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Gudrības 

Wisdomor Book... No Zālamana gudrības 

{1:1} love taisnības, ye, kas tiesnešiem no zemes: 

domāju, ka kungs ar labu (sirds) un vienkāršība 

sirds meklē viņu. 

{1:2} jo viņš būs atradis no tiem, kas viņu nesit, kārdināt 

un sheweth sev tādu kā neuzticība viņam sacīja. 

{1:3} jo froward domas atdala no Dieva: un viņa 

spēku, kad tas centās, gudri reproveth. 

{1:4} jo ļaunprātīgu dvēselē gudrība nav jāievada; 

nedz mājot iestāde, kas pakļauta sacīja grēks. 

{1:5} jo Svētā Gara disciplīna būs bēgt viltu, un 

noņemt no domas, ka bez izpratni, un 

tiks nedrīkst ciest, kad unrighteousness nāk no. 

{1:6} gudrība ir mīlošs spirts; un būs nevar attaisnot 

viņa vārdi zaimotājs: Dievs ir liecinieks viņa groži, 

un patiess skatītājs viņa sirds un klausītājs mēli. 



{1:7} lai gars, kungs filleth pasauli: un kas 

kas containeth visu darījis balss zināšanu. 

{1:8} tāpēc viņš, kas runā nekrietns lietas 

nevar slēpa: ne ir atriebība, kad tā punisheth, 

viņam garām. 

{1:9} inkvizīcijas veic ģenerālprokuratūras padomnieki no 

neticīgs: un kā viņa vārdi skanēja izbeidzas, 

Kungu, par viņa ļauno darbiem izpausme. 

{1:10} jo greizsirdība ausi klausās visas lietas: un 

murmurings troksnis nav slēpa. 

{1:11} tāpēc Uzmanieties no murmuring, kas ir 

nerentabla; un atturēties no backbiting mēles: par 

nav vārds tik slepena, ka aiziešu nulle: un 

mute belieth slayeth dvēseli. 

{1:12} meklēt nevis nāve kļūdu savā dzīvē: un pavelciet 

ne pēc sev iznīcināšanu ar darbiem no jūsu 

rokas. 

{1:13} lai Dievs radīja nevis nāve: nedz viņš darījis prieku 

iznīcināt dzīvo. 

{1:14} jo viņš radījis visas lietas, kas viņiem varētu būt viņu 



to: un pasaules paaudzēm būtu veselīgs; un 

tur ir bez indes iznīcināšanu, ne karaļvalsts 

no nāves zemes virsū: 

{1:15} (taisnības ir nemirstīgs:) 

{1:16} bet neticīgs vīrieši ar saviem darbiem un vārdiem 

tas tos sauca:, kad viņi domāja, ka tas ir viņu 

draugs, viņi patērē nulle un noslēdza derību ar 

jo viņi ir cienīgi piedalīties ar to. 

{2:1} neticīgs teica, argumentāciju ar sevi, 

bet nav aright, mūsu dzīve ir īsa un garlaicīgs, un nāve 

cilvēkam nav ne labot: ne tur bija kāds cilvēks 

zināms, ka esmu atgriezies no kapa. 

{2:2}, jo mēs esam dzimuši vispār piedzīvojums: un mēs būsim 

turpmāk tā, it kā mēs nekad nav bijis: pēc elpas, mūsu 

nāsis ir kā dūmi, un maz dzirksteles attālinās no mūsu 

sirds: 

{2:3} kuru tiek dzēstas, mūsu organismā ir ieslēgts 

par pelni, un mūsu gars dara nozust tikpat mīkstas gaisā, 

{2:4} un mūsu vārds ir aizmirsts šajā laikā, un neviens 

cilvēks ir mūsu darbi atceri un mūsu dzīvē 



nodod tālāk kā mākonis trasējumu un veic 

izkliedētas kā migla, kas brauc prom ar stariem 

saule, un pārvarēt ar to siltumu. 

{2:5} mūsu laika ir ļoti ēnu prom; ka passeth 

un pēc mūsu beigās nav nekādas atgriešanās: tas ir ātri 
noslēgtās, 

tāpēc, ka neviens cilvēks nāk atkal. 

{2:6} ejam tāpēc ļaujiet mums baudīt labas lietas, kas 

piedalās: un ļaujiet mums steidzīgi izmantot radības, piemēram, 
kā tas ir 

Jaunatne. 

{2:7} mūs piepildīt sevi ar dārgu vīnu un ziedes: 

un ļaujiet nav pavasara ziedu, iet ar mums: 

{2:8} ļaujiet mums sevi kronis ar rosebuds, pirms tie 

nokaltuši: 

Neviens no mums iet bez viņa daļu {2:9} let mūsu 

voluptuousness: Ļaujiet mums atstāt mūsu joyfulness ar 
žetoniem 

katru vietu: Šis ir mūsu daļa, un tas ir mūsu partijas. 

{2:10} mūs apspiest taisns nabagam, ļaujiet mums nav 

rezerves atraitne, nedz pietāti seniem nosirmojušas spalvas no 



gadus veciem. 

{2:11} ļaujiet mūsu spēks Eiropas Kopienu tiesību akti: par to 

kas ir bezspēcīgs ir konstatēts nekas vērts. 

{2:12} tāpēc ļaujiet mums gaidīt slēpnī, taisns; 

tāpēc, ka viņš nav mūsu kārta, un viņš ir tīrs, pretēji tam 

mūsu doings: viņš mūs upbraideth ar mūsu likumu, pārkāpēja 

un objecteth mūsu kauns transgressings no mūsu 

izglītība. 

{2:13} viņš professeth ir zināšanas par Dievu: un 

viņš pats calleth kungam bērnu. 

{2:14} viņš veica, lai uzmestu mūsu domas. 

{2:15} viņš ir smagi sacīja mums pat ar redzi: par savu dzīvību 

nav līdzīgs citiem vīriešiem, viņa uzvedība ir citādā veidā. 

{2:16} mēs esteemed viņam kā viltojumi: viņš 

abstaineth no mūsu veidos, sākot no filthiness: viņš 
pronounceth 

beigās tikai, lai būtu laimīgs un maketh viņa lielīties, ka 

Dievs ir viņa tēvs. 

{2:17} ļaujiet mums redzēt, ja viņa vārdi būtu patiesi: un ļaujiet 
mums pierādīt 

ko dara notiktu beigām viņu. 



{2:18} Ja vienkārši cilvēks ir Dieva Dēls, viņš palīdzēs 

viņu, un sniedz viņam no rokām viņa ienaidniekiem. 

{2:19} ļaujiet mums pārbaudīt viņu ar despitefulness un 

spīdzināšanu, ka mēs varam zināt viņa labestību, un pierādīt, ka 
viņa 

pacietību. 

{2:20} mūs nosoda viņu ar kauna nāvi: par ko 

viņa paša sakot, viņš ievēro. 
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{2:21} tādas lietas viņi nebija iedomāties, un tika maldināts: 

to pašu ļaunprātību darījis kodētā tos. 

{2:22} mistērijas Dieva, kā viņi kn ew viņiem nav: 

ne viņi cerēja uz taisnības, algas, ne 

sapratis, ka atlīdzība par nevainojami dvēselēm. 

{2:23} par Dieva radīts cilvēks ir nemirstīgs un padarīja 

viņam ir savas mūžības tēlu. 

{2:24} tomēr caur velna skaudības nonāca nāves 

pasaulē: un tie, kas tur no viņa pusē atrast. 

{3:1} bet paštaisns ir rokas no dvēseles 

Dievs, un tur nekādas mocības tiem pieskarties. 



{3:2} redzes gudri viņi, šķiet, mirst: un 

aizbraukšanai tiek uzskatīta par postu, 

{3:3} un viņu iet no mums ir absolūts iznīcināšana: bet 

viņi ir ar mieru. 

{3:4}, lai gan viņi sodīti vīrieši, aktuāli vēl 

ir viņu cerību pilns nemirstību. 

{3:5} un kam ir maz pārmācījis, tos 

lielā mērā apbalvoti: Dievs izrādījās tos, un konstatēja, ka tie 

cienīgs pats. 

{3:6} kā zelta krāsnī darījis viņš mēģināja tos, un 

tās saņēma kā sadegušo piedāvājot. 

{3:7} un to viņi dara spīdēt, apmeklējumu laikā 

un palaidiet šurp un turp, kā dzirksteles starp bārdas rugājus. 

{3:8} tās tautas tiesnesis un ir valdīšana 

vairāk cilvēku, un viņu kungs valdīs mūžīgi. 

{3:9} tie, kas pakļauj viņu uzticību viņam ir saprast 

patiesība: un tāda kā būt uzticīga mīlestība ievēro, kopā ar viņu: 

žēlastības un žēlsirdības ir viņa svētajiem, un viņš darījis rūpes 
par savu 

izredzētie. 



{3:10} bet neticīgs tiek sodīti saskaņā ar 

savā iztēlē, kas ir atstāta novārtā taisns, 

un atstājis kungu. 

{3:11} whoso despiseth gudrība un audzināt, viņš ir 

nožēlojams, un viņu cerības ir iedomīgs, viņu atalgojumu 
unfruitful, 

un viņu nerentablo darbu: 

{3:12} viņu sievas ir muļķīgi un nelabs saviem bērniem: 

{3:13} to pēcnācējiem ir nolādēts. Tāpēc Svētīgi ir 

neauglīgs, proti, neaptraipītam, kas nav darījis zināmas grēcīgs 

gultas: viņa ir augļu vizitācija no dvēseles. 

{3:14} un laimīgs ir einuhs, kas ar savām rokām 

darījis kaltas nekādu netaisnību, ne ļaunu iedomāties 

pret Dieva: sacīja viņam ir dota īpaša dāvana 

ticība un mantojuma templi kungam vairāk 

pieņemams viņa prātā. 

{3:15} krāšņās ir augļi, ko labu atalgojumu: un 

gudrība saknes ir nekad atlaižas. 

{3:16} kā adulterers bērni, viņi nedrīkst 

Nāciet uz to pilnību un sēklas nekrietns gultas 



ir jālikvidē. 

{3:17} jo gan viņi dzīvo ilgi, tomēr tie ir 

Nekas uzskata: topu savu pēdējo gadu vecumam bez goda. 

{3:18} vai, ja tie ātri iet bojā, tie nav nekādu cerību, nedz 

komforts, tiesas diena. 

