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Tarkus 

Raamat Wisdomor... Saalomoni tarkus 

{1:1} armastus õiguseks, teie, kes te kohtunikeks maa: 

arvan, et Issanda hea (süda) ja lihtsus 

südame otsima teda. 

{1:2} ta on leida, kes kiusate teda mitte; 

ja sheweth ise näiteks umbusaldus tema juurde. 

{1:3} jaoks majandustulemusest mõtted eraldi Jumalalt: ja tema 

võimu, kui seda proovisin reproveth lollidest. 

{1:4} puhul sisse pahatahtliku hinge tarkus ei jõuaks; 

Samuti nõutakse juurde sin organismis elada. 

{1:5} jaoks Püha Vaimu distsipliini põgenema pettust, ja 

mõtted, mis ei mõista, eemaldada ja 

järgib kui ülekohtust tunnil. 

{1:6} tarkus on armastav vaimu; ja on täitmiseks aega on 

tema sõnad Blasphemer: Jumal on tunnistaja tema ohjad 

ja tõsi, vaataja oma südames ja hearer oma keele. 



{1:7} jaoks Spirit Issanda filleth maailmas: ja mis 

mis containeth kõik on kandnud hääl tundmine. 

{1:8} seega ta, mis räägib unrighteous asju 

ei saa peitis: hukku iialgi päästmiseks, ning kui see punisheth, 

läbivad tema poolt. 

{1:9} inkvisitsioon valmistada ning kaitsja 

ennast morjendada: ning tema sõnad heli juurde on 

Lord kuri tegudest väljendus. 

{1:10} puhul armukadedus kõrva kuuleb kõike: ja selle 

murmurings müra ei peitnud. 

Seega Hoiduge {1:11} vulisev, mis on 

kahjumlike; ja mitte oma keelt: keelepeksu: eest 

ei ole nii salajane sõna, mis peab minema kehtivustähtaeg: ja 
selle 

belieth suu slayeth hinge. 

{1:12} ei surma oma elu viga otsima: ja tõmmake 

ole peale ise hävitamine koos tööd, oma 

käed. 

{1,13} jaoks Jumal tegi ei surma: ei ta on rõõm 

elu hävitamine. 



{1:14} ta loodud kõik asjad, et neil oleks oma 

kusjuures: maailma põlvkondade olid tervislik; ja 

ei mingit mürki hävitamise ega Kuningriik 

surma maa peal: 

{1:15} (head on surematu:) 

{1:16} aga kole meeste töid ja sõnu 

nimetas seda neile: jaoks kuna nad mõelnud, et see on nende 

sõber, nad kehtivustähtaeg tarbimise ja teinud MIT 

See, sest nad on väärt, et võtta osa sellega. 

{2:1} jaoks ennast morjendada ütles ise, mõtlemise 

aga ei ole õige, meie elu on lühike ja tüütu, ja surma 

mees ei ole edasi kaevata: ei olnud seal keegi 

teadaolevalt on tagasi hauast. 

{2:2}, sest me oleme sündinud üldse seiklus: ja me 

edaspidi nii, nagu me ei olnud kunagi: hingeõhk on meie 

ninasõõrmed on suitsu ja väike säde liigub meie 

süda: 

{2:3} mis on lõppenud, meie keha, pööratakse 

põletan, ja meie vaim peab ära kaduda, nagu pehme õhk, 

{2:4} ja meie nimi olla unustatud ajas, ja nr 



mees on ajalooline mälu ja meie elu meie tööd 

läheb ära nagu pilv jälgi ja on 

nii udu, mis on ajendatud ära on talad 

päikese ja soojusega selle ületamiseks. 

{2:5} meie korda on väga varju mis kaovad; 

ja pärast meie lõpp on kestmine: see on kiire, suletud, 

nii et ole mees tuli uuesti. 

{2:6} tule seepärast Olgem nautida head asjad mis 

esinevad: ja andke kiiresti kasutada olendid nagu nagu 

noored. 

{2:7} Olgem täita endale kulukas veini ja salvid: 

ja ükski lill kevadel meid mööda lasta: 

{2:8} lase meid võra end kuni rosebuds, enne kui nad 

närtsinud: 

{2:9} Las me minna ilma oma osa meie 

iharus: ärgem jätke meie rõõmsameelsus ja märkide 

iga koht: see on osa meie ja meie palju on see. 

{2:10} sellest meile rõhuvad kehv õige inimese, andke meile ei 

varuosad lesk ega austusest vana Hall karvad on 

vanuses. 



{2:11} lasta meie tugevus, õigus, õiglus: et 

mis on mannetu leitakse olevat midagi väärt. 

{2:12} seega Olgem varitsevad õige; 

sest ta ei ole meie omakorda ja ta on puhas, vastupidi 

meie tegemistest: ta upbraideth meile koos meie rikkuva 
seaduse 

ja objecteth meie häbitegu, transgressings meie 

haridus. 

{Jh.2:13} ta professeth on Jumala tundmine: ja 

ta calleth ise lapse Issanda. 

{2:14} sai temast noomima meie mõtted. 

{2:15} ta on meile isegi nägemaks tekitamine: tema elu 

ei ole nagu teised mehed, tema teed on teine mood. 

{2:16} me Lugupeetud teda nagu võltsingute: ta 

Meie teedelt alates filthiness abstaineth: ta pronounceth 

lõpuks lihtsalt õnnistatud, ja lase oma kiidelda, et 

Jumal on isa. 

{2:17} meile näha, kui tema sõnad olla tõsi: ja olgem tõestada 

mis peab juhtuda teda lõpus. 

{2:18} sest kui just mees olla Jumala poeg, ta aitab 



teda, ja pakkuda talle aga tema vaenlane. 

{2:19} Olgem uurida teda despitefulness ja 

piinamine, et me teame tema alandlikkus, ja tõestada oma 

kannatlikkust. 

{2:20} sellest meile tahavad teda häbiväärse surma: jaoks poolt 

ise ütles ta austatakse. 
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{2:21} selliseid asju nad ei kujuta ette ja olid petnud: 

nende enda pahelisuse pärast on pime neile. 

{2:22} saladused Jumal, nagu nad kn ew neid mitte: 

ei lootnud nad head, palk ega 

eristada laitmatu hinge tasu. 

{2:23} jaoks Jumal lõi inimese surematu ja tehtud 

ta olevat pilti oma igaviku. 

{2:24} siiski läbi kadestavad kurat tuli surm 

maailma: ja need, mis hoiavad tema poolel leida see. 

{3:1}, aga õige on käes hinged 

Jumal, ja siis on pliiti ei piina. 

{3:2} silmis rumal see tundus surra: ja 

viletsuse, võetakse nende lahkumist 



{3:3} ja nende läheb meil olla kuuldavale hävitamise: kuid 

nad on rahu. 

{3:4} jaoks kuigi nad karistada meeste silmis veel 

on oma surematus täis lootust. 

{3:5} ja olles olnud vähe chastised, on need 

Väga au sees: Jumal osutus neile ja leidnud, et need 

ise väärt. 

{3:6} nagu kuld koldes on ta proovinud neid, ja 

saanud selle burnt pakkumine. 

{3:7} ja ajal oma lapsi külastada, nad ei sära, 

ja sinna ja tänna nagu sparks seas on kõrred. 

{3:8} nad kohtunik Rahvaste ning ole võim 

inimeste, ja nende Issand peab valitsema igavesti. 

{3:9} need, kes panevad oma usalduse temasse mõistab selle 

tõde: ja selline nagu olla truu armastus peab temaga kinni: 

armu ja halastust on oma pühade ja tema on inimene tema 

valib. 

{3:10} aga ennast morjendada karistatakse vastavalt 

oma nägemust jätsin õige, 

ja Issand hüljatud. 



{3:11} kes põlgab tarkust ja kasvatada, ta on 

õnnetu ja nende lootus on asjatu, tulemuslik, digitaalne. 

ja nende tulututes teoste: 

{3:12} nende naised on rumalad ja nende laste kuri: 

{3:13 nende järeltulijad on neetud. Mispärast õnnistatud on 
esitatud 

viljatu, mis on rüvetamata, mis on teadmata sugulise 

voodi: ta on puu hinge kokkusaamine. 

{3:14} ja Õnnis on Eunuhh, mis kätega 

on sepistatud ole ülekohut ega halba ette kujutada 

Jumala vastu: sest temale antakse eriline kingitus 

usu ja pärimise rohkem Issanda templis 

vastuvõetav meelt. 

{3:15} jaoks hiilgav on hea pingutuste vilja: ja selle 

ei või kunagi olla root tarkuse ära. 

{3:16} abielurikkujad lapse ei tohi nad 

oma täiuslikkuse ja seemne unrighteous voodi 

tuleb hävitada. 

{3:17} jaoks kuigi nad elavad kaua, kuid nad on 

midagi lugeda: ning nende viimase vanusest ei au. 



{3:18} või kui kiiresti, neil ei ole lootust ei 

Comfort uuringu päeval. 

{3:19} jube on lõpuks ka unrighteous 

põlvkonna. 

