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Visdom 

Boka av Wisdomor... Salomons visdom av 

{1:1} kärlek rättfärdighet, ni som vara domare på jorden: 

tror Herren med en bra (hjärtat), och i enkelhet 

hjärtat söker honom. 

{1:2} för han kommer att hittas av dem som frestar honom inte; 

och sheweth själv åt sådant som inte misstror honom. 

{1:3} för egensinnige tankar skilja från Gud: och hans 

makt, när den försökte, kallar det oklokt. 

{1:4} för in en illvillig själ träder visdom; 

inte heller vistas i kroppen som är betvingar till synden. 

{1:5} för den Helige Anden av disciplin kommer att fly svek, och 

ta bort från tankar som är utan förståelse, och 

kommer inte att följa när orättfärdighet cometh i. 

{1:6} för visdom är en kärleksfull Ande; och kommer inte 
frikänna en 

hädelse av hans ord: för Gud är vittne av hans tyglar, 

och en sann beholder hans hjärta, och en åhörare av tungan. 



{1:7} för the Herrens Ande håller världen: och som 

som containeth alla saker han har kunskap om rösten. 

{1:8} därför han som talar orättfärdiga saker 

inte kan döljas: inte heller skall hämnd, när det punisheth, 

förbi honom. 

{1:9} för inkvisitionen skall göras till råd av 

de ogudaktiga: och ljudet av hans ord skall komma till den 

Herren för manifestationen av hans onda gärningar. 

{1:10} för örat av svartsjuka lyssnar alla saker: och den 

bullret från Knot är inte gömde. 

{1:11} därför akta oss för porlande, vilket är 

olönsamma; och avstå tungan från förtal: för 

Det finns inga ord så hemlig, att skall gå för intet: och den 

mun som belieth hämnad själen. 

{1:12} söker inte döden i fel i ditt liv: och dra 

inte över er förstörelse med verk av din 

händer. 

{1:13} för Gud gjorde inte döden: varken har han nöje 

i förstörelsen av levande. 

{1:14} för han skapade alla ting, som de kan ha sin 



att vara: och generationerna av världen var hälsosamma; och 

Det finns ingen giftet av förstörelse i dem, eller kungariket 

dödens på jorden: 

{1:15} (för rättfärdighet är odödlig:) 

{1:16} men ogudaktiga män med sina verk och ord 

kallas det för dem: för när de trodde att deras 

vän, de förbrukas till intet, och gjorde ett förbund med 

det, eftersom de är värdiga att delta med den. 

{2:1} för oss ogudaktiga sa, resonemang med själva, 

men inte aright, vårt liv är kort och tråkigt, och i döden 

en man finns det inget botemedel: var inte heller det någon 
människa 

kända har återvänt från graven. 

{2:2} för vi är födda på alla äventyr: och vi skall vara 

härefter som om vi aldrig hade varit: för andan i vår 

näsborrarna är som rök och en liten gnista i förflyttning av vår 

hjärta: 

{2:3} som är släckt, vår kropp skall vändas 

till aska, och vår Ande skall försvinna som mjuka luften, 

{2:4} och vårt namn skall glömmas i tid, och ingen 



mannen ska ha våra verk i hågkomst, och vårt liv 

skall förgå som tracen av ett moln, och skall 

spridda som en dimma, som drivs bort med balkar av 

solen, och övervinna med värmen därav. 

{2:5} för vår tid är en mycket skugga som övergår bort; 

och efter vår ände finns det ingen återvänder: för det är snabb 
förseglade, 

så att ingen kommer igen. 

{2:6} kom därför, låt oss njuta av det goda som 

närvarande: och låt oss snabbt använda varelserna som som i 

ungdomar. 

{2:7} Låt oss fylla oss med kostsamma vin och salvor: 

och låt ingen blomma på våren förbi oss: 

{2:8} Låt oss kröna oss med rosenknoppar, innan de 

vara vissnade: 

{2:9} låt ingen av oss gå utan hans del av vår 

vällust: Låt oss lämna symboliska mynt av vår glädje i 

varje plats: för detta är vår del, och vår lott är detta. 

{2:10} låt oss förtrycka den rättfärdiga fattige, låt oss inte 

skona änka, och inte heller vördnad de gamla gråa hår av den 



åldern. 

{2:11} Låt vår styrka vara lagen i rättvisa: för det 

som är svaga befinns vara ingenting värt. 

{2:12} därför lur låt oss ligger på för rättfärdiga; 

eftersom han inte är för vår tur, och han är ren i motsats till 

våra gärningar: han upbraideth oss med vår felande lag, 

och objecteth till vår vanära transgressings av våra 

utbildning. 

{2:13} han professeth att ha kunskapen om Gud: och 

Han ropar själv som barn till Herren. 

{2:14} han gjordes att tillrättavisa våra tankar. 

{2:15} han är grov oss även att skåda: för sitt liv 

är inte som andra män, hans vägar är av en annan mode. 

{2:16} vi är uppskattade av honom som förfalskningar: han 

abstaineth från våra sätt från orenhet: han pronounceth 

i slutet av den bara för att bli välsignade, och låter hans skryta 
som 

Gud är hans fader. 

{2:17} låt oss se om hans ord vara sant: och låt oss bevisa 

Vad skall hända i slutet av honom. 



{2:18} om bara mannen vara Guds son, han kommer att hjälpa 

honom och befria honom ur handen på hans fiender. 

{2:19} låt oss undersöka honom med despitefulness och 

tortyr, att vi får veta hans ödmjukhet och bevisa sin 

tålamod. 

{2:20} låt oss fördömer honom med en skamlig död: för av 

hans egen säger han ska respekteras. 
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{2:21} sådana saker de föreställa, och blev lurad: 

för sin egen ondska har förblindat dem. 

{2:22} när det gäller Guds, hemligheter de kn ew dem inte: 

varken hoppades de på lönerna för rättfärdighet, inte heller 

skönjas en belöning för oskyldiga själar. 

{2:23} för Gud skapade människan för att vara odödlig, och 
gjorde 

honom vara en bild av sin egen evighet. 

{2:24} ändå genom avund av djävulen kom döden 

in i världen: och tycker det är de som tag på hans sida. 

{3:1} men själarna av de rättfärdiga i hand 

Gud, och det skall ingen plåga röra dem. 



{3:2} i åsynen av det oklokt tycktes de dö: och 

sin avgång tas för elände, 

{3:3} och deras går från oss att vara fullständiga undergång: 
men 

de är i fred. 

{3:4} för att de straffas i åsynen av män, ännu 

är deras hopp som är full av odödlighet. 

{3:5} och efter att ha varit lite tuktade, de skall vara 

kraftigt belönas: för Gud visat dem och fann dem 

värdig för sig själv. 

{3:6} som guld i ugnen har han provat dem, och 

fick dem som brännoffer. 

{3:7} och i tiden av deras umgänge som de skall lysa, 

och springa fram och tillbaka som gnistor bland stubb. 

{3:8} de skall döma nationerna, och har dominion 

över folket, och deras Herre skall regera för evigt. 

{3:9} de som sätter sin tillit till honom skall förstå den 

sanning: och sådant som att vara trogen i kärlek skall följa med 
honom: 

för nåd och barmhärtighet är hans heliga, och han har omsorg 
för hans 



utvalda. 

{3:10} men de ogudaktiga skall straffas enligt 

sin egen fantasi, som har försummat rättfärdiga, 

och övergivit Herren. 

{3:11} för den som föraktar vishet och vårda, han är 

eländig, och deras hopp är förgäves, deras arbetsinsatser 
ofruktbart, 

och deras arbeten olönsamma: 

{3:12} sina fruar är dumt, och deras barn wicked: 

{3:13} sin avkomma är förbannade. Därför välsignade är de 

Barren som är obefläckad, som inte har känt de syndiga 

säng: hon ska ha frukt i umgänget av själar. 

{3:14} och välsignad är hovmannen, som med sina händer 

har åstadkommit någon ondska, inte heller trott onda saker 

mot Gud: för honom skall ges särskild gåva 

tro och ett arv i templet Herrens mer 

acceptabelt att hans sinne. 

{3:15} för härliga är frukten av bra mödor: och den 

roten av visdom skall aldrig falla bort. 

{3:16} när det gäller barn till äktenskapsbrytare, skall de inte 



komma till deras perfektion och utsäde av en syndig säng 

skall utrotas. 