{3:19} briesmīgs ir nekrietns beigas 

paaudzes. 

Tas ir, nav bērnu, un ir tikums {4:1} labāk: 

memorial to ir nemirstīgs: tāpēc, ka tas ir zināms 

ar Dievu un ar vīriešiem. 

{4:2} ja ir klāt, vīriešu ņem piemēru tajā; un 

kad ir aizgājuši, viņi vēlas to: to weareth kronis, un 

triumpheth uz visiem laikiem, ņemot gotten uzvaru, tiecoties 
pēc 

neaptraipītam atlīdzības. 

{4:3} bet reizināšanas nokauties no neticīgs neiesaistās 

attīstīties, kā arī veikt dziļu sakņu bastards pavadzīmēm, nedz 
par ieguldīšanas jebkurā 

ātri fonds. 

{4:4} gan viņi zelt un plaukt filiālēs uz laiku; vēl 

stāv ne pagājušajā, viņi sakrata ar vēja, un 



ar vēja spēku, tie sakņojas. 

{4:5} nepilnīga filiāles veic nolauž savu 

augļi, nerentabli, nav gatavs ēst, jā, atbilst par neko. 

{4:6} bērniem begotten nelikumīgu Gultasvietu skaits ir 

ļaunprātību pret saviem vecākiem to tiesu lieciniekus. 

{4:7}, bet gan novērst ar nāvi, taisns 

vēl viņš piešķir atpūtu. 

{4:8} cienījama vecuma nav tas, kas ir ar 

garuma laiku, nedz ko mēra pēc vairākiem gadiem. 

{4:9} bet gudrība ir sirmiem matiem, unto vīrieši, un 

neaptraipīts dzīve ir vecums. 

{4:10} viņš Dievam un viņa mīļoto: tāpēc, ka 

dzīvo starp grēciniekiem, viņš tika tulkots. 

{4:11} Jā ātri viņš bija atņemtas, nedrīkstam, 

ļaunprātību vajadzētu mainīt savu izpratni vai viltu apmānīt 

viņa dvēsele. 

{4:12} jo nerātnība valdzinošu aizēnot 

lietas, kas ir godīgs; un traucās concupiscence 

mazina vienkāršu prātu. 

{4:13} viņš tiek veikta perfekta īsā laikā izpildīt 



ilgu laiku: 

{4:14} jo viņa dvēseles prieks Kungs: tādēļ viņš hasted 

atņemt viņam no ļaunuma. 

{4:15} šo cilvēku redzēja un saprata to, nedz 

viņi nolika šo viņu prātus, kas viņa žēlastības un žēlsirdības 

ar viņa svētajiem, un ka viņš darījis sakarā sacīja viņa 
izvēlējusies. 

{4:16} tādējādi veic nosoda taisns, ka ir miris 

neticīgs kas dzīvo; un jauniešiem, ka drīz pilnveidojams 

daudzus gadus un veco vecuma nekrietns. 

{4:17} viņi raugās wise beigām, un ne 

saprast, ko Dievs viņa aizstāvis darījis izsludinājusi par viņu, 

un kādā sakarā Kungs darījis, kas viņu drošību. 
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{4:18} viņi redzēs un nicināt bet Dievs dara 

smieties, tos izsmiekls: un turpmāk tos ļaunos 

liemeni un pārmetums starp mirušajiem uz mūžiem. 

{4:19} viņš plosīt tos un nodot tos uz leju 

pārsteidzīgi, ka tās ir mēms; un viņš sniegšu 

tos no fonda; un tie ir pilnīgi noteikti 



atkritumiem, un tiek pārņemta; un viņu piemiņas veic bojāties. 

{4:20} un kad tie lietos savus grēkus, kontu 

viņi nāk ar bailēm: un dara to pašu iniquities 

viņus pārliecināt viņu sejas. 

{5:1} tad ir paštaisns cilvēks stends lielas 

pirms sejas, piemēram, ir nomocīts viņam drosmi un 

kas nekādā gadījumā pamest novārtā savus pienākumus. 

{5:2} ja viņi redz, ka tās ir nemierīgajā ar 

briesmīgi baidās un ir pārsteigts par viņa savādību 

pestīšanu, tik tālu aiz visu, ko viņi meklēja. 

{5:3} un tie repenting un vaidēt par ciešanām, no 

gars saka sevī, tas ir viņš, kam mēs 

dažreiz bija izsmiekls un pārmetums sakāmvārds: 

{5:4} mēs muļķi, veidoja viņa dzīves trakums un end, lai 

būt bez gods: 

{5:5} kā viņš ir numurēta, Dievs, bērnu vidū 

un viņa partija ir starp svēto! 

{5:6} tāpēc mums ir kļūdījusies, no kā patiesība, un 

taisnības gaismas nav darījis shined sacīja mums, un 

taisnības saule cēlās nevis pār mums. 



{5:7} mēs nogura sevi tādā veidā ļaunprātību un 

iznīcināšana: Jā, mums ir izgājušas cauri tuksnešiem, kur pastāv 

gulēja nekādā veidā: bet kā ceļā Kungam, mēs neesam 

zināms, ka tā. 

{5:8} ko darījis lepnums gūst mums? vai ko labu darījis 

ar mūsu vaunting bagātība, kas mums? 

{5:9} visas šīs lietas ir pagājis prom kā ēna, un 

kā ziņa, ka hasted pēc; 

{5:10} un kā kuģis ka passeth pār viļņiem 

ūdens, kas, kad tā pagājusi, nevar izsekot to 

atrasta, nedz celiņu ķīļa viļņiem; 

{5:11} vai kad putns darījis lido pa gaisu, 

nav pilnvaru viņas veids, kā atrast, bet gaisma gaisā tiek 

uzvarēts dubultbultiņa izplēta spārnus un šķīrās ar 

vardarbīgu troksni un kustību no tiem, laiž cauri, un 

tajā pēc tam nemana, kur viņa devās ir atrodams; 

{5:12} vai, kad zīme, raidīja bultu, piemēram, tā 

parteth gaisu, kas uzreiz nāk kopā vēlreiz, 

tāpēc, ka cilvēks nevar zināt, kur tas gāja: 

{5:13} pat tik mēs līdzīgā veidā, kā mēs bijām 



dzimis, sāka pievērst mūsu galā, un nebija ne miņas no 
tikumības, lai 

Shew; bet tika patērēti mūsu pašu ļaunprātību. 

{5:14} dievbijīgs cerība ir, piemēram, putekļu, kas ir izpūstas 

prom ar vēju; tāpat kā plānas putas, kas brauc projām 

ar vētras; kā dūmi, kas šeit tiek izkliedētas, piemēram 

un tur ar vētras un passeth prom kā 

Viesu, kas tarrieth, bet dienā atcerēšanās. 

{5:15} bet paštaisns dzīvot mūžīgi; viņu atlīdzība 

arī ir pie Dieva, un rūpējas par viņiem ir ar lielāko 

Augsts. 

{5:16} tādēļ viņi saņem krāšņās karaļvalsti, 

un skaists vainags no kunga roku: lai ar savu 

labo roku sniedz viņam segt tos, un ar roku viņš dara 

tos aizsargāt. 

{5:17} viņš veic viņam viņa greizsirdība pilnīgu 

bruņās un padarīt ieroci revanšēties radījums 

no viņa ienaidniekiem. 

{5:18} viņš ir likts uz kā breastplate taisnības un 

tiesa spriedumu nevis ķivere. 



{5:19} viņš stājas svētība neuzvarams vairogs. 

{5:20} viņa smagas dusmām viņš dara asināt uz zobenu, un 

pasaulē ir cīnīties ar viņu pret prātīgi. 

{5:21} tad aiziešu pareizo mērķi thunderbolts 

ārvalstīs; un no mākoņiem, sākot no labi vērsta priekšgala, 

dara viņi lidot līdz zīmei. 

{5:22} un nodod hailstones dusmu pilna kā ārā no 

akmens loku, un jūras ūdens ir dusmas pret 

un plūdi ir nežēlīgi noslīcināt tos. 

{5:23} Jā, varens vējš paliek spēkā pat pret tiem, 

un tāpat kā vētra ir trieciens tiem prom: tādējādi nosaka 
nekrietnība 

gulēja atkritumu visu zemi un slikti nodarbojas ir gāzt 

thrones, varens. 

{6:1} dzirdēt tāpēc O ye karaļi un saprast; mācīties, 

Ye, kas tiesnešiem no zemes galiem. 

{6:2} dot auss, ye, ka kārtulu cilvēki un lepnums 

daudzām tautām. 

{6:3} par varu ir devis jums kunga un suverenitāte 

no visaugstākā, kurš izmēģināt savu darbu, un sameklēt 



jūsu padomu. 

{6:4} jo ir viņa karaļvalsts ministri, jūs būt 

nevar vērtēt aright, tur likumā, ne uzreiz devās pakaļ 

padomu par Dievu; 

{6:5} briesmīgi un ātri viņš nāk uz jums: par 

asu sprieduma nosaka tiem jābūt augstas vietas. 

{6:6} attiecībā uz žēlsirdība drīz atvainot meanest: bet 

vareno vīrieši ir vareni mocīja. 

{6:7}, jo viņš, kas ir kungs pār visām bailes, neviens cilvēks 

persona, ne viņš paliek spēkā, AWE no jebkura cilvēka 

diženumu: viņš darījis mazo un lielo un careth 

visiem vienādi. 

Pēc vareno izbeidzas {6:8}, bet īstas mocības. 

{6:9} sacīja jums tāpēc O karaļi, vai es runāju, ka tu 

iespējams apgūt gudrību un nevar krist prom. 

{6:10} jo tie, kas uztur svētības holily tiek vērtēti 

svēts: un tie, kas apguvuši šādas lietas dara ko atrast 

lai atbildētu uz. 

{6:11} wherefore iestatīta jūsu simpātijas, pēc maniem vārdiem; 
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vēlme tos un ye ir uzdots. 

{6:12} gudrība ir slavens, un nekad prom fadeth: Jā, 

viņa viegli redzēt no tiem, kas mīl viņu un atrast piemēram 

meklē viņu. 

{6:13} viņa tos preventeth ka vēlēšanās viņu, veicot 

sev sacīja viņiem vispirms zināma. 