{4:1} parem on ei ole lapsi, nende alusel on: 

selle memorial on surematu: on teada, 

Jumalaga ja meestega. 

{4:2} kui see on olemas, mehed Võtke näiteks ja 

kui ta on läinud, nad seda soovida: weareth kroon, ja 

triumpheth igavesti, võttes saanud võidu, püüdleme 

rüvetamata hüved. 

{4:3}, kuid korrutati vastsetele ennast morjendada ei tohi 

areneda, ega võta sügav juurdumine värdjas kombineed ega 
näha igal 

Kiire Sihtasutus. 

{4:4} jaoks kuigi nad õitsemiseks tegevusalasid aega; veel 

alalise viimase, nad raputatakse tuulega, ja 

tuuled jõuga need tuleb hävitada. 

{4:5} on puudulik oksad liigitatakse välja, nende 

puu kahjumlik, valmimata söömist, jah, midagi vastata. 



{4:6} ainusündinud ebaseadusliku voodid lastele 

tunnistajate vastu nende vanemad oma uuringus kurjusest. 

{4:7} aga kuigi õige vältida surmaga, 

veel peab ta olema ülejäänud. 

{4:8}, austatud vanusele ei ole see, mis on standeth 

aeg, ega pikkust mõõdetakse mitu aastat. 

{4:9}, kuid tarkus on otsegu, Halle juukseid ja 

plekkideta elu on vanemas eas. 

{4:10} ta meel Jumal ja teda armastasid: et 

ta oli tõlgitud patused elavat. 

{4:11} Jah kiiresti oli ta ära võtta, et 

kurjus tuleks muuta oma arusaamist või pettuse beguile 

tema hinge. 

{4:12} jaoks lummav sõnakuulmatus varjata 

asju, mis on aus; ja ekslemine himusid 

kahjustada lihtne meeles pidada. 

{4:13} ta tehtud täiuslik lühikese aja jooksul, täidetud on 

pikka aega: 

{4:14} jaoks oma hinge meel Issanda: seepärast ta hasted 

teda ära võtta hulgast kuri. 



{4:15} see inimesed nägid, ja ta ei mõista, ei 

haigevoodis nad seda oma mõtetes, et tema armu ja halastust 

oma pühad, ja et tema on seoses tema valitud juurde. 

{4:16} seega peab hukka õige, et on surnud ning 

kole mis elavad; ja varsti täiuslikuks noorte 

palju aastaid ja vanadus ning unrighteous. 

{4:17} nad hoolitsevad lõpuks tark ja ei tohi 

mõista, mida Jumal tema kaitsja on otsustatud teda, 

ja mis eesmärgil Issand on teda ohutult. 
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{4:18} nad teda näha ja põlgavad teda; kuid Jumal peab 

naerma neid põlgus: ning edaspidi on vile 

rümba ja heita vahel surnud igavesti. 

{4:19} puhul ta peab neid rebima, taevast alla 

ülepeakaela, et nad on sõnatu; ja ta peab raputada 

neid ainult fond; ja need määratakse täiesti 

jäätmete ja olla kurbust; ja nende memorial hukkuvad. 

{4:20} ja kui tõstsid nad oma patte, raamatupidamise 

nad peavad olema pärit hirm: ja oma üleastumiste peab 

neid veenda oma nägu. 



{Jh.5:1} siis peab õige inimese seista väga 

julgus enne nägu nagu vaevanud teda, ja 

tehtud arvesse tema pingutuste. 

{5:2} kui nad näevad, on need vihastama 

kohutav hirm ja on üllatunud tema kummastust 

pääste, nii palju kaugemale kõik, et nad on otsinud. 

{5:3} ja nad kahetsedes ja groaning ahastus 

vaimu ütlevad isekeskis, see oli tema, keda me 

oli mõnikord mõnitamine ja vanasõna heita: 

{5:4} me lollid, moodustas tema elu hullus ja tema lõpp 

ei au: 

{5:5} kuidas ta nummerdatakse seas Jumala lapsed 

ja tema palju pühade seas! 

{5:6} seega eksinud me sellest tõde, kuidas ja 

Hea valgus on shined meie juurde, ning 

Hea päike tõusis meie peale. 

{5:7} me wearied end viis kurjusest ja 

hävitamine: Jah, oleme läbinud kõrbesse, kus seal 

kuidagi näha: Aga Issanda teed, kui meil ei 

teadnud. 



{5:8} mis on uhkus kasu meile? või mis kasu on 

Liiklus meie vaunting tõid meile? 

{5:9} kõik need asjad on möödunud nagu vari, ja 

mis hasted Post by; 

{5.10} ja laeva lained üle mis kaovad ning 

vesi, mis kui see on möödunud, ei saa selle trace 

leitud, ei rada kiil lained; 

{5:11} või millal on lind lennata läbi õhu, seal 

ei luba oma teed leida, kuid valgus õhus on 

vahustatakse insult oma tiivad ja lahkus koos selle 

tugev müra ja liikuva, läbib, ja 

selles hiljem ühtegi märki, kus ta läks ei leidu; 

{5:12} või kui kui nool tulistas märk, nagu see 

parteth õhu, mis kohe tuli koos uuesti, 

et mees ei saa aru, kus see läbis: 

{5:13 isegi nii, et meile meeldib sellisel viisil, kui olime 

sündinud, hakkas koostama meie eesmärgil ja ei ole märk, et 
alusel oli 

Näitan; kuid tarvitati oma kurjus. 

{5:14} loodan, et Godly on nagu tolmu, mis on puhutud 



kaugusele tuulega; nagu õhuke vaht, mis on ajendatud ära 

torm; suitsu, mis on hajutatud siin peatuda 

ja seal tempest ja kaovad ning 

Külastajate, mis päevas kuid tarrieth mälestuseks. 

{5:15} aga õige elada igavesti; nende tasu 

ka on Issand, ja nende hooldus on kõige 

Kõrge. 

{5:16} seega nad saavad on kuulsusrikas Kuningriik 

ja ilus võra Issanda käest: jaoks oma 

parem käsi peab ta hõlmama neid, ja tema arm, peab ta 

neid kaitsta. 

{5:17} võtab ta talle oma täielik 

Armour ja teha olend tema relv kättemaks 

tema vaenlased. 

{5:18} ta peab selga palvel, kui head ja 

tõsi kohtuotsuse asemel on kiiver. 

{5:19} ta võtab pühadus võitmatu kilbi. 

{5:20} oma raske viha peab ta teritama mõõk, ja 

maailma võitleme temaga vastu lollidest. 

{5:21} siis õige suunamise Kivikirvestest lähevad 



välismaal; ja pilved, alates hästi tõmmatud vibu, 

nad lendavad märgini. 

{5:22} ja hailstones täis viha annab nagu välja 

kivi vibu ja mere vesi peab raev vastu 

ja üleujutused peab julmalt uputavad neid. 

{5:23} jah, võimas Tuul seisma nende vastu, 

ja nagu torm tuleb puhuda neile ära: seega peab ülekohus 

näha jäätmete kogu maa, ja haige tehingud tuleb kukutada 

võimas pingid. 

{6:1} kuulda seetõttu O te kuningad ja mõistetav; teavet selle 
kohta, 

teie, kes te kohtunikeks otsad maa. 

{6:2} annab kõrva, vaevatud inimesed reeglit ja au on 

suudavad. 

{6:3} võimu on andnud teile Issanda ja suveräänsus 

Kõrgeim, kes oma tööd proovida ja otsida välja: 

teie kaitsja. 

{6:4} sest on tema Kuningriigi ministrite, te olete 

ei hinnata juhtimisest, hoida seadus ega kõndis pärast selle 

kaitsja Jumala; 



{6:5} jubedalt ja kiirelt peab ta tulnud teid: jaoks on 

terav kohtuotsus on neile mis on kõrgetel kohtadel. 

{6:6} sest halastust kiiresti armu on meanest: aga 

vaprad peavad nemad vägevalt. 

{6:7}, sest ta, mis on Issanda üle kõik kardavad mitte mehe 

isikule, ei ole ta seisma iga mees aukartust 

ülevus: ta on teinud väike ja suur, ja careth 

kõigi jaoks. 

{6:8}, kuid valus trial ei tulnud võimas. 

{6:9} teile, O kuningad, ei ma räägin, et te 

võib siin tarkus ning langevad ära. 

{6:10} jaoks need, mis hoiavad pühaduse holily loetakse 

Püha: ja need, kes on õppinud selliseid asju mida leiate 

vastata. 

{6:11} Mispärast kujundama oma kiindumust pärast sõnu; 
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soov neid ja teie eest vastutavad. 

{6:12} tarkust on kuulsusrikas ja ära kunagi fadeth: Jah, 

ta on kergesti näha, kes armastan teda, ja leida näiteks 

otsima teda. 



{6:13} ta preventeth neile et soovid teda, tegemisel 

ise neile esmalt teada. 

{6:14} kes iganes otsib teda varakult on ei ole suur 

travail: ta ei leidnud oma istungi oma uksed. 