{3:17} för men de lever länge, men ska de vara 

ingenting betraktas: och deras senaste ålder skall vara utan 
heder. 

{3:18} eller, om de dör snabbt, de har inget hopp, varken 

komfort i dagen av rättegången. 

{3:19} för hemskt är slutet av syndig 

generation. 

{4:1} bättre det är att ha några barn, och att ha dygd: 

för minnesmärket därav är odödlig: eftersom det är känt 

med Gud och med män. 

{4:2} när det förekommer, män ta exempel på det; och 

När det är borta, de önskar det: det weareth en krona, och 

triumpheth för alltid, att ha fått segern, sträva efter 

obefläckad belöningar. 

{4:3} men multiplicerande barnaskaran av de ogudaktiga skall 
inte 

trivs, och inte heller ta djup böka från bastard följesedlar, och 
inte heller lay alla 

snabb foundation. 



{4:4} för även om de blomstra i grenar under en tid. ännu 

stående inte sista, de skall skakas med vinden, och 

genom styrkan av vindar skall de utrotas. 

{4:5} ofullkomligt grenar skall brytas av, deras 

frukt olönsam, inte mogen att äta, ja, träffas för ingenting. 

{4:6} för barn aflade olagligt bäddar är 

vittnen av ondska mot sina föräldrar i deras rättegång. 

{4:7} men om rättfärdiga förhindras med döden, 

ännu skall han resten. 

{4:8} för ärade ålder är inte det som står i 

längd av tid, eller som mäts genom flera år. 

{4:9} men visdom är den gråa hår till människorna, och en 

obefläckad livet är ålderdom. 

{4:10} han behagade Gud och var älskad av honom: så att 

lever bland syndare han översattes. 

{4:11} Ja snabbt var han tagit bort, lest som 

ogudaktighet bör förändra hans förståelse, eller svek locka 

hans själ. 

{4:12} för den förtrollande av lättsinne skymma 

saker som är ärlig; och den vandrande av concupiscencen 



undergräva enkel sinnet. 

{4:13} han, görs perfekt på kort tid, uppfyllt en 

lång tid: 

{4:14} för hans själ glada Herren: därför hastade han 

att ta bort honom bland de ogudaktiga. 

{4:15} detta folket såg, och förstod det inte, inte heller 

lade de upp denna i deras sinnen, att hans nåd och 
barmhärtighet är 

med sina heliga, och att har han respekt till sin valda. 

{4:16} således de rättfärdiga som är döda skall fördöma den 

ogudaktiga som lever; och ungdomar som snart är fulländade 

i många år och åldern av de orättfärdiga. 

{4:17} ty de skall se slutet av kloka och skall inte 

förstå vad Gud i hans råd har påbjudits av honom, 

och i vilket syfte har Herren satte honom i säkerhet. 
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{4:18} de skall se honom, och förakta honom. men Gud skall 

skratta dem att håna: och de skall hädanefter vara en vile 

slaktkroppen och en förebråelse bland döda för evigt. 

{4:19} för han skall slita sönder dem och kastade dem ner 



huvudstupa, att de skall vara mållös; och han skall skaka 

dem från stiftelsen; och de skall vara helt lade 

avfall, och vara i sorg; och deras memorial skall förgås. 

{4:20} och när de kastade upp räkenskaperna för deras synder, 

de skall komma med rädsla: och sin egen ondska skall 

övertyga dem att deras ansikte. 

{5:1} då skall de rättfärdiga mannen står i stor 

djärvhet innan ansikte som har plågat honom, och 

gjorde ingen hänsyn till hans mödor. 

{5:2} när de ser det, de skall vara orolig med 

fruktansvärd rädsla, och skall bli förvånad över märkliga i hans 

frälsning, så långt bortom allt de såg för. 

{5:3} och de ångrar och stönade för ångest 

Ande skall säga inom sig, detta var han, som vi 

hade ibland i hån, och ett ordspråk av förebrå: 

{5:4} vi dårar stod hans liv galenskap och hans slut på 

vara utan ära: 

{5:5} Hur är han räknade bland Guds, barn 

och hans parti är bland heliga! 

{5:6} därför har vi felat från långt av sanningen, och 



ljuset av rättfärdighet har inte lyste oss, och den 

rättfärdighetens sol ökade inte på oss. 

{5:7} Vi tröttnade oss i vägen för ogudaktighet och 

destruktion: Ja, vi har gått igenom öknar, där det 

Lägg inget sätt: men när det gäller vägen för Herren, vi har inte 

känt till den. 

{5:8} Vad har pride gagnat oss? eller vad gott har 

rikedomar med vår vaunting gett oss? 

{5:9} alla dessa saker är gått bort som en skugga, och 

som ett inlägg som hastade av; 

{5:10} och som ett skepp som övergår över vågor den 

vatten, som när det har gått, spår därav kan inte vara 

hittade, varken vägen kölen i vågor; 

{5:11} eller som när en fågel har flugit genom luften, det 

inga tecken på hennes sätt att hittas, men stiltje som 

slagen med vingarna och skildes med den 

våldsamma buller och rörelse av dem, är passerat, och 

däri efteråt skall inga tecken där hon gick hittas; 

{5:12} eller liknande som när en pil är skjuten på ett märke, det 



har helt kluvna luften, som omedelbart kommer tillsammans 
igen, 

så att en man inte kan veta om det gick igenom: 

{5:13} även så vi gillar i sätt, så snart vi var 

född, började vår slut, och hade inga tecken på dygd till 

förkunna; men konsumerades i vår egen ondska. 

{5:14} blåses för hopp om en gudaktig är som damm som 

bort med vinden; som en tunn skum som drivs bort 

med stormen; Gilla som röken som skingras här 

och där med tempest och övergår bort som den 

minnet av en gäst som tarrieth men en dag. 

{5:15} men rättfärdiga leva för evigt; deras belöning 

också är med Herren, och vården av dem är med mest 

Hög. 

{5:16} Därför skall de få en härliga kungariket, 

och en vacker krona ur Herrens hand: för med sin 

högra hand skall han täcka dem, och med hans arm skall han 

skydda dem. 

{5:17} han skall ta honom hans svartsjuka komplett 

pansar, och göra varelsen hans vapen för hämnd 



av hans fiender. 

{5:18} han skall sätta på rättfärdighet som en bröstplåt, och 

Sant dom istället för en hjälm. 

{5:19} han träder helighet för en oövervinnelig sköld. 

{5:20} sin svåra vrede skall han skärpa för ett svärd, och 

världen skall slåss med honom mot de oklokt. 

{5:21} sedan skall rätt syftar Thunderboltarna gå 

utomlands; och från molnen, från och med en väl dragit båge, 

de skall flyger till märket. 

{5:22} och hagelstenar full av vrede skall drivas som av 

en sten båge, och vattnet i havet skall rasa mot 

dem, och översvämningarna skall grymt dränka dem. 

{5:23} Ja, en mäktig vind skall stå upp mot dem, 

och som en storm ska blåsa bort dem: således ondska skall 

låg avfall hela jorden, och sjuk hanteringen skall störta 

tronerna den mäktiga. 

{6:1} hör därför, O ni kungar och förstå; lära, 

ni att vara domare i ändarna av jorden. 

{6:2} ge öra, ni som styr folket, och ära i den 

mängd nationer. 



{6:3} för makt ges du av Herren och suveränitet 

från det högsta, som skall prova era gärningar, och söka ut 

din rådslag. 

{6:4} eftersom att vara minister av hans rike, ni har 

inte bedömas aright, höll lagen heller, gick efter den 

ombud för Gud; 

{6:5} fruktansvärt och snabbt skall han komma över er: för en 

skarpa domen skall vara dem som vara i himlarymderna. 

{6:6} för barmhärtighet kommer snart ursäkta den elakaste: 
men 

mäktiga män skall vara mäktigt plågade. 

{6:7} för han som är herre över alla skall frukta ingen människa 
är 

person, inte heller skall han stå i vördnad för varje människas 

storhet: han har gjort stora och små och lejd 

för alla likadana. 

{6:8} men en öm rättegång skall komma över den mäktiga. 

{6:9} eder därför, O kungar, talar jag, som ni 

kan lära visdom, och inte faller bort. 

{6:10} för de håller helighet ett heligt sätt skall bedömas 

heliga: och de som lärt sig sådana saker skall finna vad 



för att besvara. 

{6:11} Ange därför din tillgivenhet på mina ord; 
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önskar dem, och ni skall instrueras. 

