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Moudrost 

Kniha Wisdomor... Moudrost Šalomounovu 

{1:1} lásku spravedlnost, utíkání se soudci země: 

Myslete na pána s dobrou (srdce) a v jednoduchosti 

srdce ho hledají. 

{1:2} pro našel z nich, které svádět ho 

a sheweth sám unto jako nedůvěřují mu. 

{1:3} pro ochotněji převrácený myšlenky oddělit od Boha: a 
jeho 

moc, když se snažil, reproveth nerozumné. 

{1:4} pro do nebezpečného duše vstoupí moudrost; 

ani přebývat v těle, které se vztahují k hříchu. 

{1:5} pro Ducha svatého disciplíny uprchnou, podvodu, a 

Odstranit z myšlenek, které jsou bez pochopení, a 

nebude řídit když nepravosti přijde v. 

{1:6} pro moudrost je milující duch. a nebude odpuštěno 

rouhač jeho slov: Bůh je svědkem jeho otěže 

a pravda diváka jeho srdce a slyšící jeho jazyka. 



{1:7} pro Duch Páně filleth svět: a že 

který containeth všechno poznání hlasu. 

{1:8} je tedy ten, kdo mluví nespravedlivé věci 

nelze schoval: ani se pomsty, když ji punisheth, 

kolem něj. 

{1:9} pro inkvizice se do úradky 

bezbožného: a zvuk jeho slova se Poďtež 

Pán za projev jeho zlé skutky. 

{1:10} pro ucho žárlivosti slyší všechny věci: a 

není schovaný hluk reptání. 

{1:11} pozor proto na šelest, který je 

nerentabilní; a jazyk z podrazy: pro 

neexistuje žádné slovo tak tajné, že musí přijít nazmar: a 

ústa, která belieth slayeth duše. 

{1:12} Hledat není smrt v chybu svého života: a 

ne na sebe ničení s prací z vašeho 

ruce. 

{1:13} pro Bůh stvořil není smrti: ani jest to potěšení 

v ničení živých. 

{1:14} protože stvořil všechny věci, které by mohly mít jejich 



jsou: a generace světa byly zdravé; a 

neexistuje žádný jed zkázy v nich, ani království 

úmrtí na zemi: 

{1:15} (pro spravedlnost je nesmrtelná:) 

{1:16} ale bezbožných lidí s jejich prací a slova 

říká jim: pro kdy mysleli, že to jejich 

přítel, že spotřebované nezbylo a uzavřel smlouvu s 

to proto, že jsou hodni se s ním. 

{2:1} pro bezbožného řekl, diskutujícím s sebou, 

ale ne aright, náš život je krátký a nudné a ve smrti 

muže, neexistuje žádný opravný prostředek: chyběla i každý 
muž 

je známo, že se vrátil z hrobu. 

{2:2} pro se narodíme vůbec adventury: a budeme 

dále, jako by se nikdy jsme: po dechu v našem 

chřípí je jako kouř a jiskřičku v přesunu naší 

srdce: 

{2:3} které nezanikne, naše tělo musí být zahnuty 

do popela a náš duch musí zmizet jako softwarová ventilace 

{2:4} a naše jméno musí být zapomenut v čase a ne 



člověk musí mít naše díla ve vzpomínce a náš život 

pominou jako trasování oblaku a musí být 

rozptýlené jako mlha, která je rozehnaly s paprsky 

slunce a překonat s horkostí Její. 

{2:5} pro náš čas je velmi stín té pominula; 

a po našem konci není návratu: je rychlý, uzavřených, 

tak, aby nikdo nepřichází znovu. 

{2:6} No tak tedy, Pojďme si dobré věci, 

jsou přítomny: a urychleně Použijme tvory, jako je jako v 

mládež. 

{2:7} dejte nám naplnit sami drahé víno a masti: 

a nechat žádný květ jaro kolem nás: 

{2:8} ať nás korunovat sami s růžových poupat, před tím, než 

uschlé: 

{2:9} ať nikdo z nás nedostane svou část našeho 

smyslnost: nechme tokeny naší radostí v 

každé místo: to je naše část, a to je náš pozemek. 

{2,10}, dejte nám utlačování chudých spravedlivý muž, dejte 
nám není 

náhradní vdova, ani úcta starých šedivých vlasů z 



ve věku. 

{2:11} ať naši sílu být zákon spravedlnosti: za to 

což je chabý je zjištěno, že nic stojí za to. 

{2:12} proto nás číhat na spravedlivé; 

protože on není pro nás, a on je čistý v rozporu s 

naše počínání: on upbraideth nás s naším problematický zákon, 

a objecteth na naší hanby transgressings z našeho 

vzdělávání. 

{2:13} on professeth mít poznání Boha: a 

volá sám dítě Pána. 

{2:14} byl jmenován usvědčují naše myšlenky. 

{2:15} je bolestné nám i na pohled: za svůj život 

není jako ostatní muži, jeho cesty jsou jiné módy. 

{2:16} jsme se vyznačuje ho jako padělky: on 

abstaineth z naší cesty od nečistoty: on pronounceth 

na konci jen na štěstí a učiniti houf 

Bůh je jeho otec. 

{2:17}, dejte nám zjistili, zda jeho slova pravda: a pojďme 
dokázat 

Co se stane na konci ho. 



{2:18} pro jen člověk-li syn Boží, on pomůže 

mu a dodat mu z rukou svých nepřátel. 

{2:19}, dejte nám ho vyšetřit s despitefulness a 

mučení, že můžeme znát jeho dobrotu a prokázat jeho 

trpělivost. 

{2:20} ať nás odsuzuje hanebnou smrtí: pro o 

jeho vlastní, říká, že musí být respektována. 
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{2:21} takové věci, které si představit a byli podvedeni: 

pro své vlastní špatnosti oslepila je. 

{2:22} jako tajemství Boha, oni kn ew je ne: 

ani oni doufali mzdy spravedlnosti, ani 

rozeznat odměnu za nevinné duše. 

{2:23} pro Bůh stvořil člověka, aby byla nesmrtelná a vyrobené 

jej, aby byl obraz jeho vlastní věčnosti. 

{2:24} nicméně prostřednictvím závist ďábla přišla smrt 

do světa: a které drží jeho strany ji najdou. 

{3:1}, ale duše spravedlivých jsou v ruce 

Bože a tam se jich dotknout žádné trápení. 

{3:2} v očích nerozumné se zdálo, že zemře: a 



jejich odchod je považována za utrpení, 

{3:3} a jejich z nás být naprostá destrukce: ale 

Oni jsou v klidu. 

{3:4} pro by být potrestán v očích mužů, přesto 

je jejich naděje plné nesmrtelnosti. 

{3:5} a poté, co byla trochu trestal, musí být 

bohatě odměněn: Bůh je vyvedly, a našel je 

hodné pro sebe. 

{3:6} jako zlato v peci jest on se snažil, a 

dostal je jako zápalnou oběť. 

{3:7} a v době jejich návštěvnosti se svítí, 

a sem a tam jako jiskry na strništích. 

{3:8} musí soudit národy a mít panství 

nad lidmi a jejich pán bude vládnout na věky. 

{3:9} které dali důvěru v něj se chápou, 

pravda: a tak jako věrnost v lásce se podřídí s ním: 

pro milost a milosrdenství je jeho Svatým, a jest péči za jeho 

vyvolení. 

{3:10} ale bezbožného musí být potrestán podle 

jejich vlastní představivost, které zanedbali spravedlivých, 



a opustil Hospodin. 

{3:11} pro každý despiseth, moudrost a výchovu, je 

nešťastný a jejich naděje je marné, jejich práce neplodných, 

a jejich díla nerentabilní: 

{3:12} jejich ženy jsou hloupé, a jejich děti zlý: 

{3:13} jejich potomků je prokletý. Protož požehnal je 

neplodná, která neposkvrněné, které splní všechny známé 
hříšné 

postel: bude mít ovoce v návštěvnosti duší. 

{3:14} a požehnaný je eunuch, který s rukama 

jest z tepaného žádné nepravosti, ani představit zlé věci 

proti Bohu: neboť mu svěří zvláštní dar 

víra a dědictví v chrámu Páně více 

přijatelné pro jeho mysli. 

{3:15} pro slavné je výsledkem dobré práce: a 

kořen moudrosti se nikdy neodpadneme. 

{3:16} jako děti cizoložníci, nesmí 

k jejich dokonalosti a osivo nespravedlivé postele 

musí být vymýceno. 

{3:17} pro ačkoli žijí dlouho, přesto se dají 



nic za to: a jejich poslední věku musí být bez cti. 

{3:18} nebo pokud zemřou rychle, nemají naději, ani 

komfort v den soudu. 

