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Viisaus 

Kirja Wisdomor... Salomon viisaudesta 

{1:1} rakkaus vanhurskautta, te, jotka voidaan maan tuomarit: 

Herralta hyvällä (sydän) ja yksinkertaisuus 

sydän etsiä häntä. 

{1/2} ja löysi niistä, jotka kiusata häntä 

ja näyttää itse sellaisia kuin eivät luota hänelle. 

{1/3} muljautus ajatuksia erillistä Jumalasta: ja hänen 

teho, kun se on yrittänyt bportilla tuomitsee tyhmille. 

{Ef.1.4} koska ilkeä sielun viisaus tulee; 

myöskään elin, joka on alamaista synti asua. 

{Ef.1.5} koska kurinalaisuutta Pyhä Henki pakenee petoksen, ja 

Poista ajatuksia, jotka ovat ilman ymmärrystä, ja 

Pysy kun vääryydestä tulee. 

{1:6} viisautta on rakastava henki. ja ei julistetaan syyttömäksi 

pilkkaaja sanansa: sillä Jumala on hänen uumillaan todistaja 

ja totta katsojan hänen sydämensä ja kuulija hänen kielensä. 



{1:7} varten Henki Herran täyttää maailman: ja että 

joka sisältää kaiken on tuntemuksen äänen. 

{1:8} siis hän, joka puhuu väärät asiat 

ei hid: ei myöskään saa koston, kun se punisheth 

kulkevat hänen. 

{1:9} inkvisitio tehdään neuvoo 

jumalattomat: ja hänen sanojensa ääni tulee 

Herra osoitus hänen pahat tekonsa. 

{1/10} sillä kateutta korva kuulee kaiken: ja 

melu napinamme ei salasi. 

{1:11} siis halua sorinaa, joka on 

kannattamattomaksi; ja kielesi panettelu: varten 

ei ole sana niin salaisia, joka menee voimani: ja 

suusta, että belieth slayeth sielu. 

{1:12} etsivät kuolemaa elämäsi virhe: ja vedä 

Kun itse tuhoa teosten ja oman 

kädet. 

{1:13} varten Jumala teki kuolemaa: eikä hän on ilo 

elävän tuhoamiseen. 

{1:14} sillä hän loi kaiken, jotta heillä olisi niiden 



on: ja maailmassa sukupolvet ovat terveellinen; ja 

ei tuhoa, eikä valtakunnan myrkyttäisi 

kuolema maan päällä: 

{1:15} (vanhurskaus on kuolematon:) 

{1:16} mutta jumalattomain toimii ja sanoja 

kutsui sitä heille: ja kun ne ajatteli, että se heidän 

ystävä, ne kulutetaan puuttumaan ja teki liiton kanssa 

sitä, koska he ansaitsevat osallistua sen kanssa. 

{2:1} jumalattomien sanoi, perustelut itse, 

mutta ei oikeata tietä meidän elämä on lyhyt ja tylsiä, ja 
kuolema 

mies ei korjata: ei myöskään ollut joku 

tiedossa on palannut haudasta. 

{2:2} varten olemme syntyneet lainkaan seikkailu: päätetään 

Tämän jälkeen ikään kuin olisin koskaan: hengitys meidän 

sieraimet on kuin savua ja vähän kipinä ehdottaen-lta meidän 

sydän: 

{2:3} joka on lakannut, kehomme käännetään 

tuhkaksi ja henki katoaa niin pehmeä ilmaa 

{2:4} nimemme saa unohtaa aikaa eikä 



mies on tekomme muistaminen ja elämämme 

katoa kuin pilvi jälkeäkään, ja on 

hajallaan kuin sumu, joka ajetaan pois säteiden 

aurinkoa ja lämpöä sen. 

{2:5} aikamme on varsin varjo varjeleva. 

ja kun meidän lopussa ei ei: se on suljettu, 

niin, että mies tulee uudelleen. 

{2:6} tule tämän vuoksi Olkaamme nauttia hyvää että 

esiintyy: ja käyttäkäämme nopeasti olentoja kuten kuten 

nuorten. 

{2:7} Olkaamme täyttää itse kallista viiniä ja voiteet: 

ja anna ei kukka keväällä kulkea ohitsemme: 

{2:8} anna meille crown itseämme rosebuds ennen kuin ne 

kuihtunut: 

{2:9} Anna kukaan meistä ei mennä ilman hänen osa meidän 

voluptuousness: jätetään meidän iloaan rahakkeita 

joka paikassa: Tämä on osuutemme, ja meidän poppoo on. 

{2:10} meidän sortaa köyhiä vanhurskaan meidän ei 

säästää leski, eikä kunnioitusta antiikin harmaita hiuksia ja 

vuotiaiden. 



{2:11} Anna vahvuutemme on oikeus laki: että 

Mikä on heikko osoittautuvat mitään syytä. 

{2:12} siksi meidän vaania vanhurskas; 

koska hän ei ole meidän vuoromme ja hän on aivan toisin kuin 

puuhiemme: hän uskonkiihkoilijoiden meille kanssa rikkoneen 
lakia, 

ja objecteth meidän häpeän transgressings ja meidän 

koulutus. 

{2:13} hän professeth on Jumalan tuntemista: ja 

Hän kutsuu itseään Herran lapsi. 

{2:14} hänestä tehtiin moittia ajatuksemme. 

{2:15} hän on tuskallinen meille jopa katseltavaa: hänen 
elämänsä 

ei pidä muiden miesten hänen tiensä ovat toinen muotia. 

{2:16} me arvostetun häntä kuin väärennösten: hän 

abstaineth meidän tavoin alkaen saastaisuutta: hän 
pronounceth 

lopussa vain siunattu, ja tekee hänen ylpeillä, että 

Jumala on hänen isänsä. 

{2:17} katsotaan, jos hänen sanansa: ja Osoittakaamme 

Mitä tulee tapahtumaan loppuun häntä. 



{2:18} jos vanhurskas Jumalan poika, hän auttaa 

häntä ja antaa hänelle hänen vihollisensa kädestä. 

{2:19} haluaisin tarkastella hänen despitefulness ja 

kidutus, että me tiedämme hänen sävyisyyden ja todistaa 
hänen 

kärsivällisyyttä. 

{2:20} meidän tuomita hänet häpeällinen kuolema: ajaksi by 

oman sanomalla hän on noudatettava. 
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{Fil.2:21} tällaisia asioita he kuvitella ja johdettiin harhaan: 

heidän oman pahuutensa on sokaissut heidät. 

{2:22} mitä Jumalan, salaisuuksien he kn ew niitä ole: 

Kumpikaan he toivoivat vanhurskauden palkka eikä 

havaita palkita syytön sieluja. 

{2:23} Jumala loi ihmisen olla kuolematon, ja teki 

hänen olevan kuvan oman ikuisuuden. 

{2:24} kuitenkin kautta kateuden piru tuli kuolema 

maailmaan: ja niille, jotka pitävät hänen puolella. 

{3:1} mutta vanhurskas on kädessä sielut 

Jumala, ja siellä ei kiusata koskettaa niitä. 



{3:2} viisasta ne vaikuttivat silmissä: ja 

lähtöä on otettu kurjuutta, 

{3:3} ja menee meitä olemaan täydellisen tuhon: mutta 

ne ovat rauhan. 

{3:4} vaikka heidän pitäisi rangaista ihmisten edessä, vielä 

on toivonsa täyden kuolemattomuuden. 

{3:5} ja olen ollut hieman chastised, sitä 

suuresti palkitaan: Jumala osoittautui heille ja todennut ne 

arvoinen itselleen. 

{3:6} kuin kulta uunissa on hän kokeillut niitä, ja 

saanut niitä polttouhri. 

{3:7} ja niiden visitation ne loistavat, ajoissa 

ja ajaa edestakaisin kuin kipinät keskuudessa sänki. 

{3:8} he arvioida Kansakuntien ja hallita 

kansan ja heidän herra on kuningas iankaikkisesti. 

{3:9} ne, jotka luottivat häneen on ymmärrettävä 

totuus: ja niin uskollinen rakkaus on noudatettava hänen: 

armon ja laupeuden hänen pyhät, ja hän on hoito hänen 

valitsee. 

{3:10} mutta jumalattomat on rangaistava mukaan 



oman mielikuvituksen, joilla on laiminlyöty vanhurskaat, 

ja hyljänneet herra. 

{3:11} joka halveksii viisautta ja vaalia, hän on 

onneton ja toivonsa on turhaa, vaivanpalkkaa 
hedelmättömäksi, 

ja heidän tekonsa kannattamatonta: 

{3:12} heidän vaimonsa ovat typeriä, ja heidän lapsensa paha: 

{3:13} poikasia on kirottu. Sen tähden siunattu on 

karu, joka on tahraton, joka on ei tunnettu syntisen 

vuode: hän on hedelmä sieluja vierailulle. 

{3:14} ja siunattu on eunukki, joka kädet 

on tehnyt mitään pahaa, eikä kuvitella pahat asiat 

Jumalaa vastaan: sillä hänelle on annettava erityinen lahja 

Uskon ja perinnön Herraa temppelissä 

Tarkistus voidaan hyväksyä hänen mieleensä. 

{3:15} ihana on hyvä työn hedelmiä: ja 

root viisauden koskaan kuulu pois. 

{3:16} avionrikkojat lapsille ne saa 

niiden täydellisyyttä ja siementen jumalattomat bed 

on kitkettävä pois. 



{Piet.3:17} vaikka he elävät kauan vielä he ovat 

mitään pitää:, eikä viimeinen ikä kunnia. 

{3:18} tai jos he kuolevat nopeasti, ne ei ole toivoa eikä 

mukavuutta päivää oikeudenkäyntiä. 

{3:19} kamala on loppuun jumalattomat 

sukupolven. 