{6:12} visdom är härliga, och aldrig fadeth bort: Ja, 

Hon är lätt att se dem som älskar henne och hittas av såsom 

söka henne. 

{6:13} hon preventeth dem som önskar henne, att 

själv först känd för dem. 

{6:14} den som söker sitt tidigt skall har ingen stor 

travail: för han skall finna henne sittande vid hans dörrar. 

{6:15} att tänka är på henne därför perfektion av 

visdom: och den som watcheth för henne skall snabbt 

utan vård. 

{6:16} är för hon goeth om att söka som värda att 

henne, sheweth själv gynnsamt för dem på sätt, och 

stöter dem i varje tanke. 

{6:17} för den mycket verkliga början av henne är önskan 

disciplin; och vård av disciplin är kärlek; 

{6:18} och kärlek är hållande av hennes lagar; och att ge bort 



akt på hennes lagar är försäkran om oförgänglighet; 

{6:19} och oförgänglighet låter oss nära till Gud: 

{6:20} därför lusten av visdom åstadkommer en 

kungariket. 

{6:21} om din glädje vara sedan i troner och spiror, O 

ni konungar av folket, ära visdom, som ni kan regera 

för evigt. 

{6:22} för visdom, vad hon är och hur hon kom upp, 

Jag kommer att berätta, och kommer inte att dölja mysterier 
från dig: men 

kommer att söka ut henne från början av hennes födelse, och 

få kunskap om henne in ljuset och inte kommer att passera 

sanningen. 

{6:23} inte heller kommer jag gå med konsumerar avund; för en 
sådan en 

mannen skall ha ingen gemenskap med visheten. 

{6:24} men mängden kloka är välfärden för de 

världen: och en klok kung är upprätthållandet av folket. 

{6:25} få därför undervisning genom mina ord, 

och det skall göra dig bra. 

{7:1} jag själv också är en dödlig människa, som för alla, och den 



avkomma till honom som gjordes först av jorden, 

{7:2} och i min moders sköte var formad för att vara 

kött i tiden av tio månader, som packas i blod, 

för utsäde av människan, och den glädje som kom med sömn. 

{7:3} och när jag föddes, jag drog i den vanliga luften, 

och föll på jorden, som är som naturen, och först 

röst som jag yttrade grät, som alla andra gör. 

{7:4} jag vårdades i lindakläder, och att med 

bryr sig. 

{7:5} för det finns ingen kung som hade någon annan början av 

födelse. 

{7:6} för alla män har en hänrycka in i livet och liknande 

att gå ut. 

{7:7} därför jag bad och förståelse gavs 

mig: Jag kallade på Gud och en anda av visdom kom till mig. 

{7:8} jag föredragit henne innan spiror och troner, och 

aktad rikedomar ingenting i jämförelse av henne. 

{7:9} jämfört varken jag henne någon ädelsten, 

eftersom alla guld för henne är som lite sand, och 

Silver skall räknas som lera innan henne. 



{7:10} jag älskade henne ovanför hälsa och skönhet, och valde 
att 

har henne istället för ljus: för ljuset som kommer från henne 

aldrig går. 

{7:11} alla bra saker tillsammans kom till mig med henne, och 

oräkneliga rikedomar i händerna. 

{7:12} och jag jublade i dem alla, eftersom visdom goeth 

framför dem: och jag visste inte att hon var mor till 

dem. 

{7:13} jag lärde mig flitigt, och kommunicerar henne 

frikostigt: jag inte dölja hennes rikedomar. 

{7:14} för hon är en skatt för människorna som aldrig sviker: 

som de som använder blir vänner till Gud, att vara 

beröm för de gåvor som kommer från lärande. 

{7:15} Gud har gett mig att tala som jag skulle, och till 

föreställa som är meet för de saker som får mig: eftersom 

Det är han som leder till visdom och directeth kloka. 

{7:16} för i handen är både vi och våra ord; alla 

vishet också, och kunskap om utförande. 

{7:17} för han har givit mig viss kunskap om den 



saker som är, nämligen veta hur världen gjordes, 

och drift av element: 

{7:18} början, slut och mitt i tiderna: den 

förändringar av roterande av solen, och ändringen av 

säsonger: 

{7:19} kretsar i år, och positionerna av stjärnor: 

{7:20} naturer av levande varelser och Furierna av 

vilda djur: våld av vindar och resonemang av 

män: Mångfalderna av växter och rötter dygder: 

{7:21} och allt sådant som är antingen secret eller manifest, 

dem jag vet. 

{7:22} för visdom, som arbetaren av alla ting, 

lärde mig: för henne är en förståelse ande heliga, en 

enda, grenrör, subtil, livlig, rensa, obefläckad, vanlig, inte 

föremål för ont, älskar det som är bra snabb, som 

kan inte vara letted, redo för att göra gott, 

{7:23} typ till mannen, orubblig, säker, fri från vård, 

att ha all makt, övervaka alla saker och gå igenom 

alla förståelse, ren, och de flesta listigare, sprit. 

{7:24} för visdom är mer rörliga än någon rörelse: hon 



övergår och går igenom alla saker på grund av henne 

Pureness. 

{7:25} för hon är andedräkten av kraften av Gud, och en 

ren inflytande flödar från allsmäktigt härlighet: 

Därför kan ingen vanhelgade sak falla in i henne. 
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{7:26} för hon är ljusstyrkan på den eviga ljuset, 

obefläckad avspegla av Guds kraft, och bilden av 

hans godhet. 

{7:27} och att vara utom en, hon kan göra alla saker: och 

kvar i sig själv, hon får alla saker nya: och i alla 

åldrar ingå heliga själar, hon låter dem vänner av 

Gud och profeterna. 

{7:28} för Gud älskar ingen men honom som bor med 

visdom. 

{7:29} för hon är vackrare än solen, och framför 

alla stjärnor ordning: som jämförs med ljuset, hon är 

hittade innan det. 

{7:30} för efter denna kommer natt: men vice skall inte 

segra mot visdom. 



{8:1} visdom reacheth från ena änden till en annan mäktigt: 

och sött doth hon beställa alla saker. 

{8:2} jag älskade henne, och sökte ut henne från min ungdom, 
jag 

för att göra henne min make och jag var en älskare av henne 

skönhet. 

{8:3} i det hon är förtrogen med Gud, hon magnifieth 

hennes adeln: Ja, Herren av allt själv älskade henne. 

{8:4} för hon är invigt mysterier av kunskap 

av Gud och en älskare av hans verk. 

{8:5} om rikedomar vara en besittning att önska i detta livet. 

Vad är rikare än visdom, som worketh alla saker? 

{8:6} och prudence fungerar; Vem av alla som är en mer 

listiga workman än hon? 

{8:7} och om en människa älskar rättfärdighet hennes mödor är 

dygder: för hon lär måttfullhet och klokhet, rättvisa 

och mod: vilka är sådana saker, som en inte kan har någonting 

mer lönsamma i deras liv. 

{8:8} om en människa önskar mycket erfarenhet, hon vet 

saker av gamla, och conjectureth aright vad som skulle komma: 
hon 



vet subtilties av anföranden, och kan förklara mörk 

meningar: hon foreseeth tecken och underverk och 
händelserna 

säsonger och tider. 

{8:9} därför jag ämnat att ta henne till mig att leva med 

mig, att veta att hon skulle vara en vägledare bra saker, 

och en komfort i bekymmer och sorg. 

{8:10} för hennes skull skall jag ha uppskattning bland de 

mängden och ära med äldsterna, om jag vara unga. 

{8:11} jag ska hittas av en snabb inbilskhet i dom 

och skall beundras i åsynen av stora män. 

{8:12} när jag håller min tunga, de skall bida min 

fritid, och när jag talar, de skall ge bra öra till mig: 

om jag pratar mycket, skall de lägger sina händer på deras mun. 

{8:13} dessutom vid hjälpmedlet av henne jag skall skaffa 

odödlighet, och lämna bakom mig en evig minnesmärke 

till dem som kommer efter mig. 

{8:14} jag skall folket i ordning, och nationerna skall 

bli föremål för mig. 

{8:15} fruktansvärda tyranner skall vara rädd, när de gör men 



hör av mig; Jag skall hittas bra bland många, och 

Valiant i krig. 

{8:16} efter jag har kommit in i mitt hus, jag kommer repose 

mig själv med henne: ty hennes konversation har ingen 
bitterhet; och 

Han har ingen sorg, men munterhet och glädje att leva med 
henne. 