{6:14} whoso seeketh viņas agri ir nekādu lielo 

tra-vail8S: viņš ir atrast viņu sēžam pie viņa durvīm. 

{6:15} domāt, tāpēc viņai ir pilnību 

gudrība: topu whoso watcheth viņas ātri 

bez aprūpes. 

{6:16} jo viņa goeth par meklē, piemēram, ir vērts 

viņu, sheweth sev labvēlīgi sacīja viņiem veidos, un 

meeteth tos katru domu. 

{6:17} ļoti pareizi sākumā viņai ir vēlme 

disciplīnu; un rūpējas par disciplīnu ir mīlestība; 

{6:18} un mīlestība ir turēt viņas likumiem; dodot 

uzmanību, sacīja viņas likumiem ir pārliecību par incorruption; 

{6:19} un incorruption maketh mūs tuvāk Dievam: 

{6:20} bringeth gudrību vēlēšanās, lai tādējādi 



Karaliste. 

{6:21} Ja jūsu prieks ir tad thrones un sceptres, O 

Ye karaļi tautas gods gudrība, kas jūs var valdīt 

uz mūžiem. 

{6:22} kā gudrības, kas viņa ir un kā viņa nāca uz augšu, 

Pateiks, un noslēpumus no jums ne slēpt: bet 

centīsies panākt viņu ārā no viņas horoskops, sākuma un 

sniegt zināšanas par viņas gaismā, un nebūs caurlaide 

patiesība. 

{6:23} ne būs iet ar patērējošā skaudība; par šādu 

cilvēkam nav nekādas sadraudzība ar gudrību. 

{6:24} bet gudrs daudziem ir labklājības 

pasaulē: un gudrs karalis ir aizstāvēt cilvēkus. 

{6:25} saņemt tādēļ instrukcija ar maniem vārdiem, 

un tas ir darīt labu. 

{7:1} es pats arī esmu mirstīgs cilvēks, tāpat kā visiem, un 

par viņu pēcnācējiem, kas pirmo reizi tika veikts no zemes, 

{7:2} un manas mātes klēpī bija būvētas jābūt 

laikā desmit mēnešus, tiek saspiesta asinis, miesa 

sēklu cilvēks un prieks, kas nāca ar miegu. 



{7:3} un kad es piedzimu, es ap-liku kopīgu gaisā, 

un nokrita uz zemes, kas ir līdzīga rakstura, un pirmais 

balss, kas izteica, es raudāja, tāpat _ kā visi pārējie. 

{7:4} man bija aprūpējis swaddling drēbes un ka ar 

raizes. 

{7:5} jo nav ne karalis, kas bija no sākuma 

dzimšanas. 

{7:6} visiem vīriešiem ir viena ieeja dzīvē un tamlīdzīgi 

izbeigs. 

{7:7} wherefore man lūdza, un tam tika dota izpratne 

mani: es piezvanīju uz Dievu un gudrības Gars nāca pie manis. 

{7:8} dodu priekšroku viņas pirms sceptres un thrones, un 

nekas salīdzinājumā ar viņu cienījis bagātību. 

{7:9} ne salīdzinot I sacīja viņai jebkurā precious stone 

jo visu zeltu, attiecībā uz viņu ir nedaudz smiltis, un 

sudraba, ieskaita kā māls viņas priekšā. 

{7:10} mīlēja viņu iepriekš veselības un skaistuma un izvēlējās 

viņa ir nevis gaismas: gaišumam kas nāk no viņas 

nekad neesmu goeth. 

{7:11} visas labas lietas kopā nāca man līdzi, un 



neskaitāmas bagātībām viņas rokās. 

{7:12} un es līksmo tos visus, jo gudrība goeth 

viņiem priekšā: un es zināju, ka nav viņa bija māte 

tos. 

{7:13} iemācījušies cītīgi un dara viņu 

Liberāli: man neslēpt savu bagātību. 

{7:14} jo viņa ir dārgumu vīriešiem sacīja, ka nekad faileth: 

kurā tie, kas izmanto sadraudzējāmies, Dieva dēļ, tiek 

atzinība par dāvanu, kas nāk no izglītības. 

{7:15} Dievs darījis mani runāt kā es darītu, kā arī piešķirt 

iedomāties, kā ir lietas, kas ir devis man sanāk: jo 

tas ir tas, kas aizved pie gudrības un directeth wise. 

{7:16} rokā ir gan mums, gan mūsu vārdi; visi 

gudrība arī, un zināšanas par darba izpildījumu. 

{7:17} jo viņš hath datēts mani dažas zināšanas par 

lietas kas ir, proti, uzzināt, kā tika veikts pasaulē, 

un elementi operāciju: 

{7:18} sākuma, beigu un vidū laiki: 

izmaiņas saule iestatīšanas, kā _ arī mainīt 

sezonu: 



{7:19} ķēžu gadu un zvaigžņu pozīcijām: 

{7:20} dzīvas radības un furies par dabu 

meža zvērus: vēju un spriedumi par vardarbību 

vīriešiem: atšķirībām augus un saknes tikumi: 

{7:21} un visām tādām lietām, kā ir vai nu slepeni, vai manifests, 

to es zinu. 

{7:22} par gudrību, kura ir darba ņēmējs, visas lietas, 

mācīja: viņas ir izpratnes garu svēts, viens 

vienīgais, kolektora, subtil, dzīvīgu, skaidra, neaptraipītam, 
vienkārša, nav 

ievainots, mīlošs lieta, ka ir labi, ātri, ievērojot kuru 

nevar būt letted, gatava darīt labu, 

{7:23} krietns vīrs, nelokāms, protams, bez aprūpes, 

ņemot visu varu, pārraugot visas lietas un iet cauri 

visas izpratnei, tīra, un lielākā daļa subtil stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem. 

{7:24} gudrība ir vairāk pārvietojas nekā jebkura kustība: viņa 

passeth un goeth cauri visām lietām sakarā ar viņas 

tīrību. 

{7:25} viņa ir Dieva, spēka malku un 

plūda no Visvarenā godības tīrā ietekme: 



Tādēļ var nav aptraipīts lieta ietilpst viņas. 
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{7:26} jo viņa ir mūžīgs gaismas spilgtumu 

Dieva spēks, un šis attēls no neaptraipīts spogulis 

viņa labestību. 

{7:27} un ir tikai viens, viņa var darīt visas lietas: un 

viņa paliek sev, maketh visas lietas jaunas: un visus 

vecumu, noslēdzot svēts dvēseles, viņa maketh tos draugiem 

Dievs, un pravieši. 

{7:28} lai Dievs mīl neviens, izņemot viņu, kas dwelleth ar 

gudrības. 

{7:29} jo viņa ir skaistāks, nekā Saulei, un virs 

visas zvaigznes ordenis: salīdzina ar gaismu, viņa ir 

pirms to atrast. 

{7:30} lai pēc šī nāk nakts:, bet vietnieks neiesaistās 

gudrība uzvarēt. 

{8:1} gudrības reacheth no viena gala uz otru vareni: 

un saldi viņa auduma, lai visas lietas. 

{8:2} es mīlēja viņu un centās viņu ārā no mana jaunatni, es 

vēlama, lai liktu viņai mans laulātais, un man bija viņas mīļākais 



skaistumu. 

{8:3}, ka viņa ir kompetents ar Dievu, viņa magnifieth 

viņas muižniecība: Jā, kungs visu lietu pats mīl viņu. 

{8:4}, jo viņa ir ateja mistērijas zināšanas 

par Dievu un viņa darbiem mīļāko. 

{8:5} ja bagātība ir valdījumā, vēlams šajā dzīvē; 

kas ir bagātāka nekā gudrība, kas worketh visas lietas? 

{8:6} un ja piesardzība darbu; kurš no visiem, kas ir vairāk 

nekā viņa viltīgi strādnieks? 

{8:7} un, ja vīrietis mīl taisnību viņas atalgojumu 

tikumi: par viņa teacheth, mērenība un pieticība, tieslietu 

un stingrība: kas ir tādas lietas kā lv var būt nekas 

izdevīgāk savā dzīvē. 

{8:8}, ja cilvēks vēlas daudz pieredzes, viņa pazīst 

no vecās lietas un aright conjectureth, kas ir priekšā: viņa 

pazīst runas subtilties un var skaidrot tumsā 

teikumus: viņa foreseeth zīmes un brīnumus, un notikumi 

Gadalaiki un laiks. 

{8:9} tāpēc es mērķtiecīga Etelei ar mani jādzīvo ar 

mani, zinādams, ka viņa varētu būt padomdevējs, labas lietas, 



un komfortu, raizes un bēdas. 

{8:10} viņas dēļ dara ir novērtējums starp 

daudziem un gods kopā ar vecajiem, gan man būtu jauns. 

{8:11} ir atrodams no ātrās augstprātības spriedumā 

un ir admired liels vīriešu redzeslokā. 

{8:12} kad es tur manu mēli, viņi pieslieties mana 

brīvo laiku, un kad es runāju, viņi sniedz dzirdīgo ausi, sacīja 
man: 

Ja es runāt daudz, tie nosaka viņu rokas uz to mutē. 

{8:13}. Turklāt ar līdzekļiem no viņas ir jāiegūst 

nemirstību un atstāj aiz sevis mūžīgu piemiņas 

tiem, kas nāk pēc manis. 

{8:14} ir iestatītas cilvēki secībā un tautas dara 

tikt pakļauti unto me. 

{8:15} briesmīgs tirāni būt baidās, kad viņi dara, bet 

dzirdēt no manis; Es atradu labu starp daudziem, un 

drošsirdīgs karā. 

{8:16} pēc tam, kad esmu atnācis manējos mājā, tiks atpūsties 

sev līdzi: par viņas sarunu darījis bez rūgtuma; un 

dzīvot kopā ar viņu darījis bez bēdām, bet līksme un prieks. 



{8:17} tagad, kad es uzskatīju šīs lietas sev, un 

kārtoja tos manā sirdī, kā to sabiedroto, 

gudrība ir nemirstība; 

{8:18} un liels prieks tas ir viņas draudzību; un 

rokas darbi ir bezgalīgas bagātības; un 

konferencē ar savu piesardzību; īstenot un sarunāties 

kopā ar viņu, labs ziņojums; Es devos par to, kā veikt meklē 

viņu pie manis. 

{8:19} bija asprātīgs bērns un bija labs gars. 

