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Kebijaksanaan 

Kitab Wisdomor... Iaitu Kebijaksanaan Salomo 

{1:1} cinta kebenaran, Hai kamu yang menjadi hakim-hakim di 
bumi: 

berpikir Tuhan dengan baik (jantung), dan dalam 
kesederhanaan 

jantung mencari-Nya. 

{1:2} untuk ia akan menemukan mereka yang menggoda dia 
tidak; 

dan anak-cucunya sendiri kepada seperti tidak 
ketidakpercayaan kepadanya. 

{1:3} untuk pikiran froward terpisah dari Allah: dan 

daya, saat itu mencoba, reproveth bijaksana. 

{1:4} untuk menjadi jiwa yang berbahaya kebijaksanaan tidak 
akan masuk; 

juga tinggal di tubuh yang tunduk kepada dosa. 

{1:5} untuk Roh Kudus disiplin akan melarikan diri penipuan, 
dan 

Hapus dari pemikiran-pemikiran yang tanpa pemahaman, dan 



tidak akan mematuhi ketika kejahatan datang di. 

{1:6} untuk kebijaksanaan adalah Roh mengasihi; dan tidak 
akan membebaskan 

penghujat kata-katanya: Tuhan adalah saksi pada tali 
kekangnya, 

dan seorang pelihat yang benar dari hatinya, dan pendengar 
lidahnya. 

{1:7} untuk Roh Tuhan filleth dunia: dan bahwa 

yang serta segala sesuatu telah pengetahuan suara. 

{1:8} oleh dia yang berfirman hal-hal yang jahat 

tidak mungkin tersembunyi: tidak akan pembalasan, saat itu 
punisheth, 

melewati olehnya. 

{1:9} untuk Inkuisisi akan dibuat menjadi nasihat dari 

orang durhaka: suara kata-katanya akan datang kepada 

Tuhan untuk manifestasi dari perbuatannya yang jahat. 

{1:10} untuk telinga kecemburuan mendengarkan semua hal: 
dan 

kebisingan sungut-sungut tidak bersembunyi. 

{1:11} karena itu berhati-hatilah persungutan, yang 

menguntungkan; dan menahan diri dari memfitnah lidah Anda: 
untuk 



ada kata yang begitu rahasia, yang akan pergi sia-sia: dan 

mulut yang belieth slayeth jiwa. 

{1:12} mencari bukan kematian dalam kesalahan hidupmu: dan 
tarik 

tidak pada dirimu sendiri kehancuran dengan karya-karya dari 
Anda 

tangan. 

{1:13} untuk Allah membuat bukan kematian: tidak ia telah 
kesenangan 

dalam penghancuran yang hidup. 

{1:14} untuk dia menciptakan segala sesuatu, bahwa mereka 
mungkin memiliki mereka 

menjadi: dan generasi dunia sehat; dan 

ada tidak ada racun kehancuran mereka, ataupun kerajaan 

kematian di bumi: 

{1:15} (untuk kebenaran abadi:) 

{1:16} tapi durhaka dengan karya-karya mereka dan kata-kata 

menyebutnya kepada mereka: untuk ketika mereka berpikir 
untuk memiliki mereka 

teman, mereka dikonsumsi untuk sia-sia, dan mengadakan 
perjanjian dengan 

itu, karena mereka layak untuk mengambil bagian dengan itu. 



{2:1} untuk orang durhaka berkata, penalaran dengan diri 
mereka sendiri, 

tetapi tidak benar, kami hidup ini pendek dan membosankan, 
dan kematian 

manusia ada obat tidak: tidak ada seorangpun 

dikenal telah kembali dari kubur. 

{2:2} karena kita dilahirkan di semua petualangan: dan kita 
akan 

Selanjutnya seolah-olah kita belum pernah: untuk nafas di kami 

lubang hidung adalah sebagai asap, dan percikan kecil dalam 
bergerak dari kami 

jantung: 

{2:3} yang padam, tubuh kita akan berubah 

menjadi abu, dan Roh kita akan lenyap seperti udara lembut, 

{2:4} dan nama kita akan dilupakan dalam waktu, dan tidak ada 

manusia harus pekerjaan kita dalam mengingat, dan hidup kita 

akan berlalu sebagai jejak awan, dan akan 

tersebar sebagai kabut, yang digerakkan pergi dengan sinar 

matahari, dan mengatasi dengan panas daripadanya. 

{2:5} untuk masa kita adalah bayangan sangat itu lenyap; 

dan setelah akhir kami ada tidak kembali: karena cepat disegel, 



sehingga tidak ada orang datang lagi. 

{2:6} Ayo oleh karena itu, marilah kita menikmati hal-hal baik 
yang 

hadir: dan mari kita cepat menggunakan makhluk seperti 
seperti dalam 

pemuda. 

{2:7} marilah kita mengisi diri dengan anggur mahal dan salep: 

dan membiarkan tidak ada bunga musim semi lewat kami: 

{2:8} membiarkan kita mahkota diri dengan kuntum mawar, 
sebelum mereka 

menjadi layu: 

{2:9} melepaskan tidak satupun dari kita tanpa bagian kami 

kepada Mamon: Mari kita meninggalkan tanda-tanda joyfulness 
kami di 

setiap tempat: ini adalah bagian kami, dan kami banyak adalah 
ini. 

{2:10} marilah menindas orang miskin yang benar, mari kita 
tidak 

cadangan janda, atau penghormatan kuno rambut abu-abu 

usia. 

{2:11} membiarkan kekuatan kita menjadi hukum keadilan: 
untuk itu 



lemah yang ditemukan tidak layak. 

{2:12} karena itu marilah kita diam menunggu orang-orang 
benar; 

karena ia tidak untuk melakukannya, dan dia bersih 
bertentangan 

perbuatan kita: ia upbraideth kami dengan kami menyinggung 
hukum, 

dan objecteth untuk penghujatan kami transgressings dari kami 

pendidikan. 

{2:13} ia professeth untuk memiliki pengetahuan tentang Allah: 
dan 

Ia berbisik dirinya anak Tuhan. 

{2:14} dia dibuat untuk menegur pikiran kita. 

{2:15} Dialah pedih kepada kita bahkan untuk dilihat: hidupnya 

ini tidak seperti orang lain, cara Nya yang lain mode. 

{2:16} adalah kitapun dia sebagai palsu: dia 

abstaineth dari cara kita dari kenajisan: dia pronounceth 

akhir hanya akan diberkati, dan membaringkan membanggakan 
nya yang 

Allah adalah Bapa-Nya. 

{2:17} Mari kita lihat jika kata-katanya menjadi kenyataan: dan 
mari kita membuktikan 



apa yang akan terjadi di akhir nya. 

{2:18} jika manusia hanya menjadi anak Allah, ia akan 
membantu 

Dia, dan membebaskan dia dari tangan musuhnya. 

{2:19} marilah menelitinya dengan despitefulness dan 

penyiksaan, supaya kita tahu lembut nya, dan membuktikan 
nya 

kesabaran. 

{2:20} Mari kita mengutuk dia dengan memalukan kematian: 
untuk oleh 

Ia sendiri mengatakan harus dihormati. 

Kebijaksanaan halaman 586 

{2:21} hal-hal seperti mereka Apakah membayangkan, dan 
ditipu: 

untuk kejahatan mereka sendiri telah membutakan mereka. 

{2:22} untuk rahsia Tuhan, mereka kn ew mereka tidak: 

tidak berharap mereka untuk upah kebenaran, atau 

diukur hadiah bagi jiwa-jiwa yang tidak bercela. 

{2:23} untuk Allah menciptakan manusia untuk menjadi abadi, 
dan membuat 

dia untuk menjadi sebuah gambar keabadian sendiri. 

{2:24} namun melalui iri setan datang kematian 



ke dalam dunia: dan mereka yang memegang sisinya 
menemukannya. 

{3:1} tapi jiwa-jiwa benar di tangan 

Allah, dan tidak akan siksaan tidak menyentuh mereka. 

{3:2} di hadapan bijaksana mereka tampaknya mati: dan 

keberangkatan mereka diambil untuk penderitaan, 

{3:3} dan mereka pergi dari kami harus dibinasakan: tetapi 

mereka berada dalam ketenangan. 

{3:4} untuk meskipun mereka dihukum di mata laki-laki, namun 

adalah harapan mereka penuh dengan keabadian. 

{3:5} telah sedikit telah menghajar, haruslah 

sangat dihargai: Allah membuktikan mereka, dan menemukan 
mereka 

layak untuk dirinya sendiri. 

{3:6} sebagai emas di tungku Siapakah dia mencoba mereka, 
dan 

menerima mereka sebagai korban bakaran. 

{3:7} dan dalam waktu mereka lawatan mereka akan bersinar, 

dan berlari ke sana kemari seperti percikan antara jerami. 

{3:8} mereka harus menghakimi bangsa-bangsa, dan memiliki 
kekuasaan 



atas orang-orang, dan Tuhan mereka akan memerintah untuk 
selama-lamanya. 

{3:9} mereka yang menempatkan kepercayaan mereka 
kepadanya akan mengerti 

kebenaran: dan seperti seperti setia cinta akan tinggal dengan 
dia: 

rahmat dan belas kasihan kepada orang-orang kudus, dan 
dipunyainya perawatan untuk 

umat pilihan. 

{3:10} tetapi orang durhaka akan dihukum menurut 

imajinasi mereka sendiri, yang telah diabaikan orang benar, 

dan meninggalkan Tuhan. 

{3:11} untuk siapa despiseth kebijaksanaan dan pemeliharaan, 
ia adalah 

sengsara, dan harapan mereka adalah sia-sia, usaha mereka 
tidak berbuah, 

dan karya-karya mereka tidak menguntungkan: 

{3:12} istri mereka bodoh, dan anak-anak mereka jahat: 

{3:13} keturunan mereka dikutuk. Oleh karena itu diberkati 
adalah 

mandul yang bersih, yang telah tidak diketahui orang-orang 
berdosa 

tempat tidur: dia akan memiliki buah dalam lawatan jiwa. 



{3:14} dan diberkati Kasim, yang dengan tangan 

telah tempa ada kejahatan, atau membayangkan hal-hal yang 
jahat 

terhadap Allah: karena kepadanya diberikan karunia istimewa 

iman, dan warisan di dalam Bait Tuhan lebih 

diterima pikiran. 

{3:15} untuk mulia adalah buah dari kerja yang baik: dan 

akar kebijaksanaan akan pernah jatuh. 

{3:16} untuk anak-anak pezina, mereka tidak akan 

datang ke kesempurnaan mereka, dan benih ranjang jahat 

akan dicabut. 

{3:17} untuk meskipun mereka hidup lama, namun mereka 
akan 

tidak ada yang dianggap: dan mereka zaman haruslah tanpa 
kehormatan. 

{3:18} atau, jika mereka mati dengan cepat, mereka tidak 
memiliki harapan, tidak 

kenyamanan pada hari pengadilan. 