{3:19} pro hrozné je na konci nespravedlivé 

generace. 

{4:1} lépe je k nemají děti a ctnosti: 

pro jejich památník je nesmrtelná: je známo, že 

s Bohem a s muži. 

{4:2} je k dispozici, muži si příklad na to; a 

Když je pryč, touží ji: weareth korunu, a 

triumpheth na věky, dostala vítězství, usiluje o 

Neposkvrněné odměny. 

{4:3}, ale násobící generačních bezbožného nesmí 

daří, ani mít hluboké zakořenění z bastard listy, ani proti nic 

rychlý nadace. 

{4:4} pro když se daří v pobočkách na chvíli; Přesto 

stát není poslední, musí být otřesena s větrem, a 

skrze sílu větru se musí být vymýceno. 

{4:5} nedokonalosti větve se vybourá, jejich 

ovoce nerentabilní, ne zralé jíst, ano, splňovat k ničemu. 



{4:6} pro děti zplodil protiprávní lůžek jsou 

svědci zlobu vůči jejich rodičům v jejich hodnocení. 

{4:7} ale když spravedlivý předejít se smrtí, 

přesto musí být v klidu. 

{4:8} čestný věk není to, co stojí v 

Délka čas, ani že se měří podle počtu let. 

{4:9} ale moudrost je šedivé vlasy k muži a 

unspotted život je stáří. 

{4:10} zalíbilo se Bohu a byl mu milovaný: tak, aby 

život mezi hříšníky, který byl přeložen. 

{4:11} Ano rychle byl odvezen, jinak že 

špatnosti by měly změnit jeho chápání, nebo podvod nalákat 

jeho duši. 

{4:12} pro okouzlující darebáctví obskurní 

věci, které jsou poctiví; a putování žádostivost 

podkopávají jednoduché mysli. 

{4:13} on, se uskutečnil v krátké době splněny 

dlouho: 

{4:14} pro jeho duši radost Pánu: proto nebude dopadat on 

aby si ho odvedli ze zlých. 



{4:15} to lidé viděli a pochopil, že není, ani 

podle jim to v jejich myslích, které je jeho milost a milosrdenství 

s jeho svatých a že jest respekt k jeho vyvolený. 

{4:16} tak musí odsoudit spravedlivých, který nežije 

bezbožné které žije; a mládež, která se brzy k dokonalosti 

mnoho let a stáří nespravedlivé. 

{4:17} musí vidět konec moudrého a nesmí 

pochopit, co Bůh v jeho radu jest prohlásil o něm, 

a k jakému účelu pán jest ho v bezpečí. 
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{4:18}, musí ho vidět a opovrhovat; ale Bůh se 

smích je opovržení: a dále musí být odporný 

jatečně upravené tělo a výčitkou mezi mrtvými na věky. 

{4:19} se vraždí je a uvrhnutí jich 

Překotný, že musí být němý; a on se třepe 

z nadace; Oni musí být a naprosto 

odpad a v zármutku; a jejich pomníku zahynou. 

{4:20} a když jsou účty jejich hříchy, 

přijdou se strachem: a jejich vlastní viny 

je přesvědčit na jejich tváři. 



{5:1} a potom se spravedlivý muž stojan ve velkém 

smělost před tváří jako například postihly ho, a 

se žádný účet jeho. 

{5:2} když ji uvidí, musí se trápí s 

hrozný strach a musí být ohromen zvláštnost jeho 

spásy, tak daleko za všechno, co hledal. 

{5:3} a pokání a sténání pro muka 

Duch musí říci uvnitř sebe, to byl on, koho jsme 

už někdy v posměch a přísloví výčitkou: 

{5:4} jsme blázni, tvořila jeho šílenství života a jeho konec 

být bez cti: 

{5:5} jak je on počítáni mezi děti Boží, 

a jeho množství je mezi svatými! 

Proto {5,6} chybovaly jsme z cesty pravdy, a 

světlo spravedlnosti podlé zářila nám a 

není na nás vyšlo slunce spravedlnosti. 

{5:7} jsme sami omrzela cestě špatnosti a 

ničení: Ano, jsme prošli pouští, kde tam 

Lay nijak: ale co se týče cestu Páně, nemáme 

Znám to. 



{5:8} co jest pýcha profitoval nás? nebo k čemu jest 

nám se přinesl bohatství s naším vaunting? 

{5:9} všechny tyto věci jsou zemřel jako stín, a 

jako příspěvek, který nebude dopadat; 

{5:10} a jako loď že kteryz nad vlnami 

vodu, která když to je pryč, nemůže být trasování. 

Nalezeno, ani cesta kýlu ve vlnách; 

{5:11} nebo jako když jest pták letěl vzduchem, tam 

je žádný token cestě k nalezení, ale light air 

biti s tahem křídla a rozešli se 

rámus a pohyb, je předán prostřednictvím, a 

v něm poté ani stopy, kam odešla se nachází; 

{5:12} nebo jako jako když šipka střílel na značku, to 

parteth vzduch, který okamžitě přichází spolu, 

tak, že člověk nemůže vědět, kam se poděly: 

{5:13} i tak jsme v jako způsob, jak jsme byli 

Narodil se, začal kreslit na náš konec, a neměl žádné známky 
ctnosti pro 

Ukáži; ale byly spotřebovány v naší vlastní špatnosti. 

{5:14} pro naděje Boží je jako prach, který je prozrazen 



pryč s větrem; jako tenké pěny, která je vyhnal 

s bouří; jako jako kouř, který je rozptýlen zde 

a tam se bouře a pominula jako 

vzpomínka na hosta, který tarrieth ale den. 

{5:15} ale spravedliví živý na věky; jejich odměna 

také je s pánem, a péče o ně je s nejvíce 

Vysoké. 

{5:16} proto, že obdrží slavné království, 

a krásnou korunu z Boží ruky: pro s jeho 

pravá ruka se on kryt jim a v jeho rukou se mu 

je Chraňte. 

{5:17} přijme mu jeho žárlivost kompletní 

pancíř a aby bytost svou zbraň pro pomsta 

svých nepřátel. 

{5:18} se položil na spravedlnost jako pancíř, a 

pravda, rozsudek namísto helmu. 

{5:19} přijme svatost nezranitelný štít. 

{5:20} svou těžkou hněv se mu zaostřit na meč, a 

svět se s ním bojovat proti nerozumné. 

{5:21} pak půjdu správné míření blesky 



v zahraničí; a z mraků, od studny luk, 

se letí až po značku. 

{5:22} a kroupy plné hněvu, odevzdá jako z 

Kamenná luk, zuří a vody moře se 

a povodně se krutě utopit. 

{5:23} Ano, silný vítr se postaví proti nim, 

a jako bouře se vyhodit je pryč: tak se nepravost 

položit odpad celé země, a nemocný zabývající se svrhnout 

trůny mocného. 

{6:1} slyšet, proto O ye králů a pochopit; učit, 

Ye, které soudce konců země. 

{6:2} dát ucho, utíkání vládnout lidu a slávu v 

velké množství národů. 

6:3 {} pro moc je uveden na Pána a suverenity 

od nejvyššího, který musí vyzkoušet vaše díla a hledat ven 

vaše rady. 

{6:4} protože, že ministři jeho království, míti 

není souzen aright, zachovávali, ani chodil po 

zástupce Boha; 

{6:5} příšerně a rychle se vrátil na vás: pro 



bystrého úsudku bude jim být na vysokých místech. 

6:6 {} pro milosrdenství odpustí brzy nejšílenější: ale 

mocní muži musí být velmi trýznilo. 

6:7 {} pro ten, který je pánem nad všemi se bát žádný muž 

osoba, ani on stojí v úžasu z každého muže. 

Velikost: učinil malé a velké, a careth 

pro všechny stejně. 

6:8 {} ale bolestná zkouška přijde na mighty. 

6:9 {} vám tedy O králů, to mluvím, že ye 

může naučit moudrosti a ne jako na karnevalu. 

{6:10} pro kteří svatě zachovávají Svatosti se považují 

Holy: a oni, že takové věci se naučili co najdu 

Chcete-li odpovědět. 

{6:11} protož nastavte vaši náklonnost na moje slova. 
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je touha, a Vy se poučit. 

{6:12} moudrost je slavný a nikdy bledne od: Ano, 

je snadno vidět těch, kteří ji milují a našel, jako jsou 

ji hledat. 

{6:13} ona jim preventeth, touží ji, v tvorbě 



první známý jim sama. 

{6:14} každý kdo se snaží ji brzy nenese žádné velké 

travail: on musí najít její sedící u jeho dveří. 

6:15 {} myslet na ni je tedy dokonalost 

moudrost: a kdo watcheth pro ni bude rychle 

bez péče. 