{8:17} nu när jag övervägt dessa saker i mig själv, och 

funderade dem i mitt hjärta, hur att vara allierade till 

visdom är odödlighet; 

{8:18} och stor glädje det är att ha hennes vänskap; och 

i verk av hennes händer är oändliga rikedomar; och i den 

utövandet av konferens med henne, klokhet; och tala 

med henne, en bra rapport; Jag gick om söker hur man tar 

henne till mig. 

{8:19} för jag var en kvick barn, och hade en bra anda. 

{8:20} Ja snarare att vara bra, jag kom in i en kropp 

obefläckad. 

{8:21} dock när jag uppfattade att jag inte kunde 

annars hämta henne, utom Gud gav hon mig; och det var 

en punkt av visdom också att veta vars gåva hon var; Jag 



bad till Herren och bönföll honom, och med min hela 

hjärtat som jag sa, 

{9:1} O min fäder och Gud Herren av nåd, som har 

gjort alla saker med ditt ord, 

{9:2} och ordinerade mannen genom din vishet, att han 

bör ha herravälde över de varelser som du har 

gjort, 

{9:3} och beställa världen enligt eget kapital och 

rättfärdighet, och kör dom med ett upprätt hjärta: 

{9:4} ge mig visdom, som tronar genom din tron; och 

avvisa mig inte bland dina barn: 

{9:5} för din tjänare och son till din tjänarinna am en 

svag person, och en kort tid, och för ung för den 

förståelse av dom och lagar. 

{9:6} för även en man vara aldrig så perfekt bland de 

barn av män, ännu din visdom inte vara med honom, skall han 

betraktas ingenting. 

{9:7} du har valt mig till att bli kung av ditt folk, och 

en domare av dina söner och döttrar: 

{9:8} du har befallt mig att bygga ett tempel vid 



din heliga berget och ett altare i staden där du 

bor, en likhet av heliga tabernaklet, som du 

har berett från början. 

{9:9} och visdom var med dig: som stunden thy 

fungerar, och var närvarande när du gjorde världen, och 

visste vad som var acceptabelt i dina ögon, och mitt i thy 

budorden. 

{9:10} O skicka ut henne din heliga himmel, och från den 

tronen i din härlighet, som är närvarande hon kan arbete med 

mig, att jag kan veta det som behagar dig. 

{9:11} för hon vet och förstår alla saker, och 

Hon ska leda mig nyktert i mina gärningar och bevara mig i 
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hennes makt. 

{9:12} så skall mitt verk vara godtagbar, och då skall jag 

bedöma ditt folk rättfärdigt, och vara värdig att sitta i min 

fars plats. 

{9:13} för vad man är han som kan veta råd 

Gud? eller som kan tänka vad Herrens vilja är? 

{9:14} för tankar av dödliga män är eländig, och 



våra enheter är men osäker. 

{9:15} för förgängliga kroppen presseth ner själen, 

och jordnära tabernaklet weigheth ner sinnet som 

Museth på många saker. 

{9:16} och knappast gör vi gissa aright på saker som är 

hittar vi de saker som är på jorden, och med arbetskraft 

framför oss: men det som är i himlen som har 

sökte? 

{9:17} och dina råd som har känd, utom du 

ger visdom, och Sänd din Helige Ande från ovan? 

{9:18} för så sätt av dem som levde på jorden 

reformerades, och män undervisades de saker som är 

tilltalande himmelrikets, och räddades genom vishet. 

{10:1} hon bevarade första bildade far till världen, 

som skapades ensam och förde honom ut ur hans höst, 

{10:2} och gav honom makt att regera alla saker. 

{10:3} men när de orättfärdiga gick ifrån henne i 

Hans vrede, han dog också i raseri varmed han 

mördade sin bror. 

{10:4} för vars få jorden att vara dränkt med den 



Flood, visdom igen bevarat det, och regisserad av 

rättfärdiga i en bit trä av ringa värde. 

{10:5} Dessutom nationerna i deras ogudaktiga konspiration 

att vara ihop, hon fick reda på rättfärdiga, och 

bevarade honom utan skuld inför Gud, och höll honom stark 

mot hans anbud medkänsla mot sin son. 

{10:6} när de ogudaktiga omkom, hon levererade den 

rättfärdig man, som flydde från den eld som föll ner på 

de fem städerna. 

{10:7} i vars ondska ännu till denna dag avfallet 

mark att smoketh är ett vittnesbörd, och växter bär frukt 

som aldrig komma till mognad: och en stående saltstod är en 

monument över en troende själen. 

{10:8} för angående inte visdom, de gat inte bara detta 

Hurt, att de visste inte de saker som var bra; Men 

också lämnat bakom dem till världen ett minnesmärke av deras 

dårskap: så att i de saker som vari de kränkt de 

kunde inte så mycket som döljas. 

{10:9} rut visdom levereras från smärta de som 

deltog på henne. 



{10:10} när rättfärdiga flydde från sin brors vrede 

Hon guidade honom i rätt banor, visade honom riket av 

Gud, och gav honom kunskap om heliga ting, gjorde honom 

rik på hans reser, och multiplicerade frukten av hans mödor. 

{10:11} i girighet som förtryckte honom hon 

stod av honom och gjorde honom rik. 

{10:12} hon försvarade honom från hans fiender, och höll 

honom säkert från de som låg på lur och en öm konflikt 

Hon gav honom segern; att han kanske vet att godhet 

är starkare än allt. 

{10:13} när rättfärdiga såldes hon övergav honom 

inte, men levererade honom från synd: hon gick ner med 
honom 

i gropen, 

{10:14} och lämnade honom inte i obligationer, tills hon förde 
honom 

spiran av kungariket, och makt mot dem som 

förtryckte honom: som för dem som hade anklagat honom, hon 

visade dem att vara lögnare, och gav honom evig härlighet. 

{10:15} hon levererade de rättfärdiga människor och utan skuld 

frö från den nation som förtryckte dem. 



{10:16} hon trädde i själen av tjänare den 

Herren och motstått fruktansvärda kungar i under och tecken; 

{10:17} återges rättfärdiga en belöning av sin 

mödor, guidade dem på ett underbart sätt, och var till 

dem för en cover av dagen, och ett ljus av stjärnor i natten 

säsong; 

{10:18} förde dem genom Röda havet, och ledde dem 

genom mycket vatten: 

{10:19} men hon drunknade sina fiender och kasta dem upp 

ut ur botten av djupet. 

{10:20} därför rättfärdiga bortskämda de ogudaktiga, och 

beröm ditt heliga namn, O Herre, och förstoras med en 

Accord handen, som kämpade för dem. 

{10:21} för visdom öppnat munnen på den dumma, och 

gjorde tungor av dem som inte kan tala vältaliga. 

{11:1} hon blomstrade deras verk i handen Helige 

profet. 

{11:2} de gick genom vildmarken som inte var 

bebodd, och slog upp tälten på platser där det låg ingen 

sätt. 



{11:3} de stod mot sina fiender, och var 

hämnas på sina motståndare. 

{11:4} när de var törstiga, de kallade på dig, och 

vatten fick dem ur ultrasofistikerad rock, och deras törst 

var kylda ur den hårda stenen. 

{11:5} för av vad saker straffades sina fiender, 

av samma var de i deras behov gynnats. 

{11:6} för i stället för en evig rinnande flod besväras 

med illaluktande blod, 

{11:7} för en uppenbart tillrättavisning av det budet, 

whereby spädbarnen dräptes, du tog dem. 

överflöd av vatten som de hoppades inte för: 

{11:8} Declaring genom att törst sedan hur du erbjöds 

straffade sina motståndare. 

{11:9} när de åtalades om än utan barmhärtighet 
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tuktade, visste de hur de ogudaktiga bedömdes i vrede 

och plågade, törstande på annat sätt än bara. 

{11:10} för dessa du förmana och försök, som en 

far: men den andra, som en svår kung, du fördömer 



och straffa. 

{11:11} om de var saknas eller förekomma, de var 

Vexed lika. 

{11:12} för en dubbel sorg kom på dem, och en 

stönade för minnet av saker tidigare. 

{11:13} för när de hörde av sin egen straff 

den andra för att vara gynnade, de hade lite känsla av Herren. 

{11:14} för vem de respekteras med förakt, när han 

länge innan kastades ut på gjutning fram av den 

spädbarn, honom till slut, när de såg vad hände, 

De beundrade. 