{3:19} untuk mengerikan adalah akhir dari orang 

generasi. 

{4:1} lebih baik untuk memiliki anak-anak tidak ada, dan 
memiliki kebajikan: 



untuk peringatan daripadanya abadi: karena itu dikenal 

dengan Allah dan manusia. 

{4:2} ketika hadir, laki-laki mengambil contoh itu; dan 

Ketika itu hilang, mereka menginginkannya: weareth mahkota, 
dan 

triumpheth untuk selama-lamanya setelah mendapat 
kemenangan, berjuang untuk 

bersih imbalan. 

{4:3} tapi merenung mengalikan dari orang durhaka tidak boleh 

berkembang, atau mengambil dalam rooting dari Haram slip, 
ataupun lay apapun 

dasar yang cepat. 

{4:4} untuk meskipun mereka berkembang di cabang untuk 
waktu; Namun 

berdiri tidak terakhir, mereka harus terguncang dengan angin, 
dan 

melalui kekuatan angin mereka akan dicabut. 

{4:5} tidak sempurna cabang akan rusak, mereka 

buah tidak menguntungkan, tidak matang untuk makan, ya, 
bertemu untuk apa-apa. 

{4:6} untuk anak-anak yang diperanakkan dari tempat tidur 
melanggar hukum 



saksi-saksi kejahatan terhadap orangtua dalam persidangan 
mereka. 

{4:7} tetapi meskipun orang benar dapat dicegah dengan 
kematian, 

Namun dia akan di seluruh. 

{4:8} terhormat usia bukanlah yang berdiri di 

panjang waktu, atau yang diukur oleh jumlah tahun. 

{4:9} tapi kebijaksanaan adalah rambut abu-abu kepada orang-
orang dan 

hidup tidak dicemarkan adalah usia tua. 

{4:10} Ia berkenan kepada Allah, dan tercinta nya: sehingga 

hidup di antara orang-orang berdosa ia diterjemahkan. 

{4:11} Ya cepat adalah ia dibawa pergi, supaya yang 

kejahatan harus mengubah pemahamannya, atau tipu menipu 

jiwanya. 

{4:12} untuk menyihir nakal mengaburkan 

hal-hal yang jujur; dan mengembara birahi 

merusak pikiran sederhana. 

{4:13} dia, setelah dijadikan sempurna dalam waktu singkat, 
digenapi 

lama: 



{4:14} untuk jiwanya senang Tuhan: maka segeralah ia 

untuk membawanya pergi dari antara orang-orang fasik. 

{4:15} ini orang-orang melihat, dan memahami tidak, tidak 

meletakkan mereka ini dalam pikiran mereka, bahwa anugrah 
dan belas kasihan 

dengan orang-orang kudus, dan bahwa ia telah hormat kepada 
umat pilihan-Nya. 

{4:16} dengan demikian orang-orang benar yang sudah mati 
akan mengutuk 

durhaka yang hidup; dan pemuda yang segera disempurnakan 

bertahun-tahun dan usia orang. 

{4:17} untuk mereka akan melihat akhir yang bijaksana, dan 
tidak akan 

memahami apa yang Allah dalam keputusannya telah 
ditetapkan 

dan untuk apa Tuhan telah mengangkat dia dalam keselamatan. 
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{4:18} mereka akan melihat dia dan membenci dia; tetapi Allah 
akan 

tertawa mereka untuk cemoohan: Selanjutnya haruslah keji 

bangkai, dan celaan antara orang mati untuk selama-lamanya. 



{4:19} untuk ia akan memecah mereka, dan melemparkan 
mereka ke bawah 

mati, bahwa mereka akan berkata-kata; dan ia bergoncang 

mereka dari Yayasan; dan mereka akan benar-benar 
meletakkan 

limbah, dan berada dalam kesedihan; dan peringatan mereka 
akan binasa. 

{4:20} dan ketika mereka melemparkan account dosa-dosa 
mereka, 

mereka akan datang dengan ketakutan: dan kesalahan mereka 
sendiri akan 

meyakinkan mereka untuk wajah mereka. 

{5:1} akan berdiri orang benar sangat 

keberanian sebelum wajah seperti telah menderita, dan 

membuat tidak tentang usaha nya. 

{5:2} ketika mereka melihatnya, mereka akan bermasalah 
dengan 

mengerikan takut, dan akan kagum pada keanehan nya 

keselamatan, jadi jauh melampaui semua yang mereka 
mencari. 

{5:3} dan mereka bertobat dan mengerang karena penderitaan 

Roh akan berkata dalam diri mereka sendiri, inilah dia, siapa 
kami 



telah kadang-kadang dalam cemoohan, dan pepatah aib: 

{5:4} kita fools diperhitungkan kegilaan hidup-Nya, dan ia 
mengakhiri 

menjadi tanpa kehormatan: 

Bagaimana {5:5} adalah dia dihitung di antara anak-anak Allah 

dan banyak nya adalah di antara orang-orang kudus! 

{5:6} karena itu kami keliru dari jalan kebenaran, dan 

cahaya kebenaran sudah tidak bersinar kepada kami, dan 

matahari kebenaran naik tidak kepada kita. 

{5:7} kami telah melelahkan diri jalan kejahatan dan 

penghancuran: Ya, kami telah melewati gurun, mana ada 

berbaring ada cara: tapi untuk jalan Tuhan, kita belum 

dikenal itu. 

{5:8} apa telah kebanggaan keuntungan kita? atau apa yang 
baik telah 

kekayaan dengan kami vaunting membawa kita? 

{5:9} semua hal itu telah berlalu seperti bayangan, dan 

sebagai pos yang cakap oleh; 

{5:10} dan sebagai sebuah kapal yang melampaui atas 
gelombang 

air, yang ketika itu hilang, jejak daripadanya tidak dapat 



ditemukan, bukan jalur lunas dalam gelombang; 

{5:11} atau sebagai Kapan burung telah terbang melalui udara, 
tidak 

tidak ada tanda nya cara untuk dapat ditemukan, tetapi cahaya 
udara sedang 

dipukuli dengan coretan sayapnya dan berpisah dengan 

kekerasan suara dan gerakan mereka, melewati, dan 

di dalamnya setelah itu ada tanda-tanda yang mana dia pergi 
adalah untuk dapat ditemukan; 

{5:12} atau seperti ketika panah menembak di tanda, itu 

berkaki udara, yang segera datang bersama-sama lagi, 

sehingga seorang pria tidak tahu mana ia pergi melalui: 

{5:13} bahkan sehingga kita dalam seperti cara, segera setelah 
kami 

Lahir, mulai menggambar akhir kami, dan telah ada tanda-
tanda kebajikan untuk 

mempergelarkan; Tapi itu dimakan di kejahatan kita sendiri. 

{5:14} untuk harapan untuk Tuhan yang Kudus adalah seperti 
debu yang ditiup 

pergi dengan angin; seperti buih tipis yang digerakkan pergi 

dengan badai; seperti asap yang tersebar di sini 

dan di sana dengan badai, dan lenyap sebagai 



mengingat tamu yang tarrieth satu hari. 

{5:15} tetapi orang benar hidup untuk selama-lamanya; hadiah 
mereka 

juga adalah dengan Tuhan, dan perawatan mereka dengan yang 
paling 

Tinggi. 

{5:16} karena mereka akan menerima sebuah kerajaan yang 
mulia, 

dan sebuah mahkota cantik dari tangan Tuhan: untuk dengan 

tangan kanan akan dia menutupi mereka, dan dengan lengan-
nya mungkin ia 

melindungi mereka. 

{5:17} ia harus mengambil kepadanya kecemburuan lengkap 

baja, dan membuat makhluk senjatanya untuk balas dendam 

musuh. 

{5:18} dia akan mengenakan keadilan sebagai baju zirah, dan 

benar penghukuman helm. 

{5:19} ia harus mengambil kekudusan untuk perisai yang tak 
terkalahkan. 

{5:20} murka-Nya yang parah akan ia mempertajam pedang, 
dan 

dunia harus melawan dengan dia bijaksana. 



{5:21} kemudian akan petir bertujuan tepat 

di luar negeri; dan dari awan, dari sumur ditarik busur, 

mereka akan terbang ke tanda. 

{5:22} dan batu penuh murka akan dilemparkan keluar tahun 

busur batu, dan air laut akan marah terhadap 

mereka, dan banjir kejam akan tenggelam mereka. 

{5:23} ya, tiupan angin akan melawan mereka, 

dan seperti badai akan meniup mereka pergi: Beginilah 
kejahatan 

berbaring limbah seluruh bumi, dan sakit berurusan akan 
menggulingkan 

tahta yang perkasa. 

{6:1} Dengarlah, Hai kamu raja-raja, dan mengerti; belajar, 

kamu yang menjadi hakim dari ujung-ujung bumi. 

{6:2} memberikan telinga, yang memerintah orang-orang, dan 
kemuliaan in 

banyak bangsa-bangsa. 

{6:3} untuk kekuasaan diberikan Anda Tuhan, dan kedaulatan 

dari yang Maha Tinggi, akan mencoba pekerjaanmu, dan 
mencari 

nasihat Anda. 



{6:4} karena, menjadi Menteri kerajaan-nya, kamu telah 

tidak dihakimi petunjuk, atau memelihara hukum, atau berjalan 
setelah 

nasihat Tuhan; 

{6:5} mengerikan dan cepat ia datang atas Anda: untuk 

tajam penghakiman akan kepada mereka yang berada di 
tempat-tempat tinggi. 

{6:6} untuk belas kasihan akan mengampuni segera maksudmu: 
tetapi 

pahlawan akan mati-matian disiksa. 

{6:7} untuk dia yang adalah Tuhan atas semua harus takut tidak 
ada seorangpun 

orang, tidak ia akan berdiri dalam kekaguman dari seseorang 

kebesaran: dia telah membuat besar dan kecil, dan peduli 

untuk semua sama. 

{6:8} tapi sidang sakit datang atas Perkasa. 

{6:9} kepadamu oleh karena itu, Ya raja-raja, Apakah saya 
berbicara, bahwa kamu 

mungkin belajar kebijaksanaan, dan tidak jatuh. 

{6:10} untuk mereka yang memelihara kekudusan holily akan 
dihakimi 



Suci: dan mereka yang telah belajar hal-hal akan menemukan 
apa 

untuk menjawab. 

{6:11} lalu arahkan pikiranmu pada kata-kata saya; 
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keinginan mereka, dan kamu akan diminta. 

{6:12} kebijaksanaan mulia, dan tidak pernah fadeth kaki: Ya, 

Dia dengan mudah dilihat dari mereka yang mengasihi dia, dan 
ditemukan seperti 

mencarinya. 

{6:13} dia preventeth mereka yang inginkan padanya, dalam 
pembuatan 

dirinya sendiri yang pertama dikenal kepada mereka. 

{6:14} siapapun yang memeluk dia awal harus tidak besar 

kesusahan: karena dia akan menemukan duduk dia di pintu-
nya. 