{6:15} mõelda seega temal on täiuslikkus 

tarkus: ja kes iganes tema valva kiiresti 

hoolitsuseta. 

{6:16} ta umbes nagu taotlev goeth ei vääri 

tema, sheweth ise soodsalt neile viisil, ja 

meeteth neid igas oma mõttes. 

{6:17} teda väga õige algusest on soov 

distsipliini; ja distsipliini hoole on armastus; 

{6:18} ja armastus on pidamine oma seaduste; kasutada, ning 

tähelepanu oma seaduste juurde on härra kõdunematus; 

{6:19} ja kõdunematus ilmutab meile lähedal Jumalale: 

{6:20} seega soov tarkus teeb teoks saanud 

Kuningriigi. 

{6:21} kui parim hind tuleb siis pingid ja sceptres, O 

te rahva au tarkust, et te valitsevad kuningad 

igavesti. 



{6:22} tarkus, mis ta on ja kuidas ta tuli, 

Ma ütlen teile, ja saladused sa ei Peida: kuid 

püüab ta välja alguses tema Kristuse ja 

Tooge oma ellu valgust ja ei liigu 

tõde. 

{6:23} ei läheb tarbivad kadedus; Selleks on 

mees on osadus tarkust. 

{6:24} aga hulgaliselt tark on heaolu on 

Maailm: ja tark kuningas on rahva säilimise. 

{6:25} saada seetõttu õpetust läbi mu sõnu, 

ja see teeb teile hea. 

{7:1} ise ka olen surelik inimene meeldib kõigile, ja 

tema järglasi, mis esmakordselt tehtud maa, 

{7:2} ja mu ema üsk on ülimoodne olevat 

täpsustada aeg kümme kuud, tihendatakse veres, 

seemne inimese ja rõõm, et uni tuli. 

{7:3} ja kui ma sündisin, ma joonistasin levinud õhus, 

ja maa, mis on nagu loodus, tungisid ja esimene 

hääl, mis on varastatud oli nutt, nagu kõik teised teevad. 

{7:4} ma oli nursed swaddling riided, ja et 



hoolib. 

{7:5} ei ole kuningas, kes oli kõik muu algust 

sündi. 

{7:6}, kõik mehed on elu ja nagu ühe sissepääsu 

läheb läbi. 

{7:7}, mispärast ma palvetasin ja mõistmise anti 

mulle: ma kutsunud Jumal ja tarkuse Vaim tuli mulle. 

{7:8} ma eelistasin teda enne sceptres ja pingid, ja 

Lugupeetud rikkust midagi võrreldes tema. 

{7:9} ei võrrelda ma temale kõik vääriskivi 

sest kõik kuld tema suhtes on vähe liivana, ja 

Silver loetakse savi enne teda. 

{7:10} ma armastasin teda üle tervise ja Ilu ning toimingu 

on tema asemel valgus: on valguse et tuleb tema 

kunagi goeth. 

{7:11} kõik head asjad koos tuli mulle oma, ja 

lugematul hulgal rikkusi kätega. 

{7:12} ja ma rõõmustasime, sest tarkust goeth 

enne neid: ja ma ei teadnud, et ta oli ema 

neid. 



{7:13 õppisin usinalt, ja teatavad tema 

ohtralt: ma ei varja oma rikkusi. 

{7:14} ta on otsegu aare, mis kunagi ilmaski: 

mis need, mis kasutavad sõpru Jumal, on 

kingitused, mis on pärit õppe tunnustada. 

{7:15} Jumal on andnud mulle nagu ma oleks ja et sõna 

kujutada nagu rahuldab asju, mis on andnud mulle: sest 

See on tema, kes talutab juurde tarkust ja tark directeth. 

{7:16} käes on nii meil kui ka meie sõnad; Kõik 

tarkus, töö tundmine. 

{7:17} sest ta on mulle andnud teatud teadmisi ning 

asjad mis on, nimelt, tead, kuidas maailm tegi, 

ja elementide toimimist: 

{7:18} algus, lõpp ja keset ajad: on 

päike keerates ja nimemuutus 

hooaega: 

{7:19} ahelate aastat ja tähtede seisukohad: 

{7:20...} elusolendid ja fuuriate ning olemus 

metsloomade seas: tuuled ja reasonings ning vägivalla 

meestele: taimed ja vooruste juured mitmekesisust: 



{7:21...} ja selliseid asju nagu saladus või manifesti, mis on 

neid ma tean. 

{7:22} tarkust, mis on töötaja kõik asjad, 

õpetas mulle: tema on mõistmise vaimu Püha, üks 

ainus, mitmesugused, subtil, elav, läbipaistev, rüvetamata, 
tavaline, ei 

suhtes haiget, armastav asi, mis on hea lihtne, mis 

ei saa olla letted, valmis teha hea, 

{7:23} selline mees, kindel, kindel, vabad ja inimene, 

Kõik võimsus ja jälgida kõiki asju läbi 

kogu mõistmisvõime, puhas, ja enamik subtil, alkohol. 

{7:24} sest tarkus liigub rohkem kui kõik algatused: ta 

kaovad ja kõik asjad tõttu teda läbi goeth 

Pureness. 

{7:25...} ta on hinge Jumal, võimu ja 

puhas mõju tulenevad kõikvõimas auks: 

Seetõttu ei ole defiled asja satu teda. 
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{7:26} ta on igavene valgus, heledus 

Jumala vägi ja pilt plekkideta peegel 



tema headusest. 

{7:27} ja on vaid üks, ta saab teha kõike: ja 

jäänud ise, ta annab kõik asjad uued: ja kõik 

Püha hinge sisse seada vanuses ta lase neid sõbrad 

Jumal ja prohvetid. 

{7:28...} jaoks Jumal hõbedaga ei ole, kuid talle, et ela koos 
midagi 

tarkus. 

{7:29} ta on ilusam kui päike ja eespool 

tähed järjekorda: võrreldavate valgusega, ta on 

leida enne seda. 

{7:30} jaoks tuleb öö pärast: kuid vastupidi ei tohi 

valitsevad vastu tarkuse. 

{8:1} tarkust reacheth ühest otsast teise vägevalt: 

ja magusalt eks ta selleks kõik asjad. 

{8:2} ma armastasin teda ja otsis ta välja oma nooruses, ma 

et teha oma abikaasaga, ja ma olin tema väljavalitu 

Ilu. 

{8:3} et ta on Jumalaga vestlema, ta magnifieth 

tema aadel: Jah, Issand kõik asjad ise armastas teda. 



{8:4} ta on käimla teadmisi saladused 

Jumala ja tema väljavalitu. 

{8:5} kui rikkust valduses soovida selles elus; 

mis on rikkam kui tarkust, et tööta kõik asjad? 

{8:6} ja kui konservatiivsuse tööta; kes kõik, mis on on rohkem 

kui ta osav töömees? 

{8:7} ja kui mees armastad head tema töökohustusest on 

voorused: sest ta õpetab temperance ja konservatiivsuse, 
Euroopa 

ja meelekindlus: ei selliseid asju, kui et võib olla midagi 

oma elus rohkem kasumit. 

{8:8} kui mees soovida palju kogemusi, ta teab 

vana, asjad ja conjectureth juhtimisest, mis on tulemas: ta 

teab sõnavõtud subtilties ja saab selgitama tume 

lause: ta foreseeth märgid ja imestab ja sündmused 

ja korda. 

{8:9} seega ma hädavajalikke võtta teda mulle elada 

mina, teades, et ta oleks hea asju, nõustaja 

ja mugavus hoolib ja leina. 

{8:10} tema pärast ma on hindamise vahel ning 



palju ja au vanemad, kuigi ma olla noor. 

{8:11} ma leitakse kiire ennasttäisolek kohta otsuses 

ja imetleda suurte meeste silmist. 

{8:12} hoida mu keel, nad peavad bide minu 

vaba aeg, kui ma räägin, annavad hea kõrva mulle: 

kui ma rääkida palju, enda oma kätt nende suust. 

{8:13 peale peab saama oma vahenditega 

surematus ja igavene mälestusmärk minu taga jätta 

neile, kes minu järele tulla. 

{8:14} ma kehtestab, et inimesed ja rahvad peavad 

või minu juurde. 

{8:15} jube türannid ei karda, kui nad aga 

kuule mind; Ma leitakse hea seas palju, ja 

vapper sõjas. 

{8:16} pärast ma olen minu maja, ma repose 

Mina temaga: sest tema vestlus on mingit kibestumist; ja 

temaga on mingit häda, kuid mirth ja rõõmu. 

{8:17} nüüd kui pidasin just seda ise, ja 

kaalunud neid mu südames, kui et olla liitlaste juurde 

tarkus on surematus; 



{8:18} ja suur rõõm on, et tema sõprus; ja 

kätega tööd on lõpmatu rikkust; ja selle 

kasutamise konverentsil oma, usaldatavus; ja rääkides 

temaga hea aruande; Käisin umbes taotlev kuidas võtta 

tema mulle. 

{8:19...} ma oli vaimukas lapse ja oli hea tuju. 