{4:1} parempi se on, ei ole lapsia ja on hyve: 

memorial sen on kuolematon: koska tiedetään 

Jumalan kanssa ja miesten kanssa. 

{4:2} läsnä ollessa, miehet esimerkin sitä; ja 

Kun on mennyt, he haluavat: weareth kruunu, ja 

triumpheth ikuisesti, ottaa mennyt voitto, pyrkimys 

tahraton palkintoja. 

{4:3} mutta kertomalla brood jumalattomien saa 

menestyä eikä ottaa syvä, juurtuvat paskiainen liukastumiset, 
eikä antaa mitään 

Nopea säätiö. 

{4:4} vaikka he menestyvät oksat aikaa; vielä 

pysyvän ei viimeinen, ne on ravisteltava tuuli, ja 

kautta voima tuulet ne on kitkettävä pois. 



{4:5} vajavainen oksat rikki pois, niiden 

hedelmät kannattamatonta, ei kypsä syödä, kyllä, tavata 
mitään. 

{4:6} lapsille siittämä laitonta sängyt ovat 

todistajat pahuuden vanhempiaan heidän oikeudenkäyntinsä 
vastaan. 

{4:7} mutta vaikka vanhurskas estää kuoleman 

vielä hän on muualla. 

{4:8} parlamentin ikä ei ole on 

pituus aikaa eikä mitataan useita vuosia. 

{4:9} mutta viisaus on harmaita hiuksia ihmisille, ja 

unspotted elämä on vanhuus. 

{Joh.4:10} hän miellytti Jumalaa ja oli rakastettu hänestä: niin, 
että 

asuvat syntisiä hänet. 

{Hebr.4:11} kyllä nopeasti hän oli otettu pois, jottei se 

pahuuden pitäisi muuttaa hänen käsitystään tai petoksen 
viehättää 

hänen sielunsa. 

{4:12} sillä naughtiness lumoava peittää 

asioita, jotka ovat rehellisiä; ja vaeltava concupiscence 



heikentää yksinkertainen mieli. 

{4:13} hän tehdään täydellisiksi lyhyessä ajassa täytetty 

kauan: 

{4:14} sillä hänen sielunsa ilo Herra: siis hasted hän 

ottaa hänet pois jumalattomien keskuudesta. 

{4:15} tämä kansa näki ja ymmärsi ei myöskään 

laittoivat ne tämä mielensä, armon ja laupeuden on 

hänen pyhien, ja että hän on yhteydessä teille hänen 
valittujaan. 

{4:16} näin vanhurskaat, jotka on kuollut on tuomittava 

jumalattomat jotka asuvat, ja nuoriso, joka on pian täydelliseksi 

monta vuotta ja iän ja jumalattomat. 

{4:17} sillä he näkevät viisas loppuun ja saa 

ymmärtää, mitä Jumala hänen neuvojaan on sääti hänestä, 

ja mitä varten Herra on hänelle turvallisuutta. 
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{4:18} he näkevät hänet ja halveksin häntä. mutta Jumala 

tappava pilkallisesti: ja ne on jäljempänä inhottavan 

ruhosta, ja moite ikuisesti kuolleiden joukossa. 

{4:19} hän repiä niitä ja heitti ne alas 



päättömästi, niiden on oltava sanattomia. ja hän heristää 

ne toimintaan. ja ne määritellään täysin 

jätteet ja olla suruun. ja niiden memorial hukkuvat. 

{4:20} ja kun ne heittää heidän syntinsä tilinpäätöksen 

he tulevat pelko: ja heidän pahojen tekojensa tähden 

saada heidät heidän kasvonsa. 

{5:1} sitten on suuri vanhurskaan-stand 

rohkeus ennen kasvot kuten ovat koetelleet häntä, ja 

tehty missään mietinnöstä. 

{5:2} kun he näkevät sen, niiden on oltava vaivata 

kauhea pelko ja on hämmästynyt hänen omalaatuinen 

pelastus, niin kauas että ne näytti. 

{5:3} ja katuen valittamista ahdistusta 

Henki sanoo, tämä oli hän, jolle me 

oli joskus pilkkaa ja sananlasku puhdistaminen: 

{5:4} me tyhmät osuus hänen elämän hulluutta ja hänen pää 

ei kunnia: 

{5:5} miten hän on numeroitu Jumalan lasten keskuudessa 

ja hänen pyhät! 

{5:6} sen tähden me virheen tapa totuuden, ja 



vanhurskauden valo on ei loisti meille, ja 

vanhurskauden auringon nousi ole ovella. 

{5:7} meidän väsynyt itse tavalla jumalattomuuden ja 

hävittäminen: Kyllä, olemme käyneet läpi aavikko, jossa on 

antaa mitenkään: mutta mitä herra tulee meillä ei 

tiedossa. 

{5:8} on ylpeä hyötyneet meille? tai mitä hyvää on 

rikkauksia meidän vaunting meidät? 

{5:9} kaikki nämä asiat ovat kuoli kuin varjo, ja 

Post, että hasted; 

{5:10} ja alus että varjeleva yli aaltojen 

vesi, jota se on mennyt, sitä jälkeä voi toimia 

löydy, keel aaltoina, reitin 

{5:11} tai kun lintu on lentänyt ilmassa on 

on osoitus hänen tapa löydy, mutta ilma 

hakattiin siipiään aivohalvaus ja erosimme 

väkivaltainen melu ja liike, läpi, ja 

siinä sen jälkeen mitään merkkejä, jossa hän meni ei; 

{5:12} tai kuten niin nuolella ammuttaessa merkki, se 

parteth ilmaa, joka heti tulee yhdessä jälleen 



niin, että mies ei voi tietää, jos se meni läpi: 

{5:13} aivan samoin haluamme itse tapaan heti, kun olimme 

syntynyt alkoi piirtää päämäärämme ja ollut merkki hyveenä 

näytän; mutta kulutetaan oman pahuuden. 

{Jaak.5:14} Godly toivotaan, että pöly on palanut 

päässä ja tuuli; kuten ohut vaahtoa, joka ajetaan pois 

myrsky; niin savusta, joka on hajallaan tässä 

ja siellä myrsky ja varjeleva pois 

vieras, joka tarrieth vaan päivän muistoksi. 

{5:15} mutta vanhurskaat elävät ikuisesti; heidän palkkansa 

on myös Herran kanssa ja hoidon niistä on eniten 

Korkea. 

{5:16} siksi he saavat ihanasta valtakunnasta 

ja kauniin kruunun Herran kädestä: ja hänen 

oikealla ilmoituksella hän heidät, ja hänen käsivartensa on hän 

suojella heitä. 

{5:17} hän toteuttaa hänelle mustasukkaisuuden täydellinen 

haarniskat ja tehdä olento hänen ase kosto 

hänen vihollisia. 

{5:18} hän on laittaa vanhurskaus niinkuin rintakilven, ja 



totta linjaan eikä kypärä. 

{5:19} hän toteuttaa pyhyytensä voittamaton kilpi. 

{5:20} vakavia vihansa hän on teroittaa miekka, ja 

maailmassa on torjuttava kanssaan tyhmille. 

{5:21} on oikea tavoitteena Salamat Siirry 

ulkomailla; ja pilvet, alkaen hyvin keula, 

ne lentävät merkkiin. 

{5:22} ja rakeita täynnä vihaa heittää kuin yhteensä 

kivi keula ja vesi merelle raivoa vastaan 

ja tulvat on julmasti hukuttaa heidät. 

{5:23} kyllä, mahtava tuuli saa seistä niitä 

ja kuten myrsky on puhaltaa ne pois: näin pahuus on 

antaa tuhlata koko maan ja huonosti kanssakäyminen on 
kaataa 

thrones mahtava. 

{6:1} kuulla siis, oi te kings ja ymmärtää; oppia, 

te, jotka tuomareiksi maan ääriin. 

{6:2} antaa korvaan, te, jotka yleensä ihmiset ja kunniaa 

Kansakuntien monia. 

{6:3} vallasta on antanut sinulle Herramme ja 
itsemääräämisoikeuden 



Alkaen suurin, on kokeilla työsi sekä etsiä 

neuvoo. 

{6:4} koska että ministerit hänen valtakuntansa, teillä 

ei saa arvioida oikein, noudatti lakia eikä kävelivät jälkeen 

Jumalalta; 

{Jes.6:5} pahasti ja nopeasti hän kohtaisi teitä: varten 

jyrkkä tuomio on heille olla korkeilla paikoilla. 

{6:6} sillä armoa pian saan helik: mutta 

mahtavia miehiä on voimallisesti kiusannut. 

{6:7} hän, joka on herra kaikki pelkäävät ei kukaan 

henkilö, eikä hän seistä kunnioitusta kenenkään 

suuruus: sillä hän on tehnyt pieniin ja suuriin ja tarpeistamme 

kaikki samalla tavalla. 

{6:8} mutta kipeä oikeudenkäynti tulee mahtava. 

{6:9} teille siksi O kings, puhua, että te 

Opi viisautta ja putoa pois. 

{6:10} sillä että pitää pyhyyden holily tuomitaan 

Pyhä: ja ne, jotka ovat oppineet tällaisia asioita on etsittävä 

Voit vastata. 

{6:11} määrittää sen vuoksi ihastuksesi sanojani; 
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haluta heidän, ja te huolehtivat. 

{6:12} viisaus on ihana ja toivon koskaan pois: Kyllä, 

hän helposti nähdä ne, jotka rakastavat häntä ja löydetty kuten 

hakemaan häntä. 

{6:13} hän preventeth heidät että halu häntä, tehdä 

itse ensimmäinen tunnettu heille. 

{6:14} joka etsii häntä jo on suurta 

travail: hän on löytää hänet istumaan hänen ovensa. 

{6:15} ajatella hänen päälleen siksi täydellisyyden 

viisaus: ja jokainen, joka watcheth hänen nopeasti 

ilman hoitoa. 

