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Bilgelik 

Wisdomor kitap... Süleyman ın 

{1:1} sevgi dürüstlük, siz yeryüzünde hakim olmak: 

Tanrı ile a iyi (kalp) ve sadeliği içinde düşünmek 

kalp onu aramak. 

{1:2} için onu teşvik değil onlardan bulunacaktır; 

ve onu güvensizlik değil gibi onto kendisi sheweth. 

{1:3} froward düşünceleri Tanrı'dan ayırmak için: ve onun 

çalışınca, güç, reproveth akılsız. 

{1:4} kötü niyetli bir ruhun bilgelik değil girer için; 

ne de günah konu vücut içinde yaşamak. 

{1:5} disiplin Kutsal Ruh'un aldatma, kaçmak için ve 

anlamadan, çoğu düşünceleri kaldırmak ve 

Ne zaman uymak değil adaletsizlik çıkar. 

{1:6} bilgelik için sevgi dolu bir ruh olduğunu; ve değil beraat bir 

kafir onun kelime: Tanrı tanık onun dizginleri için 

ve kalbinin doğru bir seyirci ve dilini bkz. 



{1:7} için Rabbin ruhu dünya filleth: ve bu 

olan her şeyi containeth ses bilgisine indirdiği. 

{1:8} Bu nedenle o günahkâr şeyler speaketh 

HID olamaz: o punisheth zaman, ben de intikam, eder 

onun tarafından geçmek. 

{1:9} Engizisyon için öğütlerini yapılacaktır 

dinsiz: ve sözleri ses şöyle geleyim 

Lord onun kötü amelleri tezahürü için. 

{1:10} kulak kıskançlık her şeyi işiten için: ve 

murmurings gürültü sakladı değil. 

{1:11} olan mırıldanarak, bu nedenle dikkatli olun 

kârsız; ve dilini backbiting üzerinden kaçınmaya: için 

o kadar gizli boşa için gidelim mi hiçbir kelime: ve 

belieth ağız ruh slayeth. 

{1:12} ölüm hayatının hatası değil aramak: ve çekme 

kendinizi imha işler ile üzerine değil, senin 

eller. 

{1:13} için Tanrı'nın yarattığını ölüm değil: Ben de indirdiği o 
zevk 

yaşam imha içinde. 



{1:14} onlar olabilecek her şeyi, yarattığı için onların 

varlık: ve dünya nesillerin sağlıklı; ve 

Hayır zehir onları, ne de İngiltere imha 

yeryüzünde ölümü: 

{1:15} (doğruluk ölümsüz olduğu için:) 

{1:16} dinsiz erkekler onların işleri ve kelime ama 

Onlara ismi: ne zaman onlar var düşünülen için onların 

dostum, onlar için boşa tüketilen ve bir antlaşma ile yapılan 

Bu, onunla katılmak layık oldukları için. 

{2:1} için dinsiz, kendileri ile akıl yürütme dedi, 

Ama düzeltmek değil, bizim hayat kısa ve sıkıcı ve ölüm 

bir adam hiçbir çare var: Ben de herhangi bir adam vardı 

bilinen mezardan geri döndü. 

{2:2} doğduğumuz için hiç macera: ve biz olacaktır 

Bundan sonra biz hiç sanki: bir nefes için bizim 

burun delikleri olan duman ve, hareketli küçük bir kıvılcım 
olarak bizim 

kalp: 

{2:3} hangi sönmüş, Vücudumuzun açık olması 

Küller, içine ve bizim ruh yumuşak hava, kaybolmak 



{2:4} ve ismimizi no ve zaman içinde unutulmuş 

adam anma ve bizim yaşam bizim çalışmalarında olacaktır 

bir bulut izleme olarak vefat ve olacaktır 

olarak uzak demeti ile tahrik edilir bir sis, dağınık 

Güneş ve ısı ile bunların üstesinden. 

{2:5} zamanımız için bu passeth uzakta çok bir gölgedir; 

ve bizim sona erdikten sonra hiçbir dönen: kapalı, hızlı içindir 

böylece tekrar yok adam çıkar. 

{2:6} Hadi bu nedenle, bize zevk iyi şeyler bu 

mevcut: ve hızla gibi yaratıklar olarak kullanalım 

Gençlik. 

{2:7} pahalı şarap ve merhemler ile kendimizi getirmemize izin: 

ve bizim tarafımızdan geçmek hiçbir çiçek Bahar: 

{2:8} izin bize taç kendimizi gül goncası, önce onlar ile 

solmuş: 

Hiç birimiz onun parçası {2:9} gidelim bizim 

voluptuousness: bizim sevinçlilik belirteçleri gitmemize izin 

Her yere: Bu bizim alandır ve bizim kaderimiz bu. 

{2:10} zavallı dürüst adam, bize baskı yapmak değil izin 

dul yedek, ne de eski gri tüyler, saygı 



yaşlı. 

{2:11} izin gücümüzü adalet Kanunu olmak: Bunun için 

zayıf olduğu değer hiçbir şey olduğu bulunmuştur. 

{2:12} bu nedenle bize yalan salih için pusuya; 

Çünkü bizde o değil ve temiz aykırı 

bizim davranış: bize bizim hukuk kusurlu ile upbraideth 

ve bizim alçaklık, transgressings objecteth bizim 

eğitim. 

{2:13} o Tanrı'nın bilgi var professeth: ve 

kendini Tanrı çocuk calleth. 

{2:14} düşüncelerimizi ayıplamak için yapıldı. 

{2:15} bize bile seyretmek için ağır: hayatı için 

diğer erkekler gibi değil onun yolu başka bir moda vardır. 

{2:16} onu sahte değerli: o 

yollara pislik itibaren üzerinden abstaineth: o pronounceth 

Sadece var olmak mübarek için sonu ve onun övünme yatırır 

Babası Tanrıdır. 

{2:17} izin ver onun kelimeleri doğru bakın: ve bize kanıtlamak 

onun sonu ne. 

{2:18} sadece adam Tanrı'nın oğlu olacaksa, o yardımcı olacaktır 



Onu ve ona düşmanlarını elden teslim. 

{2:19} izin ver onu despitefulness ile muayene ve 

Biz onun alçakgönüllülük biliyor ve onun kanıtlamak işkence, 

Sabırlı ol. 

{2:20} bize utanç verici bir ölüm ile mahkum: için tarafından 

o saygı kendi söyleyerek. 
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{2:21} gibi şeyler onlar hayal ettin ve kandırıldığınızı: 

kendi kötülük için onları kör. 

{2:22} Tanrı, gizemleri gelince onlar kn ew onları değil: 

ikisi de umut Onlar doğruluk, ücret için ne de 

masum ruhlar için bir ödül ayırt. 

{2:23} için Tanrı adamı ölümsüz ve yapılmış olarak yarattı 

Onu kendi sonsuzluğun bir görüntüsü gibi. 

{2:24} yine de Şeytan'ın ile kıskançlık ölüm geldi 

dünyaya: ve onlar onun tarafını tutan bulabilirim. 

Ama elinde salih olan ruhlarını {3:1} 

Tanrım ve orada hiçbir Kabir azabı onlara dokunma. 

{3:2} ölmek gibiydiler akıllıca gözlenebilir: ve 

kendi kalkış sefalet için alınır, 



{3:3} ve onların bizden mutlak imha olmak gidiş: ama 

Onlar barış içinde vardır. 

{3:4} için henüz erkekler, görünürde cezalarını rağmen 

onların ölümsüzlük tam umudumuz. 

{3:5} ve biraz azarladı edilerek, onlar olacak 

büyük ölçüde ödüllendirilir: Tanrı onlara kanıtladım ve onları 
buldum 

kendisi için değerli. 

{3:6} fırın altın olarak onları çalıştı indirdiği ve 

Onları burnt adak olarak aldı. 

{3:7} ve onlar parlaklık, onların ziyaret zamanında 

ve FIR kıvılcımlar arasında anız gibi çalıştırın. 

{3:8} onlar Milletler yargıç ve mülkü var. 

insanlar üzerinde ve Rablerine sonsuza dek saltanatı. 

{3:9} onlar ki ona sığınır anlayamayacağım 

Gerçek şu ki: ve böyle aşık sadık olması gibi onunla uymak: 

lütuf ve merhamet onun Aziz için ve onun için bakım indirdiği 

Elekt. 

{3:10} ama dinsiz göre cezalandırılır 

Salih ihmal var. kendi hayal, 



ve Tanrı terkedilmiş. 

{3:11} kim bilgelik ve yetiştirme despiseth için o 

sefil ve onların umut boşuna, kendi uğraşları Malaya, 

ve eserlerini kârsız: 

{3:12} eşleri aptalca vardır ve onların çocukları kötü: 

{3:13} yavrularını lanetli. Den dolayı mutlu olduğunu 

yozlaştırmadan, çorak hangi değil malum günahkar 

Yatak: o ruhların ziyaret meyve sahip olacaktır. 

{3:14} ve kutsanmış hadım hangi elleri ile 

hiçbir kötülük dövme ne de günahkar şeyler hayal 

Tanrı'ya karşı: için O'na özel hediye verilecektir 

inanç ve tapınağın Rabbinin daha fazla miras 

fikrini kabul edilebilir. 

{3:15} için görkemlisidir iyi uğraşları meyvesi: ve 

kök bilgelik asla uzak düşecek. 

{3:16} zina çocukları gelince, onlar eder değil 

onların mükemmellik ve adaletsiz bir yatak tohum 

köklü. 

{3:17} ama yaşıyorlar uzun, henüz onlar için 

hiçbir şey kabul: ve son yaşlarına hakim olacaktır. 



{3:18} veya hızlı bir şekilde ölürlerse, umut yok, ben de var 

duruşma günü rahatlığında. 

{3:19} için korkunç bir şey adaletsiz sonu 

üretimi. 

