila muhe namesto goveda, in kako je 

reka glasov se številne žabe namesto ribe. 

{19:11}, ampak potem so videli nove generacije 

kokoši, ko soustvarjamo z apetitom, prosili 

občutljivo mesa. 

{19:12} za prepelice prišel k jih iz morja za 

njihovo zadovoljstvo. 

{19:13} in kazni prišel na grešnike ne 

brez nekdanji znakov s silo nevihta: za so 

utrpela upravičeno glede na svoje hudobije, 

toliko, kot se uporabljajo bolj težko in sovražna vedenje 

proti tujcem. 

{19:14} za Sodomites niso prejeli tisti, ki 

so vedeli, ne kdaj so prišli: ampak te vložila prijatelje 

v sužnosti, ki je zaslužen za njih. 
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{19:15} in ne samo tako, ampak morda nekaj spoštovanja 

se je tistih, ker uporabljajo tujci ne 

prijazno: 

{19:16}, vendar je to zelo grievously prizadetih, ki 

prejel z feastings, in so bile že narejene 

deležni isti zakoni z njimi. 

{19:17} zato tudi s slepoto, so bile te 

prizadela, kot tiste, ki so bili na vratih pravednici človek: 

ko se compassed o z grozno veliko teme, 

vsak zahteva prehod lastno vrata. 

{19:18} za elemente, ki so bili spremenjeni v sami z 

neke harmonije, kot kot je bil vsestranski glasbenik opombo 
spremenijo v 

ime tune, in še vedno so zvoki; ki lahko 

tudi zaznavamo z očmi od stvari, ki so bili 

storiti. 

{19:19} za zemeljske stvari pa so spremenili v vodeno, in 

stvari, ki je pred plaval v vodi, zdaj šel na 

terenu. 

{19:20} ogenj je moč v vodi, pozabijo svoje 



lastno kreposti: in forgat vode svoje curka narave. 

{19:21} na drugi strani, plameni razsipavati ne meso 

je raspadljiva življenjskih stvari, čeprav so hodili v njej; 

niti stopljenim so ledeno vrsta nebeški mesa, ki je bil 

narave primerna za taljenje. 

{19:22} za vse stvari, O Gospod, ti zbudil povečavo tvoje 

ljudi in slavili, niti zbudil ti rahlo glede 

jih: ampak zbudil pomagale v vsakem času in kraju. 
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