{8:20} Jah pigem hea, tulin asutuseks 

rüvetamata. 

{8:21...}, kuna I tajuda, et ma ei saanud 

muul viisil hankida, välja arvatud Jumal andis tema; ja see oli 

punkti tarkust ka teada kelle kingitus oli; Ma 

palunud Issandat ja besought teda, ja mu kogu 

Ma ütlesin, südame 

{9:1} O Jumal minu isa ja isand halastust, kes oled 

kõik asjad su Wordiga tehtud 

{9:2} ja ordineeritud inimene läbi sinu tarkust, et ta 

peaks olema võim üle olendid, mis sa oled 

tehtud, 

{9:3} ja et Maailm sõnul omakapitali ja 

head, ja täidab kohtuotsuse püsti südamega: 



{9:4} mulle tarkust, mis sitteth su troonile; ja 

Ma tagasi ei su laste hulgast: 

{9:5}, sest mina olen su sulane ja ümmardaja su poeg on 

nõrk inimene, ja lühikese aja jooksul, ja liiga noor selle 

teadmised kohtuotsuse ja seadused. 

{9:6} jaoks kuigi mees olla kunagi nii täiuslik seas on 

Laste mehed, veel kui su tarkus ei tohi olla koos temaga, ta 
peab 

midagi lugeda. 

{9:7} sa oled valinud mulle sinu rahva kuningas ja 

kohtunik su pojad ja tütred: 

{9:8} sa oled käskinud mind ehitama templi pärast 

su Püha mägi ja altari linna kus sa 

dwellest, Püha telki, mille sa sarnane 

oled valmis kodus. 

{9:9} ja tarkuse oli sinuga: kes teab Sinu 

töötab, ja oli kohal, kui sa madest maailmas, ja 

teadsin, mis oli vastuvõetav su silmist, ja just Sinu 

käske. 

{9:10} O saata ta välja ning su Püha taevas: on 



trooni su au, et et kohal ta võib koos 

mulle, et ma tean mis on sulle meeldiv. 

{9:11} ta ei tea ja kõik asjad, understandeth ja 

Ta juhib mind soberly minu tegemistest, ja säilitada mind 
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tema võimu. 

{9:12} nii minu tööd on lubatud, ja siis tuleb I 

õigemeelselt võiks su rahvale kohut ja väärt istuda minu 

isa iste. 

{9:13} mis mees on see, kes saab teada kaitsja 

Jumal? või kes ei mõtle, mis on Issanda tahe? 

{9:14} surelikud mehed mõtted on õnnetu, ja 

Meie seadmed on ebakindla. 

{9:15} jaoks corruptible keha pürgib ette hinge, 

ja mullane pühamu weigheth ette meeles mis 

museth pärast palju asju. 

{9:16} ja vaevalt teha me arvan, et õige asju, mis on 

maa peal ja suhetest me leida asju, mis on 

ees: kuid asju, mis on taevas, kes on 

Otsisin läbi? 



{9:17} ja sinu kaitsja, kes on tuntud, välja arvatud juhul, kui sa 

anda tarkust ja saata oma Püha Vaimu ülevalt? 

{9:18} puhul nii neid võimalusi, mis elas maa peal 

reformiti töötu, ja mehed õpetati asju, mis on 

Sulle meeldiva ja pääsesid läbi tarkust. 

{Jh.10:1} ta säilinud esimene moodustatud isa maailmas, 

mis on loodud üksi ja tõi ta välja oma sügisel, 

{10:2} ja andis talle õigus otsustada kõiki asju. 

{10:3} aga kui selle unrighteous läks temast, eemale 

tema viha, ta hukkus ka raev wherewith ta 

tappis oma venna. 

{10:4}, kelle põhjustab maa uppus koos selle 

üleujutuse, tarkus jälle ta säilinud ja suunatud muidugi 

õige väheväärtusliku puutükk. 

{10:5} Lisaks Rahvaste kuri vandenõu 

on segaduses, ta sai õige, ja 

säilitada teda Jumalale laitmatu ning hoidis teda tugev 

vastu tema pakkumise kaastunnet poja poole. 

{10:6} ennast morjendada Kasutamiskõlbmatud, ta on esitatud 
ka 



õige inimese, kes põgenesid tulekahju, mis langes alla 

viis linnad. 

{10:7}, kelle kurjusest isegi tänasel päeval jäätmed 

maa selle smoketh, on tunnistus ja vilja kanda taimed 

mis kunagi jõudnud küpsus: ja alalise samba soola on saanud 

Monument uskmatu hinge. 

{10:8} kohta mitte tarkust, nad gat mitte ainult seda 

haiget, et nad teadsid asju, mida on positiivsed. Aga 

Samuti jäetakse nende taga maailma mälestusmärk ning nende 

rumalus: et kus nad solvunud nad asju 

võiks mitte nii palju kui tuleb peitis. 

{10:9} jooksuaeg tarkust tarnitud valu need, mis 

tema käis. 

{10:10} Millal õige põgenes oma venna viha 

ta juhindub teda õige tee, andnud talle kuningriiki, 

Jumal, ja andis talle teadmiste Püha asjad, teda 

tema rikas sõidab ja korrutatakse tema pingutuste vilja. 

{10:11} saamahimu näiteks rõhutud teda ja ta 

tema poolt tõusis ja tegi temast rikas. 

{10:12} ta kaitses teda tema vaenlased ja hoida 



teda ohutu nendest, mis näha ähvardavad ja valus konflikt 

ta andis talle võidu; et ta võiks teada selle headus 

on tugevam kui kõik. 

{10:13} kui õige müüakse, ta forsook teda 

ei, kuid tema patust: ta läks temaga 

auku, 

{10:14} ja lahkus kooreta võlakirjad, kuni ta tõi ta 

Kuningriigi, sceptre ja võimsusest nende vastu, 

rõhutud talle: kui neid, mis oli süüdistas teda, ta 

osutanud neid valetas, ja andis talle igavene au. 

{10:15} ta on esitatud õiged inimesed ja laitmatu 

seemnete rõhutud neid rahvas. 

{10:16} ta sõlmitud teenija hing on 

Lord ja withstood kohutav kings imet ja kasutamine; 

{10:17} anti ta õige tasu oma 

viljadest, giidiga imekaunis viisil, ja oli juurde 

neid kaetakse päev ja öö tähtede valgus 

hooaja; 

{10:18} toonud läbi Punase mere ja viinud neid 

läbi palju vett: 



{10:19...}, kuid ta uppus oma vaenlasi, ja viskame need üles 

kokku sügavale Põhja. 

{10:20...} Seega õige rikutud kole, ja 

su püha nime, Issand, kiitis ja suurendatud ühe 

võimaldab su käsi, et nad võitlesid. 

{10:21...} tarkust avatud suud loll, ja 

teha neist keeled, mis ei ole osanud kõnekas. 

{11:1} ta ettevõttejuhtide nende teoste Püha käes 

prohvet. 

{11:2} nad käisid kõrbes, mis ei olnud 

asustatud ja lõi telgid kohtades, kui seal näha ei ole 

viis. 

{11:3} nad seisid oma vaenlaste vastu ja olid 

Avenged nende vaenlased. 

{11:4} kui nad olid janu, nad kutsusid upon sind, ja 

vesi oli neile andnud kõva kivi kivi ja nende janu 

oli kõva kivi kokku Karastada. 

{11:5} jaoks asju, mida karistati oma vaenlasi, 

ise nad peavad nad olid saanud. 

{11:6} asemel tähtajatud voolava jõe troubled 



kehva verega, 

See käsk manifest silmade {11:7} 

kusjuures imikud olid tapetud, sa oled andnud neile 

hulgaliselt vett vahenditega, mis nad lootnud mitte: 

{11:8} väljakuulutamine poolt et janu siis kuidas sa hadst 

karistada nende vaenlased. 

{11:9} kui nad olid püüdsin küll vaid halastust 
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chastised, nad teadsid, kuidas ennast morjendada hinnati 
Wrath 

ja piinaksid, muul viisil kui lihtsalt janu. 

{11:10} nende sa oled noomima ja proovida, kui on 

isa: aga teine, tugev kuningas, sa oled hukka 

ja karistada. 

{11:11} kas puudub või esineb, nad olid 

vexed ühtmoodi. 

{11:12} jaoks Standard leina tuli neid, ja on 

groaning asju viimase mälestuseks. 

{11:13} jaoks kuna nad kuulaks oma karistused 

teine suureks abiks, nad olid mõned tunnet Issand. 



{11:14} puhul, kellele nad peavad kinni põlgusega, kui ta 

kaua enne visati kell casting edasi ning 

imikutel, teda lõpuks, kui nad nägid, mis sündis, 

nad imetlenud. 

{Kell 11.15} aga rumal seadmeid oma pahedest 

wherewith on petetud, nad kummardasid serpents tühine 

põhjusel ja vile olendid, sa oled saada hulgaliselt 

põhjendamatu metsloomad neile kättemaksu; 

{11:16} et nad tunneksid, et tänu mees 

pattu, ja sama ka ta karistatakse. 