{4:1} çocuğumuz yok ve erdem var olduğunu daha iyi: 

Bunların memorial ölümsüz olduğu için: Bu bilindiğinden 

Tanrı ile ve erkeklerle. 

{4: mevcut olduğunda 2}, erkekler de örnek verelim; ve 

Ne zaman gitti, onlar arzu: bir taç, weareth ve 

sonsuza dek, zafer için çabası, kazanılmış olan triumpheth 

yozlaştırmadan Ödülleri. 

{4:3} dinsiz çarparak damızlık ama eder değil 

gelişmek, ne de herhangi bir piç fişleri, ne lay köklenme derin 
almak 

hızlı Vakfı. 

{4:4} için bir süre; dallarında gelişmeye rağmen Henüz 

Son ayakta değil, onlar rüzgar ile sarsıldı ve 

Rüzgar gücü ile onlar köklü. 

{4:5} kusurlu dalları kapalı, kırık onların 

kârsız, yemek, Evet, hiçbir şey için karşılamak olgunlaşmış 
meyve. 



{4:6} yasadışı yataklar begotten çocuklar için 

kötülük onların deneme onların ebeveynler karşı tanıkları. 

{4:7} ama salih ölümüyle, engellenmiş olsa 

henüz geri kalanında olacaktır. 

{4:8} onurlu yaş için hangi standeth içinde değil 

uzunluğu saat, ne de bu yıl sayısı ölçülür. 

{4:9} bilgelik ama onto erkeklerin, gri saç'dur ve bir 

yaşlılık lekesiz hayattır. 

{4:10} o Tanrı ve onun sevgili: böylece 

o çevrildi günahkarlar arasında yaşayan. 

{4:11} Evet hızla yapıldı o aldıysa, diye bu 

kötülük anlayışı değiştirmek gerekir veya hile Beast 

ruhunu. 

{4:12} velilerimiz sihirli karanlık için 

dürüst olan şeyler; ve çekiyor göçebe 

basit zihin zayıflatmak. 

{4:13} yerine bir kısa sürede mükemmel varlık-den yapılmış o 
bir 

uzun süre: 

{4:14} ruhunu Lord memnun için: Bu nedenle o hasted 



Onu kötü arasından götürmek için. 

{4:15} bu insanlar gördüm ve ben de anladım değil, 

Onlar bu kadar onun lütuf ve merhamet akıllarında koydu 

azizleri ve bunu onun seçilmiş saygı indirdiği. 

{4:16} böylece öldü salih mahkum 

dinsiz hangi yaşadığı; ve yakında mükemmel olduğunu gençlik 

birçok yıl ve yaşlılık adaletsiz. 

{4:17} için bilge sonu göreceğiz ve eder değil 

avukatı Allah'a ondan hükmettiğimiz anlamak, 

ve ne zamana kadar Tanrı ona emanet ayarla. 
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{4: onlar zorundadır onu görmek ve ondan iğreniyorum 
18}; Ama Tanrı'nın olacaktır 

Onları küçümseme için gülmek: ve onlar bundan sonra bir rezil 
olacak 

gövde ve ilelebet ölüme arasında bir suçlama. 

{4:19} onları parçalamak zorundadır ve onları döküm için 

paldır küldür, suskun; olacaktır ve o sallamak 

Onları Vakfı; ve tamamen koydu 

atık ve üzüntü içinde olmak; ve onların Anıtı yok. 



{4:20} ve ne zaman onlar kendi günahları hesapları kurmak 
döküm 

Onlar korku ile geleyim: ve kendi iniquities olacaktır 

onların yüz için onları ikna et. 

{5:1} o büyük dürüst insan tribünde olacaktır 

yüzü gibi dertli önce onu, cesaret ve 

onun uğraşları hiçbir hesap yaptı. 

{5: ne zaman onlar görmek 2}, onlar ile sorunlu olacak 

korkunç korku ve onun tuhaflığı hayrete olacaktır 

kurtuluş, tüm bunların ötesinde defa aradım. 

{5:3} ve onlar repenting ve acı için inleyen 

ruhu ki kendi içinde bu o, kime biz 

Bazen alay ve serzeniş bir atasözü vardı: 

{5:4} Biz aptallar onun hayat delilik ve onun sonuna oluşturuyor 

onur olmak: 

{5:5} nasıl o Tanrı'nın çocukları arasında numaralandırılır, 

ve onun çok Aziz arasında! 

{5:6} bu nedenle gerçek, yolu hata yaptın ve 

Doğruluğun Işığı bize şöyle tuttu değil ve 

Güneş doğruluk değil üzerimize gül. 



{5:7} biz kendimizi kötülük yolunda wearied ve 

imha: Evet, çöller gitmiş nerede var 

hiçbir şekilde yatıyordu: ama Tanrı şekilde gelince, biz yok 

Bu bilinen. 

{5:8} ne indirdiği gurur bize yararlandı? ya da ne işe indirdiği 

bizim vaunting ile servet bizi getirdi? 

{5:9} bütün o şeyleri uzak bir gölge gibi geçirilir ve 

hasted bir yazı olarak tarafından; 

{5:10} ve bir gemi olarak o passeth dalgaları üzerinde 

su, hangi zaman gone yanında, bunların izleme olamaz 

, salma dalgalar içinde ben de para nereye bulundu; 

{5:11} veya ne zaman bir kuş havada, orada uçakla olarak 

yolunu bulmalıyız ama hafif hava belirteci yok olmak mı 

kanatlarını darbesiyle dövülmüş ve ile ayırdı 

şiddetli gürültü ve hareket, ile geçirilir ve 

Orada daha sonra nereye gittiğini hiçbir işareti bulunan 
olmaktır; 

{5:12} ya da ne zaman bir ok işareti olarak vurulur olarak gibi bu 

Hava, parteth hangi hemen çıkar birlikte tekrar, 

Böylece bir adam nerede geçti bilemezsin: 



{5:13} olduğumuzu en kısa zamanda biz olarak şekilde, gibi bu 
yüzden bile 

tarihi, bizim sonuna çizmeye başladı ve erdem belirtisi vardı 

sergilemek; Ama kendi kötülük tüketilen edildi. 

Godly umudu gibi bu toz için {5:14} üflenir 

uzağa rüzgarla; uzak sürülür ince bir köpük gibi 

fırtına ile; Burada dağınık duman hangi tarihlerde 

ve orada bir fırtına ve passeth uzak olarak 

Ama bir gün tarrieth bir konuk anmak. 

{5:15} salih evermore; canlı ama onların ödül 

Ayrıca Tanrı ile olan ve onları bakımı ile en 

Yüksek. 

{5:16} bu nedenle şanlı bir Krallık alacaksınız 

ve Tanrı'nın elinden güzel bir taç: için onun 

o eder o kapak onları ve onun kol ile sağ el eder 

onları korumak. 

{5:17} o ona kıskançlığını tam alır 

zırh ve yaratık onun silah intikam için yapmak 

onun düşmanı. 

{5:18} doğruluk bir zırh olarak üzerinde koymak zorundadır ve 



doğru yargı yerine bir kask. 

{5:19} o kutsal yenilmez bir kalkan için alır. 

{5:20} şiddetli onun gazabını kılıç, keskinleştirmek ve 

Dünya onunla akılsız karşı savaşacağız. 

{5:21} sonra doğru amaçlayan yıldırım gidelim mi 

yurt dışında; ve bulutlar, bir de itibaren yay çizilmiş, 

mark için uçuyorlar. 

{5:22} ve doluya gazabı tam döküm gibi dışarı-in 

taş bir yay ve Denizi'nin sularına karşı öfke 

onları ve seller zalimce boğun. 

{5:23} Evet, güçlü bir rüzgar onlara karşı durmak zorundadır 

ve bir fırtına onları havaya uçuracağım gibi: böylece haksızlık 
olur 

Lay tüm dünyayı atık ve hasta başa çıkmak devirmek 

kudretli, tahtlar. 

{6:1} Bu nedenle, siz krallar ve anlamak; O duymak öğrenmek, 

Siz bu dünyanın sonuna hakim olmak. 

{6:2} vermek kulak, siz bu kural kişi ve içinde zafer 

Milletler çokluk. 

{6:3} güç için size Lord ve egemenlik verilir 



Yüksek kim senin inşaat denemek zorundadır ve arama 

Senin öğütlerini. 

{6:4} çünkü onun krallığının Bakanlar olmak, siz var 

değil düzeltmek, karar ne de hukuk tuttu, ne de sonra yürüdü 

Tanrı'nın avukatı; 

{6:5} korkunç bir şekilde ve hızla üzerinize geleyim: için bir 

keskin yargı onlara bu olacaktır yüksek yerlerde olmak. 

{6:6} merhamet yakında en af için: ama 

güçlü erkekler çok fazla eziyet. 

{6:7} o Lord her yerinde olan için hiç kimsenin korkmam 

kişi, ben de herhangi bir adamın huşu içinde standı eder 

büyüklük: küçük ve büyük kıldı ve rahmeti 

Herkes için aynı. 

{6:8} acıyan bir deneme ama güçlü gelecek. 

{6:9} size bu nedenle, O krallar, ben konuşmuyorsun, bunu siz 

bilgelik öğrenmek ve uzak düşmek değil. 

{6:10} kutsal holily tutmak onlar değerlendirilecektir için 

Kutsal: ve onlar böyle şeyler öğrendim ne bulmak zorundadır 

cevap için. 

{6:11} den dolayı sizin sevgi sözlerimi üzerine ayarla; 
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Onları arzu ve siz talimat. 

{6:12} bilgelik görkemlisidir ve asla uzağa tadanların: Evet, 

Onu seviyorum, ve, gibi onlardan gördüğü kolayca 

Onu aramak. 

{6: onları preventeth onu, yapımında arzu 13} 

Kendini ilk onlara bilinen. 

