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Trí tuệ 

Cuốn sách Wisdomor... Sự khôn ngoan của Solomon 

{1:1} tình yêu sự công bình, ye là các thẩm phán của trái đất: 

Hãy suy nghĩ của Chúa với một tốt (heart), và đơn giản của 

Trung tâm tìm kiếm Ngài. 

{1:2} cho ông sẽ được tìm thấy của họ rằng cám dỗ anh ta 
không; 

và sheweth mình unto như không mất lòng tin anh ta. 

{1:3} cho froward suy nghĩ riêng biệt từ Thiên Chúa: và ông 

sức mạnh, khi đã cố gắng, reproveth là không cẩn thận. 

{1:4} cho vào một tâm hồn độc hại khôn ngoan sẽ không tham 
dự; 

cũng không dừng lại ở trong cơ thể là đối tượng cho đến tội lỗi. 

{1:5} cho Chúa Thánh thần của kỷ luật sẽ chạy trốn khỏi sự lừa 
dối, và 

loại bỏ khỏi suy nghĩ rằng không có sự hiểu biết, và 

sẽ không phải tuân thủ khi sự bất công cometh trong. 

{1:6} cho sự khôn ngoan là một tinh thần yêu thương; và sẽ 
không acquit một 



blasphemer từ ngữ của ông: cho Thiên Chúa là nhân chứng của 
reins ông, 

và một khán giả thật sự của trái tim của mình, và một người 
nghe của lưỡi của mình. 

{1:7} cho tinh thần của Chúa filleth trên thế giới: và rằng 

mà containeth tất cả những điều Ngài đã kiến thức của tiếng 
nói. 

{1:8} vì vậy ông speaketh điều bất công 

không thể giấu được: không phải báo thù, khi đó punisheth, 

vượt qua bởi anh ta. 

{1:9} cho Toà án dị giáo được thực hiện vào tham mưu của 

Các ungodly: và những âm thanh của từ ngữ của mình sẽ đến 
các 

Chúa cho là biểu hiện của hành động xấu xa của mình. 

{1:10} cho tai ghen các tất cả mọi thứ: và 

tiếng ồn của murmurings không trốn. 

{1:11} vì vậy hãy cẩn thận của murmuring, đó là 

thua lỗ; và ngưng lưỡi của bạn từ backbiting: cho 

có là không có bí mật như vậy, từ đó sẽ đi cho nought: và 

miệng mà belieth slayeth linh hồn. 

{1:12} tìm cách cái chết không phải lỗi của cuộc sống của bạn: 
và kéo 



không phải khi mình hủy diệt với các tác phẩm của bạn 

bàn tay. 

{1:13} vì Thiên Chúa đã không chết: không phải ông hath niềm 
vui 

phá hủy cuộc sống. 

{1:14} cho ông đã tạo ra tất cả mọi thứ, mà họ có thể có của họ 

là: và thế hệ của thế giới đã được lành mạnh; và 

có là không có chất độc của hủy diệt ở họ, cũng không phải 
Vương Quốc 

tử vong khi trái đất: 

{1:15} (cho sự công bình là bất tử:) 

{1:16} nhưng người đàn ông ungodly với các tác phẩm và lời 

gọi cho họ: cho khi họ nghĩ rằng để có nó của họ 

bạn bè, họ tiêu thụ để nought, và thực hiện một giao ước với 

nó, bởi vì họ là xứng đáng để tham gia với nó. 

{2:1} cho các ungodly nói, lý luận với chính mình, 

nhưng không đúng, cuộc sống của chúng tôi là ngắn và tẻ nhạt, 
và cái chết 

một người đàn ông có là không có biện pháp khắc phục: không 
là có bất kỳ người đàn ông 

được biết đã quay trở lại từ nấm mồ. 



{2:2} cho chúng tôi được sinh ra ở tất cả cuộc phiêu lưu: và 
chúng ta sẽ 

sau đây là mặc dù chúng tôi đã không bao giờ: cho hơi thở vào 
của chúng tôi 

lỗ mũi là khói, và một tia lửa nhỏ trong việc di chuyển của 
chúng tôi 

tim: 

{2:3} đó bị dập tắt, cơ thể chúng ta sẽ được bật 

thành tro, và tinh thần của chúng tôi sẽ tan biến như không khí 
mềm, 

{2:4} và tên của chúng tôi sẽ bị lãng quên trong thời gian, và 
không có 

người đàn ông có trách nhiệm của chúng tôi hoạt động tưởng 
niệm, và cuộc sống của chúng tôi 

sẽ qua đi như là dấu vết của một đám mây, và 

phân tán như một sương mù, mà là lái xe đi với dầm của 

mặt trời, và vượt qua với nhiệt độ đó. 

{2:5} cho thời đại chúng ta là một cái bóng rất passeth mà đi; 

và sau khi kết thúc của chúng tôi không có trở lại: đối với nó là 
nhanh chóng bịt kín, 

Vì vậy mà không có người đàn ông cometh một lần nữa. 

{2:6} đi do đó, chúng ta hãy tận hưởng những điều tốt đẹp đó 



hiện nay: và chúng ta hãy nhanh chóng sử dụng các sinh vật 
giống như như trong 

thanh thiếu niên. 

{2:7} cho chúng tôi điền vào bản thân với tốn kém rượu và 
thuốc mỡ: 

và để cho không có hoa mùa xuân vượt qua của chúng tôi: 

{2:8} để cho chúng ta Vương miện chính mình với rosebuds, 
trước khi họ 

được héo: 

{2:9} để cho không ai trong số chúng tôi đi mà không có một 
phần của ông của chúng tôi 

voluptuousness: Hãy cho chúng tôi để lại thẻ của chúng tôi sự 
vui sướng trong 

mọi nơi: đây là phần của chúng tôi, và rất nhiều của chúng tôi là 
điều này. 

{2:10} cho chúng tôi đàn áp những người nghèo công bình, 
chúng ta hãy không 

phụ tùng góa phụ, và cũng không tôn kính các sợi lông màu xám 
cổ xưa của các 

độ tuổi. 

{2:11} để cho sức mạnh của chúng tôi là pháp luật công lý: cho 
rằng 

đó là yếu ớt được tìm thấy không có gì có giá trị. 



{2:12} vì vậy chúng ta hãy nằm trong chờ đợi cho sự công bình; 

bởi vì ông không phải lượt của chúng tôi, và ông là sạch trái với 

doings của chúng tôi: ông upbraideth cho chúng tôi với chúng 
tôi vi phạm pháp luật, 

và objecteth với nhục nha của chúng tôi transgressings của 
chúng tôi 

giáo dục. 

{2:13} ông professeth để có kiến thức về Thiên Chúa: và 

ông calleth mình là con của Chúa. 

{2:14} ông đã được thực hiện để reprove suy nghĩ của chúng 
tôi. 

{2:15} ông là grievous unto chúng tôi thậm chí để nhìn: cho 
cuộc sống của mình 

là không giống như người khác, cách thức của mình là thời 
trang khác. 

{2:16} chúng tôi được quý của ông như là hàng giả: ông 

abstaineth từ cách của chúng tôi kể từ dơ bẩn: ông 
pronounceth 

sự kết thúc của chỉ để được may mắn, và maketh kiêu hãnh của 
mình 

Thiên Chúa là cha. 

{2:17} để cho chúng ta thấy nếu lời nói của ông là đúng: và 
chúng ta hãy chứng minh 



điều gì sẽ xảy ra trong các kết thúc của anh ta. 

{2:18} cho nếu người đàn ông chỉ là con Thiên Chúa, ông ấy sẽ 
giúp 

Anh ta, và cung cấp cho anh ta từ bàn tay của kẻ thù của mình. 

{2:19} Hãy để chúng tôi kiểm tra nó với despitefulness và 

tra tấn, mà chúng tôi có thể biết sự ôn hòa của ông, và chứng 
minh mình 

sự kiên nhẫn. 

{2:20} cho chúng tôi lên án Anh ta với một cái chết đáng xấu hổ: 
cho bởi 

ông nói rằng ông sẽ được tôn trọng. 
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{2:21} những thứ họ đã tưởng tượng, và đã bị lừa dối: 

cho mình ác hath mù họ. 

{2:22} đối với những bí ẩn của Thiên Chúa, họ kn ew họ không: 

không hy vọng họ cho tiền lương của sự công bình, và cũng 
không 

discerned một phần thưởng cho ngưởi linh hồn. 

{2:23} đối với Thiên Chúa tạo ra con người bất tử, và được thực 
hiện 

Anh ta là một hình ảnh về sự bất tử của mình. 

{2:24} Tuy nhiên qua ghen tị của ma quỷ đến chết 



vào thế giới: và họ giữ bên mình tìm thấy nó. 

{3:1} nhưng linh hồn của sự công bình trong tay của 

Thiên Chúa, và không phải đau đớn không chạm vào chúng. 

{3:2} trong tầm nhìn của unwise họ dường như chết: và 

khởi hành của họ được thực hiện cho đau khổ, 

{3:3} và họ đi từ chúng tôi để là utter hủy diệt: nhưng 

họ đang có trong hòa bình. 

{3:4} cho dù họ bị trừng phạt trong tầm nhìn của người đàn 
ông, nhưng 

là hy vọng của họ đầy đủ của sự bất tử. 

{3:5} và có là một chút chastised, họ sẽ 

rất nhiều khen thưởng: đối với Thiên Chúa đã chứng minh họ, 
và tìm thấy chúng 

xứng đáng cho mình. 

{3:6} như vàng trong lò hath ông cố gắng cho họ, và 

nhận chúng như là một cung cấp burnt. 

{3:7} và trong thời gian thăm viếng của họ sẽ tỏa sáng, 

và chạy đến và fro như các tia lửa trong stubble. 

{3:8} họ sẽ phán xét các quốc gia, và có dominion 

hơn người, và Chúa sẽ ngự trị mãi mãi. 

{3, 9} họ đặt niềm tin của họ trong anh ta sẽ hiểu các 



sự thật: và như vậy là được trung thành trong tình yêu sẽ tuân 
thủ với anh ta: 

cho ân sủng và lòng thương xót là vị thánh của Ngài, và ông đã 
chăm sóc cho mình 

bầu chọn. 

{3:10} nhưng các ungodly sẽ bị trừng phạt theo 

trí tưởng tượng của riêng mình, đã bỏ rơi các công bình, 

và bỏ rơi Chúa. 

{3:11} cho whoso despiseth trí tuệ và nuôi dưỡng, ông là 

đau khổ, và hy vọng của họ là vô ích, họ lao động unfruitful, 

và tác phẩm của họ không có lợi: 

{3:12} vợ mình là ngu ngốc, và con cái của họ xấu xa: 

{3:13} con cái của họ nguyền rủa. Tại sao may mắn là các 

cằn cỗi là undefiled, mà Ngài đã không biết đến các tội lỗi 

giường: cô sẽ có trái cây ở thăm viếng của linh hồn. 

{3:14} và may mắn là thái giám, mà với bàn tay của mình 

Ngài đã rèn không có tội, cũng không phải tưởng tượng những 
điều xấu xa 

Đối với Thiên Chúa: cho Ngài sẽ được đưa ra những món quà 
đặc biệt của 

Đức tin và một thừa kế trong đền thờ của Chúa thêm 



chấp nhận được để tâm trí của mình. 

{3:15} cho vinh quang là hoa quả của lao động tốt: và 

gốc rễ của sự khôn ngoan sẽ không bao giờ giảm đi. 

{3:16} đối với trẻ em của adulterers, họ sẽ không 

đến với sự hoàn hảo của họ, và những hạt giống của một 
giường bất công 

sẽ được bắt nguồn từ ra ngoài. 