{11:17} su kõikvõimas käsi, see muutis maailma 

vormi, tahtis võimaluse saada nende arutamine 

karud või äge lions, palju 

{11:18...} või tundmatu metsloomadest, täis raevu, äsja 

loodud, hingata välja tulise auru või räpane aroomid 

hajutatud suitsu või shooting jube sädemeid välja oma 

silmad: 

{11:19...} millest mitte ainult kahju võib saata 

korraga, vaid ka kohutav vaatepilt täiesti hävitada neid. 

{11:20...} jah, ja ilma nende võivad nad on langenud 



maha ühe plahvatuse, tagakiusamishirm päästmiseks, ja 

välismaal hajutatud hinge, oma võimu: Aga sina 

oled tellinud asju meetme ja arv ja kaal. 

{11:21...} sa saad näitan oma suurt jõudu üldse korda 

Kuna sa nüüd; ja kes võib taluda võimu sinu päralt 

arm? 

{11:22} enne sind kogu maailm on kui väike tera 

tegemist Jah, nagu tilk hommikul kaste, mis 

falleth maa peal. 

{11:23} aga sa oled armu kogu; sa saad teha 

kõik asjad, ja winkest kell patu mehed, sest nad 

tuleks muuta. 

{11:24} sest sa armastad kõike, mis on, ja 

abhorrest midagi, mis sa oled made: jaoks kunagi wouldest 

sa oled teinud midagi, kui sa hadst vihkasin seda. 

{11:25...} ja kuidas saaks iga asja läbi elanud, kui tal 

ei ole sinu tahtmine? või kasutatud konserveeritud, kui ei 
kutsunud sind? 

{11:26...} aga sa sparest all: nad on sinu, Issand, 

sa oled väljavalitu hinge. 



{12:1} jaoks sinu äraostmatu vaim on kõiges. 

{12:2} Seega chastenest sa neid poolt vähe ja vähe 

et solvata ja paigutades neid warnest 

mäletab, kus nad on solvunud, et sealt oma 

kurjus, nad võivad uskuda kohta sind, Issand. 

{12:3} see oli sinu tahtmine hävitada käte meie 

nii need vanad elanikud su Püha maa, isad 

{12:4} kellele sa hatedst Viimane vastik tööde tegemiseks 

witchcrafts ja kuri ohvreid; 

{12:5} ja ka nende laste, halastamatu mõrvarid 

ja devourers mehe liha ja vere, peol 

{12:6} koos nende preestrid kokku keset oma 

idolatrous meeskonna ja vanemad, mis tappis oma 

käed hinge vaesed abiks: 

{12:7} et maa, mille sa esteemedst ennekõike 

Teiseks võidakse Jumala lapsed väärt koloonia. 

{12:8} samas isegi need sa sparedst kui mehed, ja 

oled saada herilased, su vastuvõtva neid hävitada maa 

vähe ja vähe. 

{12:9} mitte et sa oled olnud suutnud tuua ennast morjendada 



lahingus või neid hävitada õige käe all 

korraga julm olendid või karm sõna: 

{12:10} aga täidab oma otsuseid, neile vähe 

ja vähe, sa oled andnud neile koht meeleparanduse, ei ole 

asjatundmatu, et nad olid ulakas põlvkond, ja et nende 

neid kasvatatud tigedust ja nende cogitation oleks 

kunagi muuta. 

{12:11} see oli neetud seemne algusest; 

Samuti oled sa hirmust keegi anda neile armu 

need asjad, kus nad pattu. 

{12:12} jaoks, kes peavad ütlema, mida oled sa teinud? või kes 

Sinu kohtuotsuse peavad vastu pidama? või kes ei süüdistanud 
sind jaoks 

riigid, et hukkuvad, kelle sa oled made? või kes peab 

tule vastu sulle, et revenged jaoks on 

unrighteous mehed? 

{12:13 kummagi on seal mingi Jumal, aga sina, mis careth 

kõigile, kellele sa eitaksin näitan, et su otsust ei 

unright. 

{12:14} ei tohi kuningas või türann on võimalik kehtestada tema 
nägu 



vastu sulle mõni, kellele sa oled karistatud. 

{12:15} Forsomuch siis, kui sina oled õige iseennast, 

sa orderest kõik asjad õigemeelselt: mõtlesime, et see ei ole 
meeldiv 

oma võimu teda hukka mõista, mis on väärt, et 

karistada. 

{12:16} su võim on hea algus 

sest sina oled Issand, kõik, see annab sulle olla ja 

armuline kõigile. 

{12:17} jaoks Kuna mehed ei usu, et sina oled, on 

täielik võim, sa shewest oma jõudu, ja nende vahel mis 

tead seda sa makest oma julgust manifesti. 

{12:18...} aga sa mastering oma võimu judgest koos 

omakapitali ja orderest meile väga nõutav ja minev: sa jaoks 
pühaks 

Kui sa nüüd, kasutavad energiat. 
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{12:19...} aga selliste tööde poolt oled sa õpetanud su rahva 

mis õiglane mees tohiks armuline ja oled made su 

lapsed olevat hea lootuse, mis sa givest eest meeleparandus 

patud. 



{12:20...} sest kui sa oled karistada vaenlased su 

lapsed ja on mõistetud surma, sellise 

arutelu, andes neile aega ja kohta, kus nad 

võib pakkuda oma kurjuses: 

{12:21...} koos kui suur ettevaatlik oled sa kohtunik 

Sinu oma pojad, kelle isad juurde sa oled vandetõlgi, ja 

sõlmis hea lubadusi? 

{12:22} Seega, arvestades, et sa dost chasten meile, sa 

scourgest meie vaenlased tuhat korda rohkem eesmärk 

et kui me vaatame, me peaks hoolikalt mõtlema oma 

taevake, ja kui me ise üle otsustatakse, peaks 

Vaata mercy. 

{12:23...} Mispärast, arvestades, et mehed on elanud 
dissolutely 

ja unrighteously, sa oled piinatakse neid oma 

Abominations. 

{12:24} nad läks eksinud väga kaugele viisil viga, 

ja need jumalad, kes isegi üks loomadest 

nende vaenlased olid põlatud, eksides lastena 

ei mõista. 



{12.25} seetõttu, et lapsed on 

kasutada mõistuse, sa oled saada kohtuotsuse mõnitama neid. 

{12:26...} aga need, mis ei oleks selle reformida 

paranduse, kus ta dallied neid, peab tunda saanud 

kohtuotsus, mis on Jumala vääriline. 

{12:27...}, Vaata, milliseid asju nad grudged, kuna 

nad karistatud, st neile, kellele nad arvatavasti 

olla jumalad; [nüüd] karistada neid, kui nad nägid seda, 

nad tunnistada, et ta oleks tõeline Jumal, kellele enne 

nad keelatud teada: ja seetõttu tuli äärmise 

Damnation neile. 

Olemuselt {13:1} kindlasti asjata on kõik mehed, kes on 

Jumala, asjatundmatu ja ei ole head asjad välja mis 

on teada, kellel on: samuti leides tööd 

Kas nad tunnistavad workmaster; 

{13:2} aga pidas tule või tuule või kiire õhu või 

tähed, vägivaldse vee või tuled ringi 

taevas, jumalad, mis reguleerivad maailmas olevat. 

{13:3}, kelle Ilu, kui nad on hea meel, võttis 

neid jumalad; andke teada, kui palju parem Issand 



need on: Ilu esimene kirjanik on neid loodud. 

{13:4}, kuid kui nad olid üllatunud oma võimu ja 

tõttu, lasta neil mõista neid, kui palju Escarpment ta 

on see tegi nad. 

{13:5} for ülevus ja Ilu olendid 

proportionably peetakse neist tegija. 

{13:6} aga veel see on vähem süüdi: eest 

nad peradventure err, keda Jumal, ja soovides leida 

teda. 

{13:7} on vestlema oma nad Otsi teda 

usinalt, ja usun oma vaatepilt: sest asjad on 

ilus on see näha. 

{13:8} Howbeit samuti ei nad olla armu. 

{13:9} kui nad saavad teada nii palju, et nad 

eesmärgiks võiks olla maailmas; Kuidas tegid nad varem teada, 
et 

Issanda selle? 

{13:10} aga õnnetu nad ja surnud asjad on nende 

Loodan, kes helistada jumalad, mis on meeste tööd 

käed, kuld ja hõbe, et näitan art, ja üldmuljes ning 



metsloomad või hea midagi töö iidse kivi 

käsi. 