{11:15} men för dåraktiga enheter av sin ogudaktighet 

varmed att vara lurade de dyrkade ormar ogiltig av 

anledningen, och vidriga bestar, du skicka en mängd 

orimliga bestar på dem för hämnd; 

{11:16} att de känner, att medel för en man 

syndar, av samma också skall han straffas. 

{11:17} för din Allsmäktige hand, som gjorde världen av 

fråga utan form, ville innebär inte att skicka bland dem 

en mängd björnar eller hård lejon, 



{11:18} eller okända vilddjur, full av ilska, nyligen 

skapade, andas ut en eldig ånga eller smutsiga dofter 

av spridda rök eller skytte hemsk gnistrar av deras 

ögon: 

{11:19} varav inte bara skada kan skicka dem 

på en gång, men också hemska synen fullständigt förstöra dem. 

{11:20} Ja, och utan dessa skulle de har fallit 

ner med en blast, som förföljs av hämnd, och 

utspridda i utlandet genom din makt andedräkt: men du 

har beställt alla saker i mått och antal och vikt. 

{11:21} gånger för du kan förkunna din fantastiska styrka alls 

När du vill; och vem kan motstå kraften i riket 

arm? 

{11:22} för hela världen inför dig är som en liten korn 

av balans, ja, som en droppe på morgonen dagg som 

faller på jorden. 

{11:23} men du har barmhärtighet på alla; för du kan göra 

alla saker, och winkest på synder män, eftersom de 

bör ändra. 

{11:24} för du älskar allt som är, och 



avskyr ingenting som du har gjort: för aldrig segnat 

du har gjort någon sak, om du erbjöds hatade den. 

{11:25} och hur kunde någon sak har utstått, om det hade 

inte varit din vilja? eller varit bevaras, om inte kallas av dig? 

{11:26} men du sparest all: för de är din, O Herre, 

du älskare av själar. 

{12:1} för thine omutlig Ande är i alla ting. 

{12:2} därför chastenest du dem lite och lite 

att förolämpa och warnest dem genom att sätta dem 

hågkomst vari de har kränkt, att lämna sin 

ogudaktighet de må tro på dig, O Herre. 

{12:3} för det var din vilja att förstöra genom händerna på våra 

fäder båda de gamla invånarna i ditt heliga land, 

{12:4} som du hatedst för att göra mest motbjudande verk 

witchcrafts och ogudaktiga uppoffringar; 

{12:5} och också de skoningslösa mördarna av barn, 

och devourers av människans kött och högtiderna av blod, 

{12:6} med deras präster ur mitt i deras 

avgudadyrkande besättningen och föräldrarna, som dödade 
med egna 



händer själar utblottade till hjälp: 

{12:7} att landet, som du esteemedst framför allt 

andra kan få en värdig koloni av Guds barn. 

{12:8} emellertid även de du sparedst som män, och 

Skicka getingar, föregångare av din värd, att förstöra dem. 

av mycket och mycket lite. 

{12:9} inte att du var oförmögen att föra de ogudaktiga 

under hand av rättfärdiga i strid eller att förstöra dem. 

på en gång med grym bestar, eller med en grov word: 

{12:10} men köra dina straffdomar över dem av lite 

och lite, du tog dem plats av omvändelse, inte är 

okunniga att de var en stygg generation, och att deras 

Malice var uppfödd i dem, och att deras grubbel 

aldrig ändras. 

{12:11} för det var ett förbannade frö från början; 

inte heller du av rädsla för någon människa ge dem förlåtelse 
för 

dessa saker vari de syndat. 

{12:12} för vem kan säga, vad har du gjort? eller som 

skall tåla thy dom? eller vem skall anklaga dig för 



de nationer som förgås, som du gjort? eller som skall 

kommit att stå mot dig, att vara hämnas för de 

orättfärdiga män? 

{12:13} för varken finns någon Gud men du att lejd 

för alla, till vem du måtte förkunna att thy dom inte 

unright. 

{12:14} skall varken kung eller tyrann kunna ställa hans ansikte 

mot dig för någon vem du har straffas. 

{12:15} Forsomuch då som du är rättfärdig dig själv, 

du orderest allt rättfärdigt: tro att det är inte angenämt 

med din makt att döma honom har som inte förtjänade att vara 

straffas. 

{12:16} för din makt är början av rättfärdighet, 

och eftersom du är Herren av allt, det låter dig till 

nådig till alla. 

{12:17} för när män kommer inte att tro att du är av en 

full styrka, du shewest din styrka, och bland dem som 

vet att det du får deras djärvhet manifest. 

{12:18} men du, bemästra din makt, judgest med 

eget kapital, och orderest oss med stor tjänst: Ty du må 



använda ström när du vill. 
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{12:19} men av sådana verk har du lärt ditt folk 

som bara mannen bör vara barmhärtig, och har gjort thy 

barn ska vara en bra hopp som du givest omvändelse för 

synder. 

{12:20} om du straffa fiender thy 

barn och de dömda till döden, med sådan 

överläggning, ge dem tid och plats, whereby de 

kan levereras från deras illvilja: 

{12:21} med hur stor försiktighet du döma 

dina egna söner, vars fäder har du svurit, och 

ingått förbund bra löften? 

{12:22} därför, medan du tukta oss, du 

scourgest våra fiender tusen gånger mer, att avsikten 

att, när vi domare, vi bör noga överväga thy 

godhet, och när vi själva bedöms, bör vi 

Leta efter barmhärtighet. 

{12:23} därför, medan män har levt dissolutely 

och orätt, du har plågade dem med sina egna 



avskyvärdheter. 

{12:24} för de gick vilse mycket långt i vägen av fel, 

och höll dem för gudar, som även bland djuren på 

deras fiender var föraktad, lurade, som barn till 

ingen förståelse. 

{12:25} därför till dem, när det gäller barn utan den 

Använd förnuftet, du sända en dom att håna dem. 

{12:26} men de som inte skulle reformeras genom att 

korrigering, vari han Dallas med dem, skall känna en 

dom värdig Gud. 

{12:27} för, titta, för vilka saker de grudged, när 

de straffades, det vill säga för dem vem de trodde att 

vara gudar; [nu] straffas i dem, när de såg det, 

de erkände honom vara den sanna Guden, som före 

de förnekade för att veta: och kom därför extrem 

fördömelse på dem. 

{13:1} säkert förgäves är alla män av naturen, som är 

okunniga om Gud, och kunde inte ut av de bra sakerna som 

ses känner honom som är: varken av med tanke på att verk 

de erkänner mästaren; 



{13:2} men anses antingen eld, vind, eller swift luften, eller 

cirkeln av stjärnor, eller våldsamma vattnet eller lamporna på 

himlen, att vara gudarna som styr världen. 

{13:3} med vars skönhet om de vara glada tog 

att de är gudar; Låt dem veta hur mycket bättre Herren 

av dem är: för den första författaren av skönhet har skapat 
dem. 

{13:4} men om de var förvånad över deras makt och 

dygd, låt dem förstå av dem, hur mycket mäktigare han 

görs som dem. 

{13:5} för av storhet och skönhet av varelser 

proportionably ses tillverkare av dem. 

{13:6} men ändå för detta de är desto mindre ska klandras: för 

de möjligen fela, söker Gud, och som önskar att hitta 

honom. 

{13:7} för att vara insatta i hans verk de söker honom 

flitigt, och tror att deras åsyn: eftersom det är 

vackra som ses. 

{13:8} fåfängt är inte heller de att bli benådade. 

{13:9} för om de kunde veta så mycket, att de 



kunde sikta på världen; Hur fick de inte förr reda på den 

Lord därav? 

{13:10} men olycklig är de, och i döda ting är deras 

hoppas, som kallar dem gudar, som är verk av mäns 

händer, guld och silver, förkunna Art in, och likhetar av 

bestar, eller en sten som är bra för ingenting, arbetet i en 
forntida 

hand. 