{3:17} cho dù họ sống lâu, nhưng họ phải 

không có gì coi: và tuổi cuối cùng của họ sẽ mà không có danh 
dự. 

{3:18} hoặc, nếu họ chết một cách nhanh chóng, họ không có 
hy vọng, không phải 

thoải mái trong ngày xét xử. 

{3:19} cho khủng khiếp là kết thúc của sự bất công 

thế hệ. 

{4:1} tốt hơn là không có con, và có đức hạnh: 

Đài tưởng niệm đó là bất tử: vì nó được biết đến 

với Thiên Chúa, và với người đàn ông. 

{4:2} khi nó là hiện nay, người đàn ông lấy ví dụ ở đó; và 

khi nó đã biến mất, họ mong muốn nó: nó weareth một Vương 
miện, và 



triumpheth cho bao giờ hết, có nhận được chiến thắng, phấn 
đấu 

undefiled phần thưởng. 

{4:3} nhưng bố mẹ nhân của các ungodly sẽ không 

phát triển mạnh, và cũng không đi sâu rễ từ bastard phiếu, và 
cũng không lay bất kỳ 

nhanh chóng thành lập. 

{4:4} cho dù họ phát triển mạnh trong các chi nhánh trong một 
thời gian; nào được nêu ra 

không đứng cuối, họ sẽ được chấn động với gió, và 

thông qua các lực lượng của gió họ sẽ được bắt nguồn từ ra 
ngoài. 

{4:5} nghĩa ngành sẽ được chia nhỏ ra, của họ 

trái cây khô khan, chưa chín muồi để ăn, Yeah, gặp không có gì. 

{4:6} đối với trẻ em begotten của giường trái pháp luật 

nhân chứng của sự gian ác đối với cha mẹ của họ trong thử 
nghiệm của họ. 

{4:7} nhưng mặc dù các công bình được ngăn chặn với cái chết, 

nhưng ông trong phần còn lại. 

{4:8} cho vinh quang tuổi là không có mà standeth trong 

chiều dài của thời gian, cũng như có được đo bằng số năm. 



{4:9} nhưng sự khôn ngoan là mái tóc màu xám unto nam giới, 
và một 

cuộc sống lam là tuổi già. 

{4:10} ông hài lòng Thiên Chúa, và được yêu quý của anh ta: do 
đó 

sống trong tội nhân, ông đã được dịch. 

{4:11} có nhanh chóng là ông đưa ra, vì sợ rằng 

ác nên làm thay đổi sự hiểu biết của mình, hoặc lừa dối beguile 

linh hồn của mình. 

{4:12} cho bewitching naughtiness che khuất 

điều đó là trung thực; và lang thang concupiscence 

làm suy yếu tâm đơn giản. 

{4:13} ông, đang được thực hiện hoàn hảo trong một thời gian 
ngắn, hoàn thành một 

thời gian dài: 

{4:14} cho linh hồn của mình hài lòng Chúa: do đó hasted Anh 

để anh ta đi từ xấu xa. 

{4:15} này những người nhìn thấy, và hiểu nó không, nó không 
phải 

Đặt họ này trong tâm trí của họ, đó là ân sủng và lòng thương 
xót 



với các vị thánh của Ngài, và rằng ông hath tôn trọng cho lựa 
chọn của mình. 

{4:16} do đó người công chính chết phải lên án các 

ungodly mà đang sống; và thanh thiếu niên sớm hoàn thiện 

nhiều năm qua và tuổi già của sự bất công. 

{4:17} cho họ phải xem kết thúc của sự khôn ngoan, và sẽ 
không 

hiểu những gì Thiên Chúa trong luật sư của ông hath quyết định 
của anh ta, 

và để kết thúc những gì Chúa hath đặt anh ta trong an toàn. 

Trang 587 khôn ngoan 

{4:18} họ sẽ thấy anh ta, và khinh khi Ngài; nhưng Thiên Chúa 
sẽ 

cười họ khinh miệt: và họ sau đây là một thấp hèn 

carcase và làm nhục Nha trong số những người chết cho luôn 
luôn. 

{4:19} cho ông phải chơn chúng, và đúc chúng 

Headlong, rằng họ sẽ chịu speechless; và ông sẽ rung 

họ từ nền tảng; và họ sẽ được hoàn toàn đặt 

chất thải và trong phiền muộn; và đài tưởng niệm của họ sẽ hư 
mất. 

{4:20} và khi họ bỏ lên tài khoản của các tội lỗi của họ, 



họ sẽ đến với nỗi sợ hãi: và tội lỗi của họ sẽ 

thuyết phục họ để khuôn mặt của họ. 

{5:1} đó thì chính người đàn ông đứng ở tuyệt vời 

sự táo bạo trước mặt như đã ảnh hưởng, và 

đã có tài khoản của lao động của mình. 

{5:2} khi họ nhìn thấy nó, họ sẽ gặp rắc rối với 

khủng khiếp sợ, và sẽ ngạc nhiên trước sự khác lạ của mình 

sự cứu rỗi, cho đến nay vượt ra ngoài tất cả những gì họ nhìn. 

{5:3} và họ repenting groaning cho nỗi đau 

tinh thần thì nói trong bản thân mình, điều này đã là ông, người 
mà chúng tôi 

có đôi khi trong derision, và một câu tục ngữ làm nhục Nha: 

{5:4} chúng tôi fools chiếm điên rồ cuộc sống của mình, và kết 
thúc của ông để 

mà không có danh dự: 

{5:5} cách ông được đánh số trong số con cái của Thiên Chúa, 

và rất nhiều của ông là một trong số các vị thánh! 

{5:6} vì vậy chúng tôi có erred cách của sự thật, và 

ánh sáng của sự công bình hath không shined unto chúng tôi, và 
các 

mặt trời của sự công bình tăng không khi chúng tôi. 



{5:7} chúng tôi wearied bản thân theo cách của sự gian ác và 

tiêu hủy: Vâng, chúng tôi đã đi qua sa mạc, nơi đó 

đẻ không có cách nào: nhưng đối với con đường của Chúa, 
chúng ta có không 

được biết đến nó. 

{5:8} những gì Ngài đã tự hào về hưởng lợi cho chúng tôi? hoặc 
những gì tốt đẹp hath 

giàu với vaunting của chúng tôi mang lại cho chúng tôi? 

{5:9} tất cả những điều được truyền đi như một bóng tối, và 

như một bài đăng hasted bằng; 

{5:10} và như một tàu đó passeth trên những con sóng của các 

nước, mà khi nó đi bằng cách, dấu vết đó không thể 

tìm thấy, không phải là con đường của nó trong sóng; 

{5:11} hoặc như khi một con chim đã bay qua không khí, 

không có kỷ niệm theo cách của mình để được tìm thấy, nhưng 
không khí ánh sáng không 

bị đánh đập với sự đột quỵ của đôi cánh của mình và chia tay 
với các 

tiếng ồn bạo lực và chuyển động của họ, được truyền qua, và 

trong đó, sau đó không có dấu hiệu nơi cô đã đi là để được tìm 
thấy; 

{5:12} hoặc giống như là khi một mũi tên bắn một đánh dấu, nó 



parteth trong không khí, mà ngay lập tức cometh với nhau một 
lần nữa, 

Vì vậy mà một người đàn ông không thể biết nơi mà nó đã đi 
qua: 

{5:13} thậm chí vì vậy, chúng tôi trong như cách, ngay sau khi 
chúng tôi đã 

sinh ra, bắt đầu để vẽ cuối cùng của chúng tôi, và đã có dấu 
hiệu của Đức hạnh để 

shew; nhưng đã được tiêu thụ trong sự gian ác của chúng tôi. 

{5:14} với hy vọng Godly là như bụi mà được thổi 

đi với gió; giống như một tuyển mỏng là lái xe đi 

với cơn bão; thích như khói thuốc được phân tán ở đây 

và ở đó với một chiếc tempest, và passeth đi như người 

Remembrance của khách tarrieth nhưng một ngày. 

{5:15} nhưng người công chính sống cho luôn luôn; phần 
thưởng của họ 

cũng là với Chúa, và sự chăm sóc của họ là với hầu hết 

Cao. 

{5:16} do đó họ sẽ nhận được một Vương Quốc Vinh quang, 

và một chiếc vương miện xinh đẹp từ bàn tay của Chúa: đối với 
ông 

bên tay phải sẽ bao gồm ông họ, và với cánh tay của ông thì ông 



bảo vệ chúng. 

{5:17} ông sẽ đưa cho anh ta ghen tuông của mình cho hoàn 
thành 

giáp, và làm cho các sinh vật vũ khí của mình cho sự trả thù 

kẻ thù của mình. 

{5:18} ông sẽ đặt trên sự công bình như một breastplate, và 

bản án thật sự thay vì một mũ bảo hiểm. 

{5:19} ông sẽ có Thánh khiết của một lá chắn bất khả chiến bại. 

{5:20} cơn giận của mình nặng thì ông làm sắc nét cho một 
thanh kiếm, và 

thế giới sẽ chống lại với anh ta là không cẩn thận. 

{5:21} thì sẽ nhằm Thunderbolt phải đi 

ở nước ngoài; và từ những đám mây, kể từ một cũng rút ra mũi 
tàu, 

họ sẽ bay để đánh dấu. 

{5:22} và hailstones đầy đủ của cơn thịnh nộ sẽ được đúc như 
trên 

một mũi tàu đá, và nước biển thì cơn thịnh nộ chống lại 

họ và lũ lụt sẽ cruelly rút ra chúng. 

{5:23}, một cơn gió mighty sẽ đứng lên chống lại họ, 

và giống như một cơn bão sẽ thổi chúng đi: do đó sự gian ác sẽ 



lay chất thải toàn bộ trái đất, và xử lý bệnh sẽ lật đổ 

thrones của hùng mạnh. 

{6:1} nghe vì vậy, O ngươi kings, và hiểu; Tìm hiểu, 

ye được các thẩm phán của các kết thúc của trái đất. 

{6:2} cho tai, ye mà cai trị nhân dân, và vinh quang trong các 

vô số các quốc gia. 

{6:3} cho quyền lực đưa cho bạn của Chúa, và chủ quyền 

từ cao nhất, những người sẽ cố gắng làm việc của bạn, và tìm ra 

tham mưu của bạn. 

{6:4} vì đang là các bộ trưởng của Vương Quốc của mình, Diệp 
đã 

không đánh giá đúng, cũng không phải giữ luật pháp, và cũng 
không đi sau khi các 

Các luật sư của Thiên Chúa; 

{6:5} khủng khiếp và nhanh chóng hắn sẽ đến khi bạn: cho một 

bản án sắc nét sẽ là cho họ, mà là ở những nơi cao. 

{6:6} cho lòng thương xót sẽ sớm tha thứ các meanest: nhưng 

người đàn ông hùng sẽ được mightily dày vò. 

{6:7} cho ông là Chúa trên tất cả sẽ sợ không có người đàn ông 

người, cũng không phải ông đứng trong kinh hoàng của bất kỳ 
người đàn ông 



vĩ đại: cho ông hath làm nhỏ và lớn, và careth 

Đối với tất cả như nhau. 

{6:8} nhưng một thử nghiệm đau sẽ đến khi hùng mạnh. 

{6:9} unto bạn vì vậy, O vua, tôi có nói, mà ye 

có thể tìm hiểu sự khôn ngoan, và không thu đi. 

{6:10} cho họ giữ cho sự thánh thiện holily sẽ được đánh giá 

Thánh: và họ đã học được những điều đó sẽ tìm thấy những gì 

để trả lời. 

{6:11} tại sao đặt tình cảm của bạn vào lời nói của tôi; 
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mong muốn họ, và ngươi sẽ được hướng dẫn. 