{8:20} Jā drīzāk ir labs, es nokļuvis organismā 

neaptraipītam. 

{8:21} tomēr, kad es uztver, ka es nevarēju 

Pretējā gadījumā iegūt viņu, izņemot Dievs deva viņas man; un 
tas bija 

punktu, gudrības arī jāzina, kura dāvana viņai; Es 

lūdzām unto Lord, un besought viņu, un visa mana 

sirds, es teicu, 

{9:1} Ak Dievs, manu tēvu un Kunga žēlastību, kas esi 

veiktas visas lietas ar tavu vārdu, 

{9:2} un ordinēts cilvēks caur tavu gudrību, ka viņš 



vajadzētu būt valdīšana pār radības, kas tu esi 

lika, 

{9:3} un pasūtīt pasaulē saskaņā ar pašu kapitāla un 

taisnību, un izpildīt spriedumu ar stāvām sirdi: 

{9:4} dod man gudrību, ka sitteth, tavs tronis; un 

noraidīt mani ne no vidus tavus bērnus: 

{9:5}, jo es esmu tavs kalps un dēls, tavs handmaid 

vārgais cilvēks, un īsā laikā, un pārāk jauna, lai 

izpratne par spriedumu un likumi. 

{9:6} gan nekad cilvēks būt tik perfekta, starp 

bērnu vīriešiem, tomēr ja tava gudrība nedrīkst būt kopā ar 
viņu, viņš ir 

Nekas uzskata. 

{9:7} tu esi izvēlējies mani būt karalis Tava tauta, un 

tiesneša amata tavus dēlus un meitas: 

{9:8} tu esi pavēlēja man veidot uz templi 

tavs Svētais mount un altāra pilsētā Kopienasvietā tu 

dwellest ir līdzīgs svēts mājokli, kuru tu 

esi gatava no sākuma. 

{9:9} un gudrība bija ar tevi: kas pazīst tavu 



darbojas, un bija klāt, kad tu madest pasaulē, un 

zināja, kas ir pieņemams tavā priekšā, un tieši tavs 

baušļi. 

{9:10} O sūtīt viņu ārā, tavs Svētais debess, un no 

troņa tavu godību, kas ir klāt viņa var darba ar 

man, ka var zināt, kas ir patīkami unto tev. 

{9:11} viņa pazīst un understandeth visas lietas, un 

viņa novest mani atturīgi manu doings un saglabāt mani 
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viņas spēkos. 

{9:12} tik manu darbu uzskata par pieņemamu, un pēc tam labi 

Tava tauta spriestu righteously un cienīgs sēdēt manā 

tēva vietā. 

{9:13} par to, ko cilvēks ir tas, kas var zināt, padomu 

Dievs? vai kas var domāt, kas ir Kunga griba? 

{9:14} vīriešu mirstīgās domas ir nožēlojams, un 

bet neesat mūsu ierīcēm. 

{9:15} jo pērkams ķermeņa presseth uz leju dvēsele, 

un zemjainie Tabernakla weigheth pa prātam, 

museth uz daudzām lietām. 



{9:16} un diez vai mēs darīt guess aright uz lietām, kas ir 

zemes virsū, kā arī ar darba mums atrast lietas, kas ir 

pirms mums: bet lietas, kas ir debesīs, kas darījis 

meklēja? 

{9:17} un tavu padomu, kuri tam ir zināmi, izņemot tu 

dod gudrību un nosūtīt tavs Svētais Gars no augšas? 

{9:18} jo tik veidus, kā tos, kas dzīvoja uz zemes 

bija tās reformas, un vīri mācīja lietas, kas ir 

unto tev patīkama un tika saglabāts ar gudrību. 

{10:1} viņa konservēti pirmā pasaulē, veidojas tēvs 

kas izveidoti atsevišķi, un atveda no viņa kritums 

{10:2} un deva viņam tiesības lemt par visām lietām. 

{10:3}, bet kad nekrietns devās prom no viņas 

viņa dusmas, viņš gāja bojā arī trakošana līdz ar to viņš 

nogalināts viņa brālis. 

{10:4} kuru izraisa zemes noslīka, ar 

plūdi, atkal saudzējusi viedumā, novirzīts no kursa 

taisns gabals no koka ar nelielu vērtību. 

Turklāt to nelabs sazvērestības Nāciju {10:5} 

ir izturējusi, viņa uzzināja, taisns, un 



jāsaglabā viņu nevainojami Dievam un neļāva viņam nākt 
spēcīgs 

pret viņa konkursa līdzcietības pret savu dēlu. 

{10:6} Ja neticīgs gāja bojā, viņa sniedza 

taisnais cilvēks, kurš aizbēga no uguns, kas gāzās virsū 

piecas pilsētas. 

{10:7}, kura ļaunprātībai pat līdz šai dienai atkritumi 

zeme, ka smoketh ir liecība un augu gultņu augļu 

kas nav ienācis prātā gatavības: un pastāvīga pīlārs sāls ir 

piemineklis neticīgs dvēseli. 

{10:8} par nav gudrība, viņi gat ne tikai šī 

sāp, ka viņi zina, nevis lietas, kas bija labs; bet 

arī atstājis tos pasaules piemiņas par to 

muļķību: lai kur viņi aizvaino tās lietas 

nevarēja ne tik daudz kā būt slēpa. 

{10:9} riests gudrības piegādāti no sāpēm tiem, kas 

apmeklēja pēc viņas. 

{10:10} kad taisns aizbēga no brāļa dusmas 

viņa aizveda labo ceļus, shewed viņa Karaliste, 

Dievs, un deva viņam Svēto lietas, kas padarīja viņu zināšanas 



bagāts viņš ceļo un reizinot augļu viņa atalgojumu. 

{10:11}, covetousness, tādas kā apspiesto viņam viņa 

stāvēja viņam blakus, un lika viņam bagāts. 

{10:12} viņa aizstāvēja viņu no viņa ienaidnieki, un tur 

viņam droši no tiem, kas atradās gaidīt slēpnī un iekaisis 
konflikts 

viņa deva viņam uzvaru; ka viņš varētu zināt, ka Dievs 

ir stiprākas par visu. 

{10:13} pārdodot taisns, viņa atstāja viņu 

Nē, bet sniegts viņu no grēka: viņa nogāja lejā un kopā ar viņu 

bedrē, 

{10:14} un atstāj viņu ne obligācijas, līdz viņa atveda 

Karalisti, zizli un varu, pret tiem, kas 

apspiesto viņam: kas attiecas uz tiem, kas vainoja viņu, viņa 

shewed tos par meļiem, un deva viņam pastāvīgu krāšņumā. 

{10:15} viņa sniedza paštaisns cilvēkiem un nevainojami 

tauta, kas tos apspiesto sēklām. 

{10:16} viņa ienāca sulainis, dvēselē 

Lords un izturēja baigi kings brīnumus un zīmes; 

{10:17} atveidota uz taisnīgu atlīdzību par to 



atalgojumu, ieveda abus ir brīnišķīgs veids, un bija sacīja 

viņus meklēt glābiņu, diena un nakts zvaigžņu gaisma 

sezonā; 

{10:18} atveda viņus pa sarkano jūru un aizveda viņus 

ar daudz ūdens: 

{10:19} bet viņa noslīka saviem ienaidniekiem, un nodot tos uz 
augšu 

no dziļās apakšā. 

{10:20} tādēļ bojāti neticīgs, taisns un 

tavs Svētais vārds, O Lord, slavēja un uzsvērti ar vienu 

tavs puses, kas cīnījās par tām vienojoties. 

{10:21} jo gudrība atvēra muti un mēms, un 

lika viņiem mēles, ka nevaru runāt daiļrunīgs. 

{11:1} viņa uzplauka savus darbus Svētā roka 

pravietis. 

{11:2} viņi devās caur tuksnesi, kas nebija 

apdzīvota un slīpo teltīs vietās, kur gulēja nav 

veidā. 

{11:3} viņi nostājās pret saviem ienaidniekiem, un bija 

atriebās par viņu pretinieki. 



{11:4} ja viņi ir izslāpuši, tie aicināja tevi, un 

ūdens bija devis viņiem no krama akmens un viņu slāpes 

no cieta akmens bija rūdīt. 

{11:5} jo pēc kādas lietas tika sodīti saviem ienaidniekiem, 

to pašu viņi ļoti slāpst labumu. 

{11:6} nevis beztermiņa darbojas upes satraukumu 

nediena asinīm, 

{11:7} manifesta pārmetošu šo bausli, 

ar kuru mazuļiem ir krituši, tu gavest, sacīja viņiem 

ūdens ar līdzekļiem, ko viņi cerēja ne bagātību: 

{11:8} Declaring, slāpēs, tad kā tu hadst 

sodīt savu pretinieku. 

{11:9} savā varā, bet, kad viņi bija mēģinājuši kaut 
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pārmācījis, viņi zināja, kā neticīgs tika vērtēti ar dusmām 

un mocīja thirsting nekā tikai citā veidā. 

{11:10} šīm tu didst aizrādījumu un izmēģināt, kā 

tēvs:, bet otru, kā smaga karalis, tu didst nosodīt 

un par tiem sodītu. 

{11:11} vai tie ir prombūtnē vai klāt, viņi bija 



aizkaitināts, līdzīgi. 

{11:12} jo dubulto Grīfs ieradās uz tiem, un 

vaidēja, piemiņas lietas pagātnē. 

{11:13}, izdzirdējuši, to pašu sodu 

otrs ir guvusi labumu, viņi bija dažas sajūtu kungs. 

{11:14}, kam tie jāievēro ar nicinājumu, kad viņš 

ilgi pirms tika izmesti pie liešanai tālāk 

zīdaiņiem, viņam galu galā, kad viņi redzēja, kas notika, 

viņi apbrīnoja. 

{11:15} bet muļķīgi ierīcēm to ļaunprātībai, 

līdz ar to tiek maldināti, viņi pielūdz čūskas anulēts 

iemesls un atbaidīgs zvērus, tu didst Sūtīt daudziem 

nepamatotu zvēri tiem par atriebību; 

{11:16}, ka viņi varētu zināt, ka viedokļa cilvēks 

sinneth, pats arī nosaka viņš sodīts. 