{13:11} nüüd puusepp mis felleth puidu, pärast seda, kui ta on 

Selleks meet puu maha saetud ja seljast võtta ning 

puukoor oskuslikult ringi kohta ja kellel on sepistatud kenasti, 

ja laev selle sobivad mehe elu; 

{13:12} ja pärast kulutuste keelduda töö kleit 

tema liha on täidetud ise; 

{13:13 ning võttes väga keelduda nende seas, kes 

kasutamine, kõverad tükk puidust, ja täis kätte 

sõlme, on nikerdatud see usinalt, kui tal midagi muud 

teha ja moodustunud tema mõistmise oskust ja 

ülimoodne pilt mees; 

{13:14} või tehtud nagu mõned vile metsalise, millega üle 

vermilion ja värvus punane, värvi ja 

mis hõlmab iga kohapeal 

{13.15} ja kui ta oli teinud, mugav tuba 

sätestatud seina, ja tegi seda kiiresti rauaga: 

{13:16} ta ette seda, et juhtum võib kuuluda, 

Teades, et ei saa aidata See on pilt, 



ja on vaja abi: 

{13:17} siis ilmutab ta palve kauba oma abikaasaga 

ja lapsi, ja ei häbene rääkida seda, mis on 

ei ole elu. 

{13:18...} ta calleth eraldatud tervisele, mis on nõrk: eest 

elu prayeth, mis on surnud; abi beseecheth alandlikult 

See, mis on vähemalt võimalus aidata: ja hea sõidu 

ta asketh, mida ei saa seada suu edasi: 

{13:19...} ja ja saada ja hea edu 

käed, asketh võime teha teda, et viimane ei 

teha midagi. 

{14:1} Again, üks valmistada ise sõita, ja umbes et 

läbi tulivihane lained, calleth korral puutükk 

Kui laeva, mis carrieth teda rohkem mäda. 

{14:2} jaoks tõesti soov saada välja, ning 

töömees ehitas ta oma oskusi. 

{14:3}, kuid su providence, oo isa, governeth see: eest 

sa oled made nii mere ja ohutu tee on 

eest; 

Sa saad salvestada kõik ohu {14:4} Shewing: Jah, 



Kuigi mees läks merele ilma art. 

{14:5} samas sa wouldest ei ole, et teoseid 

Sinu tarkus tuleb jõude, mis seetõttu mehed endale 

oma elu tükikese puitu ja kulgeb töötlemata 
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Sea nõrk nõus salvestatakse. 

{14:6} vana aeg ka, kui uhked hiiglased 

hävinud, loodan su käsi reguleerib maailma 

nõrk laev põgenes ja vasakule kõigile vanuses seemne suhtes 

põlvkonna. 

{14:7} jaoks õnnistatud on puit, millega head 

tuleb. 

{14:8} aga see kätega tehtud on neetud, kui 

ka see, kui ta, et teha see: ta, sest ta tegi selle; ja see, 

Kuna on corruptible, seda kutsuti Jumal. 

{14:9} ennast morjendada ja tema jumalatuse on mõlemad 
ühtmoodi 

viha Jumalale. 

{14:10} puhul, mis tehakse karistatakse koos 

koos temaga teinud. 



{14:11} Seega isegi pärast paganate ebajumalaid 

Seal on ka kokkusaamine: sest Jumal olend on 

nad on muutunud vastik ja stumblingblocks- 

mehed ja snare jalad lollidest hinged. 

{14:12} ebajumalaid väljatöötamisel oli alguses 

vaimne hoorus ja neist leiutis on 

korruptsiooni elu. 

{14:13} ei olnud nad algusest peale, ei 

nad on igavesti. 

{14:14} sest asjata auks meeste poolt nad sõlminud Euroopa 

maailma, ning seetõttu peavad nad varsti lõpule jõudnud. 

{14.15} isa vaevab enneaegset leina, 

Kuna ta on teinud oma lapse kiiresti ära, pilt 

Nüüd au talle kui Jumal, kes oli surnud mees, 

ja need, mis olid tal tseremooniaid ja 

ohvreid. 

{14:16} seega Ümbruskonnas protsessi ajal kole kohandatud 

kasvanud tugev oli nagu õigus hoida ja Dubai pildid olid 

kummardasid kuningate käske. 

{14:17} kellele mehed võiks täita juuresolekul, 



sest nad elasime kaugel, nad võtsid tema võltsitud 

kaugelt ja Terminaator ja teha kiire pilt kuningas, kellele 

täidetud, lõpuni et see nende forwardness nad 

võib ilusamana talle, et puudus, nagu oleks ta kohal. 

{14:18...} ka selle artificer ainsuse hoolsus ei 

aitama seatud edasi asjatundmatu rohkem ebausk. 

{14:19...} sest ta palun üks peradventure valmis 

asutus, sunnitud kõik tema oskust teha, väga sarnased on 

Parim mood. 

{14:20...} ja nii palju, mida allured on 

töö, võttis ta nüüd Jumal, kes veidi varem oli aga 

au. 

{14:21...} ja see oli kord maailma ajada: 

mehed, kus pakutakse kas õnnetus või türannia, kas omistada 
juurde 

kivid ja varud incommunicable nimi. 

{14:22} peale see ei olnud piisavalt neid, et nad 

rikkus teadmised Jumalast; kuid arvestades, et nad elasid 

teadmatus, neid nimetatakse nii suur nuhtlused maailmasõtta 

nad rahu. 



{14:23} jaoks kuigi ohverdusi, kus lapsi tappa 

või kasutatud salajane tseremooniaid või tehtud revellings 
imelik 

Rites; 

{14:24} neid hoida ei elu ega abielu enam 

rüvetamata: kuid kas üks tapsid teise traiterously, või 

kurvaks tema poolt abielurikkumine. 

{14:25}, nii et seal valitses mehed ilma 

erand veri, tapmine, varguse ja kaubandustehingutega, 

korruptsiooni, truudusetus, tumults ja valeütluste andmises, 

{14:26...} hea meeste Disquieting, hea unustamine 

muutub, defiling hinge, liiki häire muutmine 

abielu, abielu ja häbitu uncleanness. 

{14:27...} worshipping idols mitte oma nime on 

algus, põhjus ja lõpuks kurja. 

{14:28...} Kas nad on vihane kui nad olla rõõmsad, või 

ennustama peitub, või elada ebaõiglaselt, muidu kergelt 
forswear 

ise. 

{14:29} jaoks nii, et nende usaldust on ebajumalad, mis on 

ole elu; Kuigi nad vannun vääralt, veel nad vaatavad olevat 



haiget. 

{14.30} howbeit mõlemad põhjused peavad nad olema 
õigustatult 

karistatud: nii, sest arvasin, et ei ole ka Jumala, märkides 

iidolite juurde kuulda ja ka ebaõiglaselt vandus pettus, 
despising 

pühadus. 

{14:31...} ei ole võimu nende kes nad 

vannun: aga see on lihtsalt kättemaks patused, mis punisheth 

alati kuritegu ennast morjendada. 

{15:1}, aga sina, Jumal, armuline ja tõsi, kunst 

pika meelega, ja kõik asjad tellimise halastust 

{15:2} jaoks kui me pattu, oleme sinu päralt, teades oma võimu: 

kuid me pole pattu, teades, et me arvestatakse sinu päralt. 

{15:3} teada sind täiuslik õiguseks on: Jah, et 

tead su võim on just surematus. 

{15:4} kummagi ei mehed vallatu leiutis 

petta meid ega sukeldujad toonides kirju pilt on 

Justnagu kasutu töö; 

{15:5} silmist lollid iha pärast, millest enticeth 

ja nii nad soovivad surnud pildi näol, mis on nr 



hinge. 

{15:6} nii need, mis muudavad nad, nad, mis soovid, 

ja need, kes kummardavad neid, on kurja, armastavad ja 

väärivad on asjad pärast usaldada. 

{15:7}, Potter, noolutamine pehme maa, fashioneth 

laeval, mille palju töö meie teeninduses: Jah, mis on 

savi ta annab mõlema laeva, et olla puhas 

kasutab, ja samuti ka kõik olla nagu vastupidist: kuid 

mis on kummagi sordi kasutamist, potter, ise on kohtunik. 

{15:8} ja tema pingutuste lewdly tööd, ta annab ka 

asjata Jumala savi, isegi tema, kes veidi varem oli 

tehtud maa ise, ja natuke aega pärast 

returneth sama, kui tema elu, mis oli laenatud teda 
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peab nõuda. 

{15:9}, olenemata tema hoolde ei, mitte, et ta on 

palju töö ega tema elu on lühike: aga striveth paista 

kullassepad ja hõbe, ja nagu endeavoureth 

messing, töötajatele ja counteth tema au teha 

võltsitud asju. 



{15:10} tema süda on tuhk, tema lootus on rohkem kui vile 

maa ja elu vähem väärtus kui savi: 

{15:11} Forasmuch, nagu ta teadis oma looja ja tema 

mis inspireeris teda aktiivne hinge ja hingata on 

elu vaimu. 

{15:12} aga loendati meie elu ajaviide ja meie ajal 

Siin turg saada:, ütlevad nad, tuleb saada 

igal viisil, kuid olla kurja vahenditega. 

{15:13} see inimene mis maise asja ilmutab rabe 

laevade ja Dubai pilte, ei tea, ise solvata 

Kõik teised. 

{15:14} ja kõik vaenlased su rahva, et hoida neid 

allutamine, on kõige rumal ja õnnetu rohkem kui 

Väga babes. 