{6:12} khôn ngoan là vinh quang, và không bao giờ fadeth xa: có 

cô dễ dàng nhìn thấy của họ rằng tình yêu của mình, và tìm thấy 
của chẳng hạn như 

Tìm kiếm của mình. 

{6:13} cô preventeth họ mà mong muốn của mình, trong việc 

mình lần đầu tiên được biết đến unto chúng. 

{6:14} whoso seeketh cô sớm sẽ có không có tuyệt vời 

Travail: cho ông sẽ tìm thấy cô ngồi tại cửa của mình. 

{6:15} để suy nghĩ vì vậy khi cô là hoàn hảo của 



trí tuệ: và whoso watcheth cho cô ấy một cách nhanh chóng 

mà không cần chăm sóc. 

{6:16} cho cô goeth về tìm kiếm như là xứng đáng 

cô ấy, sheweth bản thân thuận lợi unto chúng bằng nhiều cách, 
và 

meeteth họ trong mọi suy nghĩ. 

{6:17} cho sự khởi đầu rất thật của cô là mong muốn của 

kỷ luật; và sự chăm sóc của kỷ luật là tình yêu; 

{6:18} và tình yêu là giữ luật pháp của mình; và đưa ra các 

chú ý cho đến pháp luật của cô là bảo đảm incorruption; 

{6:19} và incorruption maketh chúng tôi gần Chúa: 

{6:20} vì vậy mong muốn của trí tuệ bringeth đến một 

Quốc Anh. 

{6:21} nếu thỏa thích của bạn là sau đó thrones và sceptres, O 

Ye vị vua của người dân, sự khôn ngoan để vinh danh, mà ye có 
thể cai trị 

cho luôn luôn. 

{6:22} đối với sự khôn ngoan, cô ấy là gì và làm thế nào cô ấy 
đến, 

Tôi sẽ cho bạn biết, và sẽ không giấu những bí ẩn từ bạn: nhưng 



sẽ tìm cách của mình ra từ đầu của Chúa Giáng sinh của mình, 
và 

mang lại kiến thức của mình vào ánh sáng, và sẽ không vượt 
qua 

sự thật. 

{6:23} cũng sẽ đi với tiêu thụ ghen tị; cho như vậy một 

người đàn ông có trách nhiệm không có học bổng với sự khôn 
ngoan. 

{6:24} nhưng vô số các sự khôn ngoan là phúc lợi của các 

thế giới: và một vị vua khôn ngoan là phát huy mọi người. 

{6:25} nhận được do đó giảng dạy thông qua lời nói của tôi, 

và nó sẽ làm bạn tốt. 

{7:1} tôi bản thân mình cũng là một người đàn ông sinh tử, 
giống như tất cả, và các 

con cái của ông đã được thực hiện lần đầu tiên của trái đất, 

{7:2} và trong tử cung của mẹ thời để 

thịt trong thời gian của tháng mười, đầm trong máu, 

hạt giống của người đàn ông, và niềm vui đến với giấc ngủ. 

{7:3} và khi tôi được sinh ra, tôi đã vẽ trong không khí chung, 

và rơi trên trái đất, mà là giống như bản chất, và là người đầu 
tiên 



giọng nói mà tôi thốt lên khóc, như tất cả những người khác 
làm. 

{7:4} I nursed trong swaddling quần áo, và rằng với 

quan tâm. 

{7:5} đối với không có vua mà đã có bất kỳ đầu khác 

ra đời. 

{7:6} cho tất cả mọi người có một lối vào vào cuộc sống, và như 
thế 

đi ra ngoài. 

{7:7} tại sao tôi cầu nguyện, và sự hiểu biết được 

tôi: tôi kêu gọi Thiên Chúa, và tinh thần của sự khôn ngoan đến 
gặp tôi. 

{7:8} tôi ưa thích của mình trước khi sceptres và thrones, và 

quý giàu gì trong so sánh của cô. 

{7:9} cũng so sánh tôi unto của mình bất kỳ đá quý, 

bởi vì tất cả vàng đối với cô như một ít cát, và 

bạc sẽ được tính như đất sét trước khi cô ấy. 

{7:10} tôi yêu cô ấy ở trên sức khỏe và vẻ đẹp, và chọn 

có cô thay vì ánh sáng: cho ánh sáng mà cometh từ cô ấy 

không bao giờ goeth. 



{7:11} tất cả những điều tốt đẹp với nhau đến gặp tôi với cô ấy, 
và 

vô số giàu trong bàn tay của cô. 

{7:12} và tôi rejoiced ở tất cả, bởi vì sự khôn ngoan goeth 

trước khi chúng: và tôi không biết rằng cô là mẹ của 

họ. 

{7:13} tôi học được siêng năng và giao tiếp của mình 

liberally: tôi không giấu riches của cô. 

{7:14} cho cô ấy là một kho tàng cho đến người đàn ông không 
bao giờ faileth: 

mà họ sử dụng trở thành những người bạn của Thiên Chúa, 

khen thưởng cho những món quà đến từ việc học. 

{7:15} Thiên Chúa hath cấp tôi để nói chuyện như tôi, và để 

thụ thai như là đáp ứng cho những gì được cho tôi: bởi vì 

đó là ông leadeth cho đến sự khôn ngoan, và directeth sự khôn 
ngoan. 

{7:16} cho trong tay có cả hai chúng tôi và từ của chúng tôi; Tất 
cả 

sự khôn ngoan, và kiến thức về tay nghề. 

{7:17} cho ông hath cho tôi một số kiến thức về các 

những thứ được, cụ thể là, phải biết làm thế nào trên thế giới 
đã được thực hiện, 



và hoạt động của các yếu tố: 

{7:18} bắt đầu, kết thúc và giữa các lần: Các 

Các thay đổi của sự quay của mặt trời, và sự thay đổi 

mùa: 

{7:19} mạch của năm, và các vị trí của các ngôi sao: 

{7:20} bản chất của các sinh vật, và Fury của 

con thú hoang dã: bạo lực của gió và gẫm của 

người đàn ông: đa dạng của thực vật và các Đức tính của rễ: 

{7:21} và tất cả những thứ như là bí mật hoặc biểu hiện, 

chúng tôi biết. 

{7:22} cho sự khôn ngoan, mà là nhân viên của tất cả mọi thứ, 

dạy tôi: cho cô là một sự hiểu biết tinh thần thánh, một 

duy nhất, đa dạng, funambulistas, sống động, rõ ràng, 
undefiled, đồng bằng, không 

bị tổn thương, điều đó là tốt nhanh, yêu thương mà 

không thể là letted, sẵn sàng để làm tốt, 

{7:23} loại người đàn ông, kiên định, chắc chắn, miễn phí từ 
chăm sóc, 

có tất cả quyền lực, giám sát tất cả mọi thứ, và đi qua 

Tất cả sự hiểu biết, tinh khiết, và hầu hết funambulistas, tinh 
thần. 



{7:24} cho sự khôn ngoan là di chuyển nhiều hơn bất kỳ chuyển 
động: cô 

passeth và goeth qua tất cả mọi thứ vì lý do cô ấy 

pureness. 

{7:25} cho cô ấy là hơi thở của sức mạnh của Thiên Chúa, và 
một 

ảnh hưởng tinh khiết chảy từ sự vinh hiển của Almighty: 

do đó không có điều ô nhiễm có thể rơi vào cô ấy. 
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{7:26} cho cô là độ sáng của ánh sáng mai mai, 

gương lam của sức mạnh của Thiên Chúa, và hình ảnh của 

lòng tốt của ông. 

{7:27} và là một trong nhưng, cô có thể làm tất cả mọi thứ: và 

còn lại trong mình, cô maketh tất cả mọi thứ mới: và trong tất 
cả 

lứa tuổi bước vào Thánh Linh hồn, cô maketh họ là bạn bè của 

Thiên Chúa, và tiên tri. 

{7:28} đối với Thiên Chúa loveth không có gì nhưng ông 
dwelleth với 

sự khôn ngoan. 

{7:29} cho cô ấy là đẹp hơn so với mặt trời, và ở trên 



Tất cả đơn đặt hàng của các ngôi sao: được so sánh với ánh 
sáng, cô ấy là 

tìm thấy trước đó. 

{7:30} cho sau này đêm cometh: nhưng phó thì không 

ưu tiên áp dụng đối với sự khôn ngoan. 

{8:1} wisdom reacheth từ một đầu khác vi đại: 

và ngọt ngào doth cô để tất cả mọi thứ. 

{8:2} tôi yêu cô ấy, và tìm cách của mình ra từ thanh thiếu niên 
của tôi, tôi 

bạn muốn để làm cho cô ấy là vợ chồng tôi, và tôi là một người 
yêu của mình 

Làm đẹp. 

{8:3} trong đó cô ấy là thông thạo với Thiên Chúa, bà magnifieth 

quý tộc của cô: Vâng, Chúa của tất cả những điều mình yêu cô 
ấy. 

{8:4} cho cô là đương sự cho những bí ẩn của kiến thức 

của Thiên Chúa, và một người yêu của tác phẩm của ông. 

{8:5} nếu giàu là sở hữu một để được mong muốn trong cuộc 
sống này; 

đó là những gì giàu hơn sự khôn ngoan, động tất cả mọi thứ? 

{8:6} và nếu sự khôn ngoan làm việc; những người của tất cả 
những gì is a nhiều hơn 



workman xảo quyệt hơn cô? 

{8:7} và nếu một người đàn ông yêu sự công bình của cô lao 
động 

Đức tính: cho cô teacheth temperance và sự khôn ngoan, công 
lý 

và fortitude: đó là những điều đó, theo en có thể không có gì 

thêm lợi nhuận trong cuộc sống của họ. 

{8:8} Nếu một người đàn ông mong muốn nhiều kinh nghiệm, 
cô làm 

những điều cũ, và conjectureth aright những gì đang đến: cô 

làm subtilties của bài phát biểu, và có thể expound bóng tối 

câu: cô foreseeth dấu hiệu và kỳ quan, và các sự kiện 

của mùa giải và thời gian. 

{8:9} vì vậy tôi purposed đưa cô với tôi sống với 

Tôi biết rằng cô ấy sẽ là một nhân viên tư vấn của những điều 
tốt đẹp, 

và một sự thoải mái trong quan tâm và đau buồn. 

{8:10} vì lợi ích của mình, tôi sẽ có dự toán giữa các 

vô số, và danh dự với các trưởng lão, mặc dù tôi là trẻ. 

{8:11} I sẽ được tìm thấy trong một căng nhanh chóng trong 
bản án, 



và sẽ được ngưỡng mộ trong tầm nhìn của người đàn ông tuyệt 
vời. 

{8:12} khi tôi giữ lưỡi của tôi, họ sẽ đợi của tôi 

giải trí, và khi tôi nói chuyện, họ sẽ cung cấp cho unto tôi lắng 
nghe: 

Nếu tôi nói chuyện nhiều, chúng sẽ đẻ bàn tay của họ khi miệng 
của họ. 

{8:13} hơn nữa bằng phương tiện của mình, tôi sẽ có được 

sự bất tử, và để lại phía sau tôi một đài tưởng niệm mai mai 

Đối với họ mà đi theo tôi. 

{8:14} tôi sẽ thiết lập người theo thứ tự, và các quốc gia sẽ 

có thể cho tôi. 

{8:15} khủng khiếp bạo chúa phải sợ, khi họ làm, nhưng 

nghe của tôi; Tôi sẽ được tìm thấy tốt giữa vô số, và 

Valiant trong chiến tranh. 