{6:16}, protože ona má namířeno o hledání, jako jsou hodni 

ní, sheweth sama příznivě k nim způsobem, a 

meeteth je v každé myšlence. 

{6:17} pro velmi přesný začátek její je touha 

disciplína; a péče o disciplínu, je láska. 

{6:18} a láska je vedení její zákony; a dávat 

pozornost k její zákony je zárukou neporušitelnost; 

{6:19} a nezkaženost učiniti u nás Bohu: 

{6:20} je tedy touha moudrosti přivodí k 

království. 

6:21 {} Pokud vaše potěšení se pak v trůny a žezla, O 

Ye králů lidí, moudrost, čest, že ye může vládnout 

na věky. 

{6:22} moudrost, co je zač a jak přišla nahoru, 



Já vám řekne a nebude skrývat tajemství od vás: ale 

vyžádá si ji ven z počátku jejího narození, a 

poznatků o ní do světla a neprojde 

pravda. 

{6:23} ani půjde s náročné závist; pro takové 

člověk musí nemají žádné obecenství s moudrostí. 

{6:24}, ale mnoho moudrých je blaho 

svět: a moudrý král je prosazování lidí. 

{6:25} bakalářského studia proto v mých slovech 

a to bude dobré. 

{7:1} i já sám jsem smrtelný člověk, stejně jako všem a 

potomci jeho, který byl poprvé vyroben ze země, 

{7:2} a v lůně mé matky byl staromódní se 

maso v průběhu deseti měsíců, komprimovaný v krvi, 

osiva, člověka a potěšení, dodané s spánku. 

{7:3} a když jsem se narodil, jsem nakreslil v běžných vzduchu, 

a padl na zem, která je stejné povahy, a prvním 

hlas, který jsem brečela, jako všichni ostatní. 

{7:4} jsem ošetřovala plenek, a to s 

starosti. 



7:5 {} není žádný král, který měl nějaké jiné začátek 

narození. 

7:6 {} pro všichni muži mají jeden vstup do života a podobně 

ať ochraňuje. 

{7:7}, pročež jsem se modlil, a pochopení dostal 

Já: volal jsem na Boha, a ducha moudrosti přišel ke mně. 

{7:8} jsem jí přednost před žezla a trůny, a 

Vážení bohatství nic v porovnání s ní. 

{7:9} ani porovnání jsem jí nějaké drahých kamenů, 

protože všechno zlato za ní je jako trochu písku a 

stříbro se započte jako jíl před ní. 

{7:10} jsem ji miloval nad zdraví a krásu a rozhodl se 

mít ji namísto světlo: světlo který přichází od ní 

Nikdy se vchází. 

{7:11} všechno dobré dohromady přišel ke mně s ní, a 

nesčetné bohatství ve svých rukou. 

{7:12} a já se radoval v nich, protože moudrost vchází 

před nimi: a já nevěděl, že matka 

je. 

{7:13} jsem se pilně a komunikovat ji 



štědře: neskrývá své bohatství. 

{7:14} pro ona je poklad k muži, který nikdy nepomíjí: 

což se, které používají stanou přátelé Boží, že 

pochvalu za dary, které pocházejí z učení. 

{7:15} Bůh jest udělila mi mluvit stejně jako já a 

představit jako je setkání pro věci, které jsou mi dal: protože 

je to on, který pobízí k moudrosti a directeth moudrý. 

{7:16} v ruce jsou my i naše slova; všechny 

moudrost také a znalost zpracování. 

{7:17} protože on dal určitou znalost 

věci které jsou konkrétně vědět, jak byl stvořen svět, 

a fungování prvků: 

{7:18} začátek, konec a středu časů: 

změny na otáčení slunce a změny 

roční období: 

{7:19} obvody let a pozice hvězd: 

{7:20} povahy živých tvorů a Fúrie z 

divoká zvířata: násilí větry a rozumování 

muži: rozmanitostí rostlin a ctnosti kořenů: 

{7:21} a všechny takové věci, jako jsou tajemství nebo manifest, 



je, co vím. 

{7:22} pro moudrost, což je pracovník ze všech věcí, 

mě naučil: pro v ní je pochopení Duch Svatý, jeden 

pouze, potrubí, subtil, živé, jasné, neposkvrněné, obyčejné, ne 

za zranění, milující věc, která je dobré rychlé, který 

nelze být letted, připraven konat dobro, 

{7:23} druhu člověka, vytrvalá, jistě, bez péče, 

s veškerou moc, dohlíží na všechny věci a prochází 

všechny porozumění, čistá a většina subtil, duchové. 

{7:24} pro moudrost je dojemnější než jakýkoliv pohyb: ona 

kteryz a vchází skrze všechny věci z důvodu ji 

čistotu. 

{7:25} je to závan moci Boží a 

čistý vliv proudící ze slávy Všemohoucího: 

Proto může není narušena věc spadají do ji. 
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{7:26} je to jas věčného světla, 

unspotted zrcadlo Boží moci a obraz 

Jeho dobrota. 

{7:27} a je jen jeden, ona může dělat všechny věci: a 



zůstává sama, ona učiniti vše nové: a ve všech 

věku do svatých duší, ona jim učiniti přátelé 

Bůh a proroci. 

{7:28} pro Bůh nemá žádný ale mu, že přebývá s 

moudrost. 

{7:29} je krásnější, než slunce a nad 

řád hvězdy: porovnávané se světlem, je 

zjištěno před ním. 

{7:30} pro po této noci přijde: ale naopak nesmí 

Prosaď se proti moudrosti. 

{8:1} moudrost pronikl z jednoho konce na druhý mocně: 

a sladce zdali jí objednat všechny věci. 

{8:2} jsem ji miloval a hledal ji ven z mého mládí, jsem 

toužil, aby ji můj manžel a já jsem byl milovník ji 

Krása. 

{8:3} v, že je obeznámen s Bohem, ona magnifieth 

její šlechta: Ano, pán všech věcí, sám ji miloval. 

{8:4} je zasvěcen do tajemství poznání 

Boha, a milovník jeho děl. 

{8:5} Pokud bohatství být vlastnictví být žádoucí v tomto životě; 



Co je bohatší než moudrost, která působí všechny věci? 

{8:6} a obezřetnosti; všeho, co se kdo je víc 

mazaný řemeslník než ona? 

{8:7} a je-li muž milovat spravedlnosti jsou její práce 

ctnosti: neboť ona učí, střídmosti a prozíravost, spravedlnost 

a odvaha: které jsou takové věci, jako en nemůže mít nic 

výnosnější v jejich životě. 

{8:8}, je-li někdo touhu mnoho zkušeností, ona zná 

věci staré a conjectureth aright, co má přijít: ona 

zná subtilties projevy a může vyložit tmavé 

věty: ona foreseeth, znamení a divy a události 

roční období a času. 

{8:9} proto jsem zamýšlel vzít ji na mě žít s 

Já věděl, že by byla poradkyně z dobrých věcí, 

a pohodlí v starosti a trápení. 

{8:10} kvůli ní musí mít odhad mezi 

množství a čest se staršími, i když jsem být mladý. 

{8:11} nalezena se z rychlého domýšlivost v úsudku, 

a musí být obdivován v očích velkých mužů. 

{8:12} když budu mlčet, musí čekat můj 



volný čas, a když mluvím, dávají dobré ucho mně: 

Pokud jsem moc mluvit, leželi se jejich ruce na ústa. 

{8:13} Kromě toho prostředky z ní musí získat 

nesmrtelnost a nechat za sebou věčný pomník 

těm, kteří přijdou po mě. 

{8:14} musí nastavit lidem v pořádku, a národy se 

být vystaveno ke mně. 

{8:15} hrozné tyranů se musí bát, když dělají, ale 

slyšet mne; Jsem se najít dobré mezi velké množství, a 

Valiant ve válce. 

{8:16} poté, co jsem přišel do mé house, bude spočinout 

Já s ní: pro její rozhovor jest bez hořkosti. a 

Chcete-li žít s ní jest žádný smutek, ale veselí a radosti. 

{8:17} teď, když jsem za tyto věci v sobě, a 

přemítal, je v mém srdci, jak, aby se spojili k 

moudrost je nesmrtelnost; 

{8:18} a velkou radostí je mít její přátelství; a 

v dílech její ruce jsou nekonečné bohatství. a v 

výkon konference s ní, opatrnosti; a v rozhovoru 

s ní, dobré zprávy; Šel jsem o hledání jak se užívá 



Ona ke mě. 

{8:19} byl vtipný dítě, a měl dobrý duch. 

{8:20} Ano, dobrý, přišla jsem do těla 

Neposkvrněné. 