{11:17} tavs Visvarenās rokas, kas padarīja pasauli 

jautājums, bez veidlapas, gribēja, ne līdzekļus, lai sūtītu viņu 
vidū 

daudzi lāči vai sīva lauvām, 

{11:18} vai nezināmiem savvaļas zvēri, pilns niknuma, tikko 



izveidots, elpo ugunīgo tvaiku vai netīrs smaržas 

izkaisīti dūmu vai šaušanas briesmīgs dzirkstelīšu ārā no savas 

acis: 

{11:19} apliecinot ne tikai kaitējumu varētu nosūtīt tos 

uzreiz, bet arī briesmīgi redzesloka pilnīgi iznīcināt tos. 

{11:20} Jā, un bez šiem varbūt tie iekrituši 

nost ar vienu sprādzienu, vajāšanas no atriebības, un 

ārzemēs ir izkaisīti tava spēka elpa: bet tu 

esi pasūtījis viss pasākums un skaitu un svaru. 

Tu vari shew tavus spēkus vispār {11:21} reizes 

kad tu vīti; un kurš var izturēt varu tavs 

roka? 

{11:22} pirms tevi visā pasaulē ir tik maz graudu 

atlikuma, jā, kā piliens no rīta rasu, 

falleth uz zemes. 

{11:23}, bet tu esi žēlsirdība pret visiem; tu vari darīt 

visas lietas un winkest pie vīriešu grēkus, jo tie 

būtu jāgroza. 

{11:24} jo tu lovest visas lietas, kas ir, un 

abhorrest nekas, kam tu hast made: lai nekad wouldest 



tu esi veiktas jebkura lieta, ja tu hadst ienīst to. 

{11:25} un kā varēja jebkura lieta, ko pārcietusi, ja tas bija 

nav tavs būs? vai ir jāsaglabā, ja ne tevi sauc? 

{11:26} bet tu sparest visu: tie ir tavs, Ak, kungs, 

tu esi mīļākais dvēselēm. 

{12:1}, lai tavs neuzpērkamiem gars ir visādā ziņā. 

Tāpēc {12:2} chastenest tu viņus pa maz un maz 

ka apvainot, un warnest tos, ievietojot tos 

atceres, kur viņi ir apvainots, ka atstāt viņu 

tās var uzskatīt par tevi, O Lord ļaunprātību. 

{12:3} jo tavs būs iznīcināt ko rokās bija mūsu 

tēvi gan šo veco iedzīvotāju tavu Svēto zemi 

{12:4} ko tu hatedst odiozākajiem būvdarbu veikšanai 

witchcrafts un nelabs upurus; 

{12:5} un arī šīs nežēlīgās slepkavas bērniem, 

un devourers cilvēka miesa un asinis, svētkos 

{12:6} ar viņu priesteri no vidū viņu 

dievinošs apkalpes un vecāki, kas nogalināti ar savu 

rokas dvēseles palīdzību trūcīgajiem: 

{12:7}, ka zeme, kuras tu esteemedst pirmām kārtām 



otras puses, varētu saņemt cienīgs kolonija par Dieva bērniem. 

{12:8} Tomēr pat šie tu sparedst kā vīrieši, un 

didst lapsenes, līderpozīcijas tavs uzņēmējas, lai iznīcinātu tos 
nosūtīt 

maz un maz. 

Ka tu wast nevar celt neticīgs {12:9} nav 

plaukstu virs acīm, taisns kaujas vai tos iznīcināt 

uzreiz ar nežēlīgu zvēri vai aptuvens vienu vārdu: 

{12:10} bet izpilda tavu spriedumu pēc tiem pa maz 

un maz, tu tos novietot nožēlošana, nav gavest 

nezina, ka viņi nerātns paaudzes, un ka viņu 

viņiem tika audzēti ļaunprātība, un to cogitation varētu 

nekad nav mainījusies. 

{12:11} jo bija nejauks sēklas no sākuma; 

ne didst tu baidās no jebkuram cilvēkam iedotu piedošanu par 

tām lietām, kur viņi grēkojuši. 

{12:12}, kas zina, ko esi tu esi darījis? vai kurš 

iztur tavs spriedumu? vai kas ir apsūdz tevi par 

tautām, kas iet bojā, kam tu made? vai kas veic 

Nāc nostāties pret tevi, revenged 



nekrietns vīriešiem? 

{12:13} ne tur ir jebkurā Dievs, bet tu, kas careth 

visiem, kam tu mightest shew, ka tavs spriedums nav 

unright. 

Nedz {12:14} ir karalis vai tirāns varētu noteikt viņa seju 

pret tevi, jebkuram, kuram tu esi sodīts. 

{12:15} Forsomuch tad, kad tu esi taisns pats sevi, 

tu orderest visu iemantotu: domādams, ka tas nav vēlams 

ar tavu spēku nosodīt viņam ko darījis nav pelnījis būt 

sodīti. 

{12:16} tavs jauda ir taisnības, sākumā 

un tāpēc, ka tu esi visu kungs, tas tev jābūt maketh 

laipns, sacīja visiem. 

{12:17}, kad vīrieši negribu ticēt, ka tu esi no 

pilnu jaudu, tu shewest tavs spēks, un starp tiem, kas 

to tu makest savu drosmi manifests. 

{12:18}, bet tu, tavs spēks, apgūt judgest ar 

pašu kapitāls, un mūs orderest ar lielu labvēlību: lai tu mayest 

kad tu vīti, izmanto enerģiju. 
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{12:19}, bet ar šādu darbu tu esi iemācījis Tava tauta 

ka tikai cilvēkam vajadzētu būt žēlsirdīgs, un esi lika tavs 

bērniem ir labas cerības, ka tu givest par grēku nožēlu 

grēki. 

{12:20} jo, ja tu didst sodīt ienaidnieki tavs 

bērni, un nosodīja nāves ar tādu 

apspriede, dodot tām laiku un vietu, ar kuru viņi 

varētu piegādāt no viņu ļaunprātība: 

{12:21} ar cik lielu apdomu didst tu tiesnesis 

tavs paša dēli, kuru tēvi sacīja, tu esi zvērestu, un 

lika derību laba solījumiem? 

{12:22} tāpēc, tā kā tu dost sodīt mūs, tu 

scourgest savus ienaidniekus tūkstoškārt vairāk uz nodomu 

kad mēs spriest, mēs rūpīgi jādomā par tavu 

Dievam, un, kad mēs paši tiek vērtēti, mēs būtu 

izskatās pēc žēlastības. 

{12:23} wherefore, tā, kā cilvēki dzīvojuši dissolutely 

un unrighteously, tu esi mocīja tos ar savu 

derdzīgiem radījumiem. 

{12:24} jo viņi gāja apmaldīties ļoti daudz kļūdu, veidos 



un turēja tos par dieviem, kuriem pat vidū no zvēriem 

saviem ienaidniekiem bija nicināts, maldināts, kā bērni 

nekādas saprašanas. 

{12:25} sacīja viņiem, tādēļ attiecībā uz bērniem bez 

izmantot prāta, tu didst nosūtīt spriedumu izsmiet tos. 

{12:26} bet tie, kas nav jāreformē, kas 

labojumu, kur viņš dallied ar viņiem, ir justies 

cienīgs Dieva spriedumu. 

{12:27}, Redziet, lietas, ko viņi nīst, kad 

tie tika sodīti, t.i., tos, ko viņi domāja, ka 

ir dieviem; [tagad] tiek sodīti viņiem, kad viņi redzēja 

viņi atzina, ka viņam ir patiess Dievs, kuram pirms 

tās noliedza zināt: un tāpēc nonāca galējā 

lāsta pār viņiem. 

{13:1} noteikti veltīgi ir visi vīrieši pēc būtības ir 

neziņā par Dievu, un netiek ārā no labajām lietām, kas 

ir redzējis viņu, tas ir: ne, ņemot vērā būvdarbu 

viņi atzīst, workmaster; 

{13:2} bet uzskata, ka uguns, vai vēja vai ātra gaisu, vai 

zvaigznēm, vai vardarbīgu ūdens vai gaismas lokā 



debesis ir dievi, kas reglamentētu pasaulē. 

{13:3}, ar kuru skaistumu, ja tie ir prieks pārņēma 

tās ir dieviem; Ļaujiet viņiem uzzināt, cik daudz labāk kungs 

tās ir: pirmais autors skaistuma darījis izveidota tiem. 

{13:4}, bet, ja viņi bija pārsteigts par savu varu un 

tikums, ļaut viņiem saprast to, cik daudz varenāka, viņš 

kas tos izgatavo. 

{13:5} cēlums un radības skaistumu 

proportionably veidotājs tos ir redzējis. 

{13:6} bet tomēr šim tie ir mazāk vainot: par 

tie peradventure grēkot, meklē Dievu, un vēloties, lai atrastu 

viņu. 

{13:7} ir kompetents savu darbu viņi meklē viņu 

cītīgi, un uzskatu, ka viņu redzesloka: tāpēc, ka lietas ir 

skaisti, kas ir redzējis. 

{13:8} Howbeit ne ir tās tikt apžēlots. 

{13:9}, ja viņi varēja zināt tik daudz, ka viņi 

varētu būt vērsta uz pasauli; kā viņi ne ātrāk uzzināt 

To kungs? 

{13:10}, bet tie ir nomākta un mirušo lietas ir viņu 



cerība, kas zvana tiem dieviem, kas ir vīriešu darbi 

rokas, zelta un sudraba shew māksla, un vienādību 

zvēri, vai akmens labi neko, senu darba 

roku. 

{13:11} tagad galdnieks, felleth kokmateriālu, pēc tam, kad viņš 
darījis 

gareniski zāģēti lejā koku, kas atbilst šim mērķim, un noņēmusi 
visus 

prasmīgi mizu kārtu par un darījis kaltas pieklājīgi, 

un kuģis to piemērots vīrieša dzīvē; pakalpojumu 

{13:12} un pēc izdevumu kleitu viņa darbu atteikt 

viņa gaļas darījis piepilda sevi; 

{13:13} un ņemot ļoti atteikties, starp tiem, kas 

pasniedz jēgas, ir greizs gabals no koka, un pilns ar 

mezgli, darījis cirsts cītīgi, kad viņš bija nekas cits, lai 

darīt, un tas veido savu izpratni, prasmi un 

tas darināts tēlu cilvēks; 

{13:14} vai darīt to kā daži vile zvērs, noliek 

Cinobrs, un ar krāsu krāsvielas, tā sarkanā krāsā, un 

kas attiecas uz katru vietas tajā; 

{13:15} un kad viņš bija ērtas istabas, 



iestatiet to sienas un padarīja to ātri ar dzelzs: 

{13:16} viņš noteikumu par to, ka nav varētu samazināties, 

zinot, ka nevarēja palīdzēt sevi; tas ir attēls, 

un tam ir nepieciešama palīdzība: 

{13:17} tad viņš maketh lūgšanu par savu preču, viņa sievu 

un bērniem, un nav kauns runāt to, ko darījis 

nav dzīvības. 