{6:14} kim erken onu arayanı büyük olacaktır 

travail: için o onun kapı onu oturan bulmak zorundadır. 

{6:15} düşünmek için bu nedenle mükemmellik onun üzerine mi 

bilgelik: ve kim onun için watcheth hızlı bir şekilde olacaktır 

bakım. 

Gibi hakkında arayan goeth için {6:16} layık 

Onu sheweth kendini olumlu şekilde onları Allah'a ve 

Onlara her şeyi meeteth. 

{6:17} için çok doğru başında onu isteği 

disiplin; ve disiplin bakım aşktır; 

{6:18} ve aşk tutulması onun yasaları; ve veren 

kulak onun kanunlarına onto çürümeme güvence olduğunu; 

{6:19} ve bozulmayı yatırır bize yakın Tanrı: 



{6:20} bilgelik arzusu verir bu nedenle bir 

Krallık. 

{6:21} Eğer zevkinize sonra tahtlar ve sceptres, O 

Siz insanlar, siz saltanat yargıç bilgelik, kralları 

ilelebet. 

{6:22} sıra, bilgelik, ne olduğunu ve nasıl o oldu 

I-ecek söylemek sen ve Gizemler sizden saklanmak değil: ama 

Onu dışarı onun doğuş başlangıcından itibaren arayacağını ve 

Onu bilgi ışık haline getirmek ve geçemez 

gerçeği. 

{6:23} de gıpta; tüketen ile devam edecek için bu bir 

adam hiçbir bursu ile bilgelik olacaktır. 

{6:24} ama bilge çok sayıda refah 

Dünya: ve halkı korumak akıllıca bir kraldır. 

{6:25} bu nedenle öğretim benim kelime üzerinden alırsınız 

ve bunu iyi yaparım. 

{7:1} kendimi ölümlü bir insan gibi herkese, ben de ve 

dünyanın ilk yapılan çoluk çocuk-in onu, 

{7:2} ve Annemin rahim içinde olmak moda 

10 ay, kan içinde sıkıştırılmış zamanında eti, 



adam ve uyku ile gelen zevk tohumu. 

{7:3} ve ben doğduğumda, ortak havada çizdim 

ve doğa gibi olan, yeryüzüne düştü ve ilk 

Ben çıkardı ses ağlıyordu, tüm diğerleri gibi. 

{7:4} ben kundak ve bununla emzirdim yapıldı. 

umurunda değil. 

{7:5} için diğer bir başlangıcı vardı hiçbir Kral 

Doğum. 

{7:6} tüm erkekler için hayat ve benzeri bir girişi var 

dışarı çıkıyor. 

{7:7} niçin dua ettim ve anlayış verildi 

Bana: God üzerine aradı ve bilgelik ruhu bana geldi. 

{7:8} ben onu sceptres ve tahtlar, daha önce tercih ederler ve 

servet hiçbir şey onu karşılaştırma değerli. 

{7:9} de karşılaştırıldığında ben ona şöyle herhangi bir değerli 
taş, 

Çünkü onu bakımından tüm altın biraz kum ve 

Gümüş kil daha önce onun olarak sayılır. 

{7:10} onu sağlık ve güzellik sevdi ve seçtiniz 

Onu yerine ışık var: ışık için o çıkar ondan 



asla goeth. 

{7:11} tüm iyi şeyler onunla birlikte bana geldi ve 

sayısız riches onun elinde. 

{7:12} ve bilgelik goeth çünkü hepsini içinde sevindiler 

Onlardan önce: ve onun annesi olduğunu biliyordum değil 

onları. 

{7:13} özenle öğrendi ve onunla iletişim 

liberal: Ben onun servet gizlemek yok. 

{7:14} için o asla faileth bir hazine erkekler şöyle: 

hangi kullanan onlar Tanrı'nın arkadaş olmak 

öğrenme gelen hediyeler için övdü. 

{7:15} Tanrı beni ben gibi ve konuşmak için verilen 

buluşma için bana verilen şeyler olduğu gibi gebe: çünkü 

bilgelik boyunca yürütür ve bilge directeth o. 

{7:16} için elinde olan biz ve bizim sözler; tüm 

bilgelik de bilgi ve işçilik. 

{7:17} belirli bilgi bana verdiği için 

şeyler dünyayı nasıl yapıldığı, bilmek vardır, yani, 

ve operasyon elemanları: 

{7:18} başlangıç, bitiş ve ortasında kez: 



Güneş'in dönüm ve değişen değişiklikler 

mevsim: 

{7:19} yıl ve yıldız konumları devreler: 

{7:20} canlılar ve furies, doğa'nın 

vahşi hayvanlar: Rüzgar ve reasonings, şiddet 

Erkekler: bitki ve kökleri erdemleri farklılıkların: 

{7:21} ve gibi tüm işlemler, gizli veya bildirimi, 

Onları biliyorum. 

{7:22} her şey çalışıyor, bilgelik için 

Bana öğretti: için ona bir anlayış ruh kutsal, bir 

tek, manifold, subtil, canlı, açık, yozlaştırmadan, düz, değildir 

acı iyi çabuk, olan şey sevgi dolu, tabi ki 

letted olmak, iyi yapmaya hazır mısın, 

{7:23} bir adama, kararlı, emin, dan bakım, ücretsiz 

Bütün güce sahip olmak, her şeyi nezaret ve geçmekte 

Tüm anlayış, saf ve en subtil, ruhlar. 

{7:24} için bilgelik herhangi bir hareket daha fazla hareket 
ediyor: o 

passeth ve her şeyi ona nedeniyle aracılığıyla goeth 

Pureness. 



{7:25} için o güç, nefes ve bir 

Yüce glory akan saf etkisi: 

Bu nedenle kirlettiler hiçbir şey onu düşebilir. 

Sayfa 589 bilgelik 

{7:26} o sonsuz ışık, parlaklık için 

Tanrı'nın gücü ve görüntü lekesiz ayna 

onun iyiliği. 

{7:27} olmak, her şeyi yapabilir: ve 

Kendini içinde kalan, o yeni her şeyi yaparsa: ve tüm 

yaş kutsal ruhlar girerek onları dostları yatırır 

Tanrı ve peygamberler. 

{728} için Tanrı ile dwelleth onu başka kimse sevmez 

bilgelik. 

{7:29} güneşten daha ve yukarıda daha güzel bir kız için 

yıldız tüm sipariş: ışık ile karşılaştırılan, o 

daha önce buldum. 

{7:30} için bu çıkar geceden sonra: ama Yardımcısı eder değil 

Bilgelik karşı hakim. 

{8:1} bilgelik bir ucundan diğerine çok fazla reacheth: 

ve tatlı bir şekilde o her şeyi sipariş onları yiyip bitirir. 



{8:2} ben onu sevdi ve onu dışarı benim gençler, aranan ben 

Onu eşim yapmak istediğiniz ve onun bir sevgilisi olduğunu 

Güzellik. 

{8:3} o Tanrı ile entegre olmasıdır, o magnifieth 

onun asalet: Evet, Tanrı her şeyden kendini onu seviyordum. 

{8:4} için bilgi Gizemler haberi 

Tanrı ve onun eserleri bir aşık. 

{8:5} Eğer zenginlik bu hayatta arzulanan bir sahibi olmak; 

bilgelik zengin nedir, bu her şeyi worketh? 

{8:6} ve prudence çalışıyorsanız; Tüm bu olan bir daha kim 

o daha kurnaz işçi? 

{8:7} ve bir adam doğruluk seviyorsan onun uğraşları 

erdemleri: o öğretti için temperance ve prudence, adalet 

ve metanet: tr hiçbir şey olabilir gibi böyle şeyler vardır 

kendi hayatında daha karlı. 

{8:8} Eğer o bilir bir adam çok deneyim, arzu 

eski şeyler ve doğru biçimde ne gelmek 's conjectureth: o 

konuşmalar subtilties bilir ve karanlık yorumlamak 

cümle: işaretler ve harikalar ve olayları foreseeth 

mevsim ve kez. 



{8:9} bu nedenle bana yaşamak için onu almak amaçlı 

o bir danışman iyi şeyler olacağını bilmek beni, 

ve umurunda ve keder bir konfor. 

{8:10} onun hatırı için tahmini arasında olacaktır 

çok sayıda ve yaşlılar, onurlu olsa genç olmak. 

{8:11} hükümde, hızlı bir kibir bulundu 

ve büyük adamlar görünürde takdir. 

{8:12} zaman dilimi tutun, bide benim 

boş zaman, ve konuştuğumda, bana iyi kulak verecektir: 

çok konuşursan, onlar ellerini ağızlarına üzerine yatıyordu. 

{8:13} bunların yanında onu yöntemle elde 

ölümsüzlük ve bırakın arkamda sonsuz bir anıt 

Onlara benden sonra gelen. 

{8:14} sıraya göre insanlar kılacak ve Milletler olacaktır 

Bana konu olmak. 

{8:15} korkunç zorbalar korkuyor, ne zaman olacak ama 

Benden duymak; Ben çok sayıda arasında iyi bulundu ve 

savaşta Valiant. 

{8:16} benimkine geldim sonra house, güvenmek 

Kendimi onunla: onun konuşma hiçbir acı; indirdiği için ve 



Onunla beraber yaşamak için hiçbir keder, ama neşe ve sevinç 
indirdiği. 

{8:17} şimdi ben bunları kendimi, olarak ne zaman ve 

Onları nasıl benim kalbimde düşündü onto Müttefik için 

ölümsüzlük bilgeliktir; 

{8:18} ve büyük mutluluk o ona dostluk; sahip olmaktır ve 

elleri çalışmalarında sonsuz zenginlik vardır; ve buna 

egzersiz onunla prudence Konferansı; ve konuşmaya 

Onunla iyi bir rapor; Nasıl hakkında arayan gitti 

Onu bana. 