{6:16} hän menee tavoittelemista kuten on syytä 

hänen sheweth itse myönteisesti heille tavoin, ja 

verikostoon ne jokaisen ajatuksen. 

{6:17} hyvin paikkansa alussa hänen on halu 

kuria; ja kurinalaisuutta hoito on rakkaus; 

{6:18} ja rakkaus on pitää lakeja; ja niiden 

vaarin tähden sen lakeihin on varmaa katoamatonta; 

{6:19} ja katoamatonta tekee meistä lähellä Jumalalle: 



{6:20} sen viisautta halu toteuttaa 

Britannia. 

{6:21} Jos teidän iloksi sitten thrones ja todellisten, O 

te kuninkaat, että ihmiset kunnia viisautta, jotta te hallita 

ikuisesti. 

{6:22} viisautta, mitä hän on ja miten hän tuli 

Kertoo ja salaa mysteereistä teiltä: mutta 

pyrkii hänet ulos hänen syntymä alusta ja 

tuo tieto hänen valoon ja tule 

totuus. 

{6:23} eikä minun mennä kuluttavat kateus; tällaista 

mies ei ole apurahan kanssa viisautta. 

{6:24} mutta viisas lukuisia on hyvinvoinnin 

maailma: ja viisas kuningas on kansan puolustaminen. 

{6:25} vastaanottaa siis ohjeita kautta minun sanojani, 

ja se on tehdä hyvää. 

{7:1} itse myös olen kuolevainen ihminen kuin kaikki, ja 

hänen jälkeläiset, jotka oli ensi kerran maan 

{7:2} ja äitini kohdussa oli vanhanaikainen on 

liha on tiivistetty veressä, kymmenen kuukautta aikaa 



siementen mies ja ilo, joka tuli nukkua. 

{7:3} ja kun synnyin, Piirsin yhteisen ilmassa 

ja lankesi maahan, joka on kuin luonto, ja ensimmäinen 

ääni joka rukoilin itki, samoin kuin kaikki muut. 

{7:4} olen hoiti kapalo ja että 

välitä. 

{7:5} ei ole kuningas, oli muiden alkuun ja 

syntymän. 

{7:6} miehistä on yksi sisäänkäynti elämään ja niiden kaltaiset 

menossa. 

{7:7} ja nyt minä rukoilin ja ymmärrystä annettiin 

minulle: huusi avuksi Jumalaa ja viisauden henki tuli minulle. 

{7:8} kannatin häntä ennen todellisten ja valtaistuimella, ja 

arvostettu rikkaudet mitään verrattuna hänen. 

{7:9} myöskään verrattuna olen hänelle mitään jalokiviä 

koska kaikki kulta hänen osalta on vähän hiekkaa ja 

Silver lasketaan clay ennen häntä. 

{7:10} rakasti häntä edellä terveys ja kauneus, ja päätti 

on hänen sijaan valoa: valoa joka tulee hänen 

koskaan jää. 



{7:11} kaikki hyvät asiat yhdessä tuli minulle hänen, ja 

lukemattomia rikkauksia hänen kätensä. 

{Jer.7:12} ja iloitsi niitä kaikkia, koska viisautta menee 

ennen heitä: enkä minä tiennyt että hän oli äiti 

niitä. 

{7:13} oppinut ahkerasti, ja välittämään 

runsain: En peittele hänen rikkauksia. 

{7:14.siellä} on aarre ihmisille, joka ei koskaan katoa: 

jossa ne, jotka käyttävät ystävystyvät Jumala, on 

kiitti lahjoja, jotka tulevat oppimista. 

{7:15} Jumala suonut minulle kuin olisin ja 

kuvitella kuin on tavata asioita, joita minulle: koska 

se on hän, joka johdattaa viisautta ja directeth viisas. 

{7:16} varten kädessään on ovat meidän sanamme; Kaikki 

viisauden lisäksi ja ammattitaito. 

{7:17} sillä hän on antanut minulle jonkinlaista tietoa 

asioita jotka ovat nimittäin tietää, miten oli tehnyt maailman 

ja elementtien käyttö: 

{7:18} alku, loppu ja keskellä Times: 

muutoksia kääntämällä aurinko ja muutos 



Seasons: 

{7:19} vuotta ja kannat tähteä piirit: 

{7:20} luonnon eläviä olentoja ja furies on 

pedot: väkivallan tuulet ja todistelu ja 

miehet: monimuotoisuuden kasveista ja juuret hyveitä: 

{7:21} ja sellaisia asioita kuin salaisuus tai ilmeinen, 

niistä tiedän. 

{7:22} viisautta, joka on kaiken työntekijöiden, 

opetti minulle: hänen on ymmärryksen henki Pyhä, yksi 

vain, pakosarjasta, subtil, vilkas, selkeä, tahraton, tavallinen, ei 

Jollei satuttaa, rakastava asia, joka on hyvä nopea joka 

ei voi olla letted, valmis tekemään hyvää, 

{7:23} kiltti mies, luja, toki vailla hoitoa, 

hänellä oli kaikki valta valvoa kaiken ja läpi 

ymmärryksen, puhdas, ja useimmat subtil henget. 

{7:24}. sillä viisaus on enemmän liikkuvia kuin omasta 
aloitteestaan: hän 

varjeleva ja kulkee vuoksi hänen kauttaan 

Pureness. 

{7:25} sillä hän on Jumalan, hengitys ja 



puhdas vaikutus johtuvat Kaikkivaltias kunniaksi: 

siis voi ei saastainen asia pudota häntä. 
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{7:26} sillä hän on ikuisen valon kirkkaus 

Jumalan voima ja kuva unspotted peili 

hänen hyvyytensä. 

{7:27} ja on vain yksi, hän voi tehdä kaiken: ja 

jäljellä itseensä, hän tekee kaiken uuden: ja kaikki 

aikojen syöttäminen pyhä sieluja, hän tekee niitä ystäviä 

Jumala ja profeetat. 

{7:28} Jumala rakastaa ketkään hänelle, että asuu kanssa 

viisaus. 

{7:29} sillä hän on kauniimpi kuin aurinko ja edellä 

tähteä järjestyksessä: verrattu valoa, hän on 

löytyi ennen sitä. 

{7.30} varten tulee yön jälkeen: mutta vice ei saa 

Voita viisautta. 

{8:1} viisautta reacheth toisesta päästä toiseen voimallisesti: 

ja makeasti hän onkaan tilata kaikki asiat. 



{8:2} Rakastin häntä, ja hankki hänet ulos minun nuoruuteni 
olen 

haluttu tehdä hänen puolisoni ja olin hänen rakastaja 

kauneus. 

{8:3} koska hän on perehtynyt Jumala, hän magnifieth 

hänen aatelisto: Kyllä, herra kaiken itse rakasti häntä. 

{8:4}, sillä hän on etuoikeus saada tietoa salaisuudet 

Jumalan ja hänen rakastaja. 

{8:5} Jos rikkaudet hallussa toivomisen varaa tässä elämässä; 

Mikä on rikkaampi kuin viisaus, joka tekee kaiken? 

{8:6} ja varovaisuus ei toimi; Ketkä kaikki, jotka ovat enemmän 

ovela työmies kuin hän? 

{8:7} ja jos joku rakastaa vanhurskauden hänen työnsä 

hyviä puolia: sillä hän opettaa temperance, varovaisuus, oikeus 

ja rohkeus: ei tällaisia asioita Fi voi ei ole mitään 

kannattavampaa elämässään. 

{8:8} Jos mies haluaa paljon kokemusta hän tietää 

asiat vanhojen, ja conjectureth oikeata tietä, mitä on tulossa: 
hän 

tietää subtilties puheita ja selittämään tumma 

lauseita: hän foreseeth merkkejä ja ihmeitä ja tapahtumat 



seasons ja kertaa. 

{8:9} siis päättänyt ottaa hänet minun elävän 

minä tiedä, että hän olisi hyvää, opinto-ohjaaja 

ja mukavuutta huolet ja suru. 

{8:10} hänen vuokseen minulla on arvion keskuudessa 

väkijoukon ja kunnia vanhimmat, vaikka olla nuori. 

{8:11} minun on löydettävä nopeasti itserakkaus tuomiossa 

ja ihaillut suurten miesten silmissä. 

{8:12} kun pitää kieleni, ne on bide minun 

vapaa-aika, ja kun puhun, hyvä korva minulle: 

Jos puhun paljon, ne asettavat kätensä suunsa. 

{8:13} lisäksi keinoin hänen on hankittava 

kuolemattomuuden ja jätä takanani ikuinen muistomerkki 

niille, jotka tulevat perässäni. 

{8:14} on asetettava ihmiset jotta ja kansakuntien on 

tehdään minulle. 

{8:15} kamala tyrannit on pelkää, kun he tekevät, mutta 

kuule minua; Olen havaitaan seasta lukuisia, ja 

Valiant sodassa. 

{8:16} kun olen joutunut minun talo, repose 



itse hänen: sillä hänen keskustelu ei ole katkeruus; ja 

elää hänen kanssaan on ei surua, mutta iloisuus ja iloa. 

{8:17} Nyt kun katsoin näitä asioita itse, ja 

mietti niitä sydämessäni, miten että allied luokse 

viisaus on kuolemattomuuden; 

{8:18} ja ilo on hänen ystävyytensä; ja 

teoksia hänen kätensä ovat äärettömän rikkauksia; ja 

Liikunta konferenssin hänen kaukonäköisyyttä. ja puhua 

hänen hyvän mietinnön; Menin pyritään ottamaan 

hänen minulle. 

{8 19} nokkela lapsena, ja oli hyvä henki. 

{8:20} kyllä pikemminkin on hyvä, tulin elin 

tahraton. 