{6:15} untuk berpikir karena dia adalah kesempurnaan 

hikmat: dan siapa watcheth untuknya akan cepat 

tanpa perawatan. 

{6:16} untuk dia layangkan mencari seperti layak 

Dia, anak-cucunya sendiri menguntungkan kepada mereka 
dengan cara, dan 



meeteth mereka di setiap pikiran. 

{6:17} untuk awal sangat benar dia adalah keinginan 

disiplin; dan perawatan disiplin yang cinta; 

{6:18} dan cinta adalah pemeliharaan hukum Nya; dan 
pemberian 

memperhatikan kepada hukum-hukum itu adalah jaminan tidak 
dapat binasa; 

{6:19} dan tidak dapat binasa membuat kita dekat kepada Allah: 

{6:20} sebab keinginan kebijaksanaan membebaskan untuk 

Raya. 

{6:21} jika kesenangan Anda akan kemudian di Singgasana dan 
sceptres, O 

kamu raja-raja orang-orang, menghormati kebijaksanaan, yang 
kamu mungkin memerintah 

untuk selama-lamanya. 

{6:22} untuk kebijaksanaan, apa dan bagaimana dia datang, 

Aku akan memberitahu Anda, dan tidak akan menyembunyikan 
misteri dari Anda: tapi 

akan berusaha keluar dari awal nya kelahiran, dan 

membawa pengetahuan Nya ke cahaya, dan tidak akan 
melewati 

kebenaran. 



{6:23} tidak aku akan pergi dengan mengkonsumsi iri; seperti 
itu 

manusia harus ada persekutuan dengan kebijaksanaan. 

{6:24} tetapi banyak orang bijak kesejahteraan 

dunia: dan seorang raja bijaksana menegakkan orang. 

{6:25} karena itu menerima instruksi melalui kata-kata saya, 

dan itu akan melakukan Anda baik. 

{7:1} juga saya sendiri manusia fana, seperti untuk semua, dan 

keturunan dia yang dibuat bumi, 

{7:2} dan dalam rahim ibuku dibuat menjadi 

daging dalam waktu sepuluh bulan, yang dipadatkan dalam 
darah, 

benih manusia dan kesenangan yang datang dengan tidur. 

{7:3} dan ketika aku lahir, saya menarik di udara umum, 

dan jatuh di atas bumi, yang adalah seperti alam, dan yang 
pertama 

suara yang saya mengucapkan menangis, seperti semua orang 
lain lakukan. 

{7:4} saya dirawat di lampin, dan bahwa dengan 

peduli. 

{7:5} karena ada tidak ada raja yang memiliki awal lain apapun 



kelahiran. 

{7:6} untuk semua orang memiliki satu pintu masuk ke dalam 
hidup, dan sejenisnya 

akan keluar. 

{7:7} Sebab itu aku berdoa, dan pemahaman diberi 

saya: Aku berseru kepada Tuhan, dan dengan roh 
kebijaksanaan datang kepada saya. 

{7:8} aku lebih suka padanya sebelum sceptres dan takhtanya, 
dan 

terhormat kekayaan tidak ada perbandingan nya. 

{7:9} tidak dibandingkan saya kepadanya setiap batu mulia, 

karena semua emas atas dirinya sebagai sedikit pasir, dan 

perak dihitung sebagai tanah liat sebelum dia. 

{7:10} mencintainya di atas kesehatan dan Kecantikan, dan 
memilih untuk 

memiliki dia bukan cahaya: untuk cahaya yang datang darinya 

pernah layangkan. 

{7:11} semua hal baik bersama-sama datang kepada saya 
dengan dia, dan 

kekayaan tak terhitung di tangannya. 

{7:12} dan saya bergembira karena mereka semua, karena 
kebijaksanaan layangkan 



sebelum mereka: saya tidak tahu bahwa dia adalah ibu dari 

mereka. 

{7:13} saya belajar dengan tekun, dan berkomunikasi 
dengannya 

bebas: saya tidak menyembunyikan kekayaan nya. 

{7:14} adalah harta manusia yang pernah faileth: 

yang mereka yang menggunakan menjadi sahabat Tuhan, yang 

pujian untuk hadiah yang datang dari belajar. 

{7:15} Allah telah diberikan saya untuk berbicara seperti aku 
akan, dan untuk 

hamil seperti bertemu untuk hal-hal yang diberikan saya: 
karena 

Dialah yang menuntun kepada kebijaksanaan, dan directeth 
yang bijaksana. 

{7:16} untuk di tangannya adalah kita dan kata-kata kita; Semua 

kebijaksanaan juga, dan pengetahuan tentang pengerjaan. 

{7:17} untuk dia telah memberi saya pengetahuan tertentu 

hal tersebut, yaitu, untuk mengetahui bagaimana dunia ini 
dijadikan, 

dan operasi elemen: 

{7:18} awal, akhir, dan tengah-tengah kali: 

perubahan berpaling dari matahari, dan perubahan 



musim: 

{7:19} sirkuit tahun, dan posisi bintang-bintang: 

{7:20} dengan sifat makhluk, dan Erinyes dari 

buas: kekerasan dari angin, dan reasonings dari 

Laki-laki: keragaman tanaman dan kebajikan dari akar: 

{7:21} dan semua hal-hal seperti baik rahasia atau nyata, 

mereka yang saya tahu. 

{7:22} untuk hikmat, yang merupakan pekerja dari semua hal, 

mengajarkan saya: untuk dalam dirinya adalah pemahaman 
Roh Kudus, satu 

hanya, manifold, subtil, ramai, jelas, bersih, polos, tidak 

dapat menyakiti, mencintai hal yang baik cepat, yang 

tidak dapat letted, siap untuk berbuat baik, 

{7:23} jenis manusia, sabar, tentu saja, bebas dari peduli, 

memiliki semua kekuasaan, mengawasi segala sesuatu, dan 
melalui 

Semua pemahaman, murni, dan kebanyakan subtil, Roh. 

{7:24} untuk kebijaksanaan lebih bergerak dari setiap gerak: dia 

melampaui dan layangkan melalui segala sesuatu karena dia 

Pureness. 

{7:25} adalah nafas kuasa Tuhan, dan 



pengaruh murni yang mengalir dari kemuliaan yang 
Mahakuasa: 

oleh karena itu ada hal yang tercemar dapat jatuh ke dalam 
dirinya. 
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{7:26} adalah kecerahan cahaya abadi, 

cermin tidak dicemarkan kuasa Tuhan, dan gambar 

kebaikan-Nya. 

{7:27} dan menjadi satu, dia bisa melakukan semua hal: dan 

tersisa dalam dirinya, Ia membaringkan semua hal baru: dan 
dalam semua 

usia masuk ke dalam jiwa-jiwa yang suci, Ia membaringkan 
mereka teman-teman 

Allah, dan nabi-nabi. 

{7:28} karena Allah mengasihi tidak ada tetapi dia yang 
bertakhta di dengan 

kebijaksanaan. 

{7:29} adalah lebih indah daripada matahari, dan di atas 

Semua pesanan bintang: dibandingkan dengan cahaya, dia 
adalah 

ditemukan sebelum itu. 

{7:30} untuk setelah malam datang ini: tetapi tidak boleh wakil 



menang melawan kebijaksanaan. 

{8:1} kebijaksanaan reacheth dari satu ujung lain keras: 

dan manis dia Maha memesan semua hal. 

{8:2} aku mencintainya, dan berusaha keluar dari masa muda 
saya, saya 

diinginkan untuk membuat pasangan saya, dan saya seorang 
kekasih nya 

keindahan. 

{8:3} dalam bahwa dia fasih dengan Allah, dia magnifieth 

bangsawan nya: Ya, Tuhan segala sesuatu sendiri mencintainya. 

{8:4} adalah mengetahui rahasia dengan misteri-misteri 
pengetahuan 

Tuhan, dan penggemar karyanya. 

{8:5} jika kekayaan menjadi yang diinginkan dalam kehidupan 
ini; 

Apa itu lebih kaya daripada kebijaksanaan, yang berbuat segala 
sesuatu? 

{8:6} dan jika bekerja kehati-hatian; siapa dari semua yang yang 
lebih 

pinggangmu daripada dia? 

{8:7} dan jika seorang pria cinta kebenaran usaha nya 



kebajikan: untuk dia teacheth kesederhanaan dan kehati-
hatian, keadilan 

dan fortitude: yang adalah hal-hal, seperti en dapat memiliki 
apa-apa 

lebih menguntungkan dalam kehidupan mereka. 

{8:8} jika seorang pria keinginan banyak pengalaman, ia 
mengetahui 

hal-hal lama, dan conjectureth petunjuk yang akan datang: dia 

mengetahui subtilties pidato, dan dapat menjelaskan gelap 

kalimat: ia foreseeth tanda-tanda dan keajaiban, dan peristiwa 

musim dan kali. 

{8:9} sebab saya bertujuan untuk membawanya ke saya untuk 
hidup dengan 

saya, karena tahu bahwa dia akan menjadi seorang konselor hal 
yang baik, 

dan kenyamanan dalam peduli dan kesedihan. 

{8:10}, karena ia saya akan mempunyai estimasi antara 

banyak, dan kehormatan dengan para tetua, meskipun saya 
lebih muda. 

{8:11} saya akan menemukan dari kesombongan cepat dalam 
penilaian, 

dan harus dikagumi di mata orang-orang besar. 



{8:12} ketika saya menahan lidahku, mereka akan bide saya 

rekreasi, dan ketika saya berbicara, mereka akan memberikan 
telinga yang baik kepadaku: 

Jika saya berbicara banyak, mereka akan menumpangkan 
tangan pada mulut mereka. 

{8:13} juga dengan cara nya saya akan mendapatkan 

keabadian, dan meninggalkan di belakang saya peringatan kekal 

kepada mereka yang datang setelah saya. 

{8:14} saya akan membuat orang-orang dalam urutan, dan 
bangsa-bangsa akan 

menjadi takluk kepada saya. 

{8:15} mengerikan tiran harus takut, ketika mereka lakukan tapi 

mendengar saya; Saya akan menemukan baik di antara banyak, 
dan 

Valiant dalam perang. 

{8:16} setelah aku datang ke dalam rumah, aku akan 
beristirahat 

diri dengannya: untuk percakapan nya telah tanpa rasa 
pahit; dan 

untuk hidup dengan dia telah ada kesedihan, tetapi keriangan 
dan kegembiraan. 

{8:17} sekarang ketika saya mempertimbangkan hal-hal ini 
dalam diriku, dan 



merenungkannya dalam hati saya, bagaimana bahwa untuk 
bersekutu kepada 

kebijaksanaan adalah keabadian; 

{8:18} dan senang untuk memiliki dia persahabatan; dan 

dalam karya-karya tangannya yang tak terbatas kekayaan; dan 
dalam 

pelaksanaan konferensi dengan dia, kehati-hatian; dan dalam 
berbicara 

dengan dia, laporan baik; Aku pergi mencari cara untuk 
mengambil 

dia untuk saya. 