{8:16} sau khi tôi đang đi vào mỏ nhà, tôi sẽ repose 

bản thân mình với cô ấy: cho cuộc trò chuyện của cô đã không 
có cay đắng; và 

sống với cô ấy đã không có phiền muộn, nhưng mirth và niềm 
vui. 

{8:17} bây giờ khi tôi coi là những điều này trong bản thân 
mình, và 



pondered chúng trong trái tim tôi, làm thế nào mà được liên 
minh cùng các 

trí tuệ là sự bất tử; 

{8:18} và niềm vui lớn là phải có tình bạn; và 

trong các tác phẩm của bàn tay của cô là vô hạn riches; và trong 
các 

tập thể dục của hội nghị với cô ấy, thận trọng; và nói chuyện 

với cô ấy, một báo cáo tốt; Tôi đã đi về tìm kiếm làm thế nào để 
có 

cô ấy với tôi. 

{8:19} cho tôi là một đứa trẻ dí dỏm, và có một tinh thần tốt. 

{8:20} có thay vào đó, được tốt, tôi đến vào một cơ thể 

undefiled. 

{8:21} Tuy nhiên, khi tôi cảm nhận rằng tôi có thể không 

Nếu không có được cô ấy, ngoại trừ Thiên Chúa đã cho cô 
tôi; và đó là 

một sự khôn ngoan cũng phải biết món quà mà cô là; Tôi 

cầu nguyện cùng Chúa, và besought anh ta, và với toàn bộ của 
tôi 

trái tim tôi đã nói, 

{9:1} O God của người cha, và Chúa của lòng thương xót, người 
cha đã 



thực hiện tất cả mọi thứ từ thy, 

{9:2} và mục sư người đàn ông qua ngươi sự khôn ngoan, mà 
ông 

nên có dominion hơn các sinh vật mà thou hast 

thực hiện, 

{9:3} và trật tự thế giới theo vốn chủ sở hữu và 

sự công bình, và thực hiện bản án với trái tim thẳng đứng: 

{9:4} cho tôi khôn ngoan, mà sitteth nữ bởi thy ngai vàng; và 

từ chối tôi không từ ngươi trẻ em: 

{9:5} cho tôi thy công chức và các con trai của ngươi đón là một 

người yếu ớt, và trong một thời gian ngắn, và quá trẻ cho các 

sự hiểu biết về luật và bản án. 

{9:6} cho dù một người đàn ông không bao giờ như vậy hoàn 
hảo giữa các 

trẻ em của người đàn ông, nhưng nếu khôn ngoan thy không 
với anh ta, ông sẽ 

được, không có gì coi. 

{9:7} thou hast chọn tôi để là một vị vua của người dân ngươi, 
và 

một thẩm phán của ngươi người con trai và con gái: 

{9:8} thou hast chỉ huy tôi để xây dựng một đền thờ sau khi 



thy núi thánh, và một bàn thờ trong thành phố wherein ngươi 

dwellest, một giống tabernacle thần thánh, mà ngươi 

Cha đã chuẩn bị từ đầu. 

{9:9} và trí tuệ là với thee: mà knoweth thy 

hoạt động, và đã hiện diện khi ngươi madest trên thế giới, và 

biết những gì là chấp nhận được trong tầm nhìn ngươi, và ngay 
trong thy 

điều răn. 

{9:10} O gửi cô ra của Chúa trời thần thánh, và từ các 

ngai vàng của Chúa vinh quang, đó là hiện nay cô có thể lao 
động với 

tôi, rằng tôi có thể biết những gì là dễ chịu cho ngươi. 

{9:11} cho cô ấy làm và understandeth tất cả mọi thứ, và 

nó sẽ dẫn tôi soberly trong doings của tôi và giữ tôi trong 
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sức mạnh của mình. 

{9:12} như vậy tác phẩm của tôi được chấp nhận được, và sau 
đó thì tôi 

thẩm phán những người thy righteously, và được xứng đáng để 
ngồi trong tôi 

chỗ ngồi của cha. 



{9:13} cho người đàn ông những gì ông có thể biết tư vấn của 

Đức Chúa trời? hoặc những người có thể nghĩ rằng sẽ là của 
Chúa là gì? 

{9:14} cho những suy nghĩ của người đàn ông sinh tử là khổ, và 

thiết bị của chúng tôi là không chắc chắn mà. 

{9:15} cho cơ thể cuốn presseth xuống các linh hồn, 

và đất dinh weigheth xuống trong tâm trí mà 

museth khi nhiều điều. 

{9:16} và hầu như chúng tôi có làm đoán aright tại điều 

Khi trái đất, và với lao động để chúng tôi tìm thấy những điều 
đó là 

trước khi chúng tôi: nhưng những thứ có trên trời người hath 

Tìm kiếm? 

{9:17} và thy tư vấn những người đã biết đến, ngoại trừ ngươi 

cung cấp cho sự khôn ngoan, và gửi cho thy Chúa Thánh thần 
từ trên cao? 

{9:18} vì vậy những cách của họ mà sống trên trái đất 

đã được cải cách, và người đàn ông đã được giảng dạy những 
điều 

lòng cùng ngươi, và đã được lưu thông qua sự khôn ngoan. 

{10:1} cô bảo cha thành lập đầu tiên của thế giới, 



đó là tạo ra một mình, và đã đưa ông ra khỏi sụp đổ của mình, 

{10:2} và cho ông quyền lực để loại trừ tất cả mọi thứ. 

{10:3} nhưng khi sự bất công đã đi ra khỏi cô ấy trong 

tức giận của mình, ông cũng thiệt mạng trong fury wherewith 
Anh 

sát hại anh trai của mình. 

{10:4} nhất mà làm cho trái đất bị chết đuối với các 

lũ lụt, sự khôn ngoan một lần nữa bảo tồn nó, và đạo diễn các 
khóa học của 

sự công bình trong một mảnh gỗ nhỏ giá trị. 

{10:5} hơn nữa, các quốc gia trong âm mưu độc ác của họ 

bị confounded, cô phát hiện ra các công bình, và 

bảo quản hắn ngưởi unto Thiên Chúa, và giữ anh ta mạnh mẽ 

chống lại ông lòng từ bi đấu thầu đối với con trai mình. 

{10:6} khi thiệt mạng các ungodly, cô giao việc 

chính người đàn ông, bỏ chạy khỏi đám cháy mà rơi xuống trên 

5 thành phố. 

{10:7} của ác mà ngay cả đến ngày nay các chất thải 

diện tích đất smoketh đó là một lời khai, và cây mang trái cây 

mà không bao giờ đến để chín: và một cột trụ đứng muối là 
một 



tượng đài của một linh hồn không hay. 

{10:8} nhất liên quan đến không khôn ngoan, họ gat không chỉ 
này 

đau đớn, rằng họ biết không có những điều đó đã được 
tốt; Nhưng 

cũng để lại chúng cho thế giới một đài tưởng niệm của họ 

ngu ngốc: vì vậy mà trong những điều mà trong đó họ xúc 
phạm họ 

có thể không phải quá nhiều như được giấu. 

{10:9} rut khôn ngoan gửi từ đau những người đó 

đã tham dự khi cô. 

{10:10} khi công bình bỏ chạy khỏi cơn thịnh nộ của anh trai 

cô hướng dẫn ông trong đường dẫn bên phải, kính ông Vương 
Quốc của 

Thiên Chúa, và ta có kiến thức về những điều thánh thiện, làm 
cho anh ta 

phong phú của mình đi, và nhân Hoa quả của lao động của 
mình. 

{10:11} trong covetousness của chẳng hạn như đàn áp ông bà 

đứng của anh ta, và làm cho anh ta giàu. 

{10:12} cô bảo vệ từ kẻ thù của mình, và giữ 



Anh an toàn từ những người mà nằm trong chờ đợi, và trong 
một cuộc xung đột đau 

cô cho ông chiến thắng; Ông có thể biết rằng lòng tốt 

là mạnh hơn tất cả. 

{10:13} khi các công bình được bán ra, cô từ bỏ anh 

không, nhưng giao hàng Anh ta khỏi tội lỗi: cô ấy đã đi với anh 
ta 

vào hố, 

{10:14} và để lại cho anh không phải vào trái phiếu cho đến khi 
cô ấy đã đưa ông 

sceptre của Vương Quốc, và sức mạnh chống lại những người 
đó 

bị áp bức Anh: đối với họ đã cáo buộc ông, bà 

kính họ là kẻ nói dối, và đã cho anh ta vinh quang vĩnh viễn. 

{10:15} cô giao người công bình và ngưởi 

hạt giống từ các quốc gia áp bức họ. 

{10:16} cô nhập vào linh hồn của các công chức của các 

Chúa, và chống lại các vị vua đáng sợ trong kỳ diệu và dấu hiệu; 

{10:17} trả lại sự công bình thưởng của họ 

lao động, hướng dẫn họ trong một cách kỳ diệu, và đã cho đến 

họ cho bìa theo ngày, và một ánh sáng của các ngôi sao trong 
đêm 



mùa; 

{10:18} mang lại cho họ thông qua biển đỏ, và dẫn dắt họ 

thông qua nhiều nước: 

{10:19} nhưng cô chết đuối kẻ thù của họ, và bỏ chúng lên 

ra khỏi cuối sâu. 

{10:20} do đó người công chính hư hỏng ungodly, và 

ca ngợi Thánh thy tên, O Lord, và phóng đại với một 

tùy theo bàn tay ngươi, chiến đấu cho họ. 

{10:21} kiếm trí tuệ đã mở miệng của câm, và 

làm lưỡi của họ không thể nói hùng hồn. 

{11:1} cô trở nên thịnh vượng tác phẩm của họ trong tay của 
Thánh 

nhà tiên tri. 

{11:2} họ đã đi qua vùng hoang dã mà không 

nơi sinh sống, và pitched lều ở những nơi có lay no 

cách. 

{11:3} họ đứng chống lại kẻ thù của họ, và đã 

Avenged của đối thủ của họ. 

{11:4} khi họ khát, họ kêu gọi ngươi, và 

nước được họ ra khỏi tảng đá, và khát vọng của họ 



đã được quenched ra khỏi đá cứng. 

{11:5} cho bởi điều gì kẻ thù của họ đã bị trừng phạt, 

bởi cùng một họ trong nhu cầu của họ đã được hưởng lợi. 

{11:6} để thay vì của một con sông chạy vĩnh viễn gặp rắc rối 

với hôi máu, 

{11:7} cho một reproof biểu hiện rằng lệnh, 

theo đó, các trẻ sơ sinh đã bị giết, ngươi gavest unto chúng 

sự phong phú của nước bằng một phương tiện mà họ hy vọng 
không cho: 

{11:8} Declaring bởi rằng khát sau đó như thế nào ngươi hadst 

trừng phạt đối thủ của họ. 

{11:9} khi họ đã cố gắng dù nhưng trong lòng thương xót 
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chastised, họ biết làm thế nào các ungodly được đánh giá trong 
cơn thịnh nộ 

và dày vò, thirsting cách khác hơn so với các chỉ. 

{11:10} cho các ngươi didst admonish và cố gắng, như là một 

Cha: nhưng khác, như là một vị vua nghiêm trọng, ngươi didst 
lên án 

và trừng phạt. 

{11:11} cho dù họ đã vắng mặt hay hiện diện, họ đã 



làm như nhau. 

{11:12} cho đau buồn đôi đến khi họ, và một 

groaning cho nhớ những điều trong quá khứ. 

{11:13} cho khi họ nghe nói bởi hình phạt của riêng mình 

khác để được hưởng lợi, họ đã có một số cảm giác của Chúa. 