{8:21}, když jsem si uvědomil, že jsem nemohla 

jinak získáte ji, ale Bůh mi jí; a to bylo 

na výběžku moudrosti také věnovat dar, jehož byla; Já 

modlil se Hospodinu a ne a s mým 

srdce, co jsem řekl, 

{9:1} Ó Bože mého otce a Pána milosrdenství, kdo jsi 

dělal všechno, co se tvé slovo, 

{9:2} a vysvěcen člověka skrze tvá moudrost, že on 

by měl mít nadvládu nad stvoření, které jsi 

provedeny, 

{9:3} a objednejte si svět podle vlastního kapitálu a 

spravedlnosti a provedení rozsudku s vzpřímené srdcem: 

{9:4} Dej mi moudrost, že sedí tvůj trůn; a 

mě není z tvé děti odmítají: 

{9:5} pro jsem tvůj služebník a syn tvé služebnici jsem 

slabý člověk a v krátké době a příliš mladá na 



porozumění úsudek a zákonů. 

{9:6} pro muže být nikdy tak dokonalé mezi 

děti mužů, ale je-li tvá moudrost nebýt s ním, on se 

nic za to. 

{9:7} sis vybral mě králem svého lidu, a 

soudce z tvých synů a dcer: 

{9:8} ty Relgu, vybudovat chrám na 

Tvé Svaté Hoře a oltář ve městě čem ty 

dwellest, podobnost svatostánku, který 

připravil od začátku. 

{9:9} a moudrosti byl s tebou: který zná tvé 

funguje a byl přítomen, když ty madest svět, a 

věděl, co je přijatelné v tvých očích a přímo v tvé 

přikázání. 

{9:10} O poslat ji ven z Tvé Svaté nebe a 

trůn Tvé slávy, která je přítomna ona může práce s 

Já, že jsem možná vědět, co je potěšující tobě. 

{9:11} zná a rozumí všechny věci, a 

Ona mě vede střízlivě v mé skutky a zachovat v 
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její moc. 

{9:12} tak mé práce bude přijatelné, a pak jsem se 

spravedlivě soudit svého lidu a byl hoden sedět v mém 

otec je sedadlo. 

{9:13} pro jaký člověk je ten, kdo může vědět, že po poradě s 

Bůh? nebo kdo může myslet, co je vůle Páně? 

{9:14} pro myšlenky smrtelných mužů jsou mizerně, a 

Naše zařízení jsou ale nejisté. 

{9:15} pro pomíjivé tělo presseth se duše, 

a zemité svatostánku weigheth mysl, 

museth na mnoho věcí. 

{9:16} a stěží odhadujeme aright na věci, které jsou 

na zemi a s práce můžeme najít věci, které jsou 

před námi: ale věci, které jsou v nebi, který jest 

vypověděno? 

{9:17} a tvůj obhájce, který jest známo, kromě tebe 

Dej moudrost a poslat tvůj Svatý Duch shora? 

{9:18} pro tak způsoby z nich, který žil na zemi 

byly reformovány, a muži se učili věci, které jsou 

potěšující tobě a byli spaseni skrze moudrost. 



{10:1} byla zachována vytvořený otcem světa, 

to byl vytvořen sám a vyvedl ho z jeho pádu, 

{10:2} a dal mu moc vládnout všemu. 

{10:3} ale když nespravedlivé šel od ní v 

jeho hněv, ten zahynul také v zuřivosti čím on 

zavraždil svého bratra. 

{10:4} pro čí způsobit zemi se utopil se 

povodeň, moudrost opět s Němci a řídil průběh 

spravedlivých v kusu dřeva malé hodnoty. 

{10:5} Mimoto národů v jejich zlé spiknutí 

je zahanben, zjistila spravedlivých, a 

konzervované mu bezúhonný Bohu a držel ho silný 

proti jeho nabídka soucit s jeho synem. 

{10:6} když bezbožného zahynul, porodila 

spravedlivý muž, který uprchl z ohně, který se snesl dolů 

pět měst. 

{10:7} jehož zkaženosti i dodnes odpad 

země tohoto smoketh je svědectví a rostlin přináší ovoce 

to nikdy přijít k zralosti: a stojící sloup soli je 

Památník nevěřící duše. 



{10:8} pro o moudrost, že gat nejen to 

Hurt, že věděli, ne věci, které byly dobré; Ale 

také nechali za sebou do světa památník z jejich 

šílenost: tak, aby ve věci, ve kterém se urazil, že 

nebylo tolik jako hid. 

{10:9} rut moudrost dodané od bolesti těm 

studoval na ni. 

{10:10} když spravedlivých uprchl ze svého bratra hněv 

ho vedla do správné cesty, zvala ho království z 

Bože a dal mu poznání svatých věcí, mu 

bohaté na jeho cestuje a násobí plody své práce. 

{10:11} v chamtivosti, jako ho ona 

stála vedle něho a udělal z něj bohatý. 

{10:12} obhájila ho od svých nepřátel a uchovávány 

mu bezpečí, od těch, která číhala a bolavé konflikt 

dala mu vítězství; že by to mohl vědět že dobrota 

je silnější než všichni. 

{10:13} když byl prodán spravedlivých, vzdala ho 

Ne ale vysvobodil ho ze hříchu: šla s ním 

do jámy, 



{10:14} a nechal ho v dluhopisech, dokud ho 

žezla království a moc proti těm, které 

ho: je, které obvinil ho, že 

zvala, aby se lháři a dal mu věčnou slávu. 

{10:15} porodila spravedliví lidé a bez viny 

semínko z národa, který jim utlačované. 

{10:16} vstoupila do duše sluha 

Lord a odolal hrozné králů v zázraky a značek; 

{10:17} vykreslen do spravedlivých odměnu ve výši jejich 

námahách, je v jistém smyslu nádherné vedla a byla až do 

jejich obal ve dne a světlo hvězd v noci 

období; 

{10:18} je přivedl přes Rudé moře a vedl je 

přes mnoho vody: 

{10:19} ale ona utopil jejich nepřátele a obsazení nahoru 

z Dolního Žlebu. 

{10:20} proto rozmazlená bezbožné, spravedlivých a 

chválili tvé svaté jméno, Ó Pane a zvětšený s jedním 

dohodnou se na tvé ruky, která bojovala za ně. 

{10:21} moudrost otevřel ústa hloupý, a 



se jazyky z nich, které nemluví výmluvný. 

{11:1} jí prosperovalo svá díla v rukou svatého 

prorok. 

{11:2} šli do divočiny, která nebyla 

obydlený a rozbil stany v místech, kde ležela ne 

způsobem. 

{11:3} stáli proti svým nepřátelům a byly 

pomstil jejich protivníků. 

{11:4} když byla žízeň, zavolali na tebe, a 

voda jim dal Křemitý rocku a jejich žízeň 

byl uhašen z tvrdého kamene. 

{11:5} za věcmi, co byli potrestáni jejich nepřátelé, 

o totéž se v jejich nouzi užitek. 

{11:6} pro místo trvalé provozní řeky trápí 

faul krví, 

{11:7} pro manifestu výtkou tohoto přikázání, 

přičemž děti byli pobiti, ty kteréž jim 

hojnost vody prostředky, které doufali, že ne pro: 

{11:8} vyjádření tím, že žízeň a pak jak vyrozuměl 

potrestal jejich protivníky. 



{11:9} kdy byli souzeni byť ale v milosrdenství 
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trestal, věděli, jak bezbožného byli souzeni v hněvu 

a utrápené, žízní jiným způsobem, než jen. 

{11:10} pro tyto ty napomínat a akci, jako 

otec: ale druhé jako těžkou král, ty odsoudil 

a trestat. 

{11:11} ať už chybí nebo je přítomen, byly 

sporný stejně. 

{11:12} pro dvojí smutek sestoupil na ně a 

sténání pro připomínka věcí minulých. 

{11:13} pro když slyšeli o jejich vlastní tresty 

druhý na prospěch, měli nějaký pocit Pána. 

{11:14} pro kterého respektovali s pohrdáním, když on 

byl dávno předtím vyhodili na odlévání zpět 

Kojenci, ho na konci, když viděli, co stalo se, 

obdivují. 

{11:15}, ale pro hloupé zařízení jejich špatnosti, 

Čím je klamán, uctívali hady void z 

důvod a odporná bestie, ty poslat velké množství 



nepřiměřené zvěř na ně po pomstě; 

{11:16} že možná vědí, že prostředky muž 

hřeší, stejným také musí být potrestán. 