{8:19} adalah seorang anak yang cerdas, dan mempunyai Roh 
baik. 

{8:20} ya sebaliknya, menjadi baik, saya datang ke dalam tubuh 

tak bercela. 

{8:21} Namun demikian, ketika saya merasa bahwa saya tidak 
bisa 

memperoleh dia, kecuali Allah memberiku nya; dan itu 

titik hikmat juga untuk mengetahui hadiah dia adalah; Saya 

berdoa kepada Tuhan, dan memohon, dan dengan seluruh 

hati saya berkata, 



{9:1} ya Allah nenek moyang saya, dan Tuhan belas kasihan, 
yang engkau 

membuat segala sesuatu dengan firman-Mu, 

{9:2} dan ditahbiskan manusia melalui kebijaksanaan Mu, 
bahwa ia 

harus memiliki kekuasaan atas makhluk yang ada padamu 

membuat, 

{9:3} dan ketertiban dunia menurut ekuitas dan 

kebenaran, dan menghakimi dengan hati tegak: 

{9:4} memberiku kebijaksanaan, yang bersemayam di oleh 
takhtamu; dan 

menolak saya tidak dari antara anak-anakmu: 

{9:5} untuk saya hamba-Mu dan putra hambamu am 

orang lemah, dan waktu yang singkat, dan terlalu muda untuk 

memahami undang-undang dan penghakiman. 

{9:6} untuk meskipun manusia tidak pernah begitu sempurna 
antara 

anak laki-laki, namun jika kebijaksanaan Mu menjadi tidak 
dengan dia, dia akan 

dianggap tidak ada. 

{9:7} engkau telah memilih saya untuk menjadi seorang raja 
umat-Mu, dan 



seorang hakim dari Mu putra dan putri: 

{9:8} kauberikan saya untuk membangun sebuah kuil 
berdasarkan 

Mu gunung suci dan mezbah di kota wherein engkau 

diam, kemiripan Kemah Suci, yang engkau 

telah disiapkan dari awal. 

{9:9} dan kebijaksanaan dengan engkau: yang mengetahui Mu 

bekerja, dan hadir ketika engkau madest dunia, dan 

tahu apa yang dapat diterima di mata-Mu, dan tepat di Mu 

perintah. 

{9:10} O kirim keluar Mu langit yang Kudus, dan dari 

takhta kemuliaan-Mu, yang hadir dia mungkin bekerja dengan 

saya, bahwa saya bisa tahu apa itu berkenan kepadamu. 

{9:11} untuk dia mengetahui dan understandeth segala sesuatu, 
dan 

Dia akan memimpin saya muram dalam perbuatan saya, dan 
melestarikan saya di 
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kekuatannya. 

{9:12} jadi saya bekerja akan diterima, dan kemudian akan saya 



menilai selayaknya umat-Mu, dan menjadi layak untuk duduk 
saya 

ayah kursi. 

{9:13} untuk apa pria Dialah yang dapat mengetahui nasihat 
dari 

Allah? atau yang dapat berpikir apa kehendak Tuhan? 

{9:14} untuk pikiran manusia fana sengsara, dan 

perangkat kami tidak yakin tapi. 

{9:15} untuk tubuh presseth turun jiwa, 

dan bersahaja Kemah Suci weigheth turun pikiran yang 

museth pada banyak hal. 

{9:16} dan hampir tidak melakukan kami menebak petunjuk 
pada hal-hal yang 

bumi, dan tenaga kerja kita menemukan hal-hal yang 

sebelum kita: tapi hal-hal yang di syurga yang telah 

mencari? 

{9:17} dan nasihat-Mu yang telah dikenal, kecuali engkau 

memberikan hikmat, dan mengirim Roh Kudus Mu dari atas? 

{9:18} untuk jadi cara-cara mereka yang tinggal di bumi 

direformasi, dan orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang 

menyenangkan kepadamu, dan diselamatkan melalui hikmat. 



{10:1} dia dipertahankan Bapa dibentuk pertama di dunia, 

yang diciptakan sendiri, dan membawanya dari kejatuhannya, 

{10:2} dan memberinya kekuatan untuk memerintah semua 
hal. 

{10:3} tapi ketika orang pergi dari dia di 

kemarahan, ia tewas juga dalam kemarahan kaupakai dia 

membunuh saudaranya. 

{10:4} untuk yang menyebabkan bumi menjadi tenggelam 
dengan 

banjir, kebijaksanaan lagi diawetkan itu, dan diarahkan kursus 

orang benar di sepotong kayu kecil nilai. 

{10:5} Selain itu, bangsa-bangsa dalam konspirasi jahat mereka 

menjadi bingung, ia menemukan orang-orang benar, dan 

memeliharanya bercela kepada Allah, dan membiarkannya 
tetap kuat 

terhadap belas kasihan yang lembut terhadap anaknya. 

{10:6} ketika orang durhaka tewas, dia menyampaikan 

orang benar, yang melarikan diri dari api yang jatuh atas 

lima kota. 

{10:7} kejahatan yang bahkan sampai hari ini sampah 



Tanah smoketh yang merupakan kesaksian, dan tanaman buah 
bearing 

yang pernah datang ke kematangan: dan tiang berdiri garam 

Monumen jiwa tidak percaya. 

{10:8} untuk mengenai kebijaksanaan tidak, mereka gat tidak 
hanya ini 

sakit, bahwa mereka tahu bukan hal-hal yang baik; Tapi 

juga meninggalkan di belakang mereka ke dunia peringatan 
mereka 

kebodohan: sehingga dalam hal-hal yang mana mereka 
tersinggung mereka 

bisa tidak begitu banyak sebagai mungkin tersembunyi. 

{10:9} Liang kebijaksanaan dibebaskan dari rasa sakit mereka 
yang 

menghadiri kepadanya. 

{10:10} ketika orang benar melarikan diri dari murka 
saudaranya 

Dia membimbingnya di jalan yang benar, menunjukkan dia 
kerajaan dari 

Allah, dan memberinya pengetahuan tentang hal-hal kudus, 
membuatnya 

kaya dalam perjalanan, dan dikalikan buah dari kerja nya. 

{10:11} di ketamakan seperti tertindas dia dia 



berdiri bersama dengan dia, dan membuatnya kaya. 

{10:12} ia membela dirinya dari musuh, dan 

Dia yang aman dari orang-orang yang menunggu, dan konflik 
sakit 

dia memberinya kemenangan; Dia mungkin tahu bahwa 
kebaikan 

lebih kuat daripada semua. 

{10:13} ketika orang benar dijual, ia meninggalkan Dia. 

tidak, tetapi yang menyerahkan-Nya dari dosa: ia turun dengan 
dia. 

ke dalam lubang, 

{10:14} dan meninggalkannya tidak pada obligasi, sampai dia 
membawa Yesus 

tongkat kerajaan dan kekuasaan terhadap orang-orang yang 

tertindas dia: bagi mereka yang telah menuduh dia, dia 

menunjukkan mereka untuk menjadi pendusta, dan 
memberinya kemuliaan kekal. 

{10:15} dia menyampaikan orang benar dan yang tak bercacat 

benih dari bangsa yang menindas mereka. 

{10:16} dia masuk ke dalam jiwa hamba 

Tuhan, dan bertahan raja mengerikan dalam keajaiban dan 
tanda; 



{10:17} yang diberikan kepada orang-orang benar pahala 
mereka 

usaha, menuntun mereka dalam cara yang mengagumkan, dan 
itu kepada 

mereka untuk menutupi pada siang hari, dan cahaya bintang di 
malam 

musim; 

{10:18} membawa mereka melalui laut merah, dan memimpin 
mereka 

melalui banyak air: 

{10:19} tapi ia tenggelam musuh-musuh mereka, dan 
mengarahkan mereka ke 

keluar dari bagian bawah yang mendalam. 

{10:20} karena itu orang-orang benar dimanjakan orang 
durhaka, dan 

memuji nama Kudus-Mu, ya Tuhan, dan diperbesar dengan 
salah satu 

sesuai tanganmu, yang berjuang untuk mereka. 

{10:21} untuk kebijaksanaan membuka mulut orang yang bisu, 
dan 

membuat lidah mereka yang tidak bisa berbicara fasih. 

{11:1} dia makmur karya-karya mereka di tangan Kudus 

nabi. 



{11:2} mereka pergi melalui padang gurun yang tidak 

dihuni, dan bernada tenda di tempat mana tidak ada awam 

cara. 

{11:3} mereka berdiri melawan musuh-musuh mereka, dan 

pembalasan musuh mereka. 

{11:4} ketika mereka haus, mereka berseru kepada-Mu, dan 

air diberikan mereka dari batu berrambut, dan mereka Haus 

dipadamkan dari batu yang keras. 

{11:5} untuk oleh hal-hal apa musuh-musuh mereka dihukum, 

sama dengan mereka dalam kebutuhan mereka yang 
diuntungkan. 

{11:6} untuk bukannya Sungai berjalan terus-menerus 
terganggu 

dengan darah-busuk 

{11:7} untuk menegur nyata bahwa perintah, 

mana bayi telah dibunuh, engkau kauberikan kepada mereka 

kelimpahan air dengan cara yang mereka berharap tidak untuk: 

{11:8} Declaring oleh kehausan itu kemudian bagaimana 
engkau berbuat 

menghukum musuh mereka. 



{11:9} untuk ketika mereka sedang mencoba meskipun tetapi 
dalam rahmat 
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dihukum, mereka tahu bagaimana orang durhaka dinilai dalam 
murka 

dan tersiksa, Haus cara lain daripada yang adil. 

{11:10} ini engkau telah menegur dan mencoba, sebagai 

ayah: yang lain, sebagai raja parah, yang engkau telah 
mengutuk tetapi 

dan menghukum. 

{11:11} Apakah mereka tidak hadir atau hadir, mereka adalah 

jengkel sama. 

{11:12} karena kesedihan ganda datang kepada mereka, dan 

mengerang untuk mengingat hal-hal masa lalu. 

{11:13} untuk ketika mereka mendengar oleh mereka sendiri 
hukuman 

yang lain untuk dapat dimanfaatkan, mereka memiliki beberapa 
perasaan Tuhan. 

{11:14} untuk siapa yang mereka dihormati dengan hina, ketika 
ia 

lama sebelum dilempar keluar pada casting keluar dari 



bayi, dia di akhir, ketika mereka melihat apa yang datang untuk 
lulus, 

mereka mengagumi. 

{11:15} tetapi untuk perangkat yang bodoh dari kejahatan 
mereka, 

kaupakai sedang ditipu mereka menyembah ular kekosongan 

alasan, dan binatang-binatang yang keji, engkau telah 
mengutus banyak 

binatang-binatang yang tidak masuk akal mereka untuk 
membalas dendam; 

{11:16} bahwa mereka mungkin tahu, sarana itu seorang laki-
laki 

berbuat dosa, sama dengan juga akan ia dihukum. 