{8:21}, kun ymmärsin, että ei voisi 

muuten hankkia häntä, paitsi Jumala antoi hänen minulle; ja se 
oli 

kohta viisautta myös joiden lahja hän oli; Olen 

rukoilin Herraa ja pyysi häntä, ja minun koko 

sydän sanoi, 

{9:1} Jumala minun isät ja Herran armoa, jotka olet 



teki kaiken sinun sanasi 

{9:2} ja ihmisen kautta sinun viisaus että hän 

pitäisi olla valta yli olentoja, jotka sinä olet 

tehty, 

{9:3} ja tilata maailman mukaan oman pääoman ja 

vanhurskauden ja tuomion pystyssä sydän: 

{9:4} Anna minulle viisautta, joka istuu sinun valtaistuimesi; ja 

hylätä minut keskuudesta sinun lapsesi: 

{9:5} i am sinun palvelija ja sinun orjattaren poika 

heikkoa ihmistä ja lyhyessä ajassa, ja liian nuori 

ymmärtäminen ja lait. 

{9:6} vaikka mies olla koskaan niin täydellinen joukossa 

lapset miehiä, mutta jos sinun viisaus olla hänen kanssaan, 
hänen on 

pitää mitään. 

{9:7} sinä olet valinnut minut kuninkaaksi kansasi, ja 

tuomari sinun poikien ja tyttärien: 

{9:8} sinä olet käskenyt minun rakentaa temppelin, kun 

sinun pyhä mount ja alttarin kaupungin siellä sinä 

dwellest, muistuttaa pyhä asumuksen, jotka 



olet valmistanut alusta. 

{9:9} ja viisautta oli kanssasi: joka tietää sinun 

toimii, ja oli läsnä, kun sinä teit maailmassa, ja 

tiesi, mitä oli hyväksyttävää sinun silmissäsi ja sinun 

käskyt. 

{9:10} O Lähetä hänet ulos sinun pyhä taivas ja päässä 

valtaistuimelle sinun kunniaa, joka läsnä hän saattaa työvoiman 

minulle, voi tietää, mitä on miellyttää sinua. 

{9:11} hän tietää ja understandeth kaiken, ja 

Hän johtaa minut asiallisesti minun tekonsa ja säilyttää minua 
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hänen valtaansa. 

{9:12} niin töitäni hyväksytään ja silloin olen 

tuomita kansaasi vanhurskaasti ja syytä istua minun 

Isän paikka. 

{9:13} mitä ihminen on hän, joka tietää neuvoa 

Jumala? tai joka voi ajatella, mikä Herran tahto on? 

{9:14} kuolevaisten ihmisten ajatukset ovat kurja, ja 

laitteemme ovat vaan epävarmoja. 

{9:15} sillä katoavaisen kehon ovat alas sielu, 



ja maanläheinen majan weigheth alas mielen että 

museth monia asioita. 

{9:16} ja tuskin arvioidaan oikeata tietä olevia asioita 

maan ja työvoiman löytää asioita, jotka ovat 

ennen meitä: mutta asioita, jotka ovat taivaassa, joka on 

etsiä rikki? 

{9:17} ja sinun asianajaja, joka on tunnettu paitsi sinä 

antaa viisautta ja lähettää pyhää henkeäsi ylhäältä? 

{9:18} joten niitä, joka asui maan päällä 

on uudistettu ja ihmiset opetettiin asioita, jotka ovat 

miellyttävä sinulle ja tallennettiin kautta viisaus. 

{10:1} hän erityisesti otti talteen ensimmäinen perustettu isä 
maailmassa, 

se oli luotu yksin ja toi hänet pois hänen syksyllä 

{10:2} ja antoi hänelle vallan hallita kaikkea. 

{10:3} mutta kun jumalattomat lähti hänen 

hänen vihansa, hän kuoli myös raivo jolla hän 

tappoi veljensä. 

{10:4} jonka saada hukkua kanssa maan 

tulva, viisauden uudelleen säilytetään ja ohjannut aikana 



pala puuta vähäarvoisten vanhurskaat. 

{10:5} Lisäksi Kansakuntien paha salaliitto 

on sekoitettu, hän löysi vanhurskaat, ja 

varjeli häntä nuhteeton Jumalan, ja hänet vahvana 

vastaan hänen tarjouksen myötätunto kohti hänen poikansa. 

{10:6} Kun jumalattomat kuoli, hän antoi 

vanhurskaan, joka pakeni tulipalo, joka laskeutui alas 

viisi kaupunkia. 

{10:7} jonka pahuuden vielä tänäkin päivänä jätteen 

maa että smoketh on osoitus ja kasveja hedelmän 

jotka koskaan tulevat kypsyys: ja pysyvän pilari suolaa 

muistomerkki epäuskoisten sielu. 

{10:8} koskeva viisaus, ne gat paitsi tämä 

loukkaantunut, että he tiesivät asioita, mikä oli hyväksi; Mutta 

jäi myös niitä maailmalle muisto on tehty niiden 

tyhmyydestä: niin, että asioita, jossa he loukkasivat ne 

voi ei niinkään olla salasi. 

{10:9} kiima viisautta toimitetaan kipua ne 

osallistui hänen päälleen. 

{Joh.10:10} kun vanhurskas pakeni veljensä viha 



Hän ohjaa häntä oikealla polkuja, näytti hänelle 
kuningaskunnan ja 

Jumala, ja antoi hänelle pyhitettyä, teki hänestä tuntemus 

Rich hänen matkustaa, ja kerrotaan hedelmiä mietinnöstä. 

{10:11}, ahneutta kuten sorrettujen häntä hän 

seisoi häntä ja halusi tehdä Italiasta suurvallan. 

{10:12} hän puolusti häntä hänen vihollisiaan ja pitää 

hänelle turvallista niiltä, jotka väjyimme ja kipeä konfliktin 

Hän antoi hänelle voitto. tietää että hyvyys 

on vahvempi kuin kaikki. 

{10:13} vanhurskaat myytäessä hän hylkäsivät hänet 

ei mutta vapautti hänet synnistä: hän meni alas hänen 

kaivoon, 

{10:14} ja jätti hänet ei joukkovelkakirjat, kunnes hän toi hänet 

kuningaskunta, valtikka ja niitä vastaan, jotka 

sorrettujen hänelle: kuin ne, jotka oli syyttänyt häntä, hän 

näytti niitä valehtelijoita, ja antoi hänelle perpetual glory. 

{10.15} hän antoi vanhurskas kansa ja 

siemenistä kansakunta, joka sorrettuja niitä. 

{10:16} hän tuli palvelija sieluunsa 



Herra ja kestänyt kauhea kings ihmeitä ja merkkejä; 

{10:17} luovutettiin vanhurskaat palkita heidän 

työstään, ohjaa heitä tavalla ja oli 

ne kansi päivällä ja valon tähtiä yöllä 

kausi; 

{10:18} vei heidät läpi Punaisenmeren ja johti 

kautta paljon vettä: 

{Apt.10:19} mutta hän hukkui heidän vihollisensa, ja heittivät 
heidät 

pois pohjasta syvä. 

{10:20} vuoksi vanhurskaiden pilaantunut jumalattomia, ja 

kiitosta sinun pyhän nimesi, oi Herra, ja suurennettu yksi 

Accord kätesi, joka taisteli heille. 

{10:21} sillä viisautta avasi suun tyhmä, ja 

teki niistä kielillä, jotka voi puhua kaunopuheinen. 

{11:1} hän menestyi teostensa käsi Pyhän 

profeetta. 

{11:2} he kulkivat erämaassa, joka ei ole 

asutusta ja pystyttivät telttoja paikkoja, jos ei myy ole 

tapa. 



{11:3} he seisoivat vihollisiaan vastaan, ja oli 

Avenged niiden vastustajia. 

{11:4} kun he olivat janoisia, he kutsuivat päälles, ja 

vesi oli antanut heille kivikova rock ja niiden jano 

sammuteta kovasta kivestä. 

{11:5} ja mitä asioita heidän vihollisensa rangaistiin, 

samalla ne tarpeestaan olivat saaneet. 

{11:6} sijaan ikuinen käynnissä joen levoton 

pahaa verta 

{11:7} ja ilmeisen moittiminen tämä käsky 

jossa lapsilla oli surmattu, sinä ainaisen, iankaikkisen heille 

runsaus keinoilla, jotka he toivoivat ei: 

{11:8} julistaminen että jano niin miten sinä olisit 

rangaista niiden vastustajia. 

{11:9} kun heidät tuomittiin, mutta mutta armoa 
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chastised, he tiesivät, kuinka jumalattomien arvioitiin vihassa 

ja kiusasivat janoaa muulla tavalla kuin juuri. 

{11:10} näistä sinä ojentaa ja kokeilla, niin 

Isä: mutta toisaalta vaikea kuningas, sinä tuomitse 



ja rangaista. 

{11:11} ne puuttua tuotteesta, olivatko he 

ärtynyt samankaltaisia. 

{11:12} kahden suru tuli heille, ja 

valittamista asioita viime muistamisesta. 

{11:13} ja kun he kuulivat joita omat rangaistukset 

Muut saaneet, ne oli herra tunteenomaisesti. 

{11:14} ja jota kunnioitettiin halveksi, kun hän 

kauan ennen kuin heitettiin valu esiin 

lapsille, hänet lopulta kun he näkivät, mitä tapahtui, 

ihaillut. 

{11:15} mutta jumalattomuudessaan, typerää laitteille 

jolla väärinkäytökset, he palvelivat käärmeet vailla 

syy ja inhottavan pedot, sinä lähettää monenlaisia 

kohtuutonta petoja päällensä kostoksi 

{11:16} tietää, että keinot mies 

tekee syntiä, samalla myös on hän rangaistaan. 