{15.15} puhul loendati kõik Pagan olevat ebajumalaid 

jumalad: kellel ei ole silmad, et näha, ega nina et kasutamine 

tõmmata hinge, ega kõrvad kuulda ega käed sõrmed hakkama; 

ja oma jalgu, nagu nad on aeglane minna. 

{15:16} mees tegi neid, ja ta, mis on laenatud tema 



oma vaimu ülimoodne neid: aga ükski inimene saab teha nagu 
Jumal 

enesele. 

{15:17} on surelik, ta tööta surnud asja 

kurjad käed: ta ise on parem kui asjad mis 

ta worshippeth: arvestades, et ta elas kord, kuid nad kunagi. 

{15:18...} jah, nad kummardasid neid metsloomad, ka, mis on 

Viimane vastik: jaoks võrreldavate kokku, mõned halvemad 

kui teised. 

{15:19...} ei ilus, nii et 

soovitud suhtes Elukad:, kuid ilma kiitust läks 

Jumala ja tema õnnistus. 

{16:1} seega jms olid nad karistada väärilisena, 

ja suur hulk metsloomad poolt piinatakse. 

{16:2} asemel mis karistus, kes lahkelt 

Sinu oma inimestega sa preparedst neid liha on 

imelik maitse, isegi vutid äratada nende isu: 

{16:3}, lõpuni et nad, soovides toidu puhul võib selle 

kole vaatepilt metsloomad, nende hulgas saatis lothe isegi, et, 

mida nad peavad vajab soov; kuid need, kellel on vaesus 



lühikese, võiks teha maadevahetuse protsessi osalistele 
süüdistuse kummaline maitse. 

{16:4} see oli eeldus, et nende kasutamisel 

türannia peaks tulema vaesus, mida nad ei suutnud vältida: 

kuid neid tuleb seda osutanud kui oma vaenlased 

olid nemad. 

{16:5} kui tuli jube tulist metsloomad 

pärast neid, ja nad hukkusid nõelamise kõverad 

maod, sinu viha kannatasin mitte kunagi: 

{16:6}, kuid nad olid raskustes väike hooaeg, mis 

nad võivad hoiatuse, võttes pääste märk panna 

neid sinu seadusest käsku mälestuseks. 

{16:7}, sest ta, et pöördus ise suunas ta ei salvestatud 

asi, mida ta nägi, vaid sulle, et kunst Lunastaja, 

kõik. 

{16:8} ja selle sa madest su vaenlased tunnistama, 

et ei sa kes deliverest: kurja: 

{16:9} neile rohutirtsud ja lendab bitings 

surma, ei ei leia parandusmeetmeid oma elu: eest 

nad karistada sellise väärt. 



{16:10} aga su pojad ei ole väga hambaid mürgised 

Dragons võitnud: Sinu halastust oli kunagi, ja 

tegid. 

{16:11} sest nad olid kikkis, et nad peaksid 

Pea meeles su sõnad; ja olid kiiresti salvestada, et mitte 

mis kuulub sügav unustamine, need oleksid pidevalt 

olles su headust. 

{16:12} see oli herb ega mollifying plaister, 

mis tagasi neid tervise: su sõna, Issand, kuid mis 

kõik asjad parandab. 

{16:13} sest sa oled võimu elu ja surma: sa 

põrgu väravad leadest ja uuesti bringest. 

{16:14} mees tõepoolest killeth läbi oma kurjuses: ja selle 

Vaim, kui ta on läinud edasi, returneth Kumbki hing 

sai uuesti üles tuleb. 

{16:15} aga ei ole võimalik põgeneda su käsi. 

{16:16} ennast morjendada, mis eitas tundma sind, olid 

scourged su käe tugevus: koos kummaline sajab, 

hails ja vihmasadu, olid nad tagakiusatud, et nad võiksid 

ei saa vältida, ning läbi tulekahju olid nad ära. 



{16:17}, mis on enamiku mõelnud, tuli oli 

vees, et kõik asjad quencheth rohkem jõudu: jaoks on 

maailma fighteth õige. 

{16:18} jaoks millalgi leek oli leevendada, et see 

võib põletada kuni vastu saadetud metsloomad on 

kole; kuid ise võib näha ja tajuda, et nad 

olid tagakiusatud Jumala otsust. 

{16:19} ja see põleb ka keset muul ajal 

tulekahju, mis võib hävitada võimu kohal on 

alusetu maa vilju. 

{16:20} asemel whereof sa feddest sinu oma inimesed 

võrgu toiduga ja oled saadab taeva leib 

nende töö, võimalik sisu iga mehe käsitletavatele 

rõõmu ja nõustudes igale maitsele. 

{16:21} jaoks Sinu juurde su magusus deklareeritud 
ülalpidamiseks 

Sinu lapsed ja mille eesmärk on sööja, söögiisu 

karastatud ise iga mehe maitse järgi. 

{16:22} aga lume ja jää kannatasin tulekahju ja sulanud 

mitte, et nad tunneksid rahe, et tuld ja 



vahuveini vihma, kas puuviljad vaenlased hävitada. 

{16:23} aga oma tugevuse isegi unustage see uuesti 
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et õige võib toidetakse. 

{16:24} jaoks et serveth sind, kes kunsti ning 

Tegija increaseth oma jõudu tema vastu unrighteous jaoks 

saavad karistuse ja abateth oma jõudu kasuks 

näiteks panevad oma usalduse sinu sees. 

{16:25} seetõttu isegi siis oli see muutunud kõik 

moe ja oli kuulekas, su armu, mis nourisheth kõik 

asju, vastavalt nende soov, mis oli vaja: 

{16:26} et su lapsed, Issand, keda sa armastad, 

Võite teada, ei kasva viljad on mis 

nourisheth mees: aga see on sinu sõna, mis preserveth 

neid usaldanud sinu sees. 

{16:27} selle eest, mis oli hävitanud tulekahju, 

on super väike Päikesekiir, varsti ära sulanud: 

{16:28} et ta võiks teada, et peame takistada selle 

päikest sulle aitäh, ja selle dayspring palvetada sulle. 

{16:29} puhul loodan, et unthankful peab sulatada ära nagu 



hoar on talvel külm, ja kui seda on kahjumlik algab 

vesi. 

{17:1}, suur on sinu otsused ja ei saa 

väljendatud: seega eksinud unnurtured hinge. 

{17:2} kui unrighteous mehed mõtlesin vägivalda ning 

Püha rahvas; nad on vait oma majades, vangide 

Pimeduse, fettered pikk öö võlakirjadel, ja 

[seal] pagendatud igavene providence. 

{17:3} jaoks kuigi nad peaks jääma peitis oma salaja 

patud, nad olid hajutatud all tume loor unustamine, 

on jubedalt imeks ja mures koos [kummaline] 

ilmutusi. 

{17:4} ei pruugi nurka, mis neid hoiab 

neid hirm: kuid müra [seisuga vetes] kukkumine 

kõlas nende kohta ja kurb nägemused tundus neile 

koos raske countenances. 

{17:5} puudub jõud tulekahju võib anda neile kerge: ei 

särav tuld tähte suutnud taluda heledamaks, mis 

jube öö. 

{17:6} ainult ilmus neid tulekahju süttis ning 



ise väga kohutav: on palju hirmunud, arvati, et 

seda, mida nad nägid olevat hullem kui silmist nad 

nägin mitte. 

{17:7} jaoks art magick illusioone olid taastades 

alla, ja tarkust nende vaunting oli reproved koos 

häbi. 

{17:8} jaoks need, mis lubas autosõidu kaugusel terrors ja 

haige hinge mured olid haige ise hirmu 

väärt olema naeris. 

{17:9} jaoks kuigi pole kohutav asi ei karda veel 

karda olendi poolt, mis on susisev 

maod, 

{17:10} nad surid hirm, eitades, et nad nägid õhku, 

mis ei ole vältida. 

{17:11} pahelisuse eest hukka mõistnud oma tunnistaja 

on väga timorous ja alati pressitud südametunnistus, 

forecasteth tekitamine asju. 

{17:12} hirm on ei midagi muud, kuid reedab on 

succours, mistõttu offereth. 

{17:13} ja ootus seestpoolt, on väiksem, 



counteth põhjus, mis toob üle teadmatusest 

piin. 

{17:14} aga nad sama uni et öösel magades 

mis oli tõepoolest talumatu ja mis tuli neile 

kokku paratamatu põrgu, põhjasetted 

{17:15} olid osaliselt vaidlusküllaseks koletu ilmutusi, 

ja osaliselt minestas oma südame jättes neile: puhul äkki 

karta ja ei otsinud, neid. 

{17:16} nii siis igaüks, kes seal kukkus oli straitly 

ilma teraslatil, vanglas kinni hoida, 

{17:17} kas ta olid husbandman või karjane, 

või on tööline välja, ta oli möödas ja kannatasin 

selle vajadus, mida ei saa vältida: nad olid kõik 

seotakse ühe keti pimedust. 