{11:17} untuk tangan-Mu yang Maha kuasa, yang membuat 
dunia 

masalah tanpa bentuk, ingin tidak berarti untuk mengirim 
diantaranya 

banyak beruang atau singa ganas, jerapah 

{11:18} atau tidak dikenal binatang liar, kemarahan, baru 

dibuat, napas keluar baik uap berapi-api, atau aroma yang 
kotor 

asap tersebar, atau penembakan mengerikan berkilau dari 
mereka 



mata: 

{11:19} yang tidak hanya kerugian mungkin mengutus mereka 

sekaligus, tetapi juga mata mengerikan benar-benar 
menghancurkan mereka. 

{11:20} ya, dan tanpa ini mungkin mereka telah jatuh 

Down dengan satu ledakan, dianiaya pembalasan, dan 

tersebar di luar negeri melalui nafas kuasamu: tetapi engkau 

telah memerintahkan segala sesuatu dalam ukuran dan jumlah 
dan berat badan. 

{11:21} untuk engkau Dapatkah memberitahukan kekuatanmu 
besar sekali kali 

Ketika engkau; dan yang dapat menahan kekuatan Mu 

lengan? 

{11:22} untuk seluruh dunia sebelum engkau adalah biji-bijian 
sebagai sedikit 

keseimbangan, ya, seperti tetes pagi dew yang 

menyergapnya atas bumi. 

{11:23} tetapi engkau rahmat kepada semua; Dapatkah engkau 
lakukan 

segala sesuatu, dan winkest di dosa-dosa manusia, karena 
mereka 

harus mengubah. 



{11:24} untuk Apakah engkau mengasihi semua hal-hal yang, 
dan 

abhorrest tidak ada yang engkau hast made: untuk pernah 
khianat 

engkau telah membuat hal apapun, jika engkau berbuat 
membencinya. 

{11:25} dan bagaimana mungkin hal yang bertahan, jika itu 

belum kehendak-Mu? atau telah diawetkan, jika tidak disebut 
oleh engkau? 

{11:26} tetapi engkau sparest semua: karena mereka Mu, ya 
Tuhan, 

engkau kekasih jiwa. 

{12:1} untuk Mu Roh yang tidak fana adalah dalam segala hal. 

Karena itu {12:2} chastenest engkau mereka dengan sedikit dan 
sedikit 

yang menyinggung, dan warnest mereka dengan menempatkan 
mereka dalam 

mengingat dimana mereka telah tersinggung, yang 
meninggalkan mereka 

kejahatan mereka mungkin percaya padamu, ya Tuhan. 

{12:3} untuk itu adalah kehendak-Mu untuk menghancurkan 
oleh tangan kami 

ayah kedua orang tua penduduk tanah suci Mu, 



{12:4} siapa Engkau hatedst untuk melakukan karya-karya 
paling najis 

witchcrafts, dan korban-korban yang jahat; 

{12:5} dan juga orang-orang tanpa ampun pembunuh anak-
anak, 

dan devourers daging manusia, dan perayaan-perayaan darah, 

{12:6} dengan para imam dari tengah-tengah mereka 

kru berhala, dan orang tua, yang membunuh dengan mereka 
sendiri 

tangan jiwa-jiwa miskin membantu: 

{12:7} bahwa tanah, yang telah esteemedst di atas semua 

lain, mungkin menerima sebuah koloni layak anak-anak Allah. 

{12:8} demikian bahkan mereka engkau sparedst sebagai laki-
laki, dan 

telah mengutus tawon, pelopor Mu tuan rumah, untuk 
menghancurkan mereka 

sedikit demi sedikit. 

{12:9} tidak bahwa engkau wast mampu membawa orang 
durhaka 

di bawah tangan orang-orang benar dalam pertempuran, atau 
untuk menghancurkan mereka 

sekaligus dengan binatang-binatang yang kejam, atau dengan 
satu kata kasar: 



{12:10} tetapi melaksanakan penghakiman-Mu kepada mereka 
demi sedikit 

dan sedikit, engkau berikan kepada mereka tempat pertobatan, 
tidak 

bodoh itu generasi nakal, dan bahwa mereka 

kedengkian dibesarkan di mereka, dan bahwa mereka 
perenungan akan 

tidak pernah berubah. 

{12:11} karena itu mengutuk benih dari awal; 

Janganlah engkau engkau karena takut ada orang memberi 
mereka pengampunan untuk 

hal-hal dimana mereka berdosa. 

{12:12} untuk yang akan berkata, apa kauperbuat? atau yang 

akan menahan penghukuman Mu? atau yang akan menuduh 
kepadamu untuk 

bangsa-bangsa yang binasa, siapa Engkau made? atau yang 
akan 

datang untuk melawan engkau, akan revenged untuk 

orang-orang jahat? 

{12:13} untuk tidak ada Allah pun tetapi engkau yang peduli 

untuk semua, untuk siapa engkau memberitahukan apa 
penghakiman Mu yang tidak 



unright. 

{12:14} tidak akan raja atau tiran bisa mengatur wajah-nya 

melawan engkau untuk siapa Engkau hast dihukum. 

{12:15} orang inipun kemudian seperti engkau benar dirimu 
sendiri, 

engkau orderest segala sesuatu selayaknya: berpikir itu tidak 
menyenangkan 

dengan kuasamu untuk mengutuk dia yang telah tidak pantas 
untuk 

dihukum. 

{12:16} untuk kuasamu adalah awal dari kebenaran, 

dan karena engkau Tuhan atas semuanya, itu membuat engkau 
menjadi 

murah hati kepada semua. 

{12:17} untuk ketika orang akan tidak percaya bahwa engkau 
dari 

penuh tenaga, engkau shewest kekuatanmu, dan di antara 
mereka yang 

tahu bila engkau menurunkan nyata keberanian mereka. 

{12:18} tetapi engkau, menguasai kuasamu, menghakimi 
dengan 

ekuitas, dan orderest kami dengan besar: sebab engkau boleh 



menggunakan kekuatan ketika engkau. 
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{12:19} tetapi oleh karya-karya seperti engkau mengajar umat-
Mu 

orang harus penyayang, dan engkau membuat Mu 

anak-anak menjadi baik harapan bahwa engkau givest 
pertobatan untuk 

dosa. 

{12:20} jika engkau telah menghukum musuh-musuh Mu 

anak-anak, dan dihukum mati, dengan 

musyawarah, memberi mereka waktu dan tempat, dimana 
mereka 

mungkin dibebaskan dari kebencian mereka: 

{12:21} dengan kehati-hatian betapa besar yang telah engkau 
menghakimi 

anak-Mu kepada nenek moyang yang engkau telah bersumpah, 
dan 

membuat perjanjian janji-janji yang baik? 

{12:22} Sebab itu, sedangkan engkau menghajar kita, engkau 

scourgest musuh-musuh kita seribu kali lebih, dengan maksud 

bahwa, ketika kita menilai, kita harus hati-hati berpikir tentang 
Mu 



kebaikan, dan ketika kita dihakimi, kita harus 

mencari belas kasihan. 

{12:23} oleh karena itu, sedangkan manusia telah hidup 
dissolutely 

dan curang, engkau telah menyiksa mereka dengan mereka 
sendiri 

kekejian. 

{12:24} karena mereka sesat terlalu jauh dengan cara 
kesalahan, 

dan menahan mereka untuk dewa, yang bahkan di antara 
binatang-binatang 

musuh-musuh mereka dibenci, ditipu, sebagai anak-anak 

tidak ada pemahaman. 

{12:25} karena itu kepada mereka untuk anak-anak tanpa 

menggunakan akal, engkau telah mengutus menghakimi 
mengejek mereka. 

{12:26} tetapi mereka yang akan tidak direformasi oleh yang 

koreksi, dimana dia berlengah dengan mereka, akan merasa 

Pengadilan layak Allah. 

{12:27}, lihat, untuk hal-hal apa mereka grudged, ketika 

mereka akan dihukum, itu adalah, bagi mereka yang mereka 
pikir untuk 



menjadi dewa; [sekarang] dihukum di dalamnya, ketika mereka 
melihat itu, 

mereka mengakui dirinya untuk menjadi Allah yang benar yang 
sebelum 

mereka menolak untuk mengetahui: dan oleh karena itu datang 
ekstrim 

kutukan kepada mereka. 

{13:1} pasti sia-sia semuanya pria oleh alam, yang 

tidak mengenal Allah, dan bisa tidak keluar dari hal-hal baik 
yang 

terlihat mengenalnya yang: tidak dengan mempertimbangkan 
pekerjaan 

Apakah mereka mengakui workmaster; 

{13:2} tapi dianggap api, atau angin, atau udara cepat, atau 

lingkaran bintang-bintang, atau air kekerasan atau lampu-
lampu 

surga, menjadi dewa-dewa yang memerintah dunia. 

{13:3} dengan keindahan yang jika mereka menjadi senang 
mengambil 

mereka harus dewa; Biarkan mereka tahu seberapa jauh lebih 
baik Tuhan 

mereka adalah: untuk penulis pertama Kecantikan telah 
menciptakan mereka. 



{13:4} tetapi jika mereka takjub pada kekuatan mereka dan 

kebajikan, biarkan mereka mengerti oleh mereka, berapa 
banyak lebih kuat ia 

adalah yang membuat mereka. 

{13:5} untuk oleh keagungan dan keindahan dari makhluk 

proportionably pembuat mereka terlihat. 

{13:6} tapi belum untuk ini mereka kurang harus disalahkan: 
untuk 

mereka jawabku err, mencari Allah, dan berkeinginan untuk 
menemukan 

Dia. 

{13:7} untuk menjadi fasih dalam karya-karyanya mereka 
mencari dia. 

dengan tekun, dan percaya penglihatan mereka: karena hal-hal 

indah yang terlihat. 

{13:8} tetapi tidak adalah mereka untuk dapat diampuni. 

{13:9} untuk jika mereka bisa tahu begitu banyak, bahwa 
mereka 

bisa bertujuan dunia; bagaimana mereka tidak cepat 
menemukan 

Tuan daripadanya? 



{13:10} tapi menyedihkan mereka, dan dalam hal-hal yang mati 
adalah mereka 

berharap, yang menyebut mereka dewa, yang karya-karya pria 

tangan, emas dan perak, mempertunjukkan seni, dan kemiripan 
dari 

binatang, atau sebuah batu yang baik untuk apa-apa, karya 
kuno 

tangan. 