{Room.11:17} Kaikkivaltias kouraan se teki maailman 

väliä ilman muotoa, halusi keinoja lähettää joukossa 

monenlaisia karhuja tai kovaa lions 



{11:18} tai tuntematon pedot täynnä raivoa, vasta 

Perustaja: hengitys ulos tulinen höyryn tai likainen tuoksut 

hajallaan savua tai ammunta kamala vatsastanne niiden 

silmät: 

{11:19} vakuudeksi paitsi haittaa voi lähettää niitä 

kerralla, mutta myös kamala näky tuhottava täysin tämä 
puolue. 

{11:20} kyllä, ja ilman näitä ehkä he ovat menneet 

alas yksi räjähdys, vainotaan koston, ja 

hajallaan ulkomailla voimallasi hengitys: mutta sinä 

olet tilannut kaiken ja toimenpide ja painot. 

{11:21} sinä voit näytän suuri voimallasi lainkaan kertaa 

Kun tahdot; ja kuka voi kestää valtaa sinun 

Arm? 

{11:22} koko maailman edessäsi on niin vähän viljaa 

tasapaino kyllä, kuten pisara Aamulla dew että 

lankeaa maan päälle. 

{11:23} mutta sinä olet armollinen; sillä sinä voit tehdä 

kaikki asiat, ja winkest synnit, koska ne 

olisi muutettava. 



{11:24} sillä sinä rakastat kaikki asioita, jotka ovat, ja 

kammoat, luopuvat mitään, jotka olet tehnyt: varten koskaan 
joku 

sinä olet tehnyt mitään, jos sinä olisit vihasin sitä. 

{11:25} ja miten jokin asia ovat kokeneet, jos se olisi 

ole sinun? tai on säilynyt, jos ei ole kutsunut sinua? 

{11:26} vaan melkeinpä olivat askeetiset kaikki: he ovat sinun, 
oi Herra, 

sinä rakastaja sieluja. 

{12:1} sillä sinun lahjomaton henki on kaikki asiat. 

{12:2} siis chastenest sinä heille vähän ja vähän 

loukata, että warnest laittamalla heidät 

muisto, jossa he ovat loukanneet lähtöä niiden 

pahuuden voisivat uskoa sinua, oi Herra. 

{12:3} se oli sinun tahtosi tuhoamaan käsissä meidän 

isät sekä nämä vanhat asukkaat sinun pyhä maa 

{12:4} jonka sinä hatedst tekee vastenmielisimmistä toimii 

noituutta ja paha uhrauksia; 

{12:5} ja myös nuo lapset, armoton murhaajat 

ja devourers miehen lihaa ja verta, juhliin 

{12:6} ja niiden papit keskelle heidän 



epäjumalien miehistön ja vanhemmat, joka tappoi omia 

kädet souls hädänalaisten avuksi: 

{12:7} että maa, mitä sinä esteemedst ennen kaikkea 

Toisaalta saattaa tulla arvokas siirtomaa Jumalan lapsia. 

{12:8} kuitenkin jopa ne sinä sparedst kuin miehet, ja 

lähettää ampiaisia, edelläkävijöitä sinun isäntä, tuhota ne 

vähän ja vähän. 

{12:9} ei että sinä olit pysty tuomaan jumalattomien 

käden vanhurskas taistelussa tai tuhota ne 

kerralla julmia petoja tai karkea sanan: 

{12:10} mutta täytäntöönpanovaltion tuomiosi heille vähitellen 

vähän, sinä ainaisen, iankaikkisen niitä laita parannuksen, ei 

tietämätön, että ne tuhma sukupolven, ja että niiden 

pahuus oli kasvatettu niihin, ja että heidän cogitation olisi 

koskaan muuttaa. 

{12:11} oli kirottu seed alusta asti; 

myöskään sinä pelossa joku antaa heille anteeksi 

asioita, jossa he tekivät syntiä. 

{12:12} ja kuka voi sanoa, mitä oletkaan tehnyt? tai jotka 

on kestettävä sinun tuomio? tai joka on syyttää sinua varten 



kansakunnille, että kadotukseen, jolle sinä tehnyt? tai jolle on 

tullut ottaa sinua varten Kosti vastaan 

jumalattomat miehet? 

{12:13} kumpaakaan ei Jumala vaan sinä, että tarpeistamme 

kaikille, joille sinä olisit näytän, että sinun tuomio ei ole 

unright. 

{12:14} myöskään on kuningas tai tyranni voi asettaa hänen 
kasvonsa 

vastaan sinulle mitään, jonka sinä olet rangaista. 

{12.15} Forsomuch niin kuin sinä olet vanhurskas itsesi, 

sinä orderest kaiken vanhurskaasti: ajattelu ei ole miellyttävä 

sinun valta tuomita hänet, joka on ei ansaitsi tulla 

rangaista. 

{12:16} voimallasi on vanhurskauden alku 

ja koska sinä olet kaiken Herra, se tekee sinut 

armollinen kaikille. 

{Ilm.12:17} varten kun miehet eivät usko, että sinä päivänä 

täysi teho, sinä shewest voimallasi, ja niiden joukossa jotka 

tunnemme sinä levolle rohkeus manifesti. 

{12:18} mutta sinä masterointi voimallasi, judgest kanssa 



oman pääoman ja orderest meille suuren palveluksen: sillä sinä 
voisit 

Käytä voimaa, kun tahdot. 
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{12:19} mutta tällaiset työt sinä olet opettanut kansallesi 

ettei vain ihmisen pitäisi armollinen teit sinun 

Lasten olevan hyvän toivon, että sinä givest parannus 

synnit. 

{12:20} jos sinä rangaista vihollisia sinun 

lapset ja tuomitut kuolemaan, niin 

käsittely, heille aika ja paikka, jossa he 

Ehkä antoi heidän malice: 

{12:21} kuinka suuri yksipuolisuuden sinä tuomitset 

sinun oma poikaa, joiden isillemme sinä olet vannonut, ja 

tehnyt liitot hyvä lupauksia? 

{12:22} sen tähden, kun taas sinä kurittaa meitä, sinä 

scourgest vihollisiamme tuhat kertaa enemmän, jotta 

että kun arvioimme, meidän pitäisi huolellisesti ajatella sinun 

Luojan, ja kun itse arvioidaan, meidän pitäisi 

Etsi armoa. 



{12:23} ja nyt, kun taas miehet ovat eläneet dissolutely 

ja unrighteously, sinä olet repinyt niitä omia 

kauhistuksia. 

{12:24} ne meni harhaan kovin pitkälle tavalla virhe, 

ja piti niitä jumalia, jotka jopa seassa 

heidän vihollisensa sorrettiin huijataan lapsina 

ei ole ymmärrystä. 

{12:25} sen heille, että lapset ilman 

Käytä syy, sinä lähettää tuomionsa pilkata niitä. 

{12:26} mutta ne, jotka ei uudisteta että 

korjaus, jossa hän dallied heidän kanssaan, tuntuu 

yhteisöjen arvoinen Jumalan. 

{12:27}, Katsokaa, mitä he grudged, kun 

heitä rangaistiin, toisin sanoen niille, joille niiden 

ovat jumalia; [] on voimissaan, kun he näkivät sen, 

tunnustettiin hänen olevan tosi Jumala, jota ennen 

he kielsivät tietää: ja siis tuli extreme 

kadotus päällensä. 

Luonteeltaan {13:1} varmasti turhia ovat kaikki miehet ovat 

tietämättömiä Jumalasta, ja voisi ole ulos hyvää että 



nähdään tuntemaan hänet, joka on: ei pohtimalla toimii 

he tunnustavat workmaster; 

{13:2} mutta katsotaan tulipalo, tai tuuli tai nopeasti ilman tai 

ympyrä tähteä, tai väkivaltainen vettä tai valot 

taivaan jumalia, jotka hallitsevat maailmaa. 

{13/3} joiden kauneus, jos ne olisi tästä iloinen otti 

niitä jumalia; Kerro heille, miten paljon parempi herra 

ne on: ensimmäinen kirjoittaja kauneus on luotu niitä. 

{13:4} mutta jos ne hämmästynyt valtaa ja 

hyve, anna heidän ymmärtää niitä, kuinka paljon mahtavampi 
hän 

että tehdään niitä. 

{13:5} jonka suuruutta ja kauneutta olentoja 

proportionably valmistaja niitä nähdään. 

{13:6} mutta vielä tähän ne ovat vähemmän syypää: varten 

Entä jos err, etsiä Jumalaa ja haluavat löytää 

häntä. 

{13:7} on perillä teoksissaan he etsiä hänelle 

ahkerasti ja uskon heidän näkyvistään: koska asiat ovat 

kaunis että nähnyt. 



{13:8} ensimmäisenä eivätkä armahduksen. 

{13:9} Jos ne voisivat tietää niin paljon, että ne 

voisi pyrkiä maailmassa; Miten ne jo aikaisemmin selville 

Lordi sen? 

{13:10} mutta onneton ne, ja kuollut asioita niiden 

toivoa, joka soittaa heille jumalia, jotka ovat miesten töitä 

kädet, kultaa ja hopeaa näytän Art, ja yhtäläisyyksiä sekä 

petoja tai kivi, joka on hyvä mitään vanha työ 

käsi. 

{13:11} nyt puuseppä joka felleth puuta, kun hän on 

sahattu alas puusta tavata tätä tarkoitusta varten, ja ottaa pois 
kaikki 

kuori taitavasti pyöreä noin ja on tehnyt kalliisti, 

ja aluksen, sen ihmishengen miehen elämä; 

{13:12} ja Vietettyään kieltäytyä työstä pukeutua 

hänen lihaa on täyttänyt 

{13:13} ja hyvin kieltäytyä niistä, jotka 

tarjolla kannata, kiero pala puuta, ja täynnä 

knots, on veistetty se, kun hänellä ei ollut mitään muuta 

tehdä, ja muodostuu hänen ymmärrystä ja 



vanhanaikainen sen kuvan miehestä; 

{13:14} tai kuin halpamainen peto, jossa se 

vermilion ja maali väri punainen ja 

kattaa joka kohdassa 

{13:15} ja pedattuna kätevä huone, 

Aseta se seinän ja teki nopeasti ja Silitysrauta: 

{13:16} hän edellyttäen sitä, että se ei voi pudota, 

Tietäen, että se oli kykenemätön auttamaan itseään; se on 
kuva, 

ja tarvitsee apua: 

{13:17} sitten tekee hän rukous hänen tavaransa hänen 
vaimonsa 

ja lasten ja ei häpeä puhua siitä, mikä on 

ei ole elämää. 