{13:11} nu en snickare som felleth timmer, efter han har 

sågat ner ett träd som träffas för ändamålet, och tagit bort alla 
de 

bark skickligt runt om, och har åstadkommit det vackert, 

och gjort ett fartyg av dessa passa för tjänsten av människans 
liv; 

{13:12} och efter att ha tillbringat vägra hans arbete att klä 

hans kött, har fyllt själv; 

{13:13} och tar mycket vägra bland dem som 

serveras till ingen nytta, att vara en krokig bit av trä, och full av 

knop, har snidade det flitigt, när han hade inget annat att 

göra, och bildade det av hans förståelse, skicklighet och 

gammaldags det bilden av en man; 



{13:14} eller gjorde det som vissa avskyvärda odjuret, om det 
över 

med vermilion och måla färga det rött, och 

som täcker varje plats där; 

{13:15} och när han hade gjort en bekväm rum för det, 

Ställ in den i en vägg och gjorde det snabbt med järn: 

{13:16} för han föreskrivs det att det inte skulle falla, 

att veta att det kunde hjälpa sig själv; för det är en bild, 

och har behov av hjälp: 

{13:17} sedan låter han bön för hans varor, för hans hustru 

och barn, och skäms inte att tala med den som har 

inget liv. 

{13:18} för hälsa och han ropar på det som är svagt: för 

livet skall den som är död; stöd ödmjukt beseecheth 

det som har minst medel för att hjälpa: och för en bra resa 

Han beder om det som inte satt en fot framåt: 

{13:19} och för att få och få och för god framgång 

händerna, beder förmåga att göra av honom, som de flesta inte 

att göra någon sak. 

{14:1} igen, en förbereder sig att segla, och om att 



passera genom rasande vågor, ropar på en träbit 

Mer ruttet än det fartyg som carrieth honom. 

{14:2} för sannerligen lusten av vinst utarbetat, och den 

Workman byggdes det av sin skicklighet. 

{14:3} men din försyn, O fader, governeth det: för 

du har gjort ett sätt i havet, och en säker väg i den 

vågor; 

{14:4} undervisning som du kan spara från all fara: Ja, 

men en man gick till sjöss utan konst. 

{14:5} ändå du segnat inte som verk av 

THY visdom bör vara sysslolös, och därför begå män 

deras liv till en liten bit av trä, och passerar grov 
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havet i en svag fartyget sparas. 

{14:6} för i gammalt tiden också, när stolt jättarna 

omkom, hopp om att världen styrs av din hand 

flydde i en svag fartyget, och vänster till alla åldrar ett frö av 

generation. 

{14:7} för välsignade är träet whereby rättfärdighet 

Cometh. 



{14:8} men det som är gjort med händer är förbannade, som 

väl den, som han som gjorde det: han, eftersom han gjorde 
det; och det, 

eftersom, förgängliga, kallades Gud. 

{14:9} för de ogudaktiga och hans ogudaktighet är båda lika 

förhatlig för Gud. 

{14:10} för det som görs skall straffas tillsammans 

med honom som gjorde det. 

{14:11} därför även på avgudarna av hedningarna 

Det skall finnas en visitation: eftersom i varelsen Guds 

de har blivit en styggelse och stötestenarna till 

själar av män och en snara till fötterna i det oklokt. 

{14:12} för att utforma av idoler var i början av 

andlig otukt och uppfinningen av dem den 

korruption av liv. 

{14:13} för varken var de från början, inte heller 

de skall vara för evigt. 

{14:14} för av män fåfäng ära de ingått i 

världen, och därför skall de kommer inom kort att upphöra. 

{14:15} för en far behäftad med förtidig sorg, 



När han har gjort en bild av sitt barn som snart tas bort, 

nu hedrade honom som en Gud, som då var en död man, 

och levereras till dem som var under honom ceremonier och 

uppoffringar. 

{14:16} således i processen för tid en ogudaktiga sed 

vuxit stark var hålls som en lag, och beläten var 

dyrkas av kings befallningar. 

{14:17} som män kunde inte ära i närvaro, 

eftersom de bodde långt borta, tog de förfalskade av hans 

Visage från långt, och gjorde en snabb bild av en kung som 

de hedrade, till slutet av detta deras oblyghet de 

kan smickra honom som var frånvarande, som om han var 
närvarande. 

{14:18} den singulära diligence av artificer gjorde också 

hjälp att ställa fram den okunnige att mer vidskepelse. 

{14:19} för han, möjligen villiga att behaga en i 

myndigheten, tvingade alla hans skicklighet att göra likheten av 
den 

bästa mode. 

{14:20} och så multituden, allured av nåd den 

arbete, tog honom nu för en Gud, som lite innan var men 



hedrade. 

{14:21} och detta var ett tillfälle att lura världen: 

för män, som serverar antingen katastrof eller tyranni, tillskriva 
åt 

stenar och lagerhåller incommunicable namn. 

{14:22} vidare detta var inte nog för dem, att de 

felade i kunskapen om Gud; men medan de bodde i 

okunnighet, dessa så stora plågor som kallas första världskriget 

de fred. 

{14:23} för medan de dräpte sina barn i uppoffringar, 

eller begagnade hemliga ceremonier eller gjort vilt av underlig 

riter; 

{14:24} de höll varken liv eller äktenskap längre 

obefläckad: men antingen en dräpte en annan traiterously, eller 

sörjde honom av äktenskapsbrott. 

{14:25} så som det regerade i alla män utan 

undantag blod, dråp, stöld och förställning, 

korruption, Otrohet, tumults, mened, 

{14:26} Disquieting av goda män, glömska av bra 

svängar, skändandet av själar, byte av slag, störning i 



äktenskap, äktenskapsbrott och skamlös orenhet. 

{14:27} för dyrkandet av idoler inte ska namnges är 

början, orsaken och slutet, av alla onda. 

{14:28} för antingen de är galna när de vara glada, eller 

profetera lögner, eller live orättvist, eller annars lätt avsvärja 

själva. 

{14:29} för så som deras förtroende är i avgudar, som har 

inget liv; även om de svär falskt, men ser de inte att 

skada. 

{14:30} howbeit för både orsakerna skall de vara rättvist 

straffas: båda eftersom de trodde inte väl av Gud, att ge 

akt på idoler och också orättvist svor i svek, förakta 

helighet. 

{14:31} för det inte är kraften i dem av vem de 

svär: men det är bara hämnd för syndare, som punisheth 

alltid brott de ogudaktiga. 

{15:1} men du, O Gud, är nådig och sant, 

tålamod, och barmhärtighet beställning alla saker, 

{15:2} för om vi syndar vi är din, att veta din makt: 

men vi kommer inte att synda, att veta att vi räknas thine. 



{15:3} för att känna dig är perfekt rättfärdighet: Ja, till 

vet din makt är roten till odödlighet. 

{15:4} för varken gjorde busiga uppfinningen av män 

lura oss, eller en bild som fläckig med dykare färger, den 

målarens fruktlösa arbetskraft; 

{15:5} åsynen varav lockar dårar till lust efter det, 

och så de önskar i form av en döda bild, som har nr 

andetag. 

{15:6} både de som gör dem, de som önskar dem, 

och de som tillber dem, är älskare av onda saker, och 

är värda att ha sådana saker att lita på. 

{15:7} för potter, fashioneth anlöpning mjuk jord, 

varje fartyg med mycket arbete för vår tjänst: Ja, av den 

samma lera han låter båda fartygen som tjänar för ren 

användningsområden, och jämväl också alla som tjänar 
tvärtom: men 

användning av antingen sortera är potter själv domaren. 

{15:8} och anställa sina mödor lewdly, han låter en 

fåfäng Gud av samma lera, även han som lite innan var 

gjort av jorden själv, och inom en liten stund efter 



returneth till samma, ut när hans liv som lånades ut honom 
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skall krävas. 

{15:9} trots hans omsorg är, inte för att han skall ha 

mycket arbetskraft, inte heller att hans liv är kort: men striveth 
till excel 

guldsmeder och silversmeder, och endeavoureth att göra som 

arbetarna i mässing, och counteth det hans ära att göra 

falska saker. 

{15:10} hans hjärta är aska, hans hopp är mer avskyvärda än 

jorden, och hans liv mindre värt än lera: 

{15:11} Enföddes som han visste inte sin skapare, och honom 

som inspirerade till honom en aktiv själ, och andades in en 

levande Ande. 

{15:12} men de räknade våra liv ett tidsfördriv, och vår tid 

här en marknad för få: till, säga de, vi måste få 

alla sätt, även om det vara onda sätt. 

{15:13} för den här mannen, som av jordisk materia låter sprött 

fartyg och beläten, vet själv att förolämpa 

framför alla andra. 



{15:14} och alla fiender i ditt folk, som håller dem 

i underkastelse, är mest dåraktiga och eländigare än 

Mycket babes. 