{13:18} veselībai, viņš calleth to, kas ir vāja: par 

dzīves prayeth, kas ir miris; atbalstu, pazemīgi, beseecheth 

tas, kas darījis vismaz līdzekļiem, lai palīdzētu: un labs ceļojums 

viņš asketh par to, ko nevar iestatīt kāju uz priekšu: 

{13:19} un iegūstot un kļūst un labi panākumi 

viņa rokas asketh spējām tikt galā ar viņu, ka lielākā daļa nevar 

jebkura lieta, ko darīt. 

{14:1} atkal, viens pats bura, sagatavojot un apmēram uz 

iziet cauri nikns viļņi, calleth uz koka gabala 

vairāk iepuvis nekā kuģi, kas viņam carrieth. 

{14:2} jo patiesi vēlas iegūt izstrādāja, un 

strādnieks to būvēs savu veiklību. 

{14:3}, bet tavs liktenis, O tēvs, tā governeth: par 



tu hast made tā jūrā un drošas trajektorijas, 

viļņi; 

{14:4} Shewing, ka tu vari saglabāt no visām briesmām: Jā, 

gan vīrietis devās jūrā bez mākslas. 

{14:5} Tomēr tu ne, ka wouldest darbi 

tava gudrība ir jābūt dīkstāvē, un tāpēc vīriešiem izdarīt 

savu dzīvību, lai nelielu gabalu koksnes un iet ar 
neapstrādātiem 
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vāja kuģis jūrā tiek saglabātas. 

{14:6} par veco laiku arī, kad lepni milži 

gājuši bojā, cerību pasaulē regulē tavu roku 

izbēguši vāja traukā un pa kreisi, lai visu vecumu sēkla 

paaudzes. 

{14:7} jo Svētīgi ir koksne, lai taisnību 

nāk. 

{14:8} bet tas, kas ar rokām ir nolādēts, kā 

nu tā, kā viņš, kas padarīja to: viņam, jo viņš padarīja; un tas, 

jo ir pērkams, to sauca Dievu. 

{14:9} neticīgs un viņa ungodliness ir gan līdzīgi 



naidpilns Dievam. 

{14:10} par to, kas notiek ir jāsoda kopā 

ar viņu, kas padarīja to. 

{14:11} tāpēc pat pēc elkiem, kas no pagāniem 

tur ir sodību: jo Dieva radījumu 

tie ir kļuvuši kaut kas pretīgs, un stumblingblocks, lai 

dvēseles vīriešu un lamatas ar kājām un prātīgi. 

{14:12} piešķirtais elki bija sākums 

garīga laulības pārkāpšana, un tos izgudrošanas 

korupciju par dzīvi. 

{14:13} ne viņi no sākuma, ne 

tie ir mūžīgi. 

{14:14} par velti krāšņumā vīriešu viņi stājās 

pasaulē, un tādēļ tie izbeidzas, īsi. 

{14:15} tēvs nomocīts ar nesavlaicīgu sēras, 

kad viņ darījis viņa bērns ātri aizvesti, attēls 

Tagad viņu godina kā Dievs, kas bija pēc tam mironis, 

un piegādā tiem, kas bija zem sevis ceremonijas un 

upurus. 

{14:16} tādējādi ir process, kas laika neticīgs pielāgoto 



izaugusi stipra bija tur kā likumu un graven attēli tika 

pielūdz, karaļi baušļus. 

{14:17} ko vīrieši varētu ne gods klātbūtnē, 

jo viņi dzīvoja tālu, viņi paņēma viņa viltojumu 

no tālu, grūti nosaukt par cilvēcīgu un lika skaidru attēlu karalis, 
kuru 

viņi godina, līdz galam, ko tas viņu priekšlaicīga tie 

varētu glaimot, ka trūka, kā tad, ja viņš būtu klāt. 

{14:18} arī vienskaitļa stāvētāja rūpību bija 

palīdzēt noteikt nezinošs uz priekšu vairāk māņticība. 

{14:19} jo viņš peradventure vēlas, lūdzu, vienu 

iestāde, visas viņa prasmes, lai padarītu līdzība par piespiedu 

labākā veidā. 

{14:20} un tik daudzās allured žēlastību, 

darbu, tagad ņēma viņu Dievs, kas bija nedaudz agrāk, bet 

izmaksājis. 

{14:21} tas bija brīdis, lai maldinātu pasauli: 

vīriešiem, kas apkalpo nelaime vai tirānijas, izdarīja piedēvēt 
sacīja 

akmeņiem un incommunicable vārdu krājumu. 

{14:22} Turklāt tas nebija pietiekami lielas, ka tās 



kļūdījās, zināšanas par Dievu; bet tā kā viņi dzīvoja 

nezināšana šīm tik liels nomoka sauc lielā kara 

viņi mierā. 

{14:23}, kamēr viņi nogalēja savus bērnus upurus, 

vai izmantot slepenu ceremonijas, vai izgatavotu dzīrošana 
dīvaini 

rituāliem; 

{14:24} viņi tur ne dzīvē, ne laulības vairs 

neaptraipītam: bet kādu pagriezt citā traiterously, vai 

viņam bija sāpīgi redzēt, laulības pārkāpšana. 

{14:25}, tāpēc ka tur valdīja visi cilvēki bez 

izņemot asinis, slepkavība, zādzība un slēpšanu, 

korupcija, mirkļa, tumults, nepatiesa liecība, 

{14:26} Disquieting par labu vīriešiem, nevērība pret labu 

izrādās, defiling dvēseles, mainot veida traucējumi 

laulību, laulības pārkāpšanu un bezkaunīgs uncleanness. 

{14:27} pielūdzot elkus, kas nevar to nedarīt ir 

sākumā, cēloni un beigās visu ļauno. 

{14:28} vai nu viņi ir traks, kad viņiem Priecīgus, vai 

pravietot meli, vai dzīvot nepamatoti, vai arī viegli forswear 



paši. 

{14:29} pēc insomuch, kā viņu uzticība ir elki, kuriem ir 

nav dzīvības; lai gan tie nepatiesi zvērēt, vēl tie izskatās nebūt 

sāp. 

{14:30} howbeit gan cēloņi ir tie ir pamatoti 

sodīti: gan tāpēc, ka viņi domāja, ka nav labi ar Dievu, dodot 

uzmanību, sacīja elkiem un arī netaisnīgi zvērēja viltu, nicināja 

Svētības. 

{14:31} tai nav varas tos, kam viņi 

zvēru: bet tas ir tikai grēciniekiem, atriebība, kas punisheth 

vienmēr ir neticīgs nodarījumu. 

{15:1} tu, Ak, Dievs, māksla, laipns un taisnība, bet 

ieildzis, un žēlsirdība, pasūtot visas lietas, 

{15:2} ja mēs grēks, mums ir tavs, zinot tavu jaudas: 

bet mums būs nav grēks, zinot, ka mums tiek skaitīti tavs. 

{15:3} par tevi uzzināt ir ideāls taisnības: Jā, lai 

zinu, tavs spēks ir saknē nemirstību. 

{15:4} neviens nebija ļauns vīriešiem izgudrošanas 

maldināt mūs nedz plankumaini ar ūdenslīdēju krāsu, attēlu 

krāsotāju veltīgu darbu; 



{15:5} redzesloka apliecinot enticeth fools iekāre pēc tā, 

un tāpēc viņi vēlas mirušo attēlu formā, ko darījis Nr 

elpa. 

{15:6} gan tie, kas padara tos, tie, kas vēlas tos, 

un tie, kas pielūdz, tiem ir ļauno lietas mīļotājiem un 

ir vērts uzticēties pēc šādas lietas. 

Atlaidināšanas mīkstā zeme, fashioneth {15:7}, Poter, 

katram kuģim ar daudz darba, mūsu servisā: Jā, par 

vienu un to pašu māla viņš maketh abu kuģu, kas kalpo par tīru 

izmanto, un tāpat arī visiem piemēram, kalpo par pretējo: bet 

kas izmanto jebkura veida, Poter, pats ir tiesnesis. 

{15:8} un nodarbinot lewdly pamest novārtā savus pienākumus, 
viņš maketh 

velti Dievam pats Māls, pat viņš, kas bija īsi pirms 

izgatavoti no zemes sevi, un nedaudz, bet pēc 

returneth uz vienu un to pašu, kad savu dzīvi, kas bija viņam 
aizdeva 
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pieprasa. 

{15:9}, neskatoties uz viņa aprūpē ir ne to, ka viņš ir 

daudz darba, ne arī viņa dzīve ir īsa: bet striveth, Excel 



zeltkaļu un silversmiths, un endeavoureth, piemēram, 

misiņa, darbiniekiem un counteth tā, lai viņa godību 

viltotas lietas. 

{15:10} sirds ir pelni, viņa cerības ir vairāk pretīgs nekā 

zemes un savu dzīvi ar zemāku vērtību nekā māla: 

{15:11} Forasmuch kā viņš zināja, ka nav viņa Maker, un viņam 

kas iedvesmoja viņu aktīvās dvēseli un ieelpoja 

dzīvo garu. 

{15:12} bet skaitīja mūsu dzīves spēle un mūsu laiks 

šeit iegūt tirgus:, teiksim, tie, mēs laikam kļūstu 

visādā ziņā, kaut_ar ī tas ar ļauno līdzekļiem. 

{15:13} šim cilvēkam, ka zemes jautājums maketh trausls 

kuģi un graven attēlus, pazīst sevi aizvainot 

virs visiem citiem. 

{15:14} un visus ienaidniekus no tava tauta, kas tur tos 

pakļaušana, ir ļoti muļķīgi un vairāk nožēlojama, nekā 

ļoti babes. 