{13:11} sekarang seorang tukang kayu yang felleth kayu, setelah 
dipunyainya 

gergajian bawah pohon bertemu untuk tujuan, dan diambil dari 
semua 

kulit terampil bulat tentang, dan pertolongan itu mahal, 

dan membuat sebuah kapal yang daripadanya cocok untuk 
kehidupan manusia; 

{13:12} dan setelah menghabiskan menolak karyanya untuk 
berpakaian 

daging, telah diisi dirinya sendiri; 

{13:13} dan mengambil sangat menolak antara mereka yang 

disajikan di tidak digunakan, menjadi sepotong bengkok dari 
kayu, dan penuh 

knot, telah diukir itu dengan tekun, ketika ia tidak ada yang lain 
untuk 



melakukan, dan dibentuk oleh keterampilan pemahaman, dan 

kuno gambar manusia; 

{13:14} atau membuatnya seperti beberapa binatang yang keji, 
meletakkan 

dengan vermilion, dan dengan cat warna merah, dan 

meliputi setiap titik di dalamnya; 

{13:15} dan ketika dia membuat tempat yang nyaman untuk itu, 

Terletak di dinding, dan membuatnya cepat dengan besi: 

{13:16} untuk ia diberikan untuk itu bahwa itu tidak mungkin 
jatuh, 

mengetahui bahwa itu tidak dapat membantu dirinya 
sendiri; untuk itu adalah gambar, 

dan Siapakah membutuhkan bantuan: 

{13:17} kemudian membaringkan dia doa untuk barang nya, 
istrinya 

dan anak-anak, dan tidak malu untuk berbicara dengan apa 
yang telah 

tidak ada kehidupan. 

{13:18} untuk kesehatan ia berdoa kepada yang yang lemah: 
untuk 

kehidupan prayeth yang telah mati; untuk bantuan dengan 
rendah hati beseecheth 



apa yang telah sedikit berarti untuk membantu: dan untuk 
perjalanan yang baik 

Dia asketh yang tidak dapat ditetapkan kaki maju: 

{13:19} untuk mendapatkan dan mendapatkan, dan untuk 
sukses baik 

tangan-Nya, asketh kemampuan untuk melakukan nya, paling 
tidak 

untuk melakukan hal apapun. 

{14:1} lagi, salah satu yang mempersiapkan diri untuk berlayar, 
dan sekitar untuk 

melewati gelombang mengamuk, berdoa kepada sepotong 
kayu 

lebih busuk dari kapal yang carrieth kepadanya. 

{14:2} untuk sesungguhnya keinginan keuntungan menyusun 
itu, dan 

tukang membangun oleh keahliannya. 

{14:3} tapi providence-Mu, ya Bapa, governeth itu: untuk 

engkau hast made cara di laut, dan jalan yang aman di 

gelombang; 

Shewing {14:4} yang Dapatkah Engkau menyelamatkan dari 
segala bahaya: Ya, 

Meskipun seorang laki-laki pergi ke laut tanpa seni. 



Namun demikian {14:5} niscaya engkau tidak bahwa karya-
karya 

Bertindaklah dengan bijaksana harus siaga, dan karena itu 
melakukan pria 

hidup mereka untuk sepotong kecil kayu, dan melewati kasar 
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laut di kapal yang lemah akan disimpan. 

{14:6} untuk di tua juga, saat raksasa bangga 

tewas, harapan untuk dunia yang diatur oleh tangan-Mu 

melarikan diri dalam wadah yang lemah, dan kiri untuk semua 
usia benih 

generasi. 

{14:7} untuk diberkati adalah kayu dimana kebenaran 

datang. 

{14:8} tapi itu yang dibuat dengan tangan dikutuk, sebagai 

Yah itu, sebagai dia yang membuatnya: dia, karena ia 
berhasil; dan itu, 

karena, yang fana, disebut Allah. 

{14:9} untuk orang durhaka dan kefasikan nya keduanya sama-
sama 

kebencian kepada Allah. 

{14:10} untuk yang dibuat akan dihukum bersama-sama 



dengan dia yang membuatnya. 

{14:11} karena itu bahkan berdasarkan berhala bangsa-bangsa 

akan ada kunjungan: karena di makhluk Allah 

mereka menjadi kekejian dan stumblingblocks untuk 

jiwa-jiwa orang-orang dan perangkap kepada kaki bijaksana. 

{14:12} untuk merancang berhala adalah permulaan 

percabulan rohani, dan penemuan mereka 

korupsi kehidupan. 

{14:13} untuk tidak Apakah mereka dari awal, tidak 

mereka akan selama-lamanya. 

{14:14} untuk oleh kemuliaan sia-sia pria mereka memasuki 

dunia, dan karena itu mereka akan datang segera untuk 
mengakhiri. 

{14:15} untuk ayah menderita perkabungan sebelum waktunya, 

ketika ia telah membuat gambar anaknya segera dibawa pergi, 

Sekarang dihormati dia sebagai Allah, yang kemudian orang 
mati, 

dan disampaikan kepada orang-orang yang di bawah dia 
upacara dan 

korban-korban. 



{14:16} dengan demikian proses di waktu orang durhaka 
kustom 

tumbuh kuat adalah disimpan sebagai hukum, dan patung yang 

disembah oleh perintah raja. 

{14:17} siapa pria tidak dapat memberi penghormatan di 
hadapan, 

karena mereka tinggal jauh, mereka mengambil palsu nya 

wajah dari jauh, dan membuat gambaran seorang raja yang 

mereka dihormati, ke ujung yang dengan ini mereka 
forwardness mereka 

mungkin menyanjung dia yang tidak hadir, seolah-olah ia hadir. 

{14:18} juga ketekunan tunggal dari tukang melakukan 

membantu mengatur maju bodoh untuk lebih takhayul. 

{14:19} untuk dia, ia bersedia untuk menyenangkan satu di 

otoritas, memaksa semua keahlian untuk membuat kemiripan 

fashion terbaik. 

{14:20} dan begitu banyak, allured oleh kasih karunia 

bekerja, membawanya sekarang untuk Allah, yang sedikit 
sebelum tetapi 

dihormati. 

{14:21} dan ini adalah kesempatan untuk menipu dunia: 



untuk pria, melayani baik bencana atau tirani, menurut 
menganggap kepada 

batu dan saham nama yang dikomunikasikan. 

{14:22} apalagi ini sudah tidak cukup bagi mereka, bahwa 
mereka 

keliru dalam pengetahuan tentang Allah; Namun, sementara 
mereka tinggal di 

perang besar kebodohan, malapetaka yang begitu besar yang 
disebut 

mereka damai. 

{14:23} untuk sementara mereka membunuh anak-anak 
mereka dalam korban-korban, 

atau upacara-upacara rahasia yang digunakan, atau dibuat 
revellings aneh 

upacara; 

{14:24} mereka memelihara hidup maupun pernikahan lagi 

bersih: tapi salah satu yang membunuh traiterously yang lain, 
atau 

didukacitakan kepadanya oleh perzinahan. 

{14:25} Jadi yang tidak memerintah di semua orang tanpa 

pengecualian darah, pembunuhan, pencurian, dan kepura-
puraan, 

korupsi, ketidaksetiaan, tumults, sumpah palsu, 



{14:26} Disquieting laki-laki yang baik, kelupaan baik 

ternyata, mencemari jiwa, mengubah jenis, gangguan pada 

pernikahan, perzinahan, dan tak tahu malu kecemaran. 

{14:27} untuk menyembah berhala tidak 

awal, penyebab, dan akhirnya, dari segala kejahatan. 

{14:28} baik untuk mereka gila ketika mereka bergembira, atau 

bernubuat, atau hidup tidak adil, atau lain ringan forswear 

diri mereka sendiri. 

{14:29} untuk rintihan sebagai kepercayaan mereka adalah 
berhala, yang memiliki 

tidak ada kehidupan; Meskipun mereka bersumpah palsu, 
namun mereka terlihat untuk tidak 

sakit. 

{14:30} sangka untuk penyebab kedua akan mereka menjadi 
adil 

dihukum: keduanya karena mereka pikir tidak baik tentang 
Tuhan, memberikan 

memperhatikan kepada berhala, dan juga tidak adil bersumpah 
dalam penipuan, membenci 

kekudusan. 

{14:31} untuk itu tidak kekuatan mereka dengan siapa mereka 



bersumpah: tetapi pembalasan hanya orang-orang berdosa, 
yang punisheth 

selalu pelanggaran orang durhaka. 

{15:1} tetapi engkau, ya Allah, seni ramah dan benar, 

kesabaran, dan dengan rahmat yang memesan semua hal, 

{15:2} karena jika kita berdosa, kita adalah, mengetahui 
kuasamu: 

Tapi kita tidak akan berdosa, mengetahui bahwa kami dihitung 
Mu. 

{15:3} untuk mengenal Engkau adalah kebenaran yang 
sempurna: Ya, untuk 

tahu kuasamu adalah akar dari kekekalan. 

{15:4} untuk tidak melakukan penemuan nakal pria 

menipu kita, atau gambar yang terlihat dengan warna-warna 
penyelam, 

pelukis sia-sia usaha; 

{15:5} mata yang enticeth bodoh untuk nafsu setelah itu, 

Jadi mereka inginkan bentuk gambar mati, yang telah no 

nafas. 

{15:6} kedua mereka yang membuat mereka, mereka yang 
inginkan mereka, 



dan mereka yang menyembah mereka, pecinta hal-hal yang 
jahat, dan 

layak untuk memiliki hal-hal untuk percaya berdasarkan. 

{15:7} untuk potter, temper bumi lembut, fashioneth 

setiap kapal dengan banyak tenaga kerja untuk pelayanan: Ya, 
dari 

tanah liat yang sama ia membaringkan kedua kapal yang 
berfungsi untuk membersihkan 

kegunaan, dan demikian juga semua seperti melayani 
sebaliknya: tetapi 

apa penggunaan semacam baik, potter dirinya adalah hakim. 

{15:8} dan mempekerjakan usaha nya lewdly, Ia membaringkan 

Allah sia-sia sama tanah liat, bahkan dia yang sedikit sebelum 

terbuat dari bumi sendiri, dan dalam beberapa saat setelah 

kembali ke yang sama, tahu Kapan hidupnya yang dipinjamkan 
kepadanya 
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akan menuntut. 

{15:9} meskipun perawatan adalah, bukan berarti ia harus 

banyak tenaga kerja, maupun hidupnya singkat: tapi turut 
untuk excel 



Goldsmiths dan perajin perak, dan endeavoureth untuk 
melakukan seperti 

Para pekerja di Kuningan, dan counteth kemuliaan-Nya untuk 
membuat 

hal-hal yang palsu. 

{15:10} hatinya abu, harapannya lebih jahat daripada 

bumi, dan hidupnya yang kurang nilainya daripada clay: 

{15:11} seperti dia tahu tidak pembuat nya, dan dia 

yang terinspirasi ke dia jiwa aktif, dan bernapas 

semangat hidup. 

{15:12} tetapi mereka dihitung kehidupan kita, hobi, dan waktu 
kita 

di sini pasar untuk mendapatkan:, mengatakan mereka, kita 
harus mendapatkan 

segala cara, meskipun oleh kejahatan berarti. 

{15:13} untuk orang ini, yang duniawi materi membaringkan 
rapuh 

pembuluh dan patung, mengetahui dirinya menyinggung 

di atas semua orang lain. 

{15:14} dan semua musuh umat-Mu, yang menahan mereka 

ditaklukkan, paling bodoh, dan lebih sengsara daripada 

sangat babes. 