{15:15} för de räknade alla idolerna hedningarnas vara 

gudar: som varken har användningen av ögon att se, och inte 
heller näsor till 

Dra andan, öron att höra, inte heller fingrar händer att hantera; 

och när det gäller deras fötter, de är långsamma att gå. 

{15:16} för människan som gjort dem, och han som lånat hans 

egen ande formade dem: men ingen människa kan göra en Gud 
som 

åt sig själv. 

{15:17} för att vara dödlig, han verkar döda sak med 

onda händer: för han själv är bättre än sakerna som 

Han båge: medan han bodde en gång, men de aldrig. 

{15:18} Ja, de dyrkade dessa bestar också som är 

mest hatiska: för jämförda tillsammans, vissa är värre 

än andra. 

{15:19} är inte heller de vackra, så mycket som att vara 

önskas avseende bestar: men de gick utan beröm 

av Gud och hans välsignelse. 



{16:1} därför av liknande var de straffade värdigt, 

och av mångfalden av djur plågas. 

{16:2} i stället för som straff, hantera nådigt 

med ditt eget folk, du preparedst för dem kött av en 

konstig smak, även vaktlar röra upp deras aptit: 

{16:3} till slutet att de, som önskar mat, kanske för den 

ful åsynen av djuren skickas bland dem lothe även det, 

som de måste behöver önskan; men dessa, lidande armod 

för en kort tidsrymd, kan göras delaktiga av konstig smak. 

{16:4} för det var erforderlig, som dem utöva 

tyranni skulle komma armod, som de inte kunde undvika: 

men till dessa bör det endast vara visade hur deras fiender 

var plågade. 

{16:5} för när den hemska häftighet i bestar kom 

vid dessa, och de omkom med svider av krokiga 

ormar, din vrede uthärdade inte för någonsin: 

{16:6} men de var oroliga för en liten säsong, som 

de kan vara förmanade, ha en skylt om frälsning, att sätta 

dem till minne av budordet av din lag. 

{16:7} för han som vände sig mot det sparades inte 



av det som han såg, utan av dig, att konsten frälsare av 

alla. 

{16:8} och i detta du gjorde dina fiender erkänna, 

att det är du som deliverest från allt ont: 

{16:9} för dem bitings av gräshoppor och flugor 

dödad, varken hittades det någon gottgörelse för deras liv: för 

de var värdig att straffas av en sådan. 

{16:10} men dina söner inte mycket tänderna av giftiga 

Dragons övervann: för din barmhärtighet var någonsin av dem, 
och 

läkt dem. 

{16:11} för de var spetsade, att de bör 

Kom ihåg dina ord; och var snabbt sparat, som inte 

falla i djupa glömska, kanske de ständigt 

uppmärksam på din godhet. 

{16:12} för det var varken ört eller blidka Kalka, 

som återställt dem för hälsa: men ditt ord, O Herre, som 

helar alla saker. 

{16:13} Ty du har makt över liv och död: du 

leadest till Helvetets portar, och bringest igen. 



{16:14} en man dödar verkligen genom hans ondska: och den 

ande, returneth när det är borta fram inte; varken själen 

fick upp kommer igen. 

{16:15} men det går inte att undkomma handen. 

{16:16} för de ogudaktiga, som förnekade för att känna dig, var 

gisslad av din arm styrka: med konstiga regnar, 

Danijelas och duschar, var de förföljda, att de kunde 

inte undvika, och genom eld var de konsumeras. 

{16:17} för, vilket är de flesta att undra på, elden hade 

Mer kraft i vattnet, som quencheth alla saker: för det 

världen strider för rättfärdiga. 

{16:18} för någon gång lågan var begränsade, att det 

kan inte bränna upp de bestar som skickades mot den 

ogudaktiga; men själva kan se och uppfatta att de 

förföljdes med Guds dom. 

{16:19} och vid ett annat tillfälle det brinner även i mitt 

vatten över kraften i brand, som det kan förstöra den 

frukterna av en orättvis mark. 

{16:20} i stället varav du feddest ditt eget folk 

med änglarnas mat, och skicka dem från himlen bröd 



beredd utan arbetskraft, kunna innehåll varje mans 

Delight, och samtycka till varje smak. 

{16:21} för thy näring förklarade thy sötma åt 

dina barn och servering till aptiten av eater, 

härdat själv till varje mans smak. 

{16:22} men snö och is uthärdade elden, och smält 

inte, som de skulle kunna veta att elden brinnande i hagel, och 

mousserande i regnet, förstöra frukterna av fiender. 

{16:23} men detta igen glömde även sin egen styrka, 
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att rättfärdiga kan få näring. 

{16:24} för den varelse som tjänar dig, som konst i 

Maker växa till sin styrka mot de orättfärdiga för 

deras straff, och abateth sin styrka till förmån för 

som sätter sin tillit till dig. 

{16:25} därför var även då det ändrat till alla 

modet, och var lydig till din nåd, som nourisheth alla 

saker, enligt viljan hos dem som hade behov av: 

{16:26} att dina barn, O Herre, vem du älskar, 

kanske vet, att det är inte odling av frukt som 



nourisheth mannen: men att det är ditt ord, som preserveth 

dem som sätter sin tillit till dig. 

{16:27} för det som inte förstördes av eld, 

att värmas med en liten solstråle, snart smält bort: 

{16:28} att det kan vara känt, att vi måste förhindra att de 

Sol för att ge dig tack, och på dayspring ber dig. 

{16:29} för hopp om den otacksamma skall smälta bort som 

vintern är hoar frost, och skall köra bort som olönsamma 

vatten. 

{17:1} för stor är dina straffdomar, och kan inte vara 

uttryckt: därför unnurtured själar har felat. 

{17:2} för när orättfärdiga män trodde att förtrycka den 

heligt folk; de stängs i sina hus, fångarna 

mörkrets och fjättrad med band för en lång natt, låg 

[det] exil från den eviga försynen. 

{17:3} för medan de tänkt för att ligga gömde i sin hemlighet 

synder, de var utspridda under en mörka slöja av glömska, 

att vara fruktansvärt förvånad, och sjukt med [konstigt] 

uppenbarelser. 

{17:4} för varken kan hörnet som höll dem hålla 



dem från fruktan: men ljud [per vatten] faller ner 

lät om dem, och sorgligt visioner visade sig för dem 

med tunga anleten. 

{17:5} ingen ström av branden kan ge dem ljus: varken 

kunde ljusa lågorna av stjärnorna uthärda att lätta som 

hemsk natt. 

{17:6} endast föreföll dem en eld tändes av 

själv, mycket hemska: för att vara mycket förskräckt, de trodde 

det som de såg för att vara värre än åsynen de 

såg inte. 

{17:7} som för illusioner av konst magick, de sattes 

ner, och deras vaunting i visdom var tillrättavisas med 

skam. 

{17:8} för de, som lovat att driva bort fasor och 

problem från en sjuk själ, var sjuka sig av rädsla, 

värdig att bli utskrattad. 

{17:9} för även om ingen fruktansvärd sak fruktar dem; ännu 

att vara rädd med bestar som gått, och väsande av 

ormar, 

{17:10} de dog av rädsla, för att förneka att de såg luften, 



som kunde ingen Side undvikas. 

{17:11} för ogudaktighet, fördömas av hennes eget vittne, 

är mycket lättskrämda och trycks med samvete, alltid 

forecasteth grov saker. 

{17:12} för rädsla är inget annat än en förråda av den 

succours Varför frambär. 

{17:13} och förväntan inifrån, att vara mindre, 

counteth okunnighet mer än orsaken som bringar 

plåga. 

{17:14} men de sover samma sömn den natten, 

vilket var verkligen oacceptabla, och som kom över dem 

ur bottnar i oundvikliga helvetet, 

{17:15} var delvis omstridda med monstruösa uppenbarelser, 

och delvis svimmade, deras hjärta misslyckas dem: för en 
plötslig 

rädsla, och inte såg för, kom över dem. 

{17:16} så då den som det föll ner var straitly 

höll, käften i ett fängelse utan järnstänger, 

{17:17} för om han var bonde, eller herde, 

eller en dräng i fältet var han omkörd och uthärdat 



Denna nödvändighet, som inte kunde undvikas: för de var alla 

bundna med en kedja av mörker. 

{17:18} om det var en visslande vind, eller en melodiös 

ljudet av fåglar bland den fördelande grenar eller en tilltalande 

falla av vatten rinnande våldsamt, 

{17:19} eller ett fruktansvärt ljud av stenar kastade ner, eller en 

som körs som inte kunde ses av hopanden bestar, eller en 

dånande röst grymmaste vilddjur, eller en studsade 

eko från ihåliga bergen; dessa saker som gjorde dem till 

svimma av rädsla. 