{15:15} jo tās saskaitīt visas ir pagānu elku 

dievi: kas ir acis, lai redzētu, kā arī ožu, lai izmantošanu 

Uzzīmējiet elpu, ausis dzirdēt, ne arī rokas pirkstiem rīkoties; 



un kas attiecas uz savām kājām, tie lēni iet. 

{15:16} cilvēks, un viņš, viņa aizņēmās 

savs Gars viņus piemeklēja: bet neviens cilvēks var veikt kā 
Dievs 

unto pats. 

{15:17} ir mirstīgs, viņš worketh nedzīvu veidojumu ar 

nelabs rokās: viņš pats ir labāks par lietām kas 

viņš worshippeth: tā kā viņš dzīvoja reiz, bet viņi nekad. 

{15:18} Jā, viņi pielūdz šos zvērus, arī to, ka ir 

Lielākā naidpilns: salīdzināmās kopā, daži ir sliktāks 

nekā citi. 

{15:19} ne tie ir skaisti, tik daudz kā izturēties 

vēlēšanās par zvēriem: bet viņi devās bez uzslavas 

par Dievu un viņa svētība. 

{16:1} tāpēc, līdzīgi bija, tie sodīti cienīgi, 

un ar daudziem zvēriem mocīja. 

{16:2} kuru sods, laipni nodarbojas nevis 

ar tavs paša cilvēki, tu preparedst, gaļas 

dīvaina garša, pat paipalas, maisīt līdz viņu apetīte: 

{16:3} līdz galam, ka viņi, vēloties pārtikas, iespējams, 



neglīts skats nosūtīts starp tiem zvēriem lothe pat to, 

kas tie ir vajadzīga vēlēšanās; bet šīs ciešanas nabadzība 

īsā, varētu būt veikti partakers dīvaina garša. 

{16:4} jo bija nepieciešamo, kas pār viņiem īstenot 

tirānija ir jānāk nabadzība, ko viņi nespēja izvairīties: 

bet tiem jābūt tikai shewed kā savus ienaidniekus 

tika mocīja. 

{16:5} kad riebīgs niknums zvēri nāca 

pēc tām, un viņi gāja bojā ar kodumiem, līku 

čūskas, tavs dusmas pārcietusi ne kādreiz: 

{16:6}, bet tie bija nemiera pilnas maza sezonai, kas 

viņi var admonished, kam zīme pestīšanas, likt 

tos bauslis tavu tiesību piemiņai. 

{16:7} jo viņš pievērsās sev to, kas netika saglabāts 

lieta, ko viņš redzēja, bet ar tevi, ka māksla glābējs, 

visi. 

{16:8} un šo tu madest tavs ienaidniekiem atzīties, 

ka tev ir kas no visa ļauna deliverest: 

{16:9} bitings, sienāži un mušas viņiem 

bojā, neviens tur tika atrasts kāda atlīdzība par viņu dzīvi: par 



viņi bija cienīgs tikt sodīti ar šādiem. 

{16:10} bet tavus dēlus ne paša zobi indīgs 

pūķi pārvarēja: tavs žēlsirdība bija kādreiz, un 

dziedināja tos. 

{16:11} jo tie bija saslējis, ka viņi būtu 

Atcerieties, tavus vārdus; un ātri tika saglabāti, ka ne 

iekrist dziļas aizmāršībā, tie varētu būt pastāvīgi 

paturot prātā tavs Dievs. 

{16:12} jo herb, nedz plaister, mollifying 

kas tos atjaunot veselību: bet tavu vārdu, Ak, kungs, kas 

healeth visas lietas. 

{16:13} jo tu esi dzīvības un nāves varas: tu 

leadest elles vārtiem un bringest uz augšu vēlreiz. 

{16:14} cilvēks patiešām killeth caur viņa ļaunprātība: un 

gars, ja tā ir aizgājusi tālāk, returneth neviena dvēsele 

saņēma klajā nāk atkal. 

{16:15}, bet tā nav iespējams izvairīties no tavas rokas. 

{16:16} neticīgs, kas noliedza tev zināt, bija 

scourged, tavs roku spēku: ar dīvainu lietavām, 

kaimiņiene un dušas, bija tie vajātas, ka tie varētu 



nevar izvairīties, un caur uguni, viņi tika patērēti. 

{16:17}, kas ir visvairāk jābrīnās, uguns bija 

vairāk spēka ūdenī, kas quencheth visas lietas: par 

pasaules fighteth, taisns. 

{16:18} jo dažkārt liesmas tika mazināti, ka tas 

nav iespējams sadeg zvēri, kas tika nosūtīti pret 

neticīgs; bet paši varētu redzēt un redzu, ka viņi 

ar sprieduma Dievam tika vajāti. 

{16:19} un citā reizē tas pat savā vidū burneth 

ūdens, uguns, kas to varētu iznīcināt jauda 

netaisna zemes augļus. 

{16:20} vietā whereof tu feddest tavs paša cilvēki 

ar eņģeļu pārtikas un didst nosūtīt tos no debesu maize 

sagatavoti bez viņu darba spējīgs saturu katram cilvēkam 

prieks un piekrītot visām gaumēm. 

{16:21} tavs uzturs deklarēto tavs saldumu, unto 

tavus bērnus un apkalpo smēķētājs, ēstgribas 

pati rūdīta katram cilvēkam patika. 

{16:22} bet sniega un ledus pārcietusi uguns un kausēts 

nevis, ka viņi varētu zināt ugunskura dedzināšana krusa, un 



dzirkstošu lietus, bija iznīcināt augļus no ienaidniekiem. 

{16:23}, bet tas atkal pat aizmirst savu spēku, 
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ka var baro taisns. 

{16:24} būtne, kas serveth tevi, kas mākslas 

Veidotājs increaseth savu spēku pret nekrietns 

to sodu un abateth savu spēku valstīs 

piemēram, likt tev viņu uzticību. 

{16:25}, tāpēc pat tad bija tā mainījusies uz visiem 

modes un bija paklausīgs līdz tavu žēlastību, kas nourisheth 
visas 

lietām, saskaņā ar vēlmi no tiem, kas bija nepieciešams: 

{16:26} ka tavus bērnus, O Lord, kam tu lovest, 

iespējams, zināt, ka tas nav augļu audzēšanas, 

nourisheth cilvēks: bet, ka tas ir tavs vārds, kuru preserveth 

tos nodot viņu uzticību tevi. 

{16:27} par to, kas nav tika iznīcināta ar uguni, 

drīz ir iesilda ar maz saules stars, izkusis prom: 

{16:28} to varbūt zināms, ka mums ir jānovērš 

sauli, lai dotu tev paldies, un dayspring lūgšanas, unto tev. 



{16:29} par cerību nepateicīgs veic izkausēt prom kā 

ziemā ir hoar sala un sākas prom kā nerentablo 

ūdens. 

{17:1} jo liels ir tavs spriedumi, un to nevar 

izteiktas: tāpēc ir kļūdījusies unnurtured dvēselēm. 

{17:2} ja nekrietns vīriešu domas apspiest 

svēta tauta; tie ir apklusti savas mājas gūstekņi 

no tumsas, un fettered ar gara nakts obligācijas, gulēja 

[ir] izsūtīja no mūžīgo liktenis. 

{17:3}, kamēr tie vajadzēja gulēt slēpa viņu slepeni 

grēkus, tie bija izkaisīti saskaņā ar tumšu plīvuru aizmāršība, 

ir briesmīgi apjucis un satraukts ar [dīvaini] 

parādīšanās gadījumus. 

{17:4} jo nedz varētu turēt stūri, kas izturēja 

tos no bailēm: bet trokšņi [no ūdeņiem] krita 

skanēja par viņiem, un skumjš vīzijas parādījās sacīja viņiem 

ar smagu countenances. 

{17:5} nav uguns varas varētu dot viņiem gaismas: ne 

"Stop-pārslodze!", kas varētu spožas zvaigznes liesmas izturēt 

briesmīga nakts. 



{17:6} tur parādījās tikai sacīja viņiem no sakūra uguni 

pati ļoti briesmīgs: ir daudz šausmas, viņi domāja, 

lietas, ko viņi redzēja tie būtu sliktāks nekā redzesloka 

neredzēja ne. 

{17:7} jo ilūzijas mākslas magick, tie tika izvirzīti 

uz leju, un to vaunting gudrība bija norāja ar 

kauns. 

{17:8} jo tie, kas solīja vadīt prom bailes un 

nepatikšanām, no slima dvēsele, slimoji pašas bailes, 

cienīgs būt pasmējās. 

{17:9} gan nav briesmīga lieta nebija bailes vēl 

ir bail ar zvēriem, kas pieņēmis un šņāca 

čūskas, 

{17:10} nāves bailes, noliedzot, ka viņi redzēja gaisā, 

kas varētu bez sānu izvairīties. 

{17:11} par ļaunprātību, nosodīja ar savu liecību, 

ir ļoti bikls un nenospiestu ar sirdsapziņu, vienmēr 

forecasteth smagi lietas. 

{17:12} bailes nav nekas cits, bet nodeva par 

succours, kuru iemesls offereth. 



{17:13} un cerības no iekšpuses, ir mazāks, 

counteth nezināšana vairāk nekā cēlonis, kas bringeth 

mokas. 

{17:14}, bet viņi guļ pati miega naktī, 

kas bija tiešām neciešami un kas viņus sastapa 

no neizbēgama ellē dibeni 

Tika daļēji sasāpējušais ar briesmīgu parādībām {17:15} 

un daļēji zaudējusi samaņu, to sirds nedarot tos: par pēkšņu 

bailes, un nav meklējusi, atdūrās pret viņiem. 

{17:16} tad kurš tur nokritu bija straitly 

turēti ieslodzījumā bez dzelzs stieņiem, aizveries 

{17:17} vai viņš bija zemkopis vai ganu, 

vai strādnieks laukā viņš bija pārņemti un izcietis 

šo nepieciešamību, par kuriem nav iespējams izvairīties: jo tie 
visi bija 

saistīta ar vienu ķēdi no tumsas. 

{17:18} vai tā bija gaudojoša vēja vai melodiski 

troksnis, putnu vidū izplatās filiāles vai patīkami 

vardarbīgi, tek ūdens kritums 

{17:19} vai briesmīga skaņa, akmeņu izsviests, vai 



darbību, kas nav saskatāms kas skipping zvēri, vai 

rūkšana balss visvairāk mežonīgs savvaļas zvēri vai atgūšanās 

atbalss no dobu kalniem; šīs lietas, kas viņiem 

noģībt bailes. 