{11:14} cho người mà họ tôn trọng với khinh miệt, khi ông 

lâu trước khi ném ra tại đúc ra của các 

trẻ sơ sinh, anh ta cuối cùng, khi họ nhìn thấy những gì đến để 
vượt qua, 

họ ngưỡng mộ. 

{11:15} nhưng đối với các thiết bị điên cuồng của sự gian ác của 
họ, 

wherewith đang bị lừa dối họ thờ rắn void 

lý do, và con thú thấp hèn, ngươi didst gửi vô số 

bất hợp lý thú khi họ để báo thù; 

{11:16} rằng họ có thể biết, wherewithal rằng một người đàn 
ông 

sinneth, bởi như vậy cũng sẽ ông bị trừng phạt. 

{11:17} cho thy tay Almighty, điều đó làm cho thế giới của 

Các vấn đề mà không có hình thức, muốn không có nghĩa là để 
gửi trong số đó 



một vô số các con gấu hay sư tử khốc liệt, 

{11:18} hoặc không xác định con thú hoang dã, đầy đủ của cơn 
thịnh nộ, mới 

tạo ra, thở ra một hơi bốc lửa, hoặc bẩn thỉu mùi hương 

sương khói hay bắn súng khủng khiếp lấp lánh trong số họ 

mắt: 

{11:19} whereof không chỉ thiệt hại có thể gửi chúng 

cùng một lúc, nhưng cũng có những cảnh khủng khiếp hoàn 
toàn tiêu diệt chúng. 

{11:20} có, và không có những có thể họ đã giảm 

xuống với một vụ nổ, bị ngược đãi của hận thù, và 

phát tán ra nước ngoài thông qua hơi thở của ngươi điện: 
nhưng ngươi 

Cha đã ra lệnh cho tất cả mọi thứ trong đo lường và số lượng và 
trọng lượng. 

{11:21} cho Ngươi canst shew thy sức mạnh tuyệt vời ở tất cả 
các lần 

khi ngươi héo; và những người có thể chịu được sức mạnh của 
ngươi 

cánh tay? 

{11:22} cho toàn thế giới trước khi ngươi là một ít hạt 

của sự cân bằng, có, như một giọt buổi sáng sương mà 



falleth khi trái đất. 

{11:23} nhưng thou hast lòng thương xót khi tất cả; cho Ngươi 
canst làm 

Tất cả mọi thứ, và winkest tại những tội lỗi của người đàn ông, 
bởi vì họ 

cần sửa đổi. 

{11:24} cho ngươi lovest tất cả mọi thứ, và 

abhorrest không có gì mà thou hast thực hiện: cho không bao 
giờ wouldest 

Ngươi đã làm bất cứ điều, nếu ngươi hadst ghét nó. 

{11:25} và làm thế nào có thể bất kỳ điều đã phải chịu đựng, 
nếu nó đã có 

thy sẽ chưa? hoặc được bảo quản, nếu không được gọi là của 
ngươi? 

{11:26} nhưng ngươi tất cả sparest: cho ngươi, O Lord, 

Ngươi người yêu của linh hồn. 

{12:1} cho ngươi incorruptible tinh thần là trong tất cả mọi thứ. 

Vì vậy {12:2} chastenest ngươi họ bởi ít và ít 

điều đó xúc phạm, và warnest chúng bằng cách đặt chúng trong 

nhớ mà trong đó họ đã xúc phạm, rời khỏi đó của họ 

ác, họ có thể tin tưởng vào ngươi, O Lord. 

{12:3} cho nó là thy sẽ tiêu diệt bởi bàn tay của chúng tôi 



Cha cả những cư dân cũ của thy đất thánh, 

{12:4} mà thou hatedst cho việc đặt odious công trình 

witchcrafts, và hy sinh độc ác; 

{12:5} và cũng có những kẻ giết người tàn nhẫn của con, 

và devourers của người đàn ông của xác thịt, và lễ máu, 

{12:6} với linh mục của họ ra khỏi giữa của họ 

idolatrous phi hành đoàn và các bậc cha mẹ, mà bị giết với 
riêng của họ 

tay linh hồn nghèo của trợ giúp: 

{12:7} rằng vùng đất, mà ngươi esteemedst trên tất cả 

khác, có thể nhận được một thuộc địa xứng đáng của trẻ em 
của Chúa. 

{12:8} Nevertheless, ngay cả những ngươi sparedst như nam 
giới, và 

didst gửi ong bắp cày, tiền thân của chủ nhà ngươi, để tiêu diệt 
chúng 

bởi ít và ít. 

{12:9} không ngươi wast không thể mang lại cho các ungodly 

dưới bàn tay của người công chính trong trận chiến, hoặc để 
tiêu diệt chúng 

tại một lần với tàn ác thú vật, hoặc với một từ thô: 

{12:10} nhưng thực hiện bản án thy khi họ bởi ít 



và chút, ngươi họ nơi của sự hối cải, không phải là gavest 

dốt nát rằng họ đã là một thế hệ nghịch ngợm, và rằng họ 

malice được sinh ra trong chúng, và rằng cogitation của họ sẽ 

không bao giờ được thay đổi. 

{12:11} cho đó là một hạt giống bị nguyền rủa từ đầu; 

nó không phải didst ngươi vì sợ có người đàn ông cung cấp cho 
họ tha thứ nhất 

những điều mà trong đó họ đã phạm tội. 

{12:12} cho những người sẽ nói, hast ngươi làm gì? hoặc những 
người 

sẽ chịu được thy bản án? hoặc những người sẽ tố cáo ngươi 
cho 

Các quốc gia hư mất, mà ngươi thực hiện? hoặc những người 
sẽ 

đi đứng chống lại ngươi, để được revenged cho các 

người đàn ông bất công? 

{12:13} cho không có bất kỳ Thiên Chúa, nhưng ngươi careth 

cho tất cả, mà ngươi mightest shew thy bản án không phải là 

unright. 

{12:14} không phải vua hay bạo chúa có thể thiết lập khuôn mặt 
của mình 

Đối với ngươi đối với bất kỳ ai thou hast trừng phạt. 



{12:15} Forsomuch sau đó là nghệ thuật ngươi chính mình, 

Thou orderest tất cả mọi thứ righteously: suy nghĩ nó không dễ 
chịu 

với ngươi khả năng để lên án ông rằng hath không xứng đáng 
để 

bị trừng phạt. 

{12:16} cho ngươi sức mạnh là sự khởi đầu của sự công bình, 

và bởi vì ngươi nghệ thuật Chúa của tất cả, nó maketh ngươi 

duyên dáng cùng tất cả. 

{12:17} cho khi người đàn ông sẽ không tin tưởng rằng ngươi 
nghệ thuật của một 

đầy đủ sức mạnh, ngươi shewest thy sức mạnh, và trong số đó 
mà 

biết ngươi makest biểu hiện sự táo bạo của họ. 

{12:18} nhưng ngươi, ngươi quyền lực, nắm vững judgest với 

vốn chủ sở hữu, và orderest cho chúng tôi với đặc ân tuyệt vời: 
cho ngươi mayest ngươi 

sử dụng sức mạnh khi ngươi héo. 
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{12:19} nhưng bằng những tác phẩm thou hast dạy người thy 

người đàn ông chỉ nên được thương xót, và hast thy 

trẻ em là một niềm hy vọng tốt ngươi givest ăn năn cho 



tội lỗi. 

{12:20} nếu ngươi didst trừng phạt những kẻ thù của thy 

trẻ em và sự lên án chết, như vậy 

thảo luận, cho họ thời gian và địa điểm, nhờ đó mà họ 

có thể được chuyển giao từ malice của họ: 

{12:21} với cách thức tuyệt vời circumspection ngươi didst 
thẩm phán 

con trai của ngươi, unto các ông bố mà thou hast tuyên thệ 
nhậm chức, và 

thực hiện cam của lời hứa hẹn tốt? 

{12:22} Vì vậy, trong khi đó ngươi dost chasten chúng ta, ngươi 

scourgest kẻ thù ngàn lần hơn nữa, mục đích 

rằng, khi chúng tôi đánh giá, chúng ta nên cẩn thận suy nghĩ của 
thy 

lòng tốt, và khi chúng ta được đánh giá, chúng ta nên 

nhìn cho lòng thương xót. 

{12:23} tại sao, trong khi người đàn ông đã sống dissolutely 

và unrighteously, thou hast dày vò chúng với mình 

Abominations. 

{12:24} cho họ đã đi lạc lối rất xa trong cách lỗi, 



và tổ chức chúng cho các vị thần, mà ngay cả trong số các con 
thú của 

kẻ thù của họ bị khinh thường, bị lừa dối, là con của 

không có sự hiểu biết. 

{12:25} vì vậy unto chúng, như trẻ em không có các 

sử dụng lý do, ngươi didst gửi một bản án để thử chúng. 

{12:26} nhưng họ sẽ không được cải cách bởi đó 

Sửa chữa, trong đó ông dallied với họ, sẽ cảm thấy một 

bản án xứng đáng của Thiên Chúa. 

{12:27}, nhìn xem, cho những điều họ grudged, khi 

họ đã bị trừng phạt, có nghĩa là, đối với họ mà họ cho là 

là vị thần; [bây giờ] bị trừng phạt trong họ, khi họ nhìn thấy nó, 

họ thừa nhận anh ta là Thiên Chúa thật, người mà trước khi 

họ từ chối cho biết: và do đó đến cực 

damnation khi họ. 

{13:1} vô vọng chắc chắn là tất cả tự nhiên, những người đàn 
ông 

dốt nát của Thiên Chúa, và có thể không ra khỏi những điều tốt 
đẹp đó 

được biết anh ta là: không phải bằng cách xem xét các tác phẩm 

họ có thừa nhận workmaster; 



{13:2} nhưng coi là lửa, hoặc gió hay không khí nhanh chóng, 
hoặc 

vòng tròn của các ngôi sao, hay nước bạo lực, hoặc ánh đèn của 

trời, để là các vị thần cai quản thế giới. 

{13:3} với vẻ đẹp mà nếu họ đang được rất vui mừng đã 

họ là vị thần; Hãy cho họ biết bao nhiêu tốt hơn Chúa 

chúng là: đối với tác giả đầu tiên của vẻ đẹp đã tạo ra chúng. 

{13:4} nhưng nếu họ đã ngạc nhiên tại sức mạnh của họ và 

Đức hạnh, cho họ hiểu của họ, bao nhiêu mightier ông 

đó làm cho họ. 

{13:5} cho sự vĩ đại và vẻ đẹp của các sinh vật 

proportionably nhà sản xuất của họ được nhìn thấy. 

{13:6} nhưng chưa cho điều này họ có ít hơn để đổ lỗi: cho 

họ peradventure err, tìm kiếm Thiên Chúa, và mong tìm thấy 

Anh ta. 

{13:7} là thông thạo trong tác phẩm của mình họ tìm kiếm anh 
ta 

siêng năng, và tin rằng mắt của họ: bởi vì những điều 

đẹp đó là được thấy. 

{13:8} Howbeit không phải là họ được ân xá. 

{13:9} cho nếu họ đã có thể biết rất nhiều, mà họ 



có thể mục tiêu ở trên thế giới; làm sao họ không sớm tìm ra 
các 

Chúa đó? 

{13:10} Tuy đau khổ họ và trong những điều đã chết của họ 

Hy vọng, những người gọi họ là thần thánh, là những tác phẩm 
của nam giới 

bàn tay, vàng và bạc, shew nghệ thuật, và tương của 

con thú, hoặc đá một tốt cho không có gì, công việc của một cổ 

bàn tay. 