{11:17} pro všemohoucí ruku, který stvořil svět 

hmoty bez formy, chtěl není znamená poslat mezi nimi 

velké množství medvědů nebo lvy, 

{11:18} nebo neznámé zvěř, plný zloby, nově 

vytvořena, výdech ohnivé par nebo špinavý vůně 

rozptýlené kouř, nebo střílení hrozné jiskry z jejich 

oči: 

{11:19} podepsaní nejen škody by vystřelovaly 

najednou, ale také strašná podívaná je naprosto zničit. 

{11:20} Ano a bez nich by padli 

pryč s jeden výbuch, pronásledování pomsty, a 

rozptýleny v zahraničí prostřednictvím dechu tvá moc: ale ty 

HAST nařídil všechny věci v měření a počet a hmotnost. 

{11:21} pro můžeš, ukáži svou velkou sílu vůbec krát 

Když chceš; a kdo může odolat síle tvé 

ARM? 

{11:22} pro celý svět před tebou je tak trochu obilí 



rovnováhy Ano, jako kapka ranní rosa, 

falleth na zemi. 

{11:23} ale jsi milosrdenství pro všechny; protože můžeš 

všechny věci a winkest na hříchy lidí, protože se 

by měl změnit. 

{11:24} pro miluješ všechny věci, které jsou, a 

abhorrest nic, které jsi made: pro nikdy wouldest 

Ty se nic, pokud by jsi to nenáviděl. 

{11:25} a jak by mohl něco snášel, kdyby 

není už tvou vůli? nebo byla zachována, ne-li tě volá? 

{11:26} ale ty sparest all: protože jsou tvá, Ó Pane, 

jsi milovník duší. 

{12:1} pro tvé neúplatný Duch je ve všech věcech. 

{12:2} je tedy chastenest ty je málo a málo 

to neurazí a warnest tím, že je 

vzpomínka, ve kterém se urazil, že ponechání jejich 

zlo, které si možná myslí, o tobě, Ó pane. 

{12:3}, protože to byla tvá vůle zničit v rukou našeho 

otcové obou těchto starých obyvatel Tvé Svaté země, 

{12:4} koho jsi hatedst za to nejvíce nenáviděné práce 



witchcrafts a wicked oběti; 

{12:5} a také tyto nemilosrdné vrahy dětí, 

a devourers člověka tělo a hostiny krve, 

12:6 {} s jejich kněží ze středu jejich 

modlářské posádky a rodiče, které zabily s vlastními 

rukou duší nemající nápovědy: 

{12:7} že země, které jsi esteemedst především 

ostatní, může získat hoden kolonie Božích dětí. 

12:8 {} Nicméně i ty sparedst jako muži, a 

poslat vosy, předchůdci tvé hostitele, zničit 

málo a málo. 

Že jsi byl schopen přinést bezbožného není {12:9} 

pod rukou spravedlivých v bitvě, nebo zničit 

Hned to bude kruté zvěři, nebo s jedním drsné slovo: 

{12:10} ale provádění tvé rozhodnutí na nich málo 

a ty, kteréž jim místo pokání, není 

nevědomý, že zlobivý generace a že jejich 

zloba byla vyšlechtěna v nich, a že by jejich myšlení 

být nikdy změněna. 

{12:11} bylo prokleté semen od začátku; 



ani ty ze strachu, že každý muž jim dávají milost pro 

tyhle věci kde oni zhřešili. 

{12:12} pro který rozvlekle, napravi? nebo kdo 

musí odolat soudíš? nebo kdo se obvinit tě pro 

národy, které hynou, kterým jsi udělal? nebo kdo musí 

Přijďte postavit se proti tobě, aby se pomstil za to, 

nespravedlivé muži? 

{12:13} pro ani je tam nějaký Bůh, ale ty, které careth 

pro všechny, komu ty mightest ukázal, že není tvůj rozsudek 

unright. 

{12:14}, ani se král nebo tyran být schopen nastavit svou tvář 

proti tobě pro všechny, koho ty jsi potrestán. 

{12:15} Forsomuch a pak jak jsi spravedlivý, 

Ty orderest všechny věci spravedlivě: myšlení není příjemné 

s tvou mocí neodsuzujeme podlé zasloužil 

potrestán. 

{12:16} pro tvá moc je začátek spravedlnosti, 

a protože jsi pánem všeho, učiniti tě 

laskavý ke všem. 

{12:17} pro kdy lidé neuvěří, že jsi z 



plné moci, ty shewest nezabrání a mezi nimi, 

Vím, že činíš jejich smělost manifestu. 

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

vlastní kapitál a orderest nás s velkou laskavost: pro ty abys 

používáte sílu, když chceš. 
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{12:19} ale taková díla hast jsi učil svého lidu 

to jen člověk by měl být milosrdný a učinil tvá 

děti mají být dobré naděje, které dáváš pokání 

hříchy. 

{12:20} Pokud ty trestat nepřátele z tvých 

děti a odsouzený k smrti, s takovou 

úvaze, že jim čas a místo, kde se 

může být podáváno od jejich zloba: 

{12:21} s jak velkou obezřetnost ty soudce 

tvé vlastní syny, k jejichž otcové ty jsi přísahal, a 

se závazky dobré slibů? 

{12:22} proto, že jsi nás, trestám ty 

scourgest naši nepřátelé snad tisíckrát víc, záměru 

že, když soudíme, bychom měli pečlivě myslet na tvé 



Dobrota a když jsme sami souzeni, měli bychom 

Podívejte se na milost. 

{12:23} pročež, zatímco muži žijí dissolutely 

a poskvrnili, ty jsi trápil s jejich vlastní 

ohavnosti. 

{12:24} u z cesty daleko způsobem chyby, 

a držel je pro bohy, což i mezi zvěř 

jejich nepřátelé byli pohrdal, podvedeni, jako děti 

žádné vysvětlení. 

{12:25} je tedy k nim, aby děti bez 

použití rozumu, ty poslat rozsudek zesměšňovat je. 

{12:26} ale kteříž by reformovaný generované 

korekce, kde lelkoval s nimi, se cítí 

rozsudek hodný Boha. 

{12:27}, podívejte se, na jaké věci se lakotnou, kdy 

byli potrestáni, to znamená, pro ně, jimž mysleli 

být bohové; [nyní] potrestána v nich, když viděli, že to, 

uznaly, že aby byl pravý Bůh, kterého před 

popírali vědět: a proto extrémní 

Zatracení na ně. 



13:1 {} jistě marné jsou všichni muži jsou od přírody, kteří jsou 

nezná Boha, a nemohlo ani ven z dobrých věcí, které 

jsou vidět ho, že je znáte: ani tím, že práce 

Oni uznávají workmaster; 

{13:2} ale za požár, nebo vítr nebo swift vzduchu, nebo 

kruh hvězd, nebo násilné vody nebo světla 

nebe, být bohy, které hýbou světem. 

13:3 {} s jehož krása Pokud je potěšen se 

že jsou bohy. Ať vědí, kolik lépe pán 

z nich je: pro první autor krásy je stvořil. 

{13:4} ale kdyby byli udiveni jejich moc a 

Ať si ctnost, pochopit je, kolik mocnější on 

je to z nich. 

{13:5} pro velikost a krásu stvoření 

Clervalova je vidět jejich výrobce. 

{13:6}, ale zatím pro to jsou méně zostuzená: pro 

Oni snad chybovat, hledající Boha a přejíce si najít 

ním. 

13:7 {} za to, že vyznat se ve svých dílech se ho hledat 

pilně a věří, jejich zrak: protože věci jsou 



krásné, které jsou vidět. 

{13:8} Howbeit nejsou ani být odpuštěno. 

{13:9} pro Jestliže oni byli schopni vědět tolik, že se 

se mohl zaměřit na světě; Jak se dřív dozvěděl 

Jejich pán? 

{13:10} ale nešťastný jsou a v mrtvé věci je jejich 

Doufám, kteří jim říkají bohové, což jsou díla Pánské 

ruce, zlato a stříbro, ukáži umění a podobnosti z 

bestie, nebo kámen k ničemu, práce Antik 

ruky. 

13:11 {} nyní tesař, felleth dřeva, poté, co jest 

rozřezané strom splnění účelu a sundali všechny 

obratně štěkat kolem o a kterýž opracované náramně, 

a plavidla, jejich způsobilé pro službu lidského života; 

{13:12} a poté, co strávil odmítnout jeho práce oblékat 

jeho maso, kterýž nadopoval; 

{13:13} a samotné odmítnout mezi těmi, které 

sloužil k ničemu, jsou křivé kus dřeva a plné 

suky, kterýž ji vyřezal pilně, když neměl nic jiného na 

atrakce a tvořená dovednost jeho pochopení, a 



stvořil k obrazu člověka; 

{13:14} nebo se to jako nějaké hnusné zvíře, kterým 

vermilion a barvou zbarvení červené a 

krytí každé místo v něm; 

{13:15} a když dokončil vhodný prostor pro to, 

nastavte ji do zdi a bylo rychle s železem: 

{13:16} pro poskytl za to, že nemusí spadnout, 

věděl, že nemůže pomoci sám; To je obrázek, 

a kterýž potřebují pomoc: 

{13:17} pak dělá modlitbu za jeho zboží, za svou ženu 

a děti a nestydí mluvit, by 

žádný život. 