{15:15} untuk mereka dihitung semua berhala bangsa-bangsa 
akan 

dewa: yang tidak dapat menggunakan mata untuk melihat, atau 
hidung 

menarik napas, atau telinga untuk mendengar, atau jari-jari 
tangan untuk menangani; 

dan untuk kaki mereka, mereka lambat untuk pergi. 

{15:16} untuk laki-laki yang dibuat mereka, dan dia yang 
dipinjam nya 

memiliki Roh kuno mereka: tetapi tidak seorangpun dapat 
membuat Tuhan seperti 

dirinya sendiri. 

{15:17} untuk menjadi fana, dia dalam hal yang mati dengan 

jahat tangan: untuk dia sendiri lebih baik daripada hal-hal yang 

Ia worshippeth: sedangkan ia hidup sekali, tetapi mereka tidak 
pernah. 

{15.18} ya, mereka menyembah binatang-binatang yang berasal 
dari 

paling: untuk dibandingkan bersama-sama, ada lebih buruk 

daripada yang lain. 

{15:19} tidak adalah mereka yang indah, begitu banyak seperti 
harus 



yang diinginkan dengan binatang: tetapi mereka pergi tanpa 
pujian 

Allah dan berkatnya. 

{16:1} karena itu oleh seperti yang mereka dihukum anggota, 

dan dengan banyaknya binatang disiksa. 

{16:2} daripada hukuman yang berurusan anggun 

dengan orang-orang Mu, engkau preparedst mereka daging 

rasanya aneh, bahkan puyuh untuk membangkitkan selera 
mereka: 

{16:3} ke ujung yang mereka, menginginkan makanan, mungkin 
untuk 

pemandangan yang jelek binatang-binatang yang dikirim antara 
mereka lothe bahkan yang, 

yang mereka harus memerlukan keinginan; Tapi ini, 
penderitaan menurunan 

untuk ruang singkat, mungkin dilakukan mengambil bagian dari 
rasa aneh. 

{16:4} untuk itu diperlukan, yang atasnya berolahraga 

tirani harus datang menurunan, yang mereka tidak bisa 
menghindari: 

tetapi ini hanya harus menunjukkan bagaimana musuh-musuh 
mereka 

yang tersiksa. 



{16:5} untuk ketika keganasan mengerikan binatang datang 

saat ini, dan mereka binasa dengan sengatan dari bengkok 

ular, murka-Mu bertahan tidak pernah: 

{16:6} tetapi mereka yang bermasalah untuk musim yang kecil, 
yang 

mereka mungkin menegur, memiliki tanda keselamatan, untuk 
menempatkan 

mereka mengenang perintah hukum-Mu. 

{16:7} untuk dia yang berpaling ke arah itu tidak disimpan 

dengan hal yang dilihatnya, tetapi dengan engkau, bahwa seni 
Juruselamat dari 

Semua. 

{16:8} dan ini engkau madest mengaku musuhmu, 

bahwa itu adalah engkau yang deliverest dari segala kejahatan: 

{16:9} untuk mereka bitings belalang dan lalat 

dibunuh, tidak ada ditemukan setiap obat untuk hidup mereka: 
untuk 

mereka adalah layak untuk dihukum oleh seperti. 

{16:10} tapi anakmu tidak sangat gigi berbisa 

naga mengalahkan: karena kasih-Mu pernah oleh mereka, dan 

menyembuhkan mereka. 



{16:11} untuk mereka yang ditusuk, bahwa mereka harus 

ingat kata-kata Mu; dan cepat disimpan, yang tidak 

jatuh ke dalam pelupa, mereka mungkin akan terus-menerus 

sadar akan kebaikan-Mu. 

{16:12} untuk itu adalah ramuan, maupun mollifying sesudah, 

yang dikembalikan mereka ke kesehatan: tetapi firman-Mu, ya 
Tuhan, yang 

menyembuhkan orang semuanya. 

{16:13} untuk engkau kekuatan kehidupan dan kematian: 
engkau 

leadest untuk gerbang neraka, dan tentulah lagi. 

{16:14} seorang pria memang mengalahkan melalui kedengkian 
nya: dan 

Roh, ketika itu hilang, kembali tidak; baik jiwa 

menerima sampai datang lagi. 

{16:15} tetapi hal ini tidak mungkin untuk melarikan diri 
tanganmu. 

{16:16} untuk yang durhaka, yang menolak untuk mengenal 
Engkau, 

didera oleh kekuatan lengan Mu: dengan aneh hujan, 

Drogba Siap, dan pancuran, yang dianiaya, bahwa mereka bisa 

bukan menghindari, dan melalui api mereka dikonsumsi. 



{16:17}, yang merupakan sebagian untuk bertanya-tanya, api 
telah 

lebih memaksa dalam air, yang quencheth semua hal: untuk 

dunia Allahmulah untuk orang-orang benar. 

{16:18} untuk kadang-kadang api adalah dikurangi, itu 

mungkin tidak membakar binatang liar yang diutus melawan 

fasik; tetapi diri mungkin melihat dan merasakan bahwa 
mereka 

dianiaya dengan penghakiman Allah. 

{16:19} dan di lain waktu itu menyala bahkan di tengah-tengah 

Air di atas kekuatan api, yang mungkin menghancurkan 

buah dari tanah yang tidak adil. 

{16.20} sebaliknya seperti engkau feddest orang-orang sendiri 

dengan makanan malaikat, dan telah mengutus mereka dari 
langit roti 

disiapkan tanpa kerja mereka, mampu konten setiap laki-laki 

gembira, dan setuju untuk setiap selera. 

{16:21} untuk Mu rezeki yang menyatakan Mu manis kepada 

anak-anak Mu, dan melayani untuk selera pemakan, 

marah itu sendiri dengan setiap orang keinginan. 

{16:22} tapi salju dan es bertahan api, dan meleleh 



tidak, supaya mereka mengetahui bahwa api menyala dalam 
hujan es, dan 

Sparkling dalam hujan, menurut menghancurkan buah dari 
musuh. 

{16:23} tapi ini lagi bahkan lupa kekuatannya sendiri, 
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bahwa orang-orang benar akan dipelihara. 

{16:24} untuk makhluk pelayan, yang seni 

Pembuat increaseth kekuatan-Nya terhadap orang untuk 

mereka dihukum, dan kekuatannya untuk the kepentingan dari 
abateth 

seperti menempatkan kepercayaan mereka kepada engkau. 

{16:25} karena bahkan kemudian itu diubah menjadi semua 

busana, dan taat kepada rahmat-Mu, yang mengasuhnya 
semua 

hal-hal, sesuai keinginan mereka yang punya kebutuhan: 

{16:26} bahwa anak-anak-Mu, ya Tuhan, Siapa Apakah engkau 
mengasihi 

tahu, bahwa itu adalah tidak tumbuh buah-buahan yang 

mengasuhnya manusia: tetapi bahwa janji-Mu, yang preserveth 

mereka yang berlindung padamu. 

{16 27} yang tidak dihancurkan api, 



menjadi hangat dengan sedikit sinar matahari, segera mencair: 

{16:28} bahwa itu mungkin diketahui, bahwa kita harus 
mencegah 

matahari untuk memberikan kepadamu terima kasih, dan di 
dayspring berdoa kepada-Mu. 

{16:29} untuk harapan bersyukur akan mencair pergi sebagai 

musim dingin di hoar frost, dan akan melarikan diri sebagai 
menguntungkan 

air. 

{17:1} untuk besar penghakiman-Mu, dan tidak dapat 

menyatakan: karena itu jiwa-jiwa unnurtured keliru. 

{17:2} untuk ketika orang-orang yang lalim berpikir untuk 
menindas 

bangsa yang Kudus; mereka tutup mulut di rumah mereka, para 
tahanan 

kegelapan, dan fettered dengan ikatan malam yang panjang, 
berbaring 

[di sana] diasingkan dari pemeliharaan kekal. 

{17:3} untuk sementara mereka harus berbohong bersembunyi 
di rahasia mereka 

dosa, mereka tersebar di bawah tabir gelap pelupa, 

menjadi mengerikan terheran-heran, dan bermasalah dengan 
[aneh] 



penampakan. 

{17:4} untuk tidak mungkin sudut yang menahan mereka tetap 

mereka dari rasa takut: tapi suara [pada perairan] jatuh 

terdengar tentang mereka, dan penglihatan menyedihkan 
menampakkan diri kepada mereka 

dengan DANDANAN berat. 

{17:5} tidak berkuasa api mungkin memberi mereka cahaya: 
tidak 

bisa bertahan api terang dari bintang-bintang untuk 
meringankan yang 

malam yang mengerikan. 

{17:6} hanya tampaklah kepada mereka menyalakan api dari 

itu sendiri, sangat mengerikan: untuk menjadi banyak 
ketakutan, mereka mengira 

hal-hal yang mereka lihat untuk lebih buruk daripada melihat 
mereka 

melihat tidak. 

{17:7} sebagai untuk ilusi seni tenung, mereka ditempatkan 

turun, dan mereka vaunting dalam kebijaksanaan adalah 
ditegur dengan 

aib. 



{17:8} untuk mereka, yang berjanji untuk berkendara jauhnya 
teror dan 

masalah dari jiwa yang sakit, yang sakit diri dari rasa takut, 

layak untuk ditertawakan. 

{17:9} untuk meskipun ada hal yang mengerikan itu takut 
mereka; Namun 

takut dengan binatang-binatang yang disahkan oleh, dan 
mendesis dari 

ular 

{17:10} mereka meninggal karena takut, menyangkal bahwa 
mereka melihat udara, 

yang bisa sisi tidak dapat dihindari. 

{17:11} untuk kejahatan, dikutuk oleh saksi sendiri, 

sangat timorous, dan ditekan dengan hati nurani, selalu 

forecasteth hal-hal yang pedih. 

{17:12} untuk takut adalah apa-apa lagi tapi mengkhianati dari 

succours alasan yang mempersembahkan. 

{17:13} dan harapan dari dalam, yang kurang, 

counteth ketidaktahuan lebih dari penyebab yang 
membebaskan 

siksaan. 

{17:14} tetapi mereka tidur tidur sama malam itu, 



yang memang tak tertahankan, dan yang datang kepada 
mereka 

dari pantat tak terelakkan neraka, 

{17:15} yang sebagian kesal dengan penampakan mengerikan, 

dan sebagian pingsan, hati mereka gagal mereka: untuk tiba-
tiba 

takut, dan tidak mencari, datang kepada mereka. 

{17:16} begitu maka barangsiapa tidak jatuh straitly 

disimpan, terkurung di penjara tanpa batangan besi, 

{17:17} untuk apakah ia adalah petani, atau gembala, 

atau buruh di bidang, ia dikalahkan, dan bertahan 

kebutuhan, yang tidak bisa dihindari: karena mereka semua 

terikat dengan satu rantai kegelapan. 