{17:20} för hela världen lyste med klart ljus, och 

ingen hindrades i sitt arbete: 

{17:21} over dem bara spreds en tung natt, en 

bilden av det mörker som får efteråt 

dem: men ändå var de åt sig mer sorgligt än 

mörkret. 

{18:1} ändå din heliga hade ett mycket stort ljus, 

vars röst de hörsel och inte ser deras form, 

eftersom de också inte hade lidit samma saker, de 

räknat dem lycklig. 



{18:2} men för att de gjorde inte ont dem nu, varav 

de hade varit kränkta innan, de tackade dem, och 

bönföll dem förlåtelse för att de hade varit fiender. 

{18:3} istället varav du gav dem en brinnande pelaren 

brand, både för att vara en guide av okänd resan, och en 

ofarliga solen att underhålla dem hedervärt sätt. 

{18:4} för de var värdig att vara berövade ljus och 

fängslad i mörker, som hade hållit dina söner käften, genom 

Vem uncorrupt ljuset av lagen var att ges till 

världen. 

{18:5} och när de hade fast beslutna att dräpa babes 

av heliga, ett barn att kasta tillbaka och sparat, till 

tillrättavisa dem, du tookest bort mångfalden av deras 

barn och destroyedst dem helt i en mäktig vatten. 

{18:6} den natten var våra fäder certifierade afore, som 

förvisso veta till vilken eder hade de gett 
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tilltro, de kan efteråt vara vid gott mod. 

{18:7} så ditt folk accepterades båda frälsning 

rättfärdigas, och förstörelse av fiender. 



{18:8} för varmed du straffa våra motståndare, 

av samma du förhärliga oss, vem du erbjöds kallad. 

{18:9} för bra rättfärdiga människobarnen gjorde 

offra i hemlighet, och med ett samtycke gjort en heliga lag, 

att heliga ska vara delaktiga i samma bra och 

onda, fäderna nu sjunger ut låtar av beröm. 

{18:10} men på andra sidan det lät en sjuk 

enligt cry av fiender, och en beklaglig buller var 

bärs utomlands för barn som var reformstopp. 

{18:11} befälhavaren och tjänaren straffades efter 

ett sätt; och liknande som kungen, så drabbades gemensamt 

person. 

{18:12} så hade de alla tillsammans otaliga döda med 

en slags död; inte heller var tillräckligt att begrava levande 

dem: i ena stunden var den ädlaste avkomma till dem 

förstörde. 

{18:13} för medan de inte skulle tro någon sak av 

resonera av förtrollningar; vid förstörelsen av den 

förstfödde, de erkände detta folk att vara söner 

Gud. 



{18:14} för medan alla saker var i lugn tystnad, och 

den natten var mitt i sin swift kurs, 

{18:15} thine Allsmäktige ord hoppade ner från himlen 

ur din kungliga tron, som en hård man av kriger in mitt 

av ett land av förstörelse, 

{18:16} och förde din oskrymtad budet som en 

skarpa svärd och stående fyllt alla saker med döden; 

och det berörde himlen, men det stod på jorden. 

{18:17} sedan plötsligt visioner av hemska drömmar 

besvärat dem ömma och fasor kom dem unlooked 

för. 

{18:18} och en kastas här, och en annan där, hälften 

död, visade orsaken till hans död. 

{18:19} för drömmar som besvärat dem gjorde foreshew 

Detta, att de skulle förgås, och vet inte varför de var 

bedrövat. 

{18:20} Ja, provsmakning av döden rörde rättfärdiga 

också, och det var en förstörelse av mångfalden i den 

vildmarken: men vrede uthärdade inte länge. 

{18:21} för då den oskyldiga mannen gjort brådska, och 



stod ut att försvara dem; och föra hans sköld 

ordentlig ministeriet, även bön och försoningen av 

rökelse, satte sig själv mot vrede, och så förde de 

katastrof att upphöra, att förklara att han var din tjänare. 

{18:22} så han övervann jagaren, inte med styrka 

kropp, inte heller styrka av beväpnar, men med ett ord dämpad 
honom 

som straffas, avseende de eder och förbund med 

fäderna. 

{18:23} för när döda var nu fallit av 

högar på en annan, stående mellan, han stannade i 

vrede, och skildes sättet att levande. 

{18:24} för i långa plagget var hela världen, och 

i fyra rader av stenar var härligheten av fäderna 

skurna och ditt majestät vid daidem av hans huvud. 

{18:25} åt dessa jagaren gav plats, och var 

rädd för dem: för det var nog att de bara smakade av den 

vrede. 

{19:1} som för de ogudaktiga, vrede kom över dem utan 

barmhärtighet mot slutet: Ty han visste innan vad de skulle 
göra; 



{19:2} hur som att ha gett dem lämna att avvika, och 

skickade dem hastigt bort, skulle de omvänder sig och fullfölja 
dem. 

{19:3} för medan de var ännu inte sorg och att göra 

klagan på gravarna av döda, de lagt till en annan 

dåraktiga enhet, och eftersträvas dem som flyktingar, vilka de 

hade intreated för att vara borta. 

{19:4} för öde, varav de var värdig, drog 

dem för detta ändamål, och gjorde dem glömma saker som 

redan hade hänt, att de skulle kunna uppfylla straffet 

som vill sina plågor: 

{19:5} och att ditt folk kan passera ett fantastiskt sätt: 

men de kan hitta en konstig död. 

{19:6} för hela varelsen i hans rätt sort var 

gammaldags igen på nytt, som serverar de säregna budorden 

som gavs till dem, att dina barn kan hållas 

utan ont: 

{19:7} nämligen ett moln som skuggar lägret; och 

där vatten stod innan, torra land dök upp; och av den 

Röda havet ett sätt utan hinder; och av de våldsamma 



Stream ett grönt fält: 

{19:8} wherethrough alla människor gick som var 

försvarade med din hand, ser dina underbara konstigt 

underverk. 

{19:9} för de gick på stora som hästar och hoppade som 

lamm, prisar dig, O Herre, som erbjöds levererade dem. 

{19:10} för de var ändå uppmärksam på de saker som var 

göras medan de sojourned i det främmande landet, hur de 

marken frambringat flugor istället för boskap, och hur 

floden kastade upp en mängd grodor istället för fiskar. 

{19:11} men efteråt såg de en ny generation av 

höns, när, leds med sin aptit, bad de 

delikat kött. 

{19:12} för vaktlar kom dem från havet för 

deras tillfredsställelse. 

{19:13} och straff kom på syndare inte 

utan tidigare tecken vid styrkan av dånar: för de 

lidit rättvist enligt sin egen ondska, 

så som de använde ett mer hård och hatiskt beteende 

mot främlingar. 



{19:14} för the sodomiterna fick inte dem, som 

de visste inte när de kom: men dessa kom vänner 

i träldom, som hade välförtjänt av dem. 
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{19:15} och inte bara så, men möjligen vissa respekt 

skall tas av de, eftersom de inte används främlingar 

vänliga: 

{19:16} men dessa mycket allvarligt drabbade dem, vem 

de hade fått med fester och tillverkades redan 

delaktiga i samma lagar med dem. 

{19:17} därför även med blindhet var dessa 

drabbade, som de var på dörrarna till rättfärdiga mannen: 

När, att omringa om med hemsk stort mörker, 

alla sökte passage av hans egna dörrar. 

{19:18} för elementen har ändrats i sig av 

ett slags harmoni, som som i en psaltare anteckningar 
förändring i 

namnet på låten, och ändå är alltid ljud; som kan 

väl uppfattas av åsynen av de saker som har varit 

gjort. 



{19:19} för jordiska ting förvandlades till vattnig, och 

de saker, som innan simmade i vattnet, nu gick på 

marken. 

{19:20} elden hade makten i vattnet, att glömma hans 

egen dygd: och den vatten forgat hans egen släcka natur. 

{19:21} på andra sidan, bortkastade lågorna inte köttet 

i den förgängliga levande ting, men de gick där; 

varken smälte de isiga sorten av himmelska kött som var 

av naturen apt att smälta. 

{19:22} för i allt, O Herre, du förstora thy 

människor, och ära dem, inte heller du lätt betraktar 

dem: men bistå dem i varje tid och plats. 
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