{8:19} esprili bir çocuktum, ve iyi bir ruhu vardı. 

{8:20} yerine, iyi olmak Evet, vücut içine geldi 

yozlaştırmadan. 

{8:21} yine de, ne zaman ben algılanan ben yapamadım 

Tanrı onu bana verdi dışında başka türlü onu elde etmek; ve bu 
oldu 

Ayrıca kimin hediye olduğunu anlayabilmem için erdem 
amacı; Ben 

Lord dua etti ve onu, doktor ve benim bütün ile 

kalp, dedim 

{9:1} Ey Tanrım benim babalar ve merhamet, efendisi kim hast 



her şeyi senin kelime ile yapılmış, 

{9:2} ve thy bilgelik aracılığıyla adam rütbesi onun 

Sen hast yaratıklar üzerinde hakimiyet olmalıdır 

yapılmış, 

{9:3} ve dünya sermaye göre sipariş ve 

doğruluk ve dik bir kalp ile yargı yürütün: 

{9:4} senin tahta tarafından görülmez bilgelik, ver; ve 

benim değil senin çocuklar arasından reddetmek: 

Ben senin hizmetçi ve senin evlatlık oğlu için {9:5} bir 

zayıf kişi ve kısa bir süre ve çok genç için 

yargı ve yasaları anlayış. 

{9:6} için bir adam asla arasında mükemmel olsa 

çocuk erkekler, henüz thy bilgelik ile olmamak verirseniz o 
olacaktır 

hiçbir şey kabul edilebilir. 

{9:7} sen bir kral senin insan olmamı seçilen ve 

Senin oğulları ve kızları Yargıç: 

{9:8} sen bana bir tapınak üzerine komuta 

Senin kutsal dağ ve şehir içinde bir sunak wherein sen 

dwellest, kutsal Tabernacle, hangi sen bir benzerlik 



başından itibaren hazırlanan. 

{9:9} ve bilgelik oldu seninle: hangi bilir senin 

çalışır ve ne zaman mevcut oldu sen madest dünya ve 

ne senin katında kabul edilebilir olduğunu biliyordu ve hemen 
senin 

emir. 

{9:10} O onu dışarı senin kutsal göklerin ve üzerinden 
göndermek 

Bu mevcut varlık ile işçi senin zafer, tahta 

Bana, sana hoş nedir biliyor olabilir. 

{9:11} o bilir ve her şeyi, understandeth ve 

Beni soberly benim davranış neden ve içimde korumak 
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Ona güç. 

{9:12} Yani çalışmalarımı kabul edilebilir olacaktır ve o zaman 
olacaktır 

Senin insanların righteously hakim ve oturmak layık olmak 
benim 

Babanın koltuk. 

{9:13} ne adam avukat biliyorsunuz o için 

Tanrı? veya kim Tanrı'nın ne düşünebilirsiniz? 



{9:14} ölümlü erkekler perişan düşüncelerim için ve 

cihazlarımız ama belirsizdir. 

{9:15} rüşvet beden ruh presseth için 

ve dünyevi çadır zihin weigheth bu 

çok şey museth. 

{9:16} ve pek doğru biçimde olan şeyleri tahmin yapmak 

Dünya üzerinde ve işgücü ile olan şeyler bulabilirim 

bizden önce: ama kim cennette olan şeyler 

Arama? 

{9:17} ve, sen dışında bilinen senin avukat 

bilgelik ver ve senin kutsal ruh yukarıdan göndermek? 

{9:18} için çok yolları onları da yeryüzünde yaşamış 

ıslah, ve erkek olan şeyler öğretildi 

Sana hoş ve bilgelik ile kaydedildi. 

{10:1} o dünyanın ilk kurulan babası korunmuş, 

Bu yalnız oluşturuldu ve sonbaharda dışarı getirdi, 

{10:2} ve ona her şeyi ekarte etmek için güç verdi. 

{10:3} ama adaletsiz gittiğinde onu uzak 

öfkesi, o da öldü ve öfke içinde dığı o 

kardeşi öldürdü. 



Kimin için {10:4} ile boğuldu dünya neden 

sel, bilgelik tekrar o korunmuş ve seyri yönetmen 

Salih bir parça tahta küçük değeri içinde. 

{10:5} bunların yanında, onların kötü komplo uluslar 

Salih bulduğu şaşırmış ve 

Onu Tanrı'ya suçsuz korunmuş ve onu güçlü muhafaza 

onun oğlu ihale onun şefkat karşı. 

{10: dinsiz öldü zaman 6}, o teslim 

hangi üzerine düştü Yangından kaçan dürüst insan, 

beş şehir. 

{10:7} olan kötülük bu gün atık bile 

arazi o smoketh bir kanıtıdır ve rulman meyve bitkiler 

Bu asla gelmek için kemâl: ve ayakta tuzdan bir 

imansız bir ruh Anıtı. 

{10:8} için değil bilgelik ile ilgili olarak, onlar gat sadece bu değil 

acı, iyi şeyler değil biliyorlardı; Ama 

Ayrıca arkalarında sol belgili tanımlık dünya için bir anıt kendi 

aptallık: böylece neyin onlar rahatsız şeyler 

Bu kadar saklamış değil. 

{10:9} rut bilgelik ağrısı olanlar bu teslim 



ona katıldı. 

{10:10} otelde salih abisinin gazabından kaçtı 

Onu doğru yolları, shewed destekli onu Krallığı, 

Tanrım ve ona onu yapılan kutsal şeyler hakkında bilgi verdi 

onun zengin seyahat ve onun uğraşları meyvesi ile çarpılır. 

{10:11} açgözlülük öyle aynı derecede onu ezilen, içinde o 

onun tarafından durdu ve onu zengin etti. 

{10:12} o onu onun düşmanlardan savundu ve devam etti 

Onu bu pusuya yattı ve ağrıyan bir çatışma içinde güvenli 

Ona zafer verdi; o bu iyilik biliyor olabilir 

Hepsinden güçlüdür. 

{10:13} salih satınca, onu forsook 

değil, ama onu günahtan teslim: onunla gitti 

çukura, 

{10:14} ve çocuğu annesi getirdi kadar değil bonolarını, bıraktım 

Krallığı ' nın Asası ve karşı güç 

Onu ezilen: onları suçladı, gelince o 

shewed Yalancılar, olmalarını ve onu ebedi zafer verdi. 

{10:15} erdemli halkın teslim etti ve suçsuz 

Onları ezilen ulus tohum. 



{10:16} seni hizmetkarı ruh girdi 

Lord ve korkunç krallar dayanmış güzellikleri ve işaretler; 

{10:17} hale salih için ödül onların 

uğraşları, onları harika bir şekilde destekli ve şöyle oldu 

Onlar için bir kapak ile gün ve gece yıldız ışık 

Sezon; 

{10:18} onları Kızıldeniz getirdi ve onlara led 

kadar su ile: 

{10:19} ama o düşmanlarını boğuldu ve onları yukarı döküm 

derin alt dışarı. 

{10:20} bu nedenle salih dinsiz, şımarık ve 

Kutsal adın, ya Rab, övdü ve bir ile büyütülmüş 

Onlar için mücadele senin el, accord. 

{10:21} için bilgelik aptalca, ağzını açtı ve 

Onlara bir şey diyemem büyüleri anlamlı yaptı. 

{11:1} o kutsal el kendi çalışmalarında başarılı oldu 

Peygamber. 

{11:2} değildi vahşi gittiler 

yaşadığı ve orada yatıyordu No yerlerde çadır meydan 

yol. 



{11:3} düşmanlarına karşı durdu ve giriyordu 

onların düşmanları intikamı. 

{11: susuz geldiklerinde 4}, onlar sana aradı ve 

su onlara acımasız rock ve onların susuzluk dışarı verildi 

sabit taş dışında su. 

{11:5} için ne gibi şeyler tarafından düşmanlarına ceza mıydı, 

Onlar onların ihtiyacı aynı tarafından yararlanmıştır. 

{11:6} için yerine sürekli çalışan Nehri'nin sorunlu 

kirli kan ile 

{11:7} bu emir bir bildirim Sitem için 

bebeklerin öldürülen mademki sen onlara gavest 

bereket su onlar değil umut bir şekilde: 

{11:8} bildirimi bu susuzluk tarafından o zaman sen nasıl hadst 

onların düşmanları cezalandırdı. 

{11:9} ne zaman onlar da olsa güvenilir ama merhamet 
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azarladı, biliyorlardı nasıl dinsiz Gazap içinde 
değerlendirilecektir edildi 

olanları ve acı çekenleri, sadece daha başka bir şekilde susadığı. 

{11:10} bunlar sen öğüt ve deneyin, için gibi bir 



Baba: ama diğer şiddetli bir kral olarak sen mahkum 

ve cezalandırmak. 

{11:11} ister bulunmadığından veya mevcut olduğunu, onlar 
vardı 

aynı kızdı. 

{11:12} Çift Kişilik bir keder onları geldi ve bir 

şeyler geçmiş hatırlama için inleme. 

{11:13} tarafından kendi ceza duyunca için 

diğer yararlanmış için duygularını Rabbinin kaldılar. 

{11:14} kime onlar küçümseme ile saygı için ne zaman o 

İleri, ve döküm çok önce atıldı 

bebekler, onu sonunda, ne geçmek geldi gördüklerinde, 

onlar takdir. 

{11:15} ama onların kötülük aptalca cihazlar için 

dığı olmak onlar ibadet yılan geçersiz, aldatılmış 

akıl ve iğrenç yaratıklar, sen çok sayıda göndermek 

intikam için mantıksız hayvanlar onlara; 

{11:16} biliyorlar ki, o elinde bir adam 

sinneth, aynı zamanda o cezalandırılır. 