{13:18} terveys hän kutsuu siihen, joka on heikko: varten 

elämä on rukoilee joka on kuollut; tukea nöyrästi beseecheth 

se, mikä on vähiten keinoja auttaa: ja hyvää matkaa 

hän pyytää siitä, mitä ei voi asettaa jalka eteenpäin: 

{13:19} ja saada ja saada ja hyvä menestys 

hänen kätensä pyytää kyky tehdä hänestä, että Viimeisin ei 

Voit tehdä mitään. 



{14:1} jälleen yksi valmistelee itse purjehtia, ja jotta 

läpi raivoavat aallot, kutsuu kun pala puuta 

enemmän mätää kuin alus, joka carrieth häntä. 

{14:2} sillä totisesti halu saada kehitetty, ja 

Workman rakentanut hänen taidoistaan. 

{14:3} mutta sinun providence, Oi isä, kasvojensa se: varten 

sinä teit tapa meressä ja turvallinen polku 

aaltojen ääniin; 

{14:4} Shewing, että sinä voit pelastaa kaikki vaara: Kyllä, 

Vaikka mies lähti merille ei ole taidetta. 

{14:5} kuitenkin joku ei töitä 

Sinun viisaus pitää olla käyttämättä, ja siksi miehet tekevät 

pieni pala puuta, ja kulkee karkea elämänsä 
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meren heikko alus on tallennettu. 

{14:6} vanhojen lisäksi kun ylpeä giants 

menehtynyt, säännellään kouraan maailman toivo 

heikko alus pakeni ja vasemmalle kaikkien aikojen siemeniä 

sukupolven. 

{14:7} on siunattu on puu, jossa vanhurskaus 



tulee. 

{14:8} mutta se joka on tehty käsin on kirottu, koska 

No se hän, joka teki: hän, koska hän teki sen; ja se, 

koska on katoavaisen, se oli nimeltään Jumala. 

{14:9} jumalattomien ja hänen jumalattomuuden ovat yhtä 
lailla 

vihamielistä Jumalalle. 

{14:10} sillä se, joka on tehty on rangaistava yhdessä 

kanssaan, joka teki. 

{14:11} siis vieläpä pakanat idols 

on olemassa olevan käsittävän: koska Jumala olento 

ne ovat kauhistus ja stumblingblocks on 

ja miesten snare jalat tyhmille sielua. 

{14:12} epäjumalia suunnitteluun oli alussa 

hengellinen haureus ja keksinnön ne 

korruptio elämän. 

{14:13} ei he olivat alusta alkaen, eikä 

he ovat ikuisesti. 

{1414:} ajaksi by miesten pyytäjiä he tekivät 

maailmassa, ja siksi ne tulevat pian loppumaan. 



{14:15} isä kärsimään ennenaikaisen surua, 

Kun hän on tehnyt kuvaa hänen lapsensa pian otettu pois, 

nyt kunnia hänelle kuin Jumala, joka oli silloin kuollut mies, 

ja toimitetaan ne, jotka olivat hänen seremoniat ja 

uhrauksia. 

{14:16} näin ollen kaupungissa prosessi aikaa jumalattomat 
custom 

kasvanut voimakkaasti oli pidetään lain ja veistetyt kuvat olivat 

palvelivat käskyjen kings. 

{14,17:} jota miehet voisi noudata läsnäolo, 

koska he asui kaukana, he ottivat hänen väärennös 

Visage kaukaa, ja teki Nopea kuvan kuningas, jonka 

ne maksaneet korvaukset loppuun että tällä niiden röyhkeys ne 

ehkä tasaisempi hänelle, oli poissa, jos hän olisi esittää. 

{14:18} raudantakojan opettajan yksikkö diligence samoin 

auttaa eteenpäin tietämätön lisää taikauskoon. 

{14.19} hän mahdollisesti valmis Ota yksi 

viranomainen, pakko hänen taitoa tehdä muistuttaa 

muodikas. 

{14:20} ja niin monia allured armosta 



WC, vei hänet nyt Jumala, joka hieman ennen oli, mutta 

kunnia. 

{14:21} ja tämä oli tilaisuus pettävät maailmaa: 

miehille, onnettomuus tai tyranniaa syyksi luokse 

kiviä ja varastot incommunicable nimi. 

{14:22} lisäksi tämä ei riitä, että ne 

virheellisesti tietoa Jumalasta; mutta he asuivat 

tietämättömyys, ne niin vitsaus nimeltä maailmansota 

ne rauhan. 

{14:23} varten vaikka he surmasivat uhrauksia, Lasten 

tai käytetyt salaisia seremonioita tai tehty mässäykset outoa 

Kirjoita sitten. 

{14:24} pitivät elämää eikä avioliittojen enää 

tahraton: mutta kumpaakaan surmasi toisen traiterously tai 

murheellinen häntä aviorikoksesta. 

{14:25} niin että siellä hallitsi kaikki miehet ilman 

poikkeus verta, tappo, varkaus ja salailu, 

korruptio, uskottomuus, meteli, uhalla, 

{Joh.14:26} Disquieting hyvät miehet, muistamattomuus hyvää 

käynyt, saastuttaen sieluja, muuttaa jonkinlainen häiriö 



avioliitot, aviorikos ja häpeämätön saastaisuus. 

{Matt.14:27} palvoa epäjumalia ole nimeksi tulee on 

alku, syy, ja loppuun kaiken pahan. 

{14:28} joko he ovat hulluja, kun he tehdä jotain, tai 

Ennusta valheita, tai elää epäoikeudenmukaisesti, tai sitten 
kevyesti antaa väärä 

itse. 

{14:29} varten siinä mielessä, että heidän luottamuksensa on 
epäjumalia, jotka 

ole elämää; Vaikka he vannovat väärin, mutta ne näyttävät 
olevan 

satuttaa. 

{14.30} mutta molemmat syyt on ne oikeudenmukaisesti 

rangaista: molemmat koska he ajattelivat ei hyvin Jumalan 
antaa 

varteen epäjumalia ja myös epäoikeudenmukaisesti vannoi 
petoksen, halveksien 

Pyhä. 

{14:31} ei ole valtaa kuka ne 

Vannon: mutta se on vain kosto syntisiä, jotka punisheth 

aina pahalla jumalattomien. 

{15:1} vaan sinä, oi Jumala, armollinen ja totta, 



pitkämielinen, ja armossa tilaus kaiken, 

{15:2} Jos teemme syntiä olemme sinun, tietäen voimallasi: 

mutta me ei synti, tietäen, että laskimme sinun. 

{15:3} sinut on täydellisen vanhurskauden: voi, 

tietää, sinun valta on kuolemattomuuden. 

{15:4} ei ollut miesten ilkikurinen keksintö 

pettää meitä, eikä laikullinen sukeltajat värejä, kuva 

maalarin hedelmätöntä työn 

{15:5} näky vakuudeksi kannustaa tyhmät himoita, 

ja niin he haluavat kuollut kuva muodossa, joka on ei 

hengitys. 

{15:6} sekä ne, jotka tekevät niistä ne, jotka haluavat niitä, 

ja ne, jotka palvovat niitä, ovat ystäville pahaa, ja 

ansaitsevat on luottaa päälle. 

{15:7} potter, karkaisu pehmeä maa fashioneth 

jokainen alus, paljon työvoimaa palveluumme: Kyllä, ja 

saman savea hän antaa molempien alusten, jotka palvelevat 
puhdas 

käyttää ja myös kaikkia kuten palvella toisin: mutta 

Käytä joko lajitella, potter, itse on tuomari. 



{15:8} ja käyttävät mietinnöstä lewdly, hän tekee 

turhaa Jumalan saman savea, nimittäin hän, joka oli hieman 
ennen 

maan, itsensä ja hetken 

samaksi, kun hänen elämänsä, joka lainasi hänet 
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vaaditaan. 

{15:9} huolimatta hänen hoidostaan on, ei siksi, että hänellä on 

paljon työvoimaa, eikä että hänen elämänsä on lyhyt: mutta 
striveth Excel 

kulta- ja hopeaseppä, ja endeavoureth kuin 

messinki, työntekijöiden ja counteth hänen kirkkautensa tehdä 

väärennettyjen asioita. 

{15:10} hänen sydämensä on tuhkaa, hänen toivonsa on 
kurjemmaksi kuin 

maan ja yhtä arvokkaita kuin savi elämästään: 

{15:11} koska hän tiesi, että hänen, ja hänet 

innoittamana häneen aktiivinen sielu, että hengitetään 

elävä henki. 

{15:12}, mutta ne lasketaan elämämme, harrastus ja meidän 
aikamme 



täällä markkinoita saada:, sanovat, meidän täytyy saada 

kaikin tavoin, vaikka se paha keinoin. 

{15:13} Tämä mies joka maallinen asia tekee hauras 

alukset ja uhrikukkuloita, tuntee itsensä loukata 

ylitse muiden. 

{15:14} ja kaikki viholliset kansasi, että pitää niitä 

alistaminen, ovat kaikkein typeriä ja kurjaa kuin 

hyvin babes. 

{15.15} sillä ne lasketaan kaikki epäjumalia on pakana 

jumalat: ei ei ole käyttöä silmät nähdä, eikä nenään että 

piirtää hengenvetoon, eikä korvat kuulla eikä sormet kädet 
käsitellä; 

ja niiden jalat ovat hidas mennä. 