{17:18...} Kas see oli vilistav Tuul või on meloodiline 

lindude seas leviv filiaalide või on meeldiv müra 

laskumine ägedalt, jooksva 

{17:19...} või kivide kohutav heli taevast alla, või 

ei saa käsitada vahele metsloomad, töötab või on 

hääl kõige metslane metsloomadest või on rebounding priske 



ECHO õõnes mägedest; need asjad tehtud neil 

hirm minestama. 

{17:20...} shined selge valgusega kogu maailma jaoks ja 

ükski takistasid nende tööturul: 

{17:21...} neid ainult levis ja raske öö üle on 

pilt selle pimeduse, mis hiljem saama 

neid: aga veel olid nad juurde ise rohkem tekitamine kui 

pimedus. 

{18:1} samas sinu pühade oli väga suurt valgust, 

kelle suurenemisele kuulmine ning ei näe nende kuju 

sest nad ka ei ole kandnud samad asjad, nad 

lugeda neid õnnelik. 

{18:2} aga seda nad ei tee haiget nüüd, kellest 

oli koheldud enne nad tänas neid, ja 

besought, neile armu jaoks osutunud vaenlased. 

{18:3} asemel whereof sa oled andnud neile põletamine 
sammas 

tulekahju, nii olla tundmatu reis, giid ja on 

kahjutu päike meelelahutuslikus neid auväärselt. 

{18:4}, nad olid väärt kaotaks valguse ja 



pimeduses, kes hoidis oma poega vait poolt vangistatud 

kellele seaduse uncorrupt valgus pidi olema antud 

maailmas. 

{18:5} ja millal KMM tappa babes 

Saints, üks laps on enamus edasi ja salvestatud, et 

noomima, sa tookest ära suur hulk nende 

Laste ja destroyedst neid üldse vägev vees. 

{18:6}, et öösel oli meie isad sertifitseeritud eespool, mis 

kindlasti teades milliseid vande juurde nad olid andnud 

Tarkust lk 596 

uskuda, need võib hiljem olla julged. 

{18:7} nii su rahva nõustuti nii pääste 

õige ja hävitamise vaenlased. 

{18:8} wherewith sa oled karistada meie vastaste 

ise sa oled ülista meile, keda sa hadst nimega. 

{18:9} õige laste eest head mehed ei 

ohverdama salaja ja üks nõusolekul tehtud Püha õigusega, 

et saints tuleks nagu maadevahetuse protsessi osalistele 
süüdistuse sama hea ja 

kurja, nüüd laulab kiitust laulud läbi isad. 



{18:10} aga teisel pool kõlasid on haige 

vastavalt cry vaenlased ja kahetsusväärne müra oli 

lastele, mis olid bewailed teha välismaal. 

{18:11} kapten ja teenija karistati pärast 

ühel viisil; ja nagu kuningas, nii et kannatas ühise 

isik. 

{18:12} nii kõik koos tuli lugematul hulgal surnud koos 

üks selline surm; ei olnud piisav, et matta elu 

neid: üks hetk oli neist noblest järglased 

hävitada. 

{18:13} jaoks arvestades, et nad ei usu, iga asi, mida 

põhjus enchantments; hävitamise korral on 

Miguelile, nad tunnistasid selle rahva pojad olla 

Jumal. 

{18:14} jaoks kõik asjad olid vaikne vaikus, ja 

See öö oli parajasti oma kiire kursuse, 

{18:15} sinu kõikvõimas sõna kargas alla taevast 

kokku sinu royal trooni, kui äge mees keset sõda 

hävimise, maa 

{18:16} ja see su unfeigned käsk, nagu on 



terav mõõk ja püsti täis kõik asjad surmaga; 

ja see puudutas taeva, kuid oli see maa peal. 

{18:17} siis äkki nägemused jube unistused 

mures neile valus ja terrors tuli neile unlooked 

jaoks. 

{18:18...} ja üks visati siin ja teine seal, poole 

surnud, osutanud tema surma põhjus. 

{18:19...} unistused, mis vaevas neid ei foreshew 

See, et nad peaks hävima, ja ei tea, miks nad on 

tabanud. 

{18:20...} jah, degusteerimine surma puudutanud õige 

ka ja seal oli hävitamine on palju ning 

kõrbes:, kuid mitte kaua kannatasin viha. 

{18:21...} sest siis laitmatu mees teha kiirustades, ja 

seisis kaitsta ja oma kilp 

õige ministeerium, isegi palve ja soodustamise kohta 

viiruk, luua ise vastu viha ja nii tõi selle 

õnnetus lõpetamist, kuulutab, et ta oli oma teenija. 

{18:22} et ta võitnud hävitaja, ole segamisel 

keha ega kehtivate relvade, kuid sõna talle tagasihoidlikuks 



et karistada, et vanded ja lepingud sõlmitud 

isad. 

{18:23} jaoks Millal surnud olid nüüd langenud 

sõnnikuhunnikud üksteist, alalise vahel, ta jäi selle 

viha, ja parted elu teel. 

{18:24} jaoks pikk rõivas oli kogu maailmas, ja 

nelja rida kive oli isad auks 

Dubai ja su Majesteedi korral daidem peas. 

{18:25...} need hävitaja tegi koht, ja oli 

karda neid: see oli piisavalt, et nad ainult maitsnud ning 

viha. 

{19:1} nagu ennast morjendada, viha tuli neid ilma 

Mercy juurde lõpuks: sest ta teadis, enne mida teha; 

{19:2} Kuidas mis ta on andnud neile puhkust välja lennata, ja 

Saatsin neile kiiruga ära, nad parandavad meelt ja neid järgida. 

{19:3} jaoks samal ajal, kui nad olid veel lein ja teha 

Surun kell haudadel surnud, nad on teise 

rumal seadme ja nendes nagu põgenikku, kellele nad 

oli intreated läinud. 

{19:4} jaoks saatus, millest nad olid väärt, juhtis 



neile sel eesmärgil juurde ja tegi neid unustada asjad mis 

oli juba juhtunud, et nad võivad vastata karistuse 

mis oli tahavad oma piinadele: 

{19:5} ja, et Sinu rahva võib suurepärane võimalus: 

Aga nad avastada Kummaline surm. 

{19:6} kogu olend, on tema õige liik oli 

läheme jälle uuesti, mis pakub omapärane käske 

mis olid neile antud, et su lapsed võivad hoida 

ilma et see haiget: 

{19:7}, nimelt pilv käe laagris; ja 

kus vesi seisis enne Kuival maal ilmunud; ja läbi selle 

Punase mere nii takistuseta; ja vägivaldse 

oja rohelisel väljal: 

{19:8} wherethrough kõik inimesed läks, mis olid 

kaitses oma käega näha sinu imekaunis imelik 

imet. 

{19:9} nad läks üldiselt nagu hobused ja kargas peatuda 

talled, kiites sind, Issand, kes toimetas hadst. 

{19:10} nad olid veel arvesse võtma asju, mis olid 

teha, kui nad inimlaste kummaline maa, kuidas 



maa isikulise asemel veised, lendab ja kuidas 

jõe konnad asemel Kalad hulgaliselt, tõstsid. 

{19:11} aga pärast seda nad nägid uue põlvkonna 

kana, kui nende isu on viinud nad palusid 

õrna liha. 

{19:12} sest vutid oli kuni neile mere ääres 

nende rahulolu. 

{19:13} ja karistused tuli patused ei 

endine tunnusteta thunders jõuga: jaoks nad 

kannatanud õigustatult vastavalt oma kurjusest 

nii, et neid kasutada raske ja vastik käitumine 

poole võõrad. 

{19:14} sodoomia puhul ei saanud nende, kelle 

nad teadsid, kui nad tuli: aga need tõi sõbrad 

Reverend, mis oli hästi teeninud neist. 
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{19:15} ja mitte ainult nii, vaid peradventure mõned 

võetakse, sest need võõrad ei 

sõbralik: 

{19:16} aga need väga rängalt tabanud neid, kellele 



nad olid saanud feastings ning juba esitatud 

maadevahetuse protsessi osalistele süüdistuse samade 
õigusaktide nendega. 

{19:17} isegi pimedus olid need 

kannatanud, nagu need olid õige inimese uksed: 

kui on compassed kohta koos jube pimedusest, 

igaüks püüdis oma uksed läbipääsu. 

{19:18...} elemendid olid muutunud iseenesest poolt 

liiki harmoonia, nagu nagu psaltery märgib muutus on 

nimi tune, kuid on alati helid; mis võib 

ka tajuda asju, mis on olnud silmist 

teha. 

{19:19} sest maise asjad olid muutunud vesine, ja 

asjad, mis enne vees ujusid, nüüd läks pärast 

maad. 

{19:20...} tulekahju oli vees, unustades oma võimu 

oma tänu: ja vee forgat oma jahutuse oma iseloomu. 

{19:21...} teisel pool tuld raisata ei ole liha 

selle corruptible elu asjad, kui nad käisid 

Kumbki ei sulanud nad Taevase liha, mis oli selline jäine 



Laadi apt sulama. 

{19:22} sest kõiges, Issand, sa oled võimenduvad su 

inimesed, ja andma austust, ei sa oled kergelt arvesse 

neid: aga oled aidata neil igal ajal ja kohas. 
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