{11:17} için Yüce elini, dünyanın yaptı 



madde olmadan formu istedim, aralarında göndermek 
anlamına gelir değil 

çok sayıda ayılar ya da vahşi aslan, 

{11:18} veya bilinmeyen vahşi hayvanlar, yeni öfke dolu 

oluşturulan, ateşli bir buhar veya pis koku nefes 

dağınık duman veya dışarı-in korkunç sparkles çekim onların 

gözler: 

{11:19} ki bunun sadece zarar onları sevk 

aynı anda, aynı zamanda korkunç görme tamamen yok onları. 

{11:20} Evet ve bunlar olmadan onlar düşmüş 

aşağı bir patlama, intikam hırsıyla, zulüm ve 

yurt dışında senin güç nefes dağınık: ama sen 

ölçü ve ağırlık ve her şeyi emretti. 

Sen hiç senin büyük gücü sergilemek uyarırsın {11:21} süreleri 

Ne zaman sen Solgunluğu; ve kim senin gücünü dayanmak 

kol? 

{11:22} tüm dünya senden önce içindir küçük bir tahıl 

dengesi, Evet, bu sabah bir damla çiy gibi 

yeryüzünde falleth. 

{11:23} ama sen hast merhamet üzerine; Sen için 



her şeyi ve çünkü erkekler, günahları winkest onlar 

değiştirilmesi. 

{11:24} için sen olan bütün şeyleri erdiremezsin, ve 

Sen hast made hiçbir şey abhorrest: için asla wouldest 

Sen sen nefret hadst Eğer herhangi bir şey yapmış. 

{11:25} ve nasıl herhangi bir şey olabilir ulaşan, eğer 

Gökte olduğu gittin değil mi? ya da korunmuş değil, eğer sana 
tarafından denir? 

{11:26} ama sen sparest all: İşte senin, ya Rab, onlar 

Sen aşık ruhların. 

{12:1} İşte senin için her şey dürüst ruhtur. 

{12:2} Bu nedenle chastenest sen onları küçük tarafından ve 
küçük 

Bu aşağılayıcı ve onları onları koyarak warnest 

Neyin onlar rahatsız, bu bırakarak anma onların 

kötülük sana Ey Tanrım inanmıyor olabilirsiniz. 

{12:3} tarafından elleri yok etmek senin olacak oldu bizim 

Senin kutsal topraklar her iki eski o sakinleri babalar, 

{12:4} kime sen en iğrenç çalışmalar yapmak için hatedst 

witchcrafts ve kötü kurban; 

{12:5} ve aynı zamanda çocukların, o acımasız katillerin 



ve tüketiciler adamın et ve kan şenlikleri, 

{12:6} onların rahipler ortasında dışarı ile onların 

putperest mürettebat ve kendi ile öldüren anne 

eller ruhlar yardımıyla yoksul: 

{12:7} bu arazi, hangi sen her şeyden önce esteemedst 

diğer, Tanrı'nın çocukları layık bir koloni almak. 

{12:8} yine de bile bu sen sparedst erkek olarak ve 

Yaban arıları, onları yok etmek için senin konağın öncüleri 
göndermek 

küçük ve küçük tarafından. 

{12:9} değil sen dinsiz getirmek mümkün 

Salih savaşta, ya da onları yok etmek için el altında 

hemen acımasız hayvanlar ile veya bir kaba kelime ile: 

{12:10} ama onlara senin kararlar küçük tarafından yürütme 

ve küçük, sen tövbe olmak değil, yer onları gavest 

cahil olduklarını yaramaz bir nesil ve bu onların 

kötülük onları yetiştirilmiş ve onların Çeviribilim istiyorsunuz 

asla değiştirilmesi. 

{12:11} başından; lanetli bir tohum oldu 

Ben de sen korkusuyla herhangi bir adam için af onlara 



o şeyler neyin onlar günah. 

{12:12} kimin için söyleyeyim, ne sen yaptın? ya da kim 

senin yargı dayanacak? veya kim seni suçlamak 

Kimi sen made yok, ülkeler? yoksa kim 

için öcü için sana karşı durmak için gel 

adaletsiz adamlar mı? 

{12:13} için ne herhangi bir başka sen rahmeti ilah yoktur 

tüm kime sen senin kararın değil mightest sergilemek 

unright. 

{12:14} ben de Kral ya da zalim yüzünü ayarla muktedir 

Sana karşı kimi sen ceza için. 

{12:15} Forsomuch o zaman sen salih sanat sensin, 

Sen her şeyi righteously orderest: değil hoş düşünme 

onu mahkum etmek senin güç ile bu olmak hak değil 

ceza. 

{12:16} için senin güç doğruluk, başlangıcı 

ve sen her şeyden Lord sanat çünkü olduğunu yatırır 

onto tüm zarif. 

{12:17} için ne zaman erkekler sen sanat inanacak değiliz, bir 

Tam güç, sen shewest senin güç ve aralarında bu 



Sen makest farkına onların cesaret bildirimi. 

{12:18} ama sen, senin güç mastering ile judgest 

eşitlik ve bize iyilik ile orderest: için sen mayest 

sen Solgunluğu güç kullanın. 
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{12:19} ama bu işleri tarafından sen senin insanlar öğretti hast 

Bu sadece adam merhametli olmalı ve hast made senin 

çocuklar sen tövbe için givest iyi bir umut olması 

günah. 

{12:20} için eğer sen düşmanları cezalandırmak senin 

çocuk ve mahkum ölüme böyle 

Müzakere zamanı ve yeri, mademki vererek, onlar 

Onların kötülük teslim: 

{12:21} ile ne kadar harika dikkatlilik sen yargıç 

senin kendi oğulları, olan babalar thou yemin, ve 

sözleşmelerinde iyi sözler verdin? 

{12:22} bu nedenle, oysa sen bize, yontmak sen 

Düşmanlarımız bin kat daha, niyet scourgest 

Ne zaman biz hakim, dikkatli bir şekilde aklımıza, senin 



Tanrım ve ne zaman biz kendimizi değerlendirilecektir, biz 
gerekir 

merhamet için bak. 

{12:23} den dolayı erkekler dissolutely yaşamış ise 

ve unrighteously, sen onları kendi ile eziyet 

iğrençlikleri. 

{12:24} için hata, şekillerde çok uzak yoldan gittiler 

ve onları Tanrılar için düzenlenen hangi hayvanlar arasında bile 

düşmanlarını alt öğesi olarak aldattığını nefret 

Hiç anlamıyorlar. 

{12:25} onlara, bu nedenle çocuklar olarak 

Kullanım nedeni, sen onları alay etmek bir yargı göndermek. 

{12:26} ama onlar tarafından reform değil 

düzeltme, neyin o dallied onlarla, hissediyorum bir 

yargı Tanrı'nın layık. 

{12:27} için bak, ne şeyler için onlar, ne zaman grudged 

Onlar, diğer bir deyişle, onlar kim onlar için düşünce için ceza 
mıydı 

Tanrılar olmak; [Şimdi] gördüm onlar sarhoş zaman onları, 
cezalı, 

Onu gerçek Tanrı olarak kabul onlar kime önce 



Onlar bilmek reddedildi: ve bu nedenle aşırı geldi 

Lanet onlara. 

{13:1} kesinlikle boşuna mı tüm erkekler doğa, 

Tanrı'nın, cahil ve iyi şeyler değil aşımına uğrayabilir bu 

görülür o bu biliyorum: Ben de işleri göz önünde bulundurarak 
tarafından 

Onlar workmaster kabul; 

{13:2} ama yangın, ya da rüzgar veya hızlı hava kabul veya 

yıldız, ya da şiddetli su veya ışıkları çemberi 

cennet, dünyayı yöneten Tanrı. 

{13:3} Eğer onlar memnun kimin güzelliği ile aldı 

Onları Tanrı; onlara bildirin ne kadar Tanrı daha iyi 

Onlardan olduğunu: Güzellik ilk yazar bunları oluşturan için. 

{13:4} ama onlar güçlerini şaşırmış gibi olsaydı ve 

Erdem, onlara izin onları ne kadar keskindir o anlamak 

Bu onları yapılır. 

{13:5} için büyüklük ve güzellik yaratıklar tarafından 

Onları yaratıcısı proportionably görülür. 

{13:6} ama henüz bu onlar için daha az sorumlu olmak: için 

Onlar şayet err, Tanrı, arayışı ve arzulu bulmak için 



onu. 

{13:7} eserlerinde entegre olduğu için onu arıyorlar 

özenle, ve onların görüş inanıyorum: Çünkü şeyler 

güzel görülmektedir. 

{13:8} Howbeit affetti için onlar da değiller. 

{13:9} için onlar çok şey bilmek mümkün olsaydı onlar 

dünyaya amacı; nasıl değil er anladılar 

Lord bunların? 

{13:10} ama sefil olduklarını ve ölü şeyler onların 

Umarım, kim onları erkekler eserleri olan Tanrılar, ara 

eller, altın ve gümüş, gösteriş sanatta ve benzerlikler 

hayvanlar, ya da hiçbir şey için bir eski çalışmalarını iyi bir taş 

el. 

{Sonra o indirdiği bir marangoz, ahşap, felleth şimdi 1311:} 

amaç için meet ağaç kesilmiş ve tüm kapalı alınan 

ustaca hakkında yuvarlak kabuk ve cömertçe, dövme 

ve bunların insan hayatı; hizmet için uygun bir gemi yaptı 

{13:12} ve elbise için onun çalışma çöp geçirdikten sonra 

onun et kendini dolu; 

{13:13} ve bu arasında çok çöp alarak hangi 



yaramaz bir eğri parça ahşap ve dolu olmak için servis 

Knot, başka şey olduğunu özenle, oyulmuş 

yapmak ve onun anlayış, beceri tarafından kurulan ve 

bir adam görüntüye moda; 

{13:14} veya döşeme bazı iğrenç canavar gibi yaptı 

vermilion ile kırmızı, boyama boya ile ve 

her nokta orada kapsayan; 

{13:15} ve ne zaman o, uygun bir oda yapmıştı 

bir duvarda ayarlayın ve hızlı demir ile yapılmış: 

{13:16} bunun için düşmek değil ki, verdiği için 

kendisi yardımcı olamaz olduğunu bilerek; bir görüntü için o, 

ve ihtiyacı olan yardım indirdiği: 

{13:17} sonra yatırır o dua onun mallar için karısı için 

ve çocuklar ve bu da indirdiği konuşmak mahçup değil 

hayat yok. 