{17:18} Apakah itu angin siulan, atau merdu 

suara burung di antara cabang-cabang menyebarkan, atau 
menyenangkan 

jatuh air keras, 

{17.19} atau suara mengerikan batu-batu dilemparkan ke 
bawah, atau 

berjalan yang tidak bisa dilihat untuk melompat-lompat 
binatang, atau 



gemuruh suara binatang-binatang liar yang paling buas, atau 
rebound 

echo dari pegunungan berongga. Hal ini membuat mereka 
untuk 

pingsan karena takut. 

{17:20} untuk seluruh dunia bersinar dengan cahaya yang jelas, 
dan 

tidak ada yang dihalangi dalam tenaga mereka: 

{17:21} atas mereka hanya tersebar yang berat malam, 

gambar bahwa kegelapan yang selanjutnya harus menerima 

mereka: tapi belum mereka kepada diri mereka sendiri lebih 
besar bahayanya dari 

kegelapan. 

Namun demikian {18:1} orang-orang Kudus-Mu telah terang 
yang sangat besar, 

yang suara mereka dengar, dan tidak melihat bentuk mereka, 

karena mereka juga tidak mengalami hal yang sama, mereka 

menghitung mereka bahagia. 

{18:2} tapi untuk itu mereka tidak sakit mereka sekarang, yang 

mereka telah menganiaya sebelumnya, mereka berterima kasih 
pada mereka, dan 



berseru mereka mengampuni untuk bahwa mereka telah 
musuh. 

{18:3} sebaliknya seperti engkau berikan kepada mereka 
membakar pilar 

api, baik untuk menjadi panduan perjalanan tidak diketahui, 
dan 

matahari tidak berbahaya untuk menghibur mereka agar. 

{18:4} karena mereka layak akan kekurangan cahaya dan 

dipenjarakan di kegelapan, yang telah memelihara anakmu 
tutup mulut, oleh 

Siapa cahaya uncorrupt hukum telah diberikan kepada 

dunia. 

{18:5} dan ketika mereka telah memutuskan untuk membunuh 
babes 

orang-orang kudus, satu anak yang dilemparkan ke dan 
disimpan, untuk 

menegur mereka, engkau tookest dari kumpulan mereka 

anak-anak, dan destroyedst mereka sama sekali dalam air 
Perkasa. 

{18:6} malam itu adalah ayah kami bersertifikat sebagai pihak, 
yang 

pasti mengetahui kepada apa sumpah mereka telah diberikan 
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kepercayaan, mereka kemudian mungkin gembira. 

{18:7} sehingga umat-Mu diterima keselamatan kedua 

orang benar, dan penghancuran musuh. 

{18:8} untuk makananmu--engkau telah menghukum musuh 
kita, 

sama dengan engkau telah memuliakan kita, siapa Engkau 
berbuat disebut. 

{18:9} untuk anak-anak benar baik laki-laki lakukan 

korban diam-diam, dan dengan satu persetujuan membuat 
hukum kudus, 

bahwa orang-orang kudus harus seperti mendapat bagian yang 
sama dan 

kejahatan, para Bapa yang sekarang menyanyi keluar lagu-lagu 
pujian. 

{18:10} tapi di sisi lain tidak terdengar sakit 

Menurut seruan musuh, dan suara menyedihkan adalah 

dilakukan di luar negeri untuk anak-anak yang sedang bewailed. 

{18:11} master dan pelayan dihukum setelah 

satu cara; dan seperti sebagai raja, jadi menderita bersama 

orang. 

{18:12} sehingga mereka semua bersama-sama memiliki tak 
terhitung mati dengan 



salah satu jenis kematian; tidak ada yang hidup cukup untuk 
mengubur 

mereka: untuk dalam satu saat paling mulia keturunan mereka 
adalah 

hancur. 

{18:13} untuk sementara mereka tidak percaya hal oleh 

alasan pesona; Berdasarkan kehancuran 

sulung, mereka mengakui orang-orang ini menjadi anak-anak 

Allah. 

{18:14} untuk sementara segala sesuatu dalam keheningan 
yang tenang, dan 

malam itu di tengah-tengah Lapangan nya cepat, 

{18:15} kata Mu Mahakuasa melompat turun dari surga 

keluar dari takhtamu royal, sebagai seorang sengit perang ke 
tengah-tengah 

Tanah pemusnah, 

{18:16} dan membawa perintah Mu unfeigned sebagai 

pedang tajam, dan berdiri penuh semuanya dengan kematian; 

dan itu menyentuh langit, tetapi ia berdiri di atas bumi. 

{18:17} kemudian tiba-tiba visi mengerikan impian 

bermasalah mereka yang sakit, dan teror datang kepada 
mereka unlooked 



untuk. 

{18:18} dan satu dilemparkan di sini, dan lain tidak, setengah 

mati, menunjukkan penyebab kematiannya. 

{18.19} untuk mimpi-mimpi yang terganggu mereka melakukan 
foreshew 

ini, supaya mereka harus binasa, dan tidak tahu mengapa 
mereka ada 

menderita. 

{18:20} ya, mencicipi kematian menyentuh orang benar 

juga, dan di sana adalah suatu pembinasaan orang banyak di 

gurun: tetapi murka bertahan tidak lama. 

{18:21} untuk kemudian orang bersalah tergesa-gesa, dan 

berdiri keluar untuk membela mereka; dan membawa perisai 
nya 

pelayanan yang tepat, bahkan doa dan pendamaian 

dupa, menempatkan dirinya melawan murka dan jadi dibawa 

bencana berakhir, menyatakan bahwa ia adalah hamba-Mu. 

{18:22} sehingga dia mengatasi perusak, bukan dengan 
kekuatan 

tubuh, atau kekuatan senjata, tetapi dengan kata 
menundukkan kepadanya 



yang dihukum, menyatakan sumpah dan perjanjian yang dibuat 
dengan 

Para Bapa. 

{18:23} untuk Kapan orang mati yang sekarang jatuh oleh 

tumpukan satu atas yang lain, berdiri di antara, dia tinggal 

murka, dan berpisah jalan untuk hidup. 

{18:24} untuk pakaian panjang adalah seluruh dunia, dan 

dalam empat baris dari batu adalah kemuliaan Bapa 

bagimu, dan semarakmu berdasarkan daidem kepalanya. 

{18:25} kepada suku pembinasa memberi tempat, dan adalah 

takut kepada mereka: karena itu cukup bahwa mereka hanya 
mencicipi dari 

murka. 

{19:1} untuk orang durhaka, murka datang kepada mereka 
tanpa 

rahmat kepada akhir: sebab ia tahu sebelumnya apa yang akan 
mereka lakukan; 

{19:2} bagaimana yang setelah memberi mereka izin untuk 
berangkat, dan 

menyuruh mereka buru-buru pergi, mereka akan bertobat dan 
mengejar mereka. 



{19:3} untuk sementara mereka namun berkabung dan 
membuat 

ratapan di makam orang mati, mereka menambahkan lagi 

perangkat yang bodoh, dan memburu mereka sebagai pelarian, 
siapa mereka 

telah intreated hilang. 

{19:4} untuk menarik nasib, yang mereka adalah layak, 

mereka kepada tujuan ini, dan membuat mereka melupakan 
hal-hal yang 

yang sudah terjadi, bahwa mereka mungkin memenuhi 
hukuman 

yang ingin siksaan mereka: 

{19:5} dan bahwa umat-Mu mungkin lewat cara yang indah: 

tetapi mereka mungkin menemukan kematian yang aneh. 

{19:6} untuk seluruh makhluk jenisnya yang tepat adalah 

kuno lagi lagi, melayani perintah aneh 

yang diberikan kepada mereka, bahwa anak-anak Mu mungkin 
tetap 

tanpa sakit: 

{19:7} sebagai yaitu awan bayangan perkemahan itu; dan 

dimana air berdiri sebelum, lahan kering muncul; dan keluar 
dari 



Laut merah cara tanpa halangan; dan keluar dari kekerasan 

Stream lapangan hijau: 

{19:8} wherethrough maka pergilah semua orang itu 

membela dengan tangan-Mu, melihat Mu luar biasa aneh 

keajaiban. 

{19:9} untuk mereka pergi pada umumnya seperti kuda, dan 
melompat seperti 

domba yang berumur, memuji Engkau, ya Tuhan, yang ada 
membebaskan mereka. 

{19:10} karena mereka belum sadar akan hal-hal yang 

dilakukan sementara mereka sojourned di tanah aneh, 
bagaimana 

Tanah melahirkan lalat bukan ternak, dan bagaimana 

Sungai mengarahkan ke banyak katak bukannya ikan. 

{19:11} tetapi kemudian mereka melihat generasi baru 

unggas, ketika sedang dipimpin dengan selera mereka, mereka 
meminta 

halus daging. 

{19:12} untuk burung puyuh datang kepada mereka dari laut 

kepuasan mereka. 

{19:13} dan hukuman yang datang kepada orang-orang berdosa 
tidak 



tanpa tanda-tanda bekas Angkatan guruh: untuk mereka 

menderita adil menurut kejahatan mereka sendiri, 

rintihan karena mereka digunakan perilaku lebih sulit dan 
penuh kebencian 

terhadap orang asing. 

{19:14} untuk Sodom tidak menerima mereka, yang 

mereka tahu tidak ketika mereka datang: tapi ini membawa 
teman 

ke dalam perbudakan, yang telah layak dari mereka. 
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{19:15} dan bukan hanya begitu, tetapi ia sedikit rasa hormat 

akan memiliki mereka, karena mereka digunakan orang asing 
tidak 

ramah: 

{19:16} tetapi ini sangat parah menderita mereka, siapa 

mereka telah menerima dengan feastings, dan sudah dibuat 

mengambil bagian dari hukum yang sama dengan mereka. 

{19:17} karena itu bahkan dengan kebutaan ini 

tertimpa, karena mereka di pintu orang yang benar: 

ketika sedang dikepung tentang dengan mengerikan gelap 
gulita, 



setiap orang mencari bagian pintu sendiri. 

{19:18} untuk elemen-elemen berubah dalam diri mereka 
sendiri oleh 

semacam harmoni, seperti seperti gambus catatan perubahan 

nama lagu, dan belum selalu suara; yang mungkin 

juga dirasakan oleh pemandangan hal-hal yang telah 

dilakukan. 

{19:19} untuk hal-hal duniawi berubah menjadi berair, dan 

hal-hal, yang sebelum berenang di air, sekarang pergi kepada 

tanah. 

{19:20} api berkuasa di dalam air, melupakan nya 

memiliki kebajikan: dan melupakan air sifatnya quenching. 

{19:21} di sisi lain, api terbuang tidak daging 

dari fana hidup hal, meskipun mereka berjalan di dalamnya; 

tidak meleleh mereka jenis es daging surgawi itu 

alam cenderung meleleh. 

{19.22} untuk dalam segala hal, ya Tuhan, engkau telah 
memperbesar Mu 

orang-orang, dan memuliakan mereka, janganlah engkau 
engkau ringan menganggap 



mereka: tapi telah membantu mereka dalam setiap waktu dan 
tempat. 
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