{13:18} pro zdraví volá na, který je slabý: pro 

život modlí, kterou je mrtev; pro podporu pokorně beseecheth 

to, co jest nejméně prostředků pomoci: a šťastnou cestu 

asketh to, co nemůže nastavit nohu dopředu: 

{13:19} a pro získání a stále a pro dobrý úspěch 

z jeho rukou asketh schopnost udělat z něj, že nejvíce nemůže 

Chcete-li nějakou věc. 

{14:1} opět, jeden připravoval plout a asi do 



přes bouřlivý waves, povolává na kusu dřeva 

shnilé než plavidlo, které mu carrieth. 

14:2 {} pro vpravdě touha zisku vymyslel a 

dělník je postaven jeho dovednost. 

{14:3}, ale tvá Prozřetelnost, Otče, governeth to: pro 

učinil tak v moři a bezpečnou cestu v 

vlny; 

Zjevení {14:4}, který ty můžeš zachránit od všech nebezpečí: 
Ano, 

Když člověk šel do moře bez umění. 

Ty ne, že wouldest díla však {14:5} 

Tvá moudrost by měla být nečinná, a tudíž páchají muži 

jejich životy, aby malý kousek dřeva a předávání hrubý 
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moře v křehké tělo se ukládají. 

{14:6} pro v staré době také, kdy pyšní obři 

zahynul, naděje světa řídí ruka tvá 

unikl v je slabé a vlevo do všech věků semínko 

generace. 

14:7 {} pro požehnání je dřevo, kterým spravedlnost 



přichází. 

{14:8}, ale že který je lidskýma rukama je prokletý, jako 

dobře to, jako ten, kdo dělal to: on, protože si to; a to, 

protože je pomíjivé, jmenoval se Boha. 

14:9 {} pro bezbožného a jeho bezbožnosti jsou oba stejní 

nenávistné Bohu. 

{14:10} pro, které je musí být potrestán společně 

s ním to bylo. 

{14:11} je tedy i na modly pohanů 

musí existovat návštěvnosti: protože v Boží stvoření 

se stávají ohavnost a stumblingblocks do 

duše mužů a snare k nohám nerozumné. 

{14:12} pro navržení idoly byl začátek 

duchovní smilstvo a vynález z nich 

korupce života. 

{14:13} pro ani byli od počátku, ani 

budou na věky. 

{14:14} pro marné slávě muži vstoupili do 

svět, a proto se krátce ke konci. 

{14:15} pro otce trpícího předčasným reptáním, 



Když učinil obrázek svého dítěte brzy vzali, 

Teď mu ctěn jako Bůh, který byl pak mrtvý muž, 

a těm, které byly pod ním obřady a 

oběti. 

{14:16} tak v procesu čas bezbožné vlastní 

silný byl jako zákon, a modly 

uctíval přikázání králů. 

{14:17} koho muži nemohli dostát v přítomnosti, 

protože bydleli daleko, vzali padělek jeho 

obličej z daleka a udělal expresní obraz krále, kterého 

jsou dodržovány, na konec že tímto jejich neomalenost se 

Možná mu, že byl přítomen lichotit, jako by byl prezentovat. 

{14:18} také dělal singulární píli řemeslník 

pomoc pro další pověry se vydali ignorant. 

{14:19} pro on, snad ochoten prosím v 

orgán, nucen všechny své dovednosti, aby podobnost 

nejlepší módní. 

{14:20} a tak množství, allured milosti 

práce, vzal ho teď za Boha, který trochu dříve, než byl ale 

poctěn. 



{14:21} a to byla příležitost se klamat svět: 

pro muže, kalamity nebo tyranii připisují k 

kameny a zásoby název nesdělitelná. 

{14:22} navíc to nebylo dost pro ně, že se 

chyboval v poznání Boha; Ale zatímco oni žili v 

Velká válka nevědomosti, ty tak velké ran zvané 

jejich míru. 

{14:23} pro zatímco zabíjeli své děti v oběti, 

nebo použité tajné obřady, nebo vyrobené revellings podivných 

obřady; 

{14:24} nechali ani život, ani manželství déle 

Neposkvrněné: ale kterýkoli z nich zabil další traiterously, nebo 

trápil ho cizoložství. 

14:25 {} tak že tam vládla ve všech lidí bez 

výjimka krev, zabití, krádeže a přetvářky, 

korupce, nevěra, bouřlivém, křivá přísaha, 

{14:26} Disquieting dobrých lidí, zapomnětlivost dobra 

obraty, špinit duší, změna druhu, porucha 

manželství, cizoložství a nestydaté nečistoty. 

{14:27} pro uctívání idolů být jmenován, je 



na začátku, příčina a konec všeho zla. 

{14:28} buď jsou naštvaný, když budou veselé, nebo 

prorokují lži, nebo žít nespravedlivě, jinak lehce zříci 

samy o sobě. 

{14:29} pro věcí jako jejich důvěra je v idoly, které mají 

žádný život. třebaže jim lživě, přesto vypadají rozcházet se v 
názorech být 

bolí. 

{14:30} však pro obě příčiny, které se budou spravedlivě 

potrestán: protože si mysleli, že není dobře Boží, což 

Věnujte pozornost modly a také nespravedlivě přísahal v klamu, 
nedbaje 

svatosti. 

{14:31} pro to není moc o nich kdo se 

Přísahám: ale je to jen pomsta hříšníků, který punisheth 

vždy trestný čin bezbožného. 

{15:1}, ale ty, Ó Bože, umění, laskavý a pravdivé, 

trpělivost a v milosrdenství objednávání všechny věci, 

{15:2} Pokud zhřešíme, jsme tvá, znát tvé moci: 

ale nebude hřešíme, věděl, že jsme se počítají tvé. 

{15:3} pro znát tě je dokonalé spravedlnosti: Ano, 



Vím, že tvá moc je kořen nesmrtelnosti. 

{15:4} pro ani udělal zlomyslný vynález mužů 

oklamal nás, ani obrázek spatřen s rozličných barev, 

malíře marné práce; 

{15:5} pohled podepsaní enticeth blázni touhou po ní, 

a tak touží podobu mrtvého obrazu, to jest ne 

dech. 

{15:6} i ti, kteří jejich, kteříž je, touha 

a ti, kteří uctívají, jsou milenci zlé věci, a 

jsou hodni mít takové věci věřit na. 

{15:7} Potter, popouštění měkké zemi, fashioneth 

každé plavidlo s mnoho práce pro naši službu: Ano, z 

téže hlíny dopřává nádoby, které slouží pro čištění 

využití a rovněž také všechny sloužit jako opak: ale 

Co je používání obou druhu, potter, sám je soudce. 

{15:8} a zaměstnává jeho lewdly, dopřává 

marné Bůh z téže hlíny, i on, který trochu dříve, než byl 

vyrobené ze země, sám a v rámci malou chvíli po 

vrací se do stejné, když jeho život, který mu byl zapůjčen 
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musí být požadovány. 

{15:9} bez ohledu na jeho péči je, že musí mít 

mnoho práce, ani to, že jeho život je krátký: ale striveth do 
aplikace excel 

Zlatnické a stříbrotepců a endeavoureth jako 

dělníci v mosazi a counteth jeho slávě, aby 

padělané věci. 

{15:10} je popel jeho srdce, jeho nadějí je více odporné než 

země a jeho život menší cenu než jíl: 

{15:11} Forasmuch, jak on nevěděl, ani jeho tvůrce a on 

to inspirovalo do něj aktivní duši a vdechl 

živého ducha. 

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

zde získat trh: pro, řekněme, dostáváme třeba 

všech směrech, i když to být zlé prostředky. 

{15:13} pro tohoto muže, že pozemské věci učiniti křehké 

plavidla a modly, zná sám urazit 

nad všechny ostatní. 

{15:14} a všem nepřátelům svého lidu, která podrží 

v poddanství, jsou ty hloupá a jsou mnohem hůř, než 



velmi Jalovice. 

{15:15} pro se spočítat všechny modly pohan se 

bohové: který ani nemá a využívání oči vidět, ani nos 

nakreslit dech, ani uši k slyšení, ani prsty rukou zvládnout; 

a co se týče jejich nohou jsou pomalu jít. 

{15:16} pro člověka, a on, který si vypůjčil jeho 

vlastní, Duch je staromódní:, ale žádný člověk může mít Bůh 
jako 

k sobě. 