{13:18} zayıf olan üzerine calleth sağlık için: için 

hayat bu da öldü prayeth; alçakgönüllü için yardım beseecheth 

Bu da yardımcı olmak için en azından anlamına gelir indirdiği: ve 
iyi bir yolculuk için 

Bu da bir ayak ileri ayarlayamazsınız asketh: 



{13:19} ve kazanıyor ve almak için ve iyi bir başarı için 

onun elinde, en değiştiremiyor onu yapmak için yetenek asketh 

herhangi bir şey için. 

{14:1} yine, biri kendisini denize açılmayı, hazırlama ve yaklaşık 
için 

azgın dalgalar gidiyor, odun parçasının calleth 

Onu carrieth gemi daha çürümüş. 

{14:2} için şüphesiz arzu kazanç, tasarladı ve 

işçi onun beceri tarafından inşa edilmiş. 

{14:3} senin providence, O baba, ama bu governeth: için 

Sen hast made bir şekilde deniz ve güvenli bir yol 

dalgalar; 

Sen tüm tehlikeden kurtarmak {14:4} Shewing: Evet, 

Yine de bir erkek deniz sanat olmadan gitti. 

{14:5} yine de sen wouldest o eserleri 

THY bilgelik boş olmalı ve bu nedenle erkek taahhüt 
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zayıf bir gemi denizde kaydedilir. 

{14:6} için'eski de, zaman zaman gurur devleri 



öldü, senin el tarafından yönetilen dünyanın umudu 

zayıf bir gemi kaçtı ve tüm sol bir tohum yaş 

üretimi. 

{14:7} mübarek için sayede doğruluk ahşaptır 

çıkar. 

{14:8} ama bu eller ile yapıldığı lanetli olarak 

de bu, o yapılan: o, çünkü başardı; ve bu, 

Çünkü, rüşvet olarak, Tanrı'nın çağrıldı. 

{14:9} için dinsiz ve onun tanrısızlığına hem her ikisi de vardır 

Tanrı'ya nefret dolu. 

{14:10} için yapılan bu birlikte cezalandırılır 

yapılan onunla. 

{14:11} bu nedenle bile ulusların putlara üzerine 

Orada bir ziyaret olacaktır: çünkü yaratık Tanrı'nın içinde 

onlar haline bir iğrenç ve stumblingblocks için 

Ruhlar ve akılsız metrelik için bir tuzak. 

{14:12} için putlara oluşturulması başlangıcı olmuştur 

manevi zina ve onları icadı 

yaşamın bozulması. 

{14:13} için ikisi de onlar vardı başından beri ben de 



onlar sonsuza kadar olacaktır. 

{14:14} içine girdikleri erkekler boşuna glory ile için 

Dünya, ve bu nedenle onlar kısa bir süre sonra sona. 

{14:15} bir baba için tutulmuş zamansız yas ile 

Ne zaman onun çocuk yakında elinden alınan görüntüsünü kıldı, 

Şimdi onu ölü bir adam olduğunu bir Tanrı onur, 

ve onun altında törenleri olduğunu o teslim ve 

kurban. 

{14:16} böylece içinde sürecinin zaman dinsiz bir özel 

güçlü yetiştirilen oldu bir yasa tutulur ve put olduğunu 

kings emir tarafından tapıyorlardı. 

{14:17} kimi erkekler huzurunda, onur değil 

Onlar uzakta oturdu çünkü onun sahte aldılar 

Son saatlerinde yanında bulunanlar, üzerinden ve hızlı görüntü 
bir kralın kim yaptı 

sonuna kadar onur tarafından bu onların giderek onlar 

yok oldu onu övmek, sanki mevcut. 

{14:18} de sanatkâr tekil tespiti yaptı 

sizi cahil için daha fazla batıl ayarlamak için yardım. 

{14:19} o, şayet bir, mutlu etmek isteyen için 



yetki, tüm beceri benzerlik yapmak zorunda 

En iyi moda. 

{14:20} ve bu yüzden çok sayıda, lütfuyla allured 

iş, onu şimdi biraz önce olmuş bir Tanrı için aldı ama 

onur duydum. 

{14:21} ve bu dünyayı aldatmak için bir fırsat vardı: 

felaket ya da zulüm, hizmet veren erkekler için Allah'a atfetmek 

taşlar ve anlatılamaz adı stokları. 

{14:22} Ayrıca bu onlar için yeterli değildi onlar 

Tanrı'nın bilgi hatalı; Ama yaşadıkları ise 

Dünya Savaşı cehalet, denilen bu kadar büyük veba 

Onlar barış. 

{14:23} için kurban, çocuklarını öldürdü iken 

kullanılan gizli törenleri ya da garip yapılmış revellings 

mezhepler; 

{14:24} ne yaşıyor ne de evlilikler daha fazla tuttular 

yozlaştırmadan: ama başka bir traiterously, öldürdü ya bir ya da 

Ona'nın zina sahipsiz esef. 

{14:25} bu orada tüm erkeklerde hüküm süren bu yüzden 

özel durum kan, adam öldürme, hırsızlık ve gizleme, 



yolsuzluk, ihanet, tumults, yalan yere yemin etme, 

{14:26} Disquieting iyi adam, iyi unutkanlık 

döner, ruhlarını kirleterek, tür, bozuklukta değiştirme 

evlilikler, zina ve utanmaz uncleanness. 

{14:27} adlı olmamak putlara ibadet için 

Başlangıçta, neden ve tüm kötülüklerin sonunda. 

{14:28} için de mutlu Noeller, zamanı deli olduklarını veya 

yalanlar, kehanette veya haksız yere canlı yoksa hafifçe böyle 

kendilerini. 

{14:29} için onların güven var putlara içinde olduğu kadar 

hayat; yanlış yemin ediyorlar rağmen henüz onlar değil olmak 
için sabırsızlanıyoruz 

zarar. 

{14:30} yine her iki nedenleri olacaktır onlar var olmak için haklı 

ceza: her ikisi de çünkü onlar Tanrı'nın iyi değil, veren 

putlara kulak ve aldatma, aynı zamanda haksız yere yemin 
ülkenizi 

Kutsal kişi. 

{14:31} için güç kim tarafından onlar 

Yemin ederim: ama bu punisheth sadece günahkarlar, intikamı 

her zaman suç, dinsiz. 



{15:1} ama sen, Ey Tanrım, cana yakın ve gerçek sanat, 

longsuffering ve her şeyi sipariş merhamet, 

{15:2} için biz günah, biz senin, senin güç bilmek: 

Ama biz, biz senin sayılır bilerek günah değil. 

{15:3} için biliyorum için mükemmel doğruluk olduğunu: Evet, 
için 

Senin güç ölümsüzlük kök olduğunu biliyorum. 

{15:4} ne için erkekler yaramaz bir buluş yaptı 

bize, ne de dalgıçlar renklerle, benekli bir görüntü aldatmak 

ressamın sonuçsuz işgücü; 

{15:5} görme ki bundan sonra şehvet aptallar enticeth 

ve bu yüzden onlar ölü bir görüntü şeklinde arzu, bu Hayır 
indirdiği 

nefes al. 

{15:6} hem onlar onları, onlar, arzu 

ve ibadet onları, onlar aşık kötü şeylerden ve 

Böyle şeyler üzerine güven layık olan. 

Yumuşak toprak temperleme, potter için {15:7} fashioneth 

bizim hizmet için çok emek ile her gemi: Evet, 

aynı kil temiz hizmet her iki gemi yatırır 



kullanır ve aynı şekilde aynı zamanda tüm gibi hizmet aksine: 
ama 

Her iki tür ne, potter kendini yargıç var. 

{15:8} ve onun uğraşları iffetsiz istihdam, o yatırır bir 

boşuna Tanrı'nın aynı clay, o bile biraz önce oldu 

Kendini Dünya'nın ve sonra kısa bir süre içinde yapılan 

aynı, ne zaman dışarı returneth onu ödünç verildiği hayatı 
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talep. 

Onun bakım rağmen {15:9}'dur, o olacaktır değil 

fazla çalışma, ne de onun hayat kısadır: excel için striveth ama 

kuyumcular ve gümüşçüler ve sevmeye endeavoureth 

pirinç, işçilerin ve yapmak onun zafer counteth 

sahte şeyler. 

{15:10} kalbinde külleri, onun umut daha daha iğrenç 

toprak ve kil daha az değerli hayatı: 

{15:11} biliyordu değil onun Maker ve onu Forasmuch gibi 

Bu onu etkin bir ruh ilham ve nefes bir 

yaşayan ruhu. 

{15:12} ama onlar bizim hayat bir eğlence ve bizim zaman 
dikkate 



burada kazanmak için bir Pazar: onlar, söylemek için biz almak 
gerekir 

Her şekilde, şeytani yollarla olsa. 

{15:13} Bu adam için bu dünyevi maddenin yatırır kırılgan 

gemiler ve put, kendini rahatsız etmemek için bilir 

Her şeyden önce diğerleri. 

{15:14} ve tüm düşmanları senin insanların, onları unutma 

boyun eğme, en aptalca ve daha daha perişan 

çok babes. 