{13:11} bây giờ một người thợ mộc mà felleth gỗ, sau khi ông 
hath 

gỗ xẻ xuống một cây đáp ứng cho mục đích, và đưa ra tất cả các 

vỏ cây skilfully vòng về, và Ngài đã rèn hậu hĩnh, 

và thực hiện một tàu đó cho phù hợp với các dịch vụ của cuộc 
sống của con người; 

{13:12} và sau khi từ chối công việc của mình để ăn mặc 

thịt của mình, Ngài đã đầy mình; 

{13:13} và tham gia từ chối rất trong số những người đó 

phục vụ không sử dụng, là một đoạn quanh co, gỗ, và đầy đủ 
các 

knots, hath khắc nó siêng năng, khi ông đã không có gì khác để 



làm, và hình thành bởi các kỹ năng của sự hiểu biết của mình, 
và 

thời để hình ảnh của một người đàn ông; 

{13:14} hoặc làm cho nó giống như một số quái vật thấp hèn, 
đặt nó 

với màu đỏ và sơn màu cho nó màu đỏ, và 

bao gồm mọi địa điểm trong đó; 

{13:15} và khi ông đã thực hiện một căn phòng tiện lợi cho nó, 

Đặt nó trong một bức tường, và đã làm cho nó nhanh với sắt: 

{13:16} cho ông cung cấp cho nó rằng nó có thể không rơi, 

biết rằng nó đã không thể giúp bản thân; nó là một hình ảnh, 

và ngài cần giúp đỡ: 

{13:17} thì maketh ông cầu nguyện cho hàng hoá của mình, cho 
vợ 

và trẻ em, và không phải là xấu hổ để nói chuyện với mà hath 

không có cuộc sống. 

{13:18} cho sức khỏe ông calleth theo đó mà là yếu: cho 

cuộc sống prayeth cho rằng đó là đã chết; Đối với viện trợ 
khiêm nhường beseecheth 

mà hath ít nhất là phương tiện để giúp: và cho một cuộc hành 
trình tốt 

ông asketh đó mà không thể đặt một chân về phía trước: 



{13:19} và để đạt được và nhận, và tốt thành công 

bàn tay của mình, asketh khả năng để làm của anh ta, không 
thể đặt 

làm bất kỳ điều. 

{14:1} Again, một trong những chuẩn bị cho mình để đi thuyền, 
và khoảng để 

đi qua những con sóng hoành hành, calleth sau khi một mảnh 
gỗ 

hơn so với các tàu carrieth anh ta thối. 

{14:2} cho quả thật mong muốn đạt được nghĩ ra điều đó, và 
các 

thợ xây dựng nó bằng kỹ năng của mình. 

{14:3} nhưng thy providence, O cha, governeth nó: cho 

thou hast thực hiện một cách trong biển, và một con đường an 
toàn ở các 

sóng; 

{14:4} xưng Ngươi canst tiết kiệm từ tất cả các mối nguy hiểm: 
Vâng, 

mặc dù một người đàn ông đã đi đến biển mà không có nghệ 
thuật. 

{14:5} Nevertheless ngươi wouldest không phải là các tác phẩm 
của 



ngươi sự khôn ngoan nên được nhàn rỗi, và do đó làm người 
đàn ông cam kết 

cuộc sống của họ để một mảnh nhỏ của gỗ, và đi qua thô 
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nước biển trong một mạch yếu sẽ được lưu. 

{14:6} nhất trong tuổi thời gian, khi những người khổng lồ tự 
hào 

thiệt mạng, Hy vọng của thế giới điều chỉnh bằng tay thy 

trốn trong một mạch yếu, và bên trái để tất cả các lứa tuổi một 
hạt giống của 

thế hệ. 

{14:7} cho may mắn là gỗ nhờ đó mà sự công bình 

Cometh. 

{14:8} nhưng mà đó được làm bằng tay bị nguyền rủa, như 

Vâng nó, như ông đã làm cho nó: ông, bởi vì ông đã làm cho 
nó; và nó, 

bởi vì, là cuốn, nó được gọi là Thiên Chúa. 

{14:9} cho các ungodly và ungodliness của mình đều như nhau 

hận thù unto Thiên Chúa. 

{14:10} cho rằng đó thực hiện sẽ bị trừng phạt với nhau 

với ông rằng đã làm cho nó. 



{14:11} vì vậy ngay cả khi các thần tượng của các dân ngoại 

sẽ có một visitation: bởi vì trong các sinh vật của Thiên Chúa 

họ đang trở thành một abomination, và stumblingblocks để 

linh hồn của người đàn ông, và một snare để bàn chân của sự 
không cẩn thận. 

{14:12} cho đặt ra thần tượng là sự khởi đầu của 

tinh thần tội gian dâm, và các sáng chế của họ là 

tham nhũng của cuộc sống. 

{14:13} cho không phải họ đã từ Ban đầu, nó không phải 

họ sẽ cho bao giờ hết. 

{14:14} cho bởi vinh quang vô ích của đàn ông, họ đã nhập vào 
các 

trên thế giới, và do đó họ sẽ đến ngay để kết thúc. 

{14:15} cho một người cha bị ảnh hưởng với tang không kịp 
thời, 

Khi ông ngài đã thực hiện một hình ảnh của con em mình sớm 
lấy đi, 

bây giờ tôn vinh ông như một vị thần, sau đó là một người đàn 
ông chết, 

và gửi đến những người mà đã theo ông lễ và 

Hy sinh. 



{14:16} như vậy quá trình tại trong thời gian một custom 
ungodly 

phát triển mạnh mẽ giữ như là một đạo luật, và đã graven hình 
ảnh 

thờ cúng của các điều răn của các vị vua. 

{14:17} người đàn ông có thể không tôn vinh trong sự hiện 
diện, 

bởi vì họ sống xa, họ đã giả của mình 

Visage từ xa, và đã nhận hình ảnh của một vị vua mà 

họ vinh danh, để kết thúc mà bằng cách này của forwardness 
họ 

có thể tâng bốc ông vắng mặt, nếu như ông đã trình bày. 

{14:18} cũng đã làm thẩm định số ít của artificer 

giúp đỡ để thiết lập chuyển tiếp dốt nát để thêm mê tín dị 
đoan. 

{14:19} cho ông, peradventure sẵn sàng để xin một trong 

chính quyền, buộc tất cả các kỹ năng của mình để làm cho sự 
giống nhau của các 

thời trang tốt nhất. 

{14:20} và như vậy vô số, allured bởi ân sủng của các 

làm việc, anh ta mất bây giờ cho một Thiên Chúa, đó là một 
chút trước khi nhưng 



vinh danh. 

{14:21} và đây là một dịp để đánh lừa thế giới: 

dành cho nam giới, phục vụ Thiên tai hoặc chuyên chế, đã 
ascribe unto 

đá và cổ phiếu tên incommunicable. 

{14:22} hơn nữa điều này là không đủ cho họ, mà họ 

erred trong kiến thức về Thiên Chúa; nhưng trong khi họ sống ở 

cuộc chiến của sự thiếu hiểu biết, những bệnh dịch tuyệt vời 
như vậy gọi là 

họ hòa bình. 

{14:23} cho trong khi họ xoay con cái của họ trong những hy 
sinh, 

hoặc sử dụng các nghi lễ bí mật, hoặc thực hiện revellings của lạ 

nghi thức; 

{14:24} họ giữ không cuộc sống hôn nhân, cũng không lâu hơn 
nữa 

undefiled: nhưng hoặc là một xoay một traiterously, hoặc 

buồn anh ta bởi tội ngoại tình. 

{14:25} vì vậy mà có ngự trị ở tất cả mọi người mà không có 

Ngoại trừ máu, ngộ sát, trộm cắp, và dissimulation, 

tham nhũng, unfaithfulness, tumults, khai man, 



{14:26} Disquieting của người đàn ông tốt, forgetfulness tốt 

biến, thuật của linh hồn, thay đổi hình thức, các rối loạn ở 

cuộc hôn nhân, ngoại tình, và shameless uncleanness. 

{14:27} cho thờ thần tượng không phải là để được đặt tên là 

sự khởi đầu, nguyên nhân và kết thúc của tất cả các điều ác. 

{14:28} cho một trong hai họ là điên khi họ được vui vẻ, hoặc 

tiên tri lời nói dối, hoặc sống vô cớ, hoặc người nào khác nhẹ 
forswear 

bản thân mình. 

{14:29} cho đến như niềm tin của họ trong thần tượng, trong 
đó có 

không có cuộc sống; mặc dù họ thề sai, được họ tìm không 

tổn thương. 

{14:30} howbeit cho cả hai nguyên nhân thì họ justly 

trừng phạt: cả hai bởi vì họ nghĩ không tốt của Thiên Chúa, cho 

chú ý đến thần tượng, và cũng vô cớ thề trong sự lừa dối, lời 

sự thánh thiện. 

{14:31} cho nó không phải là sức mạnh của họ bởi người mà họ 

thề: nhưng nó là sự báo thù chỉ của tội nhân, punisheth 

luôn luôn hành vi phạm tội của các ungodly. 



{15:1} nhưng ngươi, O God, nghệ thuật, duyên dáng và đúng sự 
thật, 

longsuffering, và trong lòng thương xót sắp đặt tất cả mọi thứ, 

{15:2} đối nếu chúng ta tội lỗi, chúng ta là ngươi, biết ngươi 
quyền lực: 

nhưng chúng tôi sẽ không tội lỗi, biết rằng chúng tôi đang tính 
ngươi. 

{15:3} cho biết ngươi là sự công bình hoàn hảo: Vâng, để 

biết sức mạnh thy là gốc rễ của sự bất tử. 

{15:4} cho không đã phát minh ra tinh nghịch của người đàn 
ông 

đánh lừa chúng tôi, cũng không phải một hình ảnh được phát 
hiện với màu sắc thợ lặn, các 

họa sĩ lao động không hiệu quả; 

{15:5} cảnh whereof enticeth fools lust sau khi nó, 

và vì vậy, họ mong muốn hình thức của một hình ảnh đã chết, 
mà hath không 

hơi thở. 

{15:6} cả họ mà làm cho họ, họ mong muốn họ, 

và họ tôn thờ họ, những người yêu thích những điều ác, và 

có xứng đáng để có những điều đó để tin tưởng vào. 

{15:7} cho potter, tempering mềm trái đất, fashioneth 



mỗi tàu với nhiều lao động cho các dịch vụ của chúng tôi: Vâng, 
của các 

clay cùng ông maketh cả các tàu thuyền phục vụ cho sạch 

và sử dụng, tương tự như vậy cũng tất cả như phục vụ cho trái: 
nhưng 

sử dụng một trong hai loại là gì, potter mình là thẩm phán. 

{15:8} và sử dụng lao động của ông lewdly, ông maketh một 

Đức Chúa trời vô vọng của đất sét tương tự, thậm chí ông là 
một chút trước khi 

làm bằng đất mình, và trong vòng một thời gian ngắn sau khi 

returneth để giống nhau, trong khi cuộc sống của mình mà cho 
vay Anh 
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sẽ được yêu cầu. 

{15:9} Tuy nhiên chăm sóc của mình là, không phải là ông có 
trách nhiệm 

nhiều lao động, cũng không phải là cuộc sống của mình là ngắn: 
nhưng striveth vượt trội 

thợ kim hoàn và silversmiths, và endeavoureth để làm như thế 

Các công nhân ở đồng thau, và counteth nó là vinh quang của 
Ngài để làm cho 

những điều giả. 



{15:10} trái tim của ông là đống tro tàn, Hy vọng của mình là 
hơn vile hơn 

trái đất, và cuộc sống của mình ít giá trị hơn clay: 

{15:11} Forasmuch như ông biết không phải nhà sản xuất của 
mình, và anh ta 

mà lấy cảm hứng từ vào anh ta một linh hồn đang hoạt động, 
và thở một 

cuộc sống tinh thần. 