{15:16} ihmisen heitä, ja hän joka lainattu hänen 

oma henki vanhanaikainen niitä: mutta kukaan tehdä Jumala on 

itsellensä. 

{15:17} on kuolevainen, mutta hän työskentelee kuollut juttu 

paha kädet: hän itse on parempi kuin mitä joka 

Hän worshippeth: kun hän asui kerran, mutta he koskaan. 

{Joh.15:18} kyllä, he palvelivat nuo pedot, myös joita 



Viimeisin vihamielistä: verrataan yhdessä, jotkut ovat 
huonommin 

kuin toiset. 

{15:19} eivät myöskään ole kaunis, niin paljon 

haluttu osalta petoja: mutta he menivät ilman kiitosta 

Jumalan ja hänen siunauksensa. 

{16:1} siis kuten olivat he rangaista kelvollisesti, 

ja monia petoja on kiusannut. 

{16:2} jossa käsitellään ystävällisesti rangaistuksen sijaan 

sinun oma ihmisiä sinä preparedst heille lihaa 

outo maku, jopa viiriäisiä lietsoa niiden ruokahalu: 

{16:3} loppuun että he haluavat ruokaa, voi ja 

ruma näky lähetti sen keskuuteen petojen lothe sekin 

ne on käsiteltävä halu; mutta nämä kärsivät köyhyys 

lyhyen voidaan osallisiksi epämiellyttävää makua. 

{16:4} se oli välttämätöntä, että niitä käyttäessään 

tyrannia noudetaan köyhyys, jota he eivät voineet välttää: 

näihin pitäisi kuitenkin vain näytti miten heidän vihollisensa 

oli kiusannut. 

{16:5} Kun pedot kamala viinikuurnan tuli 



näihin ja he menehtyivät rakenne on kiero 

käärmeet, vihassasi kestänyt ei koskaan: 

{16:6} mutta he huolestuivat pieni kaudelle, joka 

he ehkä opetettiin, joiden merkki pelastuksen, laittaa 

heille muistoksi sinun lakisi käskyn. 

{16:7} sillä joka kääntyi kohti sitä ei ole tallennettu 

asia, että hän näki vaan sinulle, että taide Vapahtajan ja 

kaikki. 

{Ilm.16:8} ja tässä sinä teit vihollisesi tunnusta: 

että se on sinä joka deliverest kaikesta pahasta: 

{16:9} niille heinäsirkkoja ja lentää bitings 

kuoli, kumpikaan ei löytynyt korvaus elämänsä: varten 

ne olisivat ansainneet rangaistaan tällainen. 

{Ilm.16:10} mutta sinun poikasi ei juuri hampaita myrkyllisiä 

Dragons voitti: sinun armo on oli koskaan, ja 

paransi heidät. 

{16:11} sillä he saivat piston, että heidän pitäisi 

Muista sinun sanasi; ja oli nopeasti tallennettu, ettei 

laskussa syvä unohduksen, ne saattavat olla jatkuvasti 

tietoinen sinun hyvyys. 



{16:12} sillä ei ollut yrtti, eikä rauhoittaa plaister, 

joka palauttaa ne terveys: mutta sinun sanasi, oi Herra, joka 

parantaa kaiken. 

{Joh.16:13} sillä sinä olet power elämästä ja kuolemasta: sinä 

leadest helvetin portit ja bringest uudelleen. 

{16:14} mies todellakin killeth kautta hänen pahuus: ja 

henki, kun se on mennyt, returneth Kumpikaan sielu 

saaneet tulee uudelleen. 

{16:15} mutta ei ole mahdollista paeta kätesi. 

{16:16} jumalattomia, että kieltää sinut olivat 

runtelevat sinun käsi vahvuus: outo sataa, 

kotoisin ja suihkut, olivat he vainosivat, että he voisivat 

välttää, ja läpi tulen ne kulutetaan. 

{16:17}, joka on eniten ihmeteltävää, palo oli 

enemmän pakottaa vedessä, että quencheth kaiken: varten 

maailman soti vanhurskaat. 

{16:18} sillä joskus liekki oli vähentää, että se 

ehkä ei polttaa petoja, jotka lähetettiin vastaan 

jumalattomat; mutta itse voi nähdä ja havaita, että ne 

vainottiin Jumala harkiten. 



{16:19} ja muulloin se palaa jopa keskellä 

vettä tuli, että se saattaa tuhota valtaa 

hedelmiä epäoikeudenmukainen maa. 

{16:20} sijaan tämän vakuudeksi alla mainitut sinä feddest 
sinun oma ihmiset 

Enkelten ruokaa ja lähettää taivaasta leipää 

valmistettu ilman työvoiman mahdollisuus sisällön jokainen 
ihminen 

Delight, ja sopivat jokaiseen makuun. 

{16:21} sinun ravintoa julistaa sinun makeus luokse 

sinun lapset ja palvelevat syöjä, ruokahalu 

lieventää itse jokaisen ihmisen mieleen. 

{16:22} mutta lumen ja jään kärsi tulipalossa sulanut 

ei, että he tietäisivät, että terve, tulta ja 

kuohuviini sateessa, tuhoavat vihollisia hedelmiä. 

{Joh.16:23} mutta tämä taas jopa unohtaa omalla voimallaan 
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vanhurskas voi vilkastuu. 

{Joh.16:24} olento, joka palvelee sinua, joka taiteen 

Keittomahdollisuus increaseth hänen voimiaan jumalattomat 
varten 



Heidän rangaistuksensa ja abateth hänen voimansa eduksi 

kuten luottivat sinuun. 

{16:25} silloinkin olikin sitä muuttaa kaikkia 

muodista ja oli kuuliainen sille sinun armoa, että juuri niin 
hoitaa kaikki 

muassa niistä toiveen, että oli tarpeen: 

{16:26} että sinun lapsesi, oi Herra, jolle sinä rakastat 

ehkä tiedätte, että se ei ole kasvava hedelmiä että 

juuri niin hoitaa mies: vaan että se on sinun sana, joka 
preserveth 

ne, jotka luottivat sinuun. 

{16:27} siitä, mikä ei tuhoutunut tulipalo, 

että lämmittää pieni auringonsäde, pian suli: 

{16:28} se voisi olla nimeltään, että meidän on estettävä 

antamaan sinulle kiitos, ja dayspring rukoilla sinulle. 

{16:29} ja toivoa kiittämätön sulavat pois kuin 

Talvi on hoar frost ja on ajaa pois kannattamattomana 

vettä. 

{17:1} hyvin ovat tuomiosi ja voi 

ilmaistuna: siis unnurtured sielut tehnyt virheen. 

{17:2} Kun jumalattomat miehet luulivat sortaa 



Pyhä kansa; he ovat hiljaa kotinsa vankeja 

pimeyden ja kahlittu joukkovelkakirjojen pitkä yö 

[on] karkotettu ikuinen providence. 

{17:3} vaikka ne pitäisi olla piiloutui salaisuutensa 

syntinsä he hajaantuivat tumman verhon unohduksen 

on kamalan hämmästynyt ja huolestunut [outoa] 

ilmestyksiä. 

{17:4} ei voi corner, piti heidät pitää 

ne pelosta: mutta ääniä [kuten vesillä] kaatuminen 

kuulosti niistä, ja surullinen visions ilmestyi heille 

kanssa raskas kasvonsa. 

{17:5} ei ole valtaa palo saattaa antaa heille valoa: ei 

kestäis kirkkaat liekit tähtien keventää että 

Kamala yö. 

{17:6} vain ilmestyi heille tulipalo on syttynyt ja 

itse erittäin kauhea: paljon kauhuissaan on heidän mielestään 

asioita, joita he näkivät niin huonompi kuin näky 

Näin ei ole. 

{17:7} kuten art magian illuusioiden olivat 

alas, ja heidän vaunting viisautta oli nuhdellut kanssa 



häpeä. 

{17:8} he, joka lupasi ajaa pois kauhut ja 

ongelmia sairas sielu oli sairas pelosta, 

arvoinen olisi naurettu. 

{17:9} mutta ei hirveää pelkäsi vielä 

pelätä petoja ohi ja suhinaa 

käärmeet, 

{17:10} he kuolivat pelko, kieltää, että he näkivät ilmaan, 

joka ei side voidaan välttää. 

{17:11} pahuutta, tuomittu oman todistaja 

on hyvin aroilta, ja painetaan omatunto, aina 

forecasteth surulliset asiat. 

{17:12} koska pelko ei ole muuta kuin pettää ja 

succours, minkä vuoksi offereth. 

{17:13} ja odotuksia, on vähemmän, 

counteth tietämättömyys enemmän kuin syy, joka saa aikaan 

tuska. 

{17:14} mutta he nukkuvat samassa nukkui sinä yönä 

joka oli todellakin sietämätöntä ja joka heidät valtasi 

pois väistämätöntä helvetti, pohjat 



{17.15} olivat osittain hankalasta hirviömäistä ilmestyksiä, 

ja osittain pyörtyi sydämensä heitä: äkillinen 

pelkoa, eikä etsinyt, kävivät heidän kimppuunsa. 

{17:16} niin, jos joku siellä kaatui oli straitly 

pidetään vankilassa ilman rauta-palkkien hiljaa 

{17:17} onko hän oli viljelijöitä tai paimen, 

tai työmies alalla, hän oli ohittanut ja kesti 

tarvetta, jota ei voida välttää: he olivat kaikki 

sidottu yksi ketju pimeyden. 

{17:18} olivatko Viheltävä tuulen tai heleä 

birds leviää oksat tai miellyttävä melu 

syksyllä vesi juoksee väkivaltaisesti, 

{17:19} tai kauhea ääni kivet on heittää alas, tai 

jatkuva että ei voitu pitää ohittaa petoja tai 

möly äänen julmimmista pedot tai kiihtyvän 

kaikua ontto vuoret; Nämä asiat niistä 

pyörtyä pelossa. 