{15:15} için onlar dinsiz olmak tüm idoller sayılır 

Tanrılar: hangi ne görmek için gözleri, ne de burun için kullanımı 
var 

nefes, ne duymak kulakları, ne de el parmak işlemek için 
çizmek; 

ve ayaklarını gelince, onlar are gitmek yavaş. 

{15:16} onun ödünç-den yapılmış onları ve o adam için 

ruh moda onları kendi: ama kimse bir Tanrı gibi yapabilirsiniz 

kendini. 

{15:17} ölümlü olduğu için o ölü bir şey ile worketh 

kötü eller: kendisi daha bir şey daha iyi olduğu için hangi 

o worshippeth: bir kez, ama onlar asla yaşadığı ise. 



{15:18} Evet, onlar da olan bu hayvanlar ibadet 

en nefret dolu: birlikte için bazı kötü karşılaştırılır 

diğerlerinden daha. 

{15:19} bu kadar güzel, onlar da değiller 

hayvanlar ile ilgili olarak istenen: ama övgü gitti 

Tanrı ve O'nun nimet. 

{16:1} Bu nedenle benzeri tarafından yakışır, cezalandırdılar 
edildi 

ve hayvanlar çok sayıda tarafından eziyet. 

Nezaketle ilgili hangi ceza yerine {16:2} 

kendi insanlar, sen preparedst onlar için et bir 

garip tadı, onların iştah kadar karıştırmaya bile bıldırcınlar: 

{16:3} sonuna ki onlar, gıda, might için isteyen 

Bunlar arasında gönderilen hayvanların çirkin görme, hatta 
lothe 

hangi onlar-meli arzu gerekir; Ama bunlar, yokluk acı 

kısa bir alanda için garip bir tat partakers yapılmış olabilir. 

{16:4} için gerekli, bu onlara egzersiz 

zulüm değil önlemek olabilir yokluk gelmelidir: 

Ama bunlar için sadece shewed nasıl olmalıdır onların düşman 

işkence. 



Hayvanların korkunç şiddet geldiğinde için {16:5} 

Bunlar, üzerine ve çarpık, stings ile öldü 

Yılan, senin wrath için değil şimdiye kadar dayandı: 

{16:6} ama küçük bir sezona sorunlu bu 

Onlar, bir işaret koymak kurtuluş sahip ibret 

Onlara Hatıra olarak senin hukuk buyruğu. 

O ona doğru teslim için {16:7} kaydedilmedi 

gördüğü şey, ama sana, o sanat kurtarıcı tarafından 

tüm. 

{16:8} içinde bu sen ve senin düşman itiraf, madest 

Bunun sen olduğunu kim bütün kötülüklerden deliverest: 

Onlar bitings çekirge ve sinekler için {16:9} 

öldürdü, ikisi de orada onların yaşam için herhangi bir ilaç 
bulundu: için 

Onlar gibi tarafından cezalandırılması layık edildi. 

{16:10} ama senin oğulları değil çok dişleri zehirli 

ejderha ordusunu yendi: senin merhamet hiç onlar tarafından 
oldu ve 

onları iyileştirdi. 

{16:11} pricked için onlar gerekir 

Senin sözleri hatırlıyorum; ve hızlı bir şekilde kaydedildi, o değil 



derin unutkanlık düşme, onlar sürekli olabilir 

senin iyilik dikkatli. 

{16:12} ne bitki, ne de plaister, mollifying oldu 

Bu sağlık için onları geri: ama senin kelime, ya Rab, hangi 

her şeyi healeth. 

{16:13} yaşam ve ölüm gücü sen hast için: / 

Cehennemin kapıları leadest ve tekrar bringest. 

{16:14} bir adam gerçekten kötülüğünü killeth: ve 

İleri, öldü zaman ruhu, returneth değil; Ben de ruh 

çıkar tekrar aldı. 

{16:15} ama senin el kaçmak mümkün değil. 

{16:16} dinsiz, sana bilmek engellendi, vardı için 

senin kol gücüne göre romanına: garip yağmurlar ile 

Hails ve duş, onlar, onlar olabilir zulüm edildi 

önlemek değil, ve ateşlerde onlar tüketilen edildi. 

{16:17} yangın çıktı, merak çoğu olduğu için 

her şeyi quencheth suda daha fazla kuvvet: için 

Dünya için salih fighteth. 

{16:18} için bazen alev oldu hafifletilmiş, öyle 

karşı gönderildi hayvanlar kadar yakmayın 



dinsiz; Ama kendilerini görmek ve bu algıladıkları onlar 

Tanrı'nın yargı ile zulüm. 

{16:19} ve başka bir zamanda bile ortasında burneth 

su yok ateşin gücünü yukarıda 

meyve haksız bir arazi. 

{16:20} yerine Devşirilecek sen feddest senin kendi insanlar 

Meleklerin yiyeceklerle ve gökten ekmek gönderin 

onların çalışma, her erkeğin içerik için hazırlanan 

zevk ve her zevke için kabul. 

{16:21} senin tatlılık onto ilan senin duymuyorlar 

Senin çocuk ve iştah yemem için hizmet, 

kendisi her insanın beğenisine temperli. 

{16:22} ama kar ve buz yangın ulaşan ve erimiş 

Selam sana, yanan ateşi bilebilirler değil, ve 

yağmur altında pırıl pırıl, düşmanları meyve yok ettin. 

{16:23} ama bu tekrar bile kendine güç unuttun mu 
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Salih beslenen. 

{16:24}, pertaineth yaratık kim sanat 

Maker için adaletsiz karşı onun gücünü arttırır 



Onlara ceza ve gücünü zarar için abateth 

gibi sana sığınır. 

{16:25} bu nedenle o zaman bile tüm içine değişiklik yapıldı. 

modası ve merhametinin için tüm nourisheth, itaatkar 

şey, onlardan gerek kaldı isteğine göre: 

{16:26} ki senin çocuk, ya Rab, kime sen erdiremezsin, 

bir şey meyvelerini büyüyen değil ki bu 

adam nourisheth: preserveth senin kelime, ama bu 

Onları sana sığınır. 

{16:27} ateşi, yıkılan değil bunun için 

ile küçük bir güneş ısıttı, yakında eridi: 

{1628:} bilinen, biz engellemek gerekir 

Güneş sana vermek için teşekkürler ve dayspring sana dua 
ediyorum. 

{1629:} unthankful umudu eritmek için dış görev olarak 

Kış detay Don ve verimsiz olarak kaçmak 

su. 

{17:1} büyük senin kararlar oluyor ve olamaz 

dile getirdi: Bu nedenle unnurtured ruhlar hata yaptın. 

Ne zaman baskı yapmak adaletsiz erkekler düşündüm için {17:2} 



Kutsal ulus; evlerinde, mahkumlar çeneni 

karanlık ve uzun bir gece Tahvil ile fettered, 

[var] sonsuz Providence'dan sürgüne gönderildi. 

{17:3} için yalan olması gerektiği ise kendi sır sakladı 

günahları, unutkanlık, karanlık bir peçe altında dağıtıldı 

korkunç bir şekilde olmak hayret ve sıkıntılı ile [garip] 

hayaletler. 

{17:4} için ben de onları tuttu köşe tutmak olabilir 

Onlara korku: ama aşağı düşen sesler [itibariyle sular] 

onlar hakkında geldi ve onlara üzgün vizyonlar ortaya çıktı 

ağır yüzlerinin ile. 

{17:5} hiçbir güç ateş onlara ışık: ne 

yıldız parlak alevler böyle hafifletmek tahammül 

korkunç gece. 

{17:6} sadece ortaya çıktı, bir yangın tutuşturulmuş onlara 

kendisi, çok korkunç: kadar dehşete olmak için onlar düşünce 

Onlar görme daha kötü olmak gördüler olan şeyler 

gördüm. 

{17:7} sanat magick yanılsamalar için onlar koymak gibi 

aşağı, ve onların bilgelik vaunting ile reproved 



utanç verici. 

{17:8} için onlar için sürücü uzakta terörü söz ve 

hasta ruh sorunlardan hasta kendilerini korku, 

Yüzüme gülmen için hak ediyor. 

{17:9} için korkunç hiçbir şey onlara korku rağmen; Henüz 

hayvanlarla korkmak geçti ve bir tıslama 

Yılan, 

{17:10} hava gördüler inkar korku için öldüler 

hangi hiçbir taraftan kaçınılması. 

{17:11} kötülük için kendi tanık tarafından kınadı 

çok ürkek ve vicdanı ile her zaman basýlmasýný 

kötü şeyler forecasteth. 

{17:12} korku, bir ihanet ama başka bir şey için 

hangi nedenle offereth succours. 

{17:13} ve daha az olma beklentisi içinde 

cehalet daha fazla verir neden counteth 

Kabir azabı. 

{17:14} ama onlar aynı uyku o gece uyku 

hangi gerçekten dayanılmaz ve hangi onlara geldi 

kaçınılmaz cehennem dipleri dışında 



{17:15} ile korkunç apparitions kısmen tartışmalı, 

ve kısmen bayıldı, onların kalp başarısız onları: bir ani için 

korku ve değil baktı, onlara geldi. 

{17:16} sonra orada kim düştü straitly yapıldı. 

tuttu, demir çubukları olmadan bir hapishanede Kapa çeneni, 

{1717:} olup o vardı için çiftçi veya çoban, 

ya da bir işçi alan, o geçildi, ulaşan ve yapıldı. 

değil önlenebilir bu zorunluluk: hepsi için 

karanlık bir zincirle bağlı. 

{17:18} ister bir ıslık Rüzgar veya bir melodik o olduğunu 

kuşlar arasında yayılan şube veya bir hoş gürültü 

şiddetle çalışan su düşmek, 

{17:19} ya da korkunç bir ses taş döküm aşağı, ya da bir 

çalışmakta olan hayvanlar, atlama görülebilir değil veya bir 

ses en vahşi vahşi hayvanlar veya bir ribaund kükreyen 

içi boş dağlardan echo; Bu şeyler için yapılan 

baygınlık korktukları için. 