{15:12} nhưng họ tính cuộc sống của chúng tôi một trò tiêu 
khiển, và thời gian của chúng tôi 

ở đây có một thị trường cho được: cho, nói rằng họ, chúng tôi 
phải nhận 

mọi cách, mặc dù nó bởi có nghĩa là cái ác. 

{15:13} cho người đàn ông này, mà vấn đề trần maketh giòn 

mạch và graven hình ảnh, làm mình xúc phạm 

trên tất cả những người khác. 

{15:14} và tất cả những kẻ thù của người dân ngươi, mà giữ 
chúng 

trong chinh phục, ngu ngốc nhất, và càng đau khổ hơn 

rất babes. 

{15:15} cho họ tính tất cả các thần tượng của các người da man 
được 



vị thần: đó không phải có thể sử dụng mắt để xem, và cũng 
không mũi để 

vẽ hơi thở, cũng không phải tai nghe, cũng không phải ngón tay 
của bàn tay để xử lý; 

và đối với bàn chân của họ, họ đang chậm đi. 

{15:16} cho người đàn ông đã làm cho họ, và ông mượn của 
ông 

sở hữu tinh thần thời họ: nhưng không có người đàn ông có thể 
làm cho một Thiên Chúa như 

unto mình. 

{15:17} là sinh tử, ông động một điều chết với 

Wicked tay: đối với bản thân ông là tốt hơn so với những điều 
đó 

ông worshippeth: trong khi ông sống một lần, nhưng họ không 
bao giờ. 

{15:18}, họ tôn thờ những con thú cũng có 

hận thù nhất: cho được so sánh với nhau, một số là tồi tệ hơn 

hơn những người khác. 

{15:19} không phải là họ đẹp, rất nhiều như là để 

mong muốn đối với con thú: nhưng họ đã đi mà không có 
những lời khen ngợi 

của Thiên Chúa và phước lành của mình. 



{16:1} vì vậy bởi như thế là họ trừng phạt worthily, 

và bởi vô số các con thú dày vò. 

{16:2} thay vì trừng phạt đó, giao dịch từ bi 

với những người của ngươi, ngươi preparedst cho họ thịt của 
một 

hương vị lạ, thậm chí cả chim cút để khuấy lên sự thèm ăn của 
họ: 

{16:3} để kết thúc mà họ mong muốn các thực phẩm, có thể 
cho các 

cảnh xấu xí của con thú đã gửi trong số đó có lothe, ngay cả đó, 

mà họ phải nhu cầu mong muốn; nhưng những đau khổ penury 

Đối với một không gian ngắn, có thể được thực hiện partakers 
của một hương vị lạ. 

{16:4} cho nó là cần thiết, mà khi họ tập thể dục 

chuyên chế nên đến penury, họ không thể tránh: 

nhưng những chỉ nên kính như thế nào kẻ thù của họ 

đã được dày vò. 

{16:5} cho khi không vừa lòng khủng khiếp của con thú đến 

Khi này, và chúng bị đốt của quanh co 

rắn, cơn giận ngươi chịu đựng không cho bao giờ: 

{16:6} nhưng họ bị gặp rắc rối trong một mùa giải nhỏ, mà 



họ có thể được admonished, có một dấu hiệu của sự cứu rỗi, 
đặt 

họ trong nhớ của các lệnh của pháp luật thy. 

{16:7} cho ông mà biến mình về hướng là nó đã không được lưu 

do những điều ông đã nhìn thấy, nhưng do ngươi rằng nghệ 
thuật là vị cứu tinh của 

Tất cả. 

{16:8} và trong này ngươi madest kẻ thù con thú nhận, 

đó là ngươi người deliverest từ tất cả ác: 

{16:9} cho họ bitings của châu chấu và ruồi 

giết chết, không có tìm thấy bất kỳ biện pháp khắc phục cho 
cuộc sống của họ: cho 

họ đã xứng đáng bị trừng phạt bởi như vậy. 

{16:10} nhưng con trai ngươi không có các răng rất của độc 

vượt qua con rồng: cho lòng thương xót Chúa là bao giờ của họ, 
và 

chữa lành cho họ. 

{16:11} cho họ được pricked, rằng họ nên 

nhớ lời Chúa; và đã nhanh chóng lưu, đó không phải 

rơi vào sâu forgetfulness, họ có thể liên tục 

tâm ngươi tốt đẹp. 



{16:12} cho nó là loại thảo mộc, cũng như mollifying plaister, 

mà phục hồi sức khỏe: nhưng thy word, O Lord, mà 

healeth tất cả mọi thứ. 

{16:13} cho thou hast sức mạnh của cuộc sống và cái chết: 
ngươi 

leadest đến các cửa của địa ngục, và bringest một lần nữa. 

{16:14} một người đàn ông thực sự killeth thông qua ông 
malice: và 

tinh thần, khi đó là đi ra, returneth không; không linh hồn 

cometh nhận được lên một lần nữa. 

{16:15} nhưng nó là không thể thoát khỏi tay con. 

{16:16} cho các ungodly, mà bị từ chối biết ngươi, đã 

scourged bởi sức mạnh của con cánh tay: với cơn mưa kỳ lạ 

hails, và vòi sen, là họ đàn áp, rằng họ có thể 

không tránh, và thông qua các đám cháy đã được họ tiêu thụ. 

{16:17}, đó là hầu hết được tự hỏi, ngọn lửa đã có 

nhiều lực lượng trong nước, mà quencheth tất cả mọi thứ: đối 
với các 

thế giới fighteth cho công bình. 

{16:18} cho đôi khi ngọn lửa giảm nhẹ, mà nó 

có thể không ghi lên những con thú được gửi chống lại các 



ungodly; nhưng mình có thể nhìn thấy và cảm nhận rằng họ 

bị ngược đãi với bản án của Thiên Chúa. 

{16:19} và tại một thời gian burneth ngay cả ở giữa 

nước ở trên sức mạnh của lửa, nó có thể tiêu diệt các 

Hoa quả của một vùng đất bất công. 

{16:20} thay vì whereof ngươi feddest của con người 

với thức ăn của thiên thần, và didst gửi từ thiên đường bánh mì 

chuẩn bị mà không cần lao động của họ, thể nội dung của mỗi 
người đàn ông 

thỏa thích, và đồng ý với từng hương vị. 

{16:21} cho ngươi đồ ăn tuyên bố vị ngọt thy unto 

con ngươi, và phục vụ cho sự ham thích của eater, 

tempered chính nó theo ý thích mỗi người đàn ông. 

{16:22} nhưng tuyết băng chịu đựng lửa và tan chảy 

không, vậy họ có thể biết rằng lửa đốt trong kinh kính mừng, và 

lấp lánh trong cơn mưa, đã tiêu diệt các loại trái cây của kẻ thù. 

{16:23} nhưng điều này một lần nữa thậm chí quên sức mạnh 
của mình, 
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là người công chính có thể được nuôi dưỡng. 

{16:24} cho sinh vật serveth ngươi, người nghệ thuật các 



Nhà sản xuất increaseth sức mạnh của mình chống lại bất công 
cho 

trừng phạt của họ, và abateth sức mạnh của mình cho lợi ích 
của 

chẳng hạn như đặt niềm tin của họ trong Chúa. 

{16:25} do đó thậm chí sau đó là nó thay đổi vào tất cả các 

thời trang, và đã được Vâng lời đến ngươi ân sủng, trong đó 
nourisheth tất cả 

những điều, theo mong muốn của họ mà có nhu cầu: 

{16:26} rằng con ngươi, O Lord, mà ngươi lovest, 

có biết không, đó không phải sự phát triển của loại trái cây mà 

nourisheth người đàn ông: nhưng mà nó là thy word, 
preserveth 

chúng mà đặt niềm tin của họ trong Chúa. 

{16:27} vì điều đó mà không bị phá hủy trong lửa, 

đang nóng lên với một chút nắng ấm, sớm tan đi: 

{16:28} rằng nó có thể được biết đến, mà chúng ta phải ngăn 
chặn các 

mặt trời để cung cấp cho ngươi cảm ơn, và tại dayspring cầu 
nguyện cho ngươi. 

{16:29} cho niềm hy vọng của các unthankful sẽ làm tan đi như 

mùa đông của hoar sương giá, và sẽ chạy đi như khô khan 



nước. 

{17:1} cho tuyệt vời thy bản án, và không thể 

thể hiện: do đó unnurtured linh hồn có erred. 

{17:2} trong khi người đàn ông bất công suy nghĩ để đàn áp các 

Thánh quốc gia; họ đang được đóng tại nhà của họ, các tù nhân 

trong bóng tối, và chằng với các trái phiếu của một đêm dài, 
nằm 

[có] lưu đày từ providence vĩnh cửu. 

{17:3} cho trong khi họ phải nằm giấu trong bí mật của họ 

tội lỗi, họ được rải xuống dưới một tấm màn che tối của 
forgetfulness, 

khủng khiếp ngạc nhiên và bối rối với [lạ] 

cuộc hiện ra. 

{17:4} cũng có góc tổ chức họ giữ 

họ sợ hãi: nhưng tiếng ồn [thời nước] rơi xuống 

nghe về họ, và buồn nhìn xuất hiện unto chúng 

với countenances nặng. 

{17:5} không có sức mạnh của ngọn lửa có thể cung cấp cho họ 
ánh sáng: không 

ngọn lửa sáng của các ngôi sao có thể chịu đựng làm sáng đó 
không 



đêm khủng khiếp. 

{17:6} chỉ xuất hiện unto chúng một đám cháy kindled của 

bản thân, rất đáng sợ: cho được nhiều sợ, họ nghĩ rằng 

những điều mà họ thấy được tồi tệ hơn khi nhìn thấy họ 

thấy chưa. 

{17:7} như đối với những ảo tưởng của nghệ thuật magick, họ 
đã đặt 

xuống, và vaunting của họ trong sự khôn ngoan reproved với 

hổ thẹn. 

{17:8} cho họ, mà hứa hẹn để lái xe đi nỗi sợ hãi và 

những rắc rối từ một linh hồn bị bệnh, bị bệnh mình lo sợ, 

xứng đáng để được cười. 

{17:9} cho dù không có điều khủng khiếp đã lo sợ họ; nào được 
nêu ra 

sợ với con thú mà thông qua, và kêu xèo xèo của 

rắn, 

{17:10} họ chết vì sợ hãi, từ chối mà họ thấy trong không khí, 

mà có thể của các bên không thể tránh được. 

{17:11} cho ác, lên án của nhân chứng của chính mình, 

là rất timorous, và bị ép với lương tâm, luôn luôn 

forecasteth đại mọi thứ. 



{17:12} để lo sợ là không có gì khác, nhưng một sự phản bội của 
các 

succours lý do đó offereth. 

{17:13} và kỳ vọng từ bên trong, là ít hơn, 

counteth vô minh hơn là nguyên nhân mà bringeth 

Các nổi đau khổ. 

{17:14} nhưng họ ngủ giấc ngủ cùng đêm đó, 

đó là thực sự không thể chịu được, và đó đến khi họ 

ra khỏi đáy của địa ngục không thể tránh khỏi, 

{17:15} đã được một phần vexed với apparitions quái dị, 

và một phần ngất đi, trái tim của họ không những họ: cho một 
bất ngờ 

sợ hãi, và không nhìn, đến khi họ. 

{17:16} như vậy thì ai đó rơi xuống là straitly 

lưu giữ, câm miệng lại trong một nhà tù mà không có thanh sắt, 

{17:17} cho dù ông đã là husbandman, hoặc chăn cừu, 

hoặc một người lao động trong lĩnh vực này, ông đã vượt qua 
và chịu đựng 

rằng điều cần thiết, không thể tránh được: đối với họ đã được 
tất cả 

ràng buộc với một chuỗi của bóng tối. 