{15:17} za to, že smrtelný, on působí mrtvá věc s 

zlý ruce: on sám je lepší než věci které 

on worshippeth: zatímco žil kdysi, ale oni nikdy. 

{15:18} Ano, uctívali zvířata, také to, že jsou 

nejodpornější: pro porovnávané dohromady, některé z nich 
jsou horší 

než ostatní. 

{15:19} ani jsou krásné, a tak se 

potřeby pro zvěř: ale oni šli bez chvála 

Boha a jeho požehnání. 

{16:1} je tedy od podobně byli že potrestáni budou po zásluze, 

a množství zvířat. 



{16:2} namísto jaký trest, milostivě zabývající 

s tvé vlastní lidi ty preparedst pro ně maso 

zvláštní chuť, dokonce i křepelky rozvířit jejich chuť k jídlu: 

{16:3} do konce, že, PŘEJÍCE si jídlo, může pro 

hezký pohled šelmy poslal mezi nimi lothe ani to, 

která musí musí touha; ale tyto trpící bída 

pro krátké by mohly být provedeny účastni zvláštní pachuť. 

{16:4}, protože byl požadavek, že jim cvičení 

tyranie měla přijít bída, která se nemohla vyhnout: 

ale na toto by mělo být naopak jak své nepřátele 

byli mučeni. 

{16:5} pro když přišlo hrozný prudkost šelem 

po nich a oni zahynuli s žihadla křivý 

hadi, tvůj hněv vydrželo není vůbec: 

{16:6} ale upadli na malé sezónu, která 

jim by mohly být napomenut, s znamení spásy, aby 

je vzpomínka na přikázání Tvá práva. 

{16:7} pro ten, kdo se sám k němu otáčel nebyla uložena 

to, co viděl, ale tobě, že umění Spasitele z 

všechny. 



{16:8} a v tomto jsi madest tvé nepřátele přiznat, 

že se jedná o ty kdo deliverest ze všeho zla: 

{16:9} pro ně bitings kobylek a mouchy 

zabil, ani nebyla tam nalezena nápravná opatření pro jejich 
život: pro 

Oni byli hodni být potrestán tím, že taková. 

{16:10} ale tvoji synové ne samotné zuby jedovatých 

draci překonal: pro tvé milosrdenství byl někdy jimi, a 

je uzdravil. 

{16:11} pro byly vztyčené, že oni by měli 

Pamatujte, tvá slova; a byli rychle uloženo, že ne 

spadající do hlubokého zapomnění, by mohlo být neustále 

vědomy si tvou dobrotu. 

{16:12} pro to nebyl ani rostliny, ani jako balzám na plaister, 

To je obnovena na zdraví: ale tvé slovo, pane, která 

healeth všechny věci. 

{16:13} pro jsi sílu života a smrti: ty 

leadest do pekla a bringest znovu. 

{16:14} muž skutečně zabíjí prostřednictvím jeho zloby: a 

ducha, když je pryč, vrací ani duše 



dostal se přichází znovu. 

{16:15}, ale to není možné, aby se vyhnuli tvé ruky. 

{16:16} pro bezbožné, které odepřen tě poznal, byly 

zbičován sílu tvé paže: s podivné deště, 

pronásledovali, že mohli byli přivítal a sprchy, 

nelze vyhnout, a prostřednictvím ohně bylo spotřebováno. 

{16:17}, což je nejvíce divu, oheň měl 

více síly, ve vodě, která quencheth všechny věci: pro 

svět fighteth pro spravedlivé. 

{16:18} pro někdy byl plamen zmírnit, že 

nespálil se bestie, které byly odeslány před 

bezbožné; ale sami mohli vidět a vnímat, že jsou 

byli pronásledováni s Boží soud. 

{16:19} a v jiné době, to burneth i v prostřed 

z vody nad síly ohně, které by mohlo zničit 

plody nespravedlivé půdy. 

{16:20} namísto čehož ty feddest tvé vlastní lidé 

s jídlem andělé a poslat je z nebe, chléb 

připravené bez jejich práce, schopen obsah každého muže 

potěšení a dohodnout se na každého vkusu. 



{16:21} pro tvé živobytí prohlásil tvou sladkost k 

tvé děti a sloužící k jídlu jedlík, 

temperované sama podle vkusu každého člověka. 

{16:22} ale sněhu a ledu snášel oheň a taví 

Ne, že by vědí, že oheň hořící v kroupy, a 

jiskřící v dešti, to ničí plody nepřátel. 

{16:23} ale to opět nezapomněli i svou vlastní sílu, 
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že může být živeni spravedlivých. 

{16:24} pro tvora, který tobě, serveth který umění 

Výrobce rozmnožuje své síly proti nespravedlivé pro 

trest a abateth jeho sílu ve prospěch účastníků 

jako například dali důvěru v tebe. 

{16:25} proto už tehdy byla pozměněna do všech 

módy a byl poslušný Tvé milosti, že nourisheth vše 

věci, dle přání z nich, který měl potřebu: 

{16:26} že synové tvoji, Ó Pane, kterého miluješ, 

Možná víte, že není ani pěstování plodů, 

nourisheth člověk: ale, že to je tvé slovo, které preserveth 

těm, kteří dali důvěru v tebe. 



{16:27}, ale nebyl zničen ohně, 

že je zahřívají s malou sluneční paprsek, brzy rozplynuly: 

{16:28} že by mohlo být známo, že musíme zabránit, aby 

slunce, aby dal tobě díky a v dayspring modlit se k tobě. 

{16:29} pro naději nevděční se rozplynou pryč jako 

v zimě je hoar mrazu a musí utéct, jako nerentabilní 

vodu. 

{17:1} pro skvěle jsou tvé rozhodnutí a nemůže být 

vyjádřeno: proto se dopustil unnurtured duše. 

17:2 {} pro kdy nespravedlivé muži myšlení k utlačování 

Svatý národ; je Drž hubu ve svých domech, vězni 

temnoty a spoutáno s dluhopisy dlouhá noc, 

[tam] vyhnána ze věčná prozřetelnost. 

{17:3} pro zatímco škrty skryt v jejich tajemství 

hříchy, byly rozptýleny v temný závoj zapomnění, 

je strašně překvapen a trápí se [podivné] 

Zjevení. 

{17:4} pro ani zjišovat roh, která je držela 

ty ze strachu: ale zvuky [od vod] padají 

Znělo to o nich, a se objevil jim smutnou vizí 



s těžkým tvářích. 

{17:5} žádná síla ohně by jim mohlo dát světlo: ani 

vydrží to zesvětlit plamenů hvězd 

hrozná noc. 

{17:6} jen zdálo se jim, co oheň vzplanul z 

sama o sobě velmi hrozné: za to, že hodně vyděšený, si mysleli, 

věci, které být horší než pohled se 

Ne neviděl. 

17:7 {} jako pro iluze umění magie a dali 

dolů, a jejich vaunting v moudrosti byl trestán s 

hanba. 

17:8 {} pro oni, který sliboval drive away hrůzy a 

potíže z nemocné duše, jsou nemocní sami strachu, 

je hodna se smál. 

{17:9} pro i když žádná hrůza strach Přesto 

se bojí s bestií které míjel a syčení 

hadi, 

{17:10} zemřeli strachu, popírání, že oni viděli vzduchu, 

které by z žádné strany se vyhnout. 

{17:11} za špatnosti, odsoudili její vlastní svědek, 



je velmi ustrašený a stisknutí se svědomím, vždy 

forecasteth těžké věci. 

{17:12} pro strach není nic jiného než zradu z 

který pomáhá jaký důvod offereth. 

{17:13} a očekávání, je méně, 

counteth neznalost víc, než příčina, co 

trápení. 

{17:14} ale spánkem stejné noci, 

což bylo opravdu nesnesitelné, a který sestoupil na ně 

z DNA nevyhnutelné peklo, 

{17:15} byly částečně trápil s monstrózní zjevení, 

a částečně omdlel, jejich srdce je: pro náhlé 

strach a ne se podíval na, sestoupil na ně. 

{17:16} tak pak kdo tam spadl byl straitly 

zachovány, drž hubu ve vězení bez železné tyče, 

{17:17} pro zda byl hospodář, či pastýře, 

nebo dělník v poli byl předjet a vydržel 

tuto nutnost, které nebylo možné vyhnout: byli všichni 

vázaný s jedním řetězem temnoty. 

{17:18} zda šlo kvílení větru, nebo melodický 



hluk z ptáků mezi rozložitými větvemi, nebo v příjemné 

pád násilně, tekoucí vody 

{17:19} nebo hrozný zvuk kamenů svržen, nebo 

spuštění, které nemohly být vidět Skipping zvířata, nebo 

řvoucí hlas nejkrutější divoká zvířata, nebo odrazila ode dna 

echo z duté hory; Tyto věci se jim 

umdlévají strachu. 

{17:20} pro celý svět zářil s jasné světlo, a 

nic bylo bráněno v jejich práce: 

{17:21} over je pouze bylo šířit za špatnou noc, 

obraz té temnoty, která by měla získat i později 

jim:, ale přesto byli k sobě více bolestné než 

temnotu. 

{18:1} nicméně Tvé Svaté měl velmi velké světlo, 

jehož hlas jim sluchu a ne vidět jejich tvar, 

protože také neutrpělo stejné věci, jsou 

počítáno je šťastný. 

{18:2}, ale za to neubližovaly jim teď, z nichž 

by byla křivdil, než jim poděkoval jim, a 

ošlapkovi, jim milost pro, že byli nepřátelé. 



{18:3} namísto čehož ty kteréž je hořící pilíř 

požáru, obě jako průvodce na neznámou cestu a 

neškodné slunce je pobavit čestně. 

{18:4} byli hodni být zbaven světla a 

uvězněn v temnotě, zůstal na tvoji synové, drž hubu, tím 

kterého nezkorumpovaná světlo zákona bylo dáno 

na světě. 

{18:5} a kdy se rozhodl zabít kočky 

svatých, dítě je přetypovat zpět a uložen do 

popravištěm, ty tookest od množství jejich 

děti a destroyedst je úplně v mocné vody. 

{18:6} té noci byli naši otcové certifikovaný výše, která 

jistě vědět, k jaké přísahy dal 
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spolehlivost, poté mohou být dobré mysli. 

{18:7} tak svého lidu byl přijat oběma spasení 

spravedlivé, a ničení nepřátel. 

{18:8} pro čím ty trestat své protivníky, 

stejný ty nás, které jsi Augustinu povolal oslavilo. 

{18:9} pro spravedlivý děti dobrých lidí udělal 



obětovat tajně a s jedním souhlasem svatý zákon, 

že by mělo být svatí jako účastni stejně dobré a 

zlo, otcové teď zpívá písně chvály. 

{18:10}, ale na druhé straně znělo špatně 

podle křik nepřátel a politováníhodné hluk byl 

nesl v zahraničí pro děti, které byly pomýšlet. 

{18:11} master a sluha byli potrestáni po 

jedním způsobem; a jako král, tak trpěl společné 

člověk. 

{18:12}, tak všichni dohromady měli nespočet mrtvých s 

jeden druh smrti; nevěděli to ani dostatečné pohřbít živé 

jim: v jednom okamžiku nejvznešenější potomci jich bylo 

zničeny. 

{18:13} pro zatímco neuvěřili by jakoukoli věc, tím 

důvod očarování; po zničení 

prvorozený, uznaly tento lidi, aby se synové 

Bůh. 

{18:14} pro zatímco všechny věci byly v tichém mlčení, a 

té noci byl uprostřed její rychlý průběh, 

{18:15} tvé všemohoucí slovo skočil dolů z nebes 



z tvého královského trůnu, jako divoký muž války do středu 

země zkázy, 

{18:16} a přinesl tvé nepředstíraný přikázání jako 

ostrý meč a postavení se naplnil všechny věci se smrtí; 

a to dotklo nebe, ale stál na zemi. 

{18:17} pak náhle vize hrozné snů 

trápí je bolest a hrůzy přišla na ně jaké jsi mi projevil 

pro. 

{18:18} a jeden vyvolána zde a tam, polovina 

mrtvý, zvala příčina jeho smrti. 

{18:19} pro sny, které trápí jim udělal foreshew 

to, aby měli zahynout a nevím, proč byly 

postižených. 

{18:20} Ano, ochutnávka smrti se dotkl spravedlivých 

také a tam bylo zničení mnoha v 

Divočina: ale hněv není dlouho. 

{18:21} pro pak bezúhonný muž spěšně, a 

stál tam na obranu a štít jeho 

řádné ministerstvo, dokonce i modlitbu a usmíření 

kadidlo, proti hněvu a tak přivedl 



kalamita do konce, prohlásil, že on byl služebníka. 

{18:22} tak on překonal destroyer, nikoliv s pevností 

tělo, ani síla zbraní, ale s slovo chytil ho 

to potrestán, vycházející z přísahy a smlouvy s 

otcové. 

{18:23} pro kdy mrtví byli nyní spadly o 

hromady jeden na druhého, stojící mezi, on zůstal 

hněv, a způsob, jak živé. 

{18:24} v dlouhý oděv byl celý svět, a 

v řádcích čtyři kameny byla slávu otců 

vyrytý a tvé Veličenstvo na daidem hlavu. 

{18:25} Tyto torpédoborce dal místo a byl 

strach z nich: neboť bylo natolik, že jen ochutnal z 

hněv. 

{19:1} pro bezbožného, hněv sestoupil na ně bez 

milost a až do konce: věděl před co by udělali; 

{19:2}, jak to že jim odejít, a 

Poslal jim rychle pryč, by pokání a jejich realizaci. 

19:3 {} pro zatímco byli ještě truchlí a tvorby 

nářek na hroby mrtvých, přidávaly další 



hloupé zařízení a je pronásledoval jako uprchlíci, kterým se 

měl intreated pryč. 

{19:4} pro osud, čehož byli hodni, kreslil 

jim k tomuto účelu a udělal jim zapomenout na věci, 

se již stalo, že by mohly splnit trest 

který byl kteří chtějí, aby jejich utrpení: 

{19:5} a aby Lygii může předat skvělý způsob: 

ale se jim zdát podivná smrt. 

19:6 {} pro celé stvoření v jeho správného druhu byl 

staromódní znovu znovu slouží zvláštní přikázání 

to byly dány, že tvé děti mohou být uchovávány 

bez zranění: 

19:7 {} jako jmenovitě, mrak stínování tábor; a 

kde voda stála před suché zemi objevily; a z 

Rudé moře tak bez jakýchkoli překážek; a násilné 

proud zelené pole: 

{19:8} wherethrough všichni šli, které byly 

obhajoval tvých rukou, vidět tvé úžasné divné 

divy. 

19:9 {} pro šli na svobodě jako koně a skočil jako 



Jehňata, chvála tobě, Ó Pane, kdo by vysvobodil. 

{19:10} byli ještě si vědom věcí, které byly 

Hotovo, zatímco oni se zdržoval v cizí zemi, jak se 

pozemní vyvedl mouchy namísto dobytek a jak se 

řeka, vyvržené velké množství žab namísto ryby. 

{19:11} ale poté uviděli novou generaci 

drůbež, když je vedl s jejich chuť k jídlu, ptali 

jemné maso. 

{19:12} pro křepelky přišel k nim od moře pro 

jejich spokojenost. 

{19:13} a tresty nepřicházel na hříšníky 

bez známek bývalého silou hromů: za to, 

trpěl spravedlivě podle své vlastní špatnosti, 

jako bývaly tvrdé a nenávistné chování 

k cizím lidem. 

{19:14} pro Sodomites neobdržela žádné ty, kterým 

věděli, že ne, když přišli: ale ty přinesl přátele 

do otroctví, která by si zasloužila dobře z nich. 
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{19:15} a ne jen tak, ale snad trochu 



v úvahu, protože používají cizinci nejsou 

povolena: 

{19:16} ale tyto velmi bolestně postižených, kterým 

dostalo se feastings a již byly 

účastni stejné zákony s nimi. 

{19:17} tedy i slepota, byly tyto 

marod, jako byly u dveří spravedlivý muž: 

Když je obklíčili o s hrozně velká temnota, 

každý hledal průchod své vlastní dveře. 

{19:18} pro prvky, které byly změněny v sobě tím, 

jakási harmonie, to jako změna poznámky psalterium 

název melodii, a přesto jsou vždy zvuky; což může 

Dobře vnímat pohled na věci, které byly 

Hotovo. 

{19:19} pro pozemské věci byly přeměněny na vodnaté, a 

věci, které před plaval ve vodě, se nyní měnily 

na zem. 

{19:20} oheň měl moc ve vodě, jeho zapomínání 

vlastní ctnosti: a forgat vody zhášecí povaze. 

{19:21} na druhé straně, plameny neztrácel ne maso 



ze pomíjivé žijící věci, když kráčeli v něm; 

ani oni roztál ledový druh nebeského masa, které bylo 

přírody schopen roztavit. 

{19:22} pro ve všech věcech, Ó Bože, ty zvětšit Tvé 

lidé a oslavovat, ani ty jde lehce 

jim: ale pomáhat jim v každém čase a místě. 

APOKRYFY 
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