{17:20} açık ışık ile shined bütün dünya için ve 

hiçbiri onların doğum sancısı engel: 

{17:21} üzerinde sadece bacaklarını ağır gece bir 



daha sonra alması gereken o karanlık görüntü 

Onları: ama henüz kendilerini daha ağır daha vardı 

karanlık. 

{18:1} yine de senin Aziz çok büyük bir ışık vardı, 

kimin onlar ses işitme ve onların şekil göremiyorum 

Onlar da aynı şeyleri, acı değil çünkü onlar 

onları mutlu sayılır. 

{18:2} ama bunun için değil bir şey onları şimdi, kime 

önce onlar onları, teşekkür etti, onlar haksızlık edilmiştir ve 

Doktor onları bağışla için düşman olmuştu. 

{18:3} yerine Devşirilecek sen gavest onları yanan bir ayağı 

ateş, her iki bilinmeyen yolculuğun bir rehber olmak için ve bir 

onurlu onları eğlendirmek için zararsız güneş. 

{18:4} ışığında İmparator ile layık oldukları için ve 

Senin oğulları tarafından Kapa çeneni tutan karanlıkta hapse 
atıldı 

Kim Allah'a verilecek kanun uncorrupt ışık oldu 

Dünya. 

{18:5} ve ne zaman onlar tespit babes öldürmek 

Aziz ileri oyuncular ve için kaydedilmiş bir çocuk 



Onları, ayıplamak sen uzakta tookest çok sayıda onların 

çocuk ve destroyedst onları tamamen güçlü bir su içinde. 

O gece: 6} {18 yukarıda adı geçen, sertifikalı babalarımız vardı 
bu 

Kuşkusuz ne yeminler bilmek onlar vermişti 
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itimat, onlar daha sonra iyi tezahürat olabilir. 

{18:7} senin halkının kabul edildi bu yüzden her iki kurtuluş 

Salih ve düşmanları imha. 

{18:8} dığı için sen bizim düşmanlar cezalandırmak 

Sen bize, kime sen denilen hadst tarafından aynı yüceltmek. 

{18:9} salih iyi erkek çocukları için 

gizlice ve kutsal yasa yapılmış bir rıza ile kurban, 

Aziz gibi aynı iyi partakers olmalıdır ve 

kötülük, şimdi övgü şarkılar söylemek babalar. 

{18:10} diğer tarafta var gibi geldi ama an hasta 

Cry düşman ve ağlanacak bir gürültü according yapıldı 

yurt dışında bewailed çocuklar için taşıdı. 

{18:11} asıl ve hizmetçi sonra ceza mıydı 

bir şekilde; ve gibi Kral olarak çok ortak acı 



kişi. 

{18:12} o yüzden hep birlikte sayısız ölülerle kaldılar 

bir çeşit ölüm; Ben de canlı gömmek için yeterli olduğunu 

Onları: bir anda onları soylu yavruları için 

yok. 

{18:13} için herhangi bir şey tarafından inanamazsın ise 

büyüler nedeni; imha üzerine 

ilk doğan, onlar bu insanların oğulları olmasını kabul etti 

Tanrım. 

{18:14} için her şeyi sessiz sessizlik içinde iken ve 

hızlı rotasını ortasında geceydi, 

{18:15} işte senin Yüce kelime gökten aşağı atladı 

dışarı-in senin Kraliyet tahta, savaşın ortasında sert bir adam 
olarak 

bir arazi imha, 

{18:16} ve senin unfeigned emir olarak getirilen bir 

keskin kılıç ve ayakta ölüm tüm şeylerle dolu; 

ve cennet değindi ama yeryüzünde durdu. 

{18:17} sonra aniden korkunç rüyalar vizyonları 

Onları boğaz ve terörü geldi onlara unlooked sorunlu 



için. 

{18:18} ve bir burada, atılan ve bir tane daha var, yarısı 

ölü, shewed ölüm sebebi. 

{18:19} onları sorunlu rüyalar foreshew için 

Bu, onlar yok ve neden olduklarını bilmiyor diye 

dertli. 

{18:20} Evet, ölümü tatmak salih dokundu 

Ayrıca ve orada çok sayıda içinde imha oldu 

vahşi: ama gazabı ulaşan kısa bir süre. 

{18:21} için o suçsuz adam acele, yapılan ve 

ileri onları savunmak durdu; ve onun kalkan getiren 

uygun Bakanlık, hatta dua ve propitiation 

tütsü, wrath karşı kışkırttı ve bu yüzden getirdim 

felaket bir son, o kulun olduğunu bildirmek için. 

{18:22} yok edici gücü ile değil üstesinden geldi bu yüzden 

vücut, ne de kuvvet silah, ama bir kelime ile onu bastırılmış 

Bu ceza, yeminleri ve ile yapılan sözleşmeleri iddia 

Babalar. 

{18:23} otelde ölü şimdi tarafından düşmüş için 

bir başka üzerine yığınları arasında duran, o kaldı 



öfke, ve yaşam yolunu ayırdı. 

{18:24} için uzun giysi olduğunu bütün dünya ve 

dört satır taşların babaların zafer yapıldı. 

oyma ve daidem başının üzerine senin Majesteleri. 

{18:25} bunlar şöyle yok edici yer verdi ve yapıldı. 

Onları korkutan: yeterince onlar, tadı sadece oldu 

gazabı. 

{19:1} dinsiz gelince, onlar olmadan üzerine wrath geldi 

merhamet sonunda şöyle: o biliyordu ne yapacaklarını önce; 

{19:2} Bu onları yola çalışmasına izin verilmesi nasıl ve 

Onları aceleyle gönderdim, onlar tevbe ve onları takip. 

{19:3} için iken onlar henüz yas yapma ve idi 

Ölenlerin ağıt mezarlar, onlar bir tane daha eklendi 

aptal aygıt ve onları kaçak takip kime onlar 

silinmesini istiyorum intreated. 

{19:4} ki onun layık olduklarını, kader, çekti için 

Bu amaçla onto onları ve -den yapılmış onları şeyleri unutmak 
bu 

olduğunu zaten, onlar ceza yerine getirmek 

hangi onların torments isteyen oldu: 



{19:5} ve senin insanların harika bir şekilde geçmek olabilir ki: 

Ama garip bir ölüm bulabilir. 

{19:6} uygun türünün tüm yaratık için yapıldı. 

Yine yeniden, kendine özgü emir hizmet moda 

Bu onlara, senin çocuklar tutulması verildi 

acı: 

{19:7} Yani, kampın gölgeleme bir bulut gibi; ve 

kuru arazi görünmeden önce su durduğu; ve dışarı-in 

Kızıl Deniz bir şekilde engel olmadan; ve dışarı-in şiddet 

Akış bir yeşil alan: 

{19:8} işlemlere kadar olsa herkes gitti 

Senin muhteşem garip görmek senin el ile savundu 

merak ediyor. 

{19:9} atlar gibi geniş ve atladı gitti hangi tarihlerde 

kuzular, sana, Ey Rabbimiz, onlara teslim hadst öven. 

{19:10} olan şeyleri dikkatli olduklarını için 

Onlar garip topraklarda öğrendikten çalışırken işlem nasıl 

zemin ileri sinekler sığır, yerine getirdim ve nasıl 

nehir yukarı kurbağa balıkları yerine çok sayıda döküm. 

{19:11} ama daha sonra yeni nesil gördüm 



kuşlar, onların iştah ile sürüklenmek, onlar sordu 

narin et. 

{19:12} bıldırcınlar onlara denizden çıktı için 

onların memnuniyet. 

{1913:} ve cezalar geldi günahkarlar değil 

Gök gürültüsü zorla eski işaretler olmadan: onlar için 

haklı olarak kendi kötülük göre acı, 

Onlar daha zor ve nefret dolu bir davranış kullanıldığı şekliyle 
diyor 

Yabancılar doğru. 

{19:14} için Sodomites, almadım kime 

değil ne zaman geldiklerini biliyorlardı: ama bunlar arkadaş 
getirdim 

esaret, bu onları hak. 

Sayfa 597 bilgelik 

{19:15} ve değil sadece çok, ama şayet bazı Saygılarımla 

Çünkü onlar yabancı değil kullanılmış o, vardı 

Dostu: 

{19:16} ama bunlar çok kötü onları, dertli kime 

feastings ile almıştı ve zaten yapılmıştır 

Onlarla aynı yasalar partakers. 



{19:17} bu nedenle bile körlüğü bu edildi 

kapılmış, o dürüst insan kapılar olduğu gibi: 

Ne zaman hakkında korkunç büyük karanlık compassed, 

her biri kendi kapılar geçirilmesi aradı. 

{19:18} için öğelerin kendileri tarafından değiştirildi 

uyum, bir tür gibi bir psaltery notlar değişiklik olduğu gibi 

tune, adını ve henüz her zaman sesler; hangi olabilir 

iyi olmuştur şeyler görme tarafından algılanan olacak 

bitmiş. 

{19:19} dünyevi şeyleri içine çevrildi için sulu, ve 

önce suda yüzdü, şeyler, şimdi üzerine gitti. 

yere. 

{19:20} onun unutmadan su iktidarda yangın çıktı 

kendi Erdem: ve su forgat su verme tabiatı. 

{19:21} diğer tarafta alevler değil eti boşa. 

Onlar orada yürüdü rağmen rüşvet, canlıların; 

ikisi de onlar buzlu çeşit yapıldı göksel et erimiş 

doğa eritmek apt. 

{19:22} her şeyde, Ey Rabbimiz, sen büyütmek için senin 

insanlar ve onları yüceltmek de sen hafifçe görüyoruz 



Onları: ama onları her zaman ve yer yardımcı. 
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