{17:18} cho dù nó đã là một cơn gió huýt sáo, hoặc một điểm 

tiếng ồn của các loài chim trong số các chi nhánh lây lan, hoặc 
một lòng 

mùa thu nước chạy dữ dội, 

{17:19} hoặc một âm thanh khủng khiếp của đá đúc xuống, 
hoặc một 

chạy mà không có thể được nhìn thấy của con thú, bỏ qua hoặc 
một 

roaring tiếng nói của con thú hoang dã man rợ nhất, hoặc một 
rebounding 

echo từ các ngọn núi rỗng; những điều này làm cho họ đến 

swoon cho sợ hãi. 

{17:20} cho toàn thế giới shined ánh sáng rõ ràng, và 

không ai được cản trở trong lao động của họ: 

{17:21} hơn họ chỉ được trải một đêm nặng, một 

hình ảnh của bóng tối đó mà sau đó sẽ nhận được 

họ: nhưng chưa là họ unto mình hơn grievous hơn 

trong bóng tối. 

{18:1} Nevertheless thy Thánh có một ánh sáng rất lớn, 

có tiếng nói họ nghe và không nhìn thấy hình dạng của họ, 

bởi vì họ cũng đã không phải chịu những điều đó, họ 



họ tính hạnh phúc. 

{18:2} nhưng cho rằng họ đã không làm tổn thương họ bây giờ, 
trong số đó 

họ đã có được wronged trước đây, họ cảm ơn họ, và 

besought họ tha thứ cho rằng họ đã là kẻ thù. 

{18:3} Instead whereof ngươi gavest họ một đốt cột 

lửa, cả hai để có một hướng dẫn của cuộc hành trình không rõ, 
và một 

mặt trời vô hại để đãi vinh dự. 

{18:4} cho họ là xứng đáng để bị tước đoạt của ánh sáng và 

bị giam giữ trong bóng tối, người đã giữ con trai thy im lặng, 
bởi 

mà ánh sáng uncorrupt của pháp luật đã được trao unto 

trên thế giới. 

{18:5} và khi họ đã xác định để slay babes 

của các vị thánh, một trong những trẻ em đang được diễn ra, và 
đã lưu, 

reprove họ, ngươi tookest đi vô số của họ 

trẻ em và destroyedst chúng hoàn toàn trong một nước hùng 
mạnh. 

{18:6} của đêm đó là cha của chúng tôi được chứng nhận vện, 
mà 



chắc chắn biết unto tuyên thệ những gì họ đã cho 
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credence, họ sau đó có thể của cheer tốt. 

{18:7} để người ngươi đã được chấp nhận cả sự cứu rỗi 

công bình, và tiêu diệt những kẻ thù. 

{18:8} cho wherewith ngươi didst trừng phạt đối thủ của chúng 
tôi, 

bởi như vậy, ngươi didst vinh danh chúng ta, mà ngươi hadst 
gọi là. 

{18:9} cho các trẻ em công bình của người đàn ông tốt đã làm 

Hy sinh bí mật, và với một trong những đồng ý thực hiện một 
luật thần thánh, 

Các thánh phải như partakers của cùng một tốt và 

cái ác, những người bây giờ hát trong bài hát ca ngợi. 

{18:10} nhưng bên kia có vẻ bị bệnh một 

theo tiếng kêu của kẻ thù, và tiếng ồn lamentable là 

tiến hành ở nước ngoài cho trẻ em đã được bewailed. 

{18:11} sư phụ và các công chức đã trừng phạt sau 

một trong những cách; và như thế là vua, vì vậy bị phổ biến 

người. 

{18:12} để họ tất cả cùng nhau có vô số chết với 



một trong những loại của sự chết; nó không phải là đủ để chôn 
sống 

họ: trong một khoảnh khắc Endeavor con cái của họ là 

bị phá hủy. 

{18:13} cho trong khi đó họ sẽ không tin rằng bất cứ điều bởi 

lý do của bùa; sau khi phá hủy các 

sanh đầu tiên, họ thừa nhận những người này là con trai của 

Thiên Chúa. 

{18:14} cho trong khi tất cả mọi thứ đã trong im lặng yên tĩnh, 
và 

đêm đó đã ở giữa khóa học nhanh chóng, 

{18:15} thine Almighty từ leaped xuống từ thiên đường 

ra khỏi ngai vàng hoàng thy, như là một người đàn ông ác liệt 
của chiến tranh vào giữa 

của một vùng đất của sự phá hủy, 

{18:16} và đưa ngươi lệnh unfeigned như là một 

thanh kiếm sắc nét, và đứng lên đầy tất cả mọi thứ với sự chết; 

và nó xúc động thiên đường, nhưng nó đã đứng trên trái đất. 

{18:17} sau đó đột nhiên tầm nhìn của những giấc mơ khủng 
khiếp 

bối rối đến họ đau và nỗi sợ hãi khi họ unlooked 



cho. 

{18:18} và một ném, và khác có, một nửa 

kính chết, nguyên nhân gây ra cái chết của ông. 

{18:19} cho những giấc mơ khó khăn họ đã làm foreshew 

Điều này, vì sợ rằng họ sẽ hư mất, và không biết tại sao họ đã 

bị ảnh hưởng. 

{18:20}, nếm cái chết chạm vào người công chính 

Ngoài ra, và đó là tiêu diệt vô số trong các 

Khu hoang dã: nhưng phải chịu đựng cơn thịnh nộ không lâu. 

{18:21} sau đó người đàn ông ngưởi làm cho sự vội vàng, và 

đứng ra để bảo vệ chúng; và đưa lá chắn của mình 

bộ thích hợp, thậm chí cầu nguyện và propitiation của 

hương, đặt mình chống lại cơn giận dữ, và vì vậy mang các 

Thiên tai đến một kết thúc, tuyên bố rằng ông là tôi tớ Chúa. 

{18:22} do đó, ông đã vượt qua chiếc tàu khu trục, không phải 
với sức mạnh 

của cơ thể, cũng không phải vũ lực, nhưng với một từ chinh 
phục anh ta 

mà bị trừng phạt, cáo buộc tuyên thệ và ước thực hiện với 

Các ông bố. 

{18:23} cho khi người chết đã được bây giờ rơi bởi 



heaps một sau khi khác, đứng giữa, ông ở lại các 

cơn thịnh nộ, và chia tay cách để sống. 

{18:24} cho quần áo dài là trên toàn thế giới, và 

trong hàng bốn của các loại đá đã là vinh quang của các ông bố 

graven, và thy hùng vĩ khi daidem đầu của ông. 

{18:25} unto các tàu khu trục đã cho nơi, và đã 

sợ họ: đối với nó là đủ mà họ chỉ nếm của các 

cơn thịnh nộ. 

{19:1} đối với các ungodly, cơn thịnh nộ đến khi họ không có 

lòng thương xót cho đến cùng: cho ông biết trước khi họ sẽ làm 
gì; 

{19:2} làm thế nào mà có cho họ để khởi hành, và 

gửi cho họ vội vàng đi, họ sẽ ăn năn và theo đuổi chúng. 

{19:3} cho trong khi họ chưa tang và làm cho 

sầu tại ngôi mộ của người chết, họ thêm khác 

thiết bị điên cuồng, và đuổi chúng là fugitives, người mà họ 

đã có intreated để được đi. 

{19:4} cho số phận, whereof, họ đã được xứng đáng, đã thu hút 

họ cho đến kết thúc này, và làm họ quên những điều đó 

có đã xảy ra, họ có thể thực hiện các hình phạt 



đó mong muốn của họ lên: 

{19:5} và rằng mọi người ngươi có thể đi một cách tuyệt vời: 

nhưng họ có thể tìm thấy một cái chết kỳ lạ. 

{19:6} cho toàn bộ sinh vật thuộc loại thích hợp của mình 

thời một lần nữa trở lại phục vụ các điều răn kỳ dị 

mà đã được trao unto chúng, con ngươi có thể được lưu giữ 

mà không làm tổn thương: 

{19:7} như cụ thể là, một đám mây shadowing trại; và 

nơi nước đứng trước, đất khô xuất hiện; và trong số các 

Biển đỏ một cách mà không có trở ngại; và trong số các bạo lực 

dòng một lĩnh vực màu xanh lá cây: 

{19:8} wherethrough tất cả những người đã đi 

bảo vệ với bàn tay ngươi, nhìn thấy ngươi kỳ diệu lạ 

thắc mắc. 

{19:9} cho họ đã đi rộng lớn như ngựa, và leaped thích 

cừu, ca ngợi ngươi, O Lord, người hadst giao cho họ. 

{19:10} cho họ đã được và nghĩ đến những điều đó đã 

thực hiện trong khi họ sojourned tại vùng đất lạ, làm thế nào 

đất đưa ra là ruồi thay vì gia súc, và làm thế nào 

sông diễn ra vô số các con ếch thay vì con cá. 



{19:11} nhưng sau đó họ thấy một thế hệ mới 

gà, khi đang dẫn đầu với sự ngon miệng của họ, họ yêu cầu 

món thịt ăn ngon nhất. 

{19:12} cho chim cút lên đến unto chúng từ biển cho 

của contentment. 

{19:13} và phạt đến khi những tội nhân không 

Nếu không có các dấu hiệu cũ của lực lượng của thunders: cho 
họ 

bị justly theo sự gian ác của họ, 

đến như họ sử dụng một hành vi khó khăn hơn và hận thù 

Đối với người lạ. 

{19:14} cho Sodomites không nhận được những người, mà 

họ biết không khi họ đến: nhưng đó đã mang bạn bè 

vào bondage, mà có cũng xứng đáng của họ. 

Trang 597 khôn ngoan 

{19:15} và không chỉ vậy, nhưng peradventure một số tôn trọng 

sẽ có được những người, bởi vì họ sử dụng người lạ không 

thân thiện: 

{19:16} nhưng chúng rất lại ảnh hưởng họ, mà 

họ đã nhận được với feastings, và đã được thực hiện 



partakers của luật pháp cùng với họ. 

{19:17} do đó ngay cả với mù những 

bị ảnh hưởng, như những người đã tại các cửa ra vào của con 
người công bình: 

khi bị compassed về với bóng tối rất khủng khiếp, 

mỗi một trong tìm kiếm thông qua cánh cửa của mình. 

{19:18} cho các yếu tố đã được thay đổi trong bản thân mình 
bởi 

một loại của sự hài hòa, giống như như một sự thay đổi ghi chú 
psaltery các 

tên của giai điệu, và được nêu ra luôn luôn âm thanh; đó có thể 

cũng được cảm nhận của thị giác của những điều đã 

thực hiện. 

{19:19} cho những thứ trần gian được biến thành chảy nước, và 

những điều, rằng trước khi bơi trong nước, bây giờ đã đi theo 

mặt đất. 

{19:20} ngọn lửa có quyền lực trong nước, quên mình 

sở hữu Đức hạnh: và forgat nước mình tự nhiên tôi. 

{19:21} bên kia, ngọn lửa lãng phí không xác thịt 

trong các cuốn sống điều, mặc dù họ đi bộ trong đó; 

không tan chảy họ loại thịt trên trời, băng giá 



Thiên nhiên apt để làm tan chảy. 

{19:22} cho trong tất cả mọi thứ, O Lord, ngươi didst phóng thy 

con người và vinh danh họ, không phải didst ngươi nhẹ liên 
quan 

họ: nhưng didst hỗ trợ họ trong mỗi thời gian và địa điểm. 
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