{17:20} koko maailman loisti kirkkaassa valossa ja 

mikään ihmisten työelämässä: 

{17:21} yli niitä vain levisi raskas yö 



kuva pimeyden, joka saa myöhemmin 

heille: mutta vielä he olivat itselleen surullisempi kuin 

pimeys. 

{18:1} kuitenkin sinun Pyhiesi oli hyvin valoa 

joiden ääni ne kuulemiseen ja näe niiden muoto 

koska he myös ei ole aiheutunut samoja asioita ne 

lasketaan ne onnellinen. 

{18:2} mutta että ne ei haittaa niitä, joista 

ne oli tehty vääryyttä, ennen kuin he kiitti, ja 

pyysivät heille anteeksi ja että he olivat olleet vihollisia. 

{18:3} sijaan tämän vakuudeksi alla mainitut sinä ainaisen, 
iankaikkisen niitä polttava pilari 

palo, sekä tuntematon matka oppaaksi ja 

vaaraton sun viihdyttää kunniallisesti. 

{18:4} koska ne olisivat ansainneet riistetään valoa ja 

vangittuna pimeys, jotka halua pitää sinun poikasi hiljaa sen 

jonka uncorrupt valo laki oli antanut teille 

maailman. 

{18:5} ja kun he olivat päättäneet surmata babes 

pyhien, yksi lapsi heitetään pois, ja tallentaa, jotta 



moittia, sinä tookest pois monia heidän 

Lasten ja destroyedst ne kokonaan mahtava vedessä. 

{18:6} ilta olivat meidän isiämme, sertifioitu edellä, että 

varmasti tietää mitä valoja niin he olivat antaneet 
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uskoa, he saattavat myöhemmin olla hyvillä mielin. 

{18:7} joten kansasi hyväksyttiin sekä pelastus 

vanhurskas ja tuhoa viholliset. 

{18:8} millä sinä rangaista meidän vastustajia 

samalla sinä kirkastaa meille, jotka sinä olisit kutsunut. 

{18:9} hyvät miehet vanhurskas lapsille ei 

uhrata salaa ja teki Pyhän lain yhteisellä 

Pyhien tulee olla kuten osallisiksi sama hyvä ja 

paha, isät, nyt laulaa pois lauluja kiitosta. 

{18.10} mutta toisaalta kuulosti huonosti 

mukaisesti vihollisia ja valitettavan melu oli 

tehtävä ulkomailla lapsille, jotka olivat valittivat. 

{18:11} mestari ja palvelija rangaistiin jälkeen 

yksi tavalla; ja kuten kuningas, niin yhteisen 

henkilö. 



{18:12} joten ne kaikki yhdessä oli lukemattomia dead 

yhdenlaisen kuoleman; eikä ollut riittävästi haudata living 

ne: yhdessä hetkessä jaloin jälkeläinen oli 

tuhota. 

{18:13} ja katsoo, että he eivät usko mitään, jonka 

syy enchantments; Kun hävittäminen 

esikoinen, tunnustettiin ihmisiä olemaan pojat 

Jumala. 

{18:14} varten kaiken ollessa rauhallisessa hiljaisuudessa ja 

yö oli keskellä nopeasti juoksunsa 

{18.15} sinun Kaikkivaltias sana on hyppäsi alas taivaasta 

rikki-lta sinun kuninkaallisen valtaistuimesi kovaa ihmisenä 
sodan keskelle 

maan tuhoaminen, 

{18:16} ja toi sinun teeskentelemätön käskyn kuin 

terävä miekka ja seisomaan täyttää kaiken kuoleman; 

ja se kosketti taivaan, mutta se oli maan päällä. 

{18:17} sitten yhtäkkiä visioita kamala dreams 

levoton niitä kipeä ja kauhun valtasi heidät unlooked 

. 



{18:18} ja yksi heittänyt täällä ja toinen siellä, puoli 

kuollut, näytti aiheuttaa kuoleman. 

{18:19} unia, että levoton ne tekivät foreshew 

Tämä, etteivät he hukkuvat ja tiedä, miksi he olivat 

koetelleet. 

{18:20} kyllä, kuoleman makuista kosketti vanhurskas 

-Eihän tuhoutui joukko 

erämaa: mutta viha ei kauan kestänyt. 

{18:21} sitten syytön mies kiirehtinyt asiaa ja 

astui esiin puolustaa niitä; ja tuo hänen shield 

asianmukainen ministeriö, vaikka rukous ja sovitus 

Suitsuke, asettaa itsensä vastaan viha ja joten toi 

onnettomuus loppu, julistaa, että hän oli sinun palvelijasi. 

{18:22} joten hän voitti hävittäjä, ei voimalla 

elin eikä asevoimin, mutta sana hillitty häntä 

että rangaistaan, valoja ja liittoja on 

isät. 

{18:23} ja milloin kuollut oli nyt laskenut 

kasoista toisiinsa pysyvän, hän jäi 

vihan ja erosivat tapa elää. 



{18:24} pitkä vaate oli koko maailma ja 

4-rivinen kivet oli isien kunniaksi 

veistetty ja sinun mahtavuus kun daidem päätään. 

{18:25} näiden hävittäjä antoi paikka, ja oli 

pelkää niitä: se oli tarpeeksi, että he vain maistanut 

viha. 

{19:1} kuin jumalattomien, viha heidät valtasi ilman 

armoa loppuun asti: sillä hän tiesi ennen mitä he tekisivät; 

{19:2} Miten että huomioon jätä poiketa, ja 

lähettänyt ne hätäisesti pois, he tee parannusta ja jatkaa niitä. 

{19:3} vaikka ne olivat vielä surun ja Varauksen 

valitus on hautoja on kuollut, ne lisätään toinen 

typerää laite, ja yhtenä karkurit, joille ne 

poissa oli taipuisa. 

{19:4} koska kohtalo, josta ne olisivat ansainneet, kiinnitti 

ne tätä varten, ja asetti ne unohtaa tavarat että 

oli jo tapahtunut, hän voi täyttää rangaistus 

jotka haluavat heidän piinansa: 

{19:5} ja kansasi voisi jäädä loistava tapa, että: 

mutta he saattavat löytää outo kuolema. 



{19:6} hänen oikea laji koko olento oli 

vanhanaikainen jälleen uudelleen, jossa tarjoillaan erikoinen 
käskyä 

jotka annettiin heille, että sinun lapsesi voidaan säilyttää 

ilman hurt: 

{19:7} eli pilvi varjostaa päällä; ja 

jossa vesi oli ennen kuivalla maalla ilmestyi; ja 

Red sea tavalla ilman este; ja väkivaltainen 

Stream green field: 

{19:8} wherethrough kaikki kansa meni näin 

puolusti kouraan nähdä sinun ihmeellinen, outo 

ihmettelee. 

{19:9} ne meni suurelle kuin hevoset ja hyppäsi, kuten 

karitsat, ylistäen sinua, herra, kuka olisit pelasti heidät. 

{19.10} he olivat vielä tietoinen asioista, jotka olivat 

tehdä, kun he viipyivät vieraalla maalla miten 

maahan tuonut esiin lentää sijaan karjaa, ja miten 

joki kohottivat monenlaisia sammakoita eikä kaloja. 

{19:11} mutta jälkeenpäin he näkivät uuden sukupolven 

lintuja, kun niiden ruokahalu johtaa he pyysivät 



herkkä lihaa. 

{19:12} sillä viiriäisiä tuli heille merestä 

tyytyväisyys. 

{19:13} ja rangaistukset valtasi syntisiä ei 

ilman entinen merkkejä thunders voimalla: he 

kärsinyt oikeudenmukaisesti mukaan oman pahuuden 

koska niitä käytetään vaikea ja vastenmielinen käyttäytymistä 

kohti vieraita. 

{19:14} varten Sodomites saanut ne, joille 

he tiesivät, ei, kun he tulivat: mutta nämä tuoneet ystäviä 

orjuuteen, joka oli hyvin ansaittu niistä. 

Sivun 597 viisautta 

{19.15} ja ei vain niin, mutta entä jos jossakin suhteessa 

määrättäessä on otettava niistä, koska he käyttivät vieraita ei 

ystävällinen: 

{19:16} mutta nämä erittäin ankarasti kärsimään ne, joiden 

he olivat saaneet feastings ja esitettiin jo 

samat lait kanssaan osallisiksi. 

{19:17} siis jopa sokeuteen nämä 

kärsineiden, kuin olivat ovilla vanhurskas mies: 



Kun piirittivät noin kamala suuri pimeyden, 

Jokainen pyrki oman ovet kulkua. 

{19.18} sillä osia muutettiin itse 

jonkinlainen harmonia, kuten kuten psaltery muistiinpanoja 
muutos 

nimi virittää, mutta ovat aina kuulostaa; jotka voivat 

hyvinkin luulla asioita, jotka ovat olleet silmissä 

tehty. 

{19:19} sillä maallisista muuttuivat vetistä, ja 

muassa, että ennen uivat vedessä, nyt meni kun 

kentällä. 

{19:20} palo oli vedessä, hänen 

oma hyve: ja veden unhottivat vaimentaa luontonsa. 

{19:21} toisella puolella liekit hukkaan eikä lihan 

katoavaisen elin asioita, vaikka he kävelivät 

ei sulanut ne jäinen eräänlainen taivaallisen lihaa, joka oli 

luonteeltaan omiaan sulaa. 

{19:22} sillä kaikessa, oi Herra, sinä suurentaa sinun 

ihmiset ja ylistää niitä, eikä sinä kevyesti huomioon 

heille: mutta avustamiseksi joka aika ja paikka. 



APOKRYFISET KIRJAT 

VIISAUDEN KING JAMES BIBLE 1611 

www.Scriptural-Truth.com 

  

  

 