{17:20} ar skaidru gaismas shined visā pasaulē un 

neviens netika traucēta viņu darba: 

{17:21} pār viņiem tikai bija izplatījies ir smaga nakts, 

tēlu, kas tumsā, kas vēlāk ir jāsaņem 

tiem: taču tomēr bija tie paši sacīja smagi vairāk nekā 

tumsā. 

{18:1} Tomēr tavs svētie bija ļoti liela gaisma, 

kura balss viņi dzirdes un redzēt savu formu, 

tāpēc, ka viņi arī nav cietusi tās pašas lietas, viņi 

skaitot tos laimīgs. 

{18:2} bet, ka viņi nav cietis viņiem tagad, no kuriem 

viņi bija nodarīts kaitējums, pirms viņi pateicās, un 

besought tos apžēlot ka viņi bija bijuši ienaidnieki. 

Tā vietā {18:3} whereof tu gavest tos degošu pīlārs 

uguns, gan rokasgrāmata nezināms brauciena, un 

nekaitīgs saule lai izklaidētu tos honourably. 



{18:4} jo tie bija cienīgs tikt liegta gaismas un 

ieslodzīja tumsā, kurš turēja tavus dēlus, aizveries, ko 

kam uncorrupt gaismas likuma vajadzēja dota sacīja 

pasaulē. 

{18:5} un kad viņi bija apņēmies nogalēt babes 

svēto, viens bērns tiek nodotas tālāk un saglabāta, lai 

aizrādīt, tu tookest prom daudziem saviem 

bērni un destroyedst tos kopā ar vareno ūdens. 

{18:6} nakts bija mūsu tēvi, sertificēts iepriekš, kas 

Protams, zinot, sacīja kāds zvērestu, viņi bija devuši 
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ticība, tās vēlāk varētu būt labs garastāvoklis. 

{18:7} tā Tava tauta pieņēma gan pestīšanu 

taisns un iznīcinot ienaidnieku. 

{18:8}, līdz ar to tu didst sodīt par mūsu pretiniekiem, 

pats tu didst slavināt mums, kam tu hadst sauc. 

{18:9} labu vīriešu taisns bērni darīja 

upurēt slepeni un ar svēto likumu, vienu piekrišanas 

ka Svētie vajadzētu būt partakers no pašu labu un 

ļaunums, tēvi, tagad dzied, slavēt dziesmas. 



{18:10}, bet otrā pusē skanēja slikti 

saskaņā ar sauciens no ienaidniekiem un nožēlojams troksnis 
bija 

tiek veikti ārzemēs bērni, kas bija bewailed. 

{18:11} saimnieks un kalps tika sodīts pēc 

vienā veidā; un tāpat kā karalis, tik cieta kopējā 

persona. 

{18:12} lai viņi visi kopā bija neskaitāmas nāves ar 

viens veids, kā izraisīt nāvi; tāpat bija pietiekama, lai apglabāt 
dzīves 

tiem: vienā brīdī cēlākajiem pēcnācējiem no tiem bija 

iznīcina. 

{18:13}, tā kā tās nespēju ticēt, ka jebkura lieta, ko 

iemesls enchantments; pēc iznīcināšanas 

pirmdzimtā, viņi atzina, ka šo cilvēku ir dēli 

Dievs. 

{18:14}, kamēr viss bija klusu klusums, un 

tovakar bija vidū tās strauju gaitu 

{18:15} tavs Visvarenā word lēca lejā no debesīm 

tavs karaļa troņa, kā sīva cilvēks kara vērā vidū ārā 

zemes iznīcināšanu, 



{18:16} un celta kā tavs neliekuļots bauslis 

asais zobens un stāvus pildīja visas lietas ar nāvi; 

un tas skāra debesis, bet tā stāvēja uz zemes. 

{18:17} tad pēkšņi briesmīgu sapņu vīzijas 

nemiera viņiem iekaisis un šausmas nāca pār viņiem unlooked 

. 

{18:18} un viens izmet šeit, un vēl tur, puse 

miris, shewed viņa nāves cēlonis. 

{18:19} sapņi, kas satrauca tās darīja foreshew 

tas, lest tās būtu iet bojā, un nav zināms, kāpēc viņi 

nomocīts. 

{18:20} Jā, nāves degustācija pieskārās taisns 

arī, un tur bija iznīcināšanas daudzās, 

tuksnesī: bet dusmas pārcietusi ne ilgi. 

{18:21} jo tad vīrietis nevainojami veikts steiga, un 

stāvēja tālāk aizstāvēt tos; un celt savu vairogu 

pareizu ministrijas, pat lūgšanu un propitiation 

vīraks, kas sevi pret dusmām un tik cēla 

nelaime, izbeigt, paziņojot, ka viņš ir tavs kalps. 

{18:22} lai viņš pārvarēja iznīcinātājs, nevis ar spēku 



ķermeni, nedz ieroču spēku, bet ar vārdu mērena, viņam 

ka sodīts, apgalvojot, lāstiem un derības, kas veikti ar 

tēvi. 

{18:23}, kad mirušie bija tagad nokrita 

kaudzes, viens pēc otra, stāvot starp, viņš palika 

sašutums, un pašķīra ceļu uz dzīvo. 

{18:24} par ilgu apģērba gabals bija visā pasaulē, un 

četrās rindās no akmeņiem bija godības tēvi 

graven, un tavs Majesty uz galvu daidem. 

{18:25} unto šīs sapratnes iznīcinātājas deva vietu, un bija 

bail no tiem: tas bija pietiekami, ka tie tikai garšoja no 

dusmas. 

{19:1} kā neticīgs, dusmas nāca pār viņiem bez 

žēlastības sacīja beigas: jo viņš zināja pirms to, ko viņi dara; 

{19:2} kā, ņemot vērā tos atstāt atkāpties, un 

nosūtīt viņiem žigli prom, tie nožēlot un tos īstenot. 

{19:3}, kamēr viņi vēl sēras un padarot 

vaimanu pie kapu kopiņām mirušo, viņi pievienoja vēl vienu 

muļķīgi ierīci un tiecas pēc viņiem kā bēgļi, kuriem tie 

bija intreated ir pagājis. 



{19:4} jo liktenis, apliecinot, ka viņi ir cienīgi, vērsa 

unto Šajā nolūkā tos un padarīja viņus aizmirst lietas, kas 

jau bija noticis, un ka viņi varētu izpildīt sodu 

kas bija viņu mokām vēlas: 

{19:5} un Tava tauta varētu izsijāt brīnišķīgs veids, kā: 

bet viņi varētu atrast dīvaini nāvi. 

{19:6} visa būtne savu pienācīgu aizvietojamās lietās bija 

vecmodīgi atkal no jauna, apkalpo savdabīga baušļi 

kas tika dota sacīja viņiem, ka varētu tur tavus bērnus 

bez sāp: 

{19:7}, proti, mākoņu ēnas nometnē; un 

kur stāvēja ūdens, pirms parādījās sausu zemi; un atteikšanās 
no 

Sarkanās jūras ceļu bez grūtībām; un atteikšanās no vardarbības 

Zaļā laukā plūsmā: 

{19:8} wherethrough visi cilvēki gāja, kas bija 

aizstāvēja ar tavu roku, dīvaini redzēt tavu apbrīnojams 

brīnumus. 

Piemēram, {19:9} viņi devās plašā mērogā kā zirgiem un 
pārlidoja 

jēri, slavē tevi, kungs, kurš hadst atnesa tos. 



{19:10} jo tie vēl bija norūpējusies par lietām, kas bija 

darīts, kamēr viņi sojourned svešā zemē kā 

zemes izņēma lido nevis lopus, un kā tie 

upe meta uz augšu uz visdažādākajiem vardes, nevis zivis. 

{19:11}, bet pēc tam viņi redzēja jaunas paaudzes 

vistiņas, kad to vadīja ar viņu apetīte, viņi jautāja 

maiga gaļa. 

{19:12} jo paipalas nāca klajā sacīja viņiem no jūras 

viņu apmierinātībai. 

{19:13} un sodu atdūrās pret grēciniekiem nav 

bez bijušo pazīmes ar pērkona spēku: viņi 

cieta pamatoti saskaņā ar to pašu ļaunprātību, 

insomuch, jo tās izmanto cieto un naidpilns uzvedība 

pret svešiniekiem. 

{19:14} Sodomites nesaņēma tiem, kuriem 

viņi zināja, ka nav atnākot:, bet tie atnesa draugi 

vērā verdzība, kas bija labi pelnījis no tiem. 
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{19:15} un ne tikai tāpēc, bet peradventure kādu cieņu 

veic bija no tiem, jo tie nav izmantoti svešiniekiem 



draudzīgi: 

{19:16}, bet ne ļoti smagi Šie nomocīts, tiem, kuriem 

viņi bija saņēmuši ar feastings un jau tika veiktas 

partakers no pašiem likumiem, kopā ar viņiem. 

{19:17} tādēļ pat ar aklumu, tie bija 

cietušo, kā tie bija pie durvīm, paštaisns cilvēks: 

kad tiek compassed par ar briesmīgi liela tumsa, 

katrs centās pāreju no savas durvis. 

{19:18} jo elementi tika mainīti paši par sevi, 

harmoniju, veida, piemēram, tāpat kā psaltery piezīmes 
izmaiņas 

nosaukums, melodija, un vēl ir skaņas; kas, iespējams 

lietas, kas ir aktuāli arī uztver 

darīts. 

{19:19} par zemes lietām bija pārvērtusies ūdeņaina, un 

lietas, kas pirms peldēja ūdenī, tūlīt devās uz 

zemē. 

{19:20} uguns bija vara ūdenī, neaizmirstot savu 

paša tikums: un ūdens forgat viņa paša slāpē raksturu. 

{19:21} no otras puses, liesmas izšķērdēta nav miesas 



pērkams dzīves lietas, taču viņi gāja tajā; 

ne tie izkausēja debesu gaļas, kas bija ledainas veida 

dabas apt kust. 

{19:22} jo visās lietās, Ak, kungs, tu didst stiprina tavu 

cilvēki un cildināt tos, ne tu didst viegli vērā 

tiem: bet didst palīdzēt tām katrā laikā un